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Savaites nuostoliai Los Angeles didesni nei Vietname
Savaitės svarbiausias įvykis 

Amerikos gyvenime yra Los 
Angeles negrų riaušės, į kurias 
atsiliepė mažesnės riaušės Chi- 
cagoje, Springfielde, Las Vegas 
ir kt.
BAIGTA?

Kalifornijos gubernatorius 
Brown rugpiūčio 16 skelbė 
spaudai, 'kad “šešių dienų riau
šės ir plėšimai pasibaigė”. Bet 
15,000 tautinės apsaugos vyrų, 
visa Kalifornijos ginkluota jė
ga. tebėra mobilizuota ir, anot 
gubernatoriaus, pasirengus su
drausti “chuliganus ir teroris
tus”. Iki rugp. 17 veikė draudi
mas vaikščioti nuo 8 v.v. iki 
tos pat valandos ryto. Atidary
tos maisto krautuvės, ir nuken
tėję -negrai gyventojai maitina
mi miesto -lėšom.

J. TAUTOSE: Goldbergo pradžia
J. Tautų taikos išlaikymo ko

mitete rugpiūčio 16 naujasis J. 
Valstybių atstovas A. Goldber- 
gas atsisakė nuo reikalavimo 
atimti balsą tiem nariam, kurie 
per dvejus metus nesumokėjo 
skalu. Pagrindinis toks skoli
ninkas buvo Sovietai—62 mil. 
už Kongo ekspediciją. Jie ir 
atsisakė mekėti, nes esą įpa
reigoti tegalinti Saugumu Tary- jopa-kapituliacija, 
ba, ne Jungtinių Tautų pilna- '---- jj
tis.

Po Goldbergo pareiškimo J. 
Tautų pilnatis vėl galės balsuo
ti. Jos išgyveno nebalsuodamos 
8 mėnesius ir buvo priverstos 
skelbti sau pertrauką.

Pirmas Goldbergo žygis reiš
kia Amerikos kapituliaciją dėl 
Jungtinių Tautų. Valstybės de
partamentas laukia, kad Kong
rese kils aštrių priekaištų. Sen. 
Fųlbrightas Goldbergo ir vy
riausybės žingsnį pateisino, lai
kydamas jį “neišvengiamu” no
rint išgelbėti Jungtines Tautas. 
Tokios pat nuomonės ir N. Y.

KONSULATO SUTARTIES TVIRTINIMU UŽDELS dėl pasipriešinimo senate?
Vyriausybė baiminasi, 

sutartis su Sovietais dėl 
keitimo konsulatais, gali 
senato atmesta, ir dėl to 
čiausiai nebus įi pateikta 
tui šioje sesijoje.

Tos sutarties istorija ilga. Po 
ketverių metų derybų sutartis

kad 
pasi- 
būti 

grei- 
sena-

ALTO INDELIS kovoje dėl sutarties
Amerikos Lietuvių Taryba ba

landžio 30 įteikė senato užsie
nių reikalų komisijai pareiški
mą apie galimos sutarties ža
lingumą Baltijos kraštų reika
lui. Gegužės 7 iš komisijos šta
bo vadovo C. Marcy buvo gau
tas atsakymas, kad Altas bus 
pakviestas liudyti, kai komisija 
vykdys apklausinėjimą dėl su
tarties. Liepos 30 komisija pa
skyrė liudyti valstybės sekr. D. 
Rusk, o Altas kvietimo negavo. 
Tada Alto vicepirmininkas A. 
Rudis telefonu teiravosi komisi
joje ir patyrė, kad pakvietimas 
liudyti priklausys nuo komisi
jos nutarimo. Senato komisijai 
jau pritarus sutarčiai, rugpiū
čio 6 Altas įteikė visiem sena
toriam (100) memorandumą. Į 
jį pirmasis atsiliepė sen. Frank 
J. Lausche, pasisakydamas, vi
sai sutinkąs su Alto memoran-

Kitus įvykius nustelbė Los Angeles riaušės, kapituliacija J. Tautose, didžiausi lig 
Šiol vienos dienos aviacijos nuostoliai Vietname, o New Yorke—vanduo, vanduo

per-

Los 
nei

rimimas tik laikinis; tik 
trauka.
VAISIAI

Amerikiečių nuostoliai 
Angeles riaušėse didesni
Vietname per 'tą savaitę: 33 už
mušti, 900 sužeisti, 3,352 suim
ti. apie šimtas namų sudeginta, 
80 krautuvių išplėšta, 1000 na
mų be elektros; nuostolių už 
175 mil. Nuostoliai dar didėja, 
nes eilė įmonių neveikia, ir 
tūkstančiai darbininkų liko be 
darbo.

Gubernatorius kalbėjo apie 
aprimimą ir susipratimą. Bet 
nesantaika tarp grupių tebėra

Bet kai kurie spėja, kad ap- įsiūbuota: negrai kaltina polici-

Times, pritardamas vyriausy
bės politiniam “lankstumui”. 
Kitaip vertino Ohio demokra
tas 
esą 
nis 
ką

kongresmanas Wayne Hays: 
dabartinis Amerikos žings- 
reiškia nusisukimą nuo to. 
buvo nutaręs tarptautinis

Haagos teismas ir pati Jungt. 
Tautų pilnatis. Aštriau pasisa
kė H. Tribūne. Tai esanti dve- 

Pirmiausia 
Jungtines Tautos kapituliavo 
prieš Sovietus. J. Tautų nariai 
dėl baimės nesiryžo taikyti So
vietam bausmės, kurią J. Tau
tos buvo nutarusios ir kurią 
■tarptautinis teismas rado tei
singą. Jau Amerika kapituliavo 
prieš Jungtinių Tautų daugu
mos valią, nors pripažino, kad 
ši daugumos valia yra ir prieš 
J. Tautų interesą ir prieš vei
kiančius nutarimus. Laikraštis 
vertina, kad leidimas Sovietam 
veikti prieš tarptautinio teismo 
sprendimą; leidimas primesti 
savą valią J. Tautų daugumai 
padidins chaosą ir susilpnins 
pačias Jungtines Tautas.

buvo pasirašyta birželio 1 ir 
jau to mėnesio 12 prezidentas 
pasiuntė ją senatui tvirtinti. Se
nato užsienių komisija rugpiū- 
čio 3 pritarė visais balsais, iš
skyrus vieną — lowos sen. 
Bourke B. Hickenlooper, resp. 
Bet rugpiūčio 10 jau ir kiti trys 

durnu ir atsiųsdamas tuo reika
lu savo bei senatorių Hicken- 
loper, Mundt ir Williams pareiš
kimo nuorašą, kuriame moty
vuotai buvo pasisakoma prieš 
sutarties tvirtinimą.

16
STREIKAI

Sustreikavo rugpiūčio 
6,000 plieno darbininkų Worth
ington Corp, dirbtuvėse — N. 
Jersey, N. Yorke, Pennsylvani- 
joje, Alabamoje. Reikalauja pa
kelti atlyginimą 46.5 cn. valan
dai. Siūlo 27 cn.

IŠKELIAUJA 8 DIENOM
Gemini 5 rugpiūčio 19 iške

liauja su astronautais Charles 
Conrad, Jr., ir L. Gordon Coo
per, Jr„ 8 dienų išvykai į erd
ves. “Pasivaikščiojimas” dabar 
nenumatytas. 

ją “žiaurumu”. Baltieji mano, 
kad riaušės turi ryšio su M. L. 
King veikla, ir gubernatorius 
pareiškė, kad jo atvykimas į 
Los Angeles būtų nepageidau
jamas. Baltieji išpirko mieste 
ginklus namų apsaugai. Respub
likonai kaltino Kaliforniją val
dančius demokratus, kurie lig 
šiol gyrėsi radę taikingą bend
radarbiavimą su negrais. Demo
kratas gubernatorius kaltino 
respublikonus, kad katastrofą 
panaudoja partiniam kapitalui. 
Sovietų, Kinijos, Lenkijos ko
munistai panaudojo įvykius 
propagandai prieš Ameriką. A- 
not Sovietų, jie demaskavę L. 
Johnsono “mitą apie Didžiąją 
Bendruomene”.
PRIEŽASTYS

N.Y. Times aiškina riaušes 
kaip chaotišką per ilgai uždels
to negrų diskriminavimo rezul
tatą. Los Angeles yra 523.000 
negrų, arba 12 proc. visų gy
ventojų. Negrų šeštadalis yra 
susispietę miesto daly, vadina
moj Watts, kur ir vyko di
džiausios riaušės. Negrų skai- 

Vaizdai iš Vyčių seimo Los<Angeles
“W s

ŽYGYJE Į JT NAUJI ŽINGSNIAI
informacija 
pranešimų, 

šios naujie-

LIETUVOS VYcIŲ SEIMAS. 52 iš eilės, šiemet rugpiūčio 6-8 įvyko Los 
Angeles. Vaizdai aplenkė seimo aprašymą.

Pirmininkas Leonardas Valiukas atidaro seimą. Šalia jo Rūta Kilmo- 
nytė ir “Herald Examiner” kolumnistas didelis lietuviu draugas George 
Todt.

Seimo proga buvo pagerbtas buvęs senatorius William F. Knowland. 
dabar “The Oakland Tribune leidėjas ir redaktorius. Nuotraukoje šalia 
senatoriaus aktorė Rūta Kilmonytė ir klebonas Jonas Jutkevičius. prisegęs 
senatoriui Vyčiu -medali. Nuotraukos L. Kanė ausko.

raštu pareiškė savo nepritari
mą — Karl Mundt iš S. Dako
tas, John J. Williams iš Dela
ware, — abudu resp., Frank J. 
Lausche, Ohio dem. Sen. Tho
mas J. Dodd atskiru raštu buvo 
pareiškęs savo 
prieš.

Faktas, kad iš 
narių 5 pasisakė 
vyriausybėje abejojimą, ar su
tartis bus senato tvirtinta, o 
tam reikia dviejų trečdalių bal
sų.

nusistatymą

18 komisijos 
prieš, sukėlė

VIETNAME:
Rugpiūčio 13 š. Vietnamas 

numušė Amerikos 5 bombone
šius. Dr. M.L. King pasiskelbė 
siusiąs apeliaciją š. Vietnamui, 
kom. Kinijai ir Maskvai, kad 
■leistųsi į derybas dėl Vietnamo. 
Bet jis taip pat pasisako už oro 
atakų sustabdymą Vietname. D. 
Lawrence (H. Tribūne) atkrei
pia dėmesį, kad pagal įstaty
mus taip daryti Amerikos pilie
tis tegali tik savo vyriausy
bės pritartas.

— Kom. Kinijoje nuo Korė
jos laikų liko 21 amerikietis, 
virtę “išverstakailiais”. Ligi 
šiol ten liko jau tik 4, kitiem 
raudonasis gyvenimas apkarto 
ir panoro grįžti j Ameriką. 

čius Los Angeles auga — kas 
mėnuo po naują tūkstantį at
vykėlių. Kultūrinis ir moralinis 
atsilikimas didelis — iš 4 nau
jagimių vienas yra nelegalus. 
Kol padėtis yra tokia, visada 
bus gyvas socialinės revoliuci
jos židinys. Bet N. Y. Times 
vertina, kad panašus smurtas 
gali dar labiau uždelsti negrų 
lygybę-

Yra ženklų, kad riaušės ne
buvo tik vietinis reiškinys. Jos 
buvo iš anksto organizuotos pa
gal metodus, kurie taikomi ir 
visose kitose vietose. Pvz. aks
tinas riaušėm visur panašus; 
negro konfliktas su policininku. 
Los Angeles rugpiūčio 12 va
kare policininkas sulaikė girtą 
auto vairuotoją Frye. 21 metų 
negrą. Kai pradėjo tikrinti jo 
blaivumą, susitelkė minia, pra
sidėjo grasinimai policininkui, 
kitas dienas jau šūkiai virto 
apskritai “prieš baltuosius”. Pa
našiai Chicagoję rugpiūčio 12 
taip pat prieš policininką, ku
ris tebuvo civiliškai apsiren
gęs.

Labiausiai tvirtinimo siekė 
sen. Fųlbrightas ir valstybės 
sek. Rusk. Tikėjosi, kad sutar
tis padės išlyginti santykius su 
Sovietais.

— Graikijoje įtampa tarp 
karaliaus ir buv. min. pirm. Pa
pandreou tęsiasi. Nuo Papan
dreou atskilo du jo partijos va
dai ir jo vyriausybės nariai — 
buv. pavaduotojas Stephanos 
Stephanopoulos ir buv. vidaus 
r. m. Elias Tsirimokos. Juodu 
tariasi su karalium dėl vyriau
sybės sudarymo, o Papandreou 
rugpiūčio 17 surengė manifes
tacijas prieš karalių su šūkiu 
“karalius išdavikas”.

— Saigone rugpiūčio 16 tero
ristų bomba policijos būstinėje 
užmušė 5 policininkus.

— Michigan© ežere surasti 6 
lavonai ir liekanos lėktuvo.

Ir riaušių priemonės pana
šios: buteliai, akmenys, langų, 
automobilių daužymas, degini
mas. krautuvių plėšimas. O dar 
labiau dėmesio vertas Moloto
vo koktelių vartojimas ir orga
nizuotas jų pristatymas Los An
geles buvo suimti 
liai su gabenamais 
Būdingas taip pat 
laikas riaušėm Los
Chicagoję, Springfielde, Mass., 
ir kitur.

Riaušėm parinktas memen
tas, kada Amerika turi sunkiau
sias dienas apsisprendimui 
Vietnamo.

automobi- 
kokteiliais. 
suderintas

Angeles.

dėl

Žygio komiteto 
jau paskelbė 11 
Tarp jų žymėtinos 
nos:

— Amerikos Lietuvių Tary
ba rugpiūčio 2 pritarė žygiui. 
Paskyrė 1000 dol.. kitam tūks
tančiui nutarė 
ją. reikalingą 
ti dėl patalpų.

— Pasaulio

išduoti garanti- 
sudarant sutar-

Lietuviu Bend
ruomenės pirm. J. Bačiūnas ma
nifestacijai pritarė, pažadėjo ga
rantiją S3.000, pažadėjo ska
tinti bendruomenėj? manifesta
cijai dalyvius ir lėšas.

Kardinola Berana išleido, bet 
neįleidžia

Prahos arkivyskupas Joseph 
Beranas sėdėjo Dachau nacių 
koncentracijos lagery, nuo 
1949 jam uždraudė lankytis 
katedroje ir kom. Čekoslovaki
jos valdžia, išvežė paskui iš 
Prahos ir laikė įvairiose vieto
se iki 1965. Kai š.m. sausio 25 
jis buvo paskelbtas kardinolu, 
vasario 19 jam buvo leista iš
vykti į Romą, į iškilmes. Bet 
dabar grįžti jam vizos neduoda, 

kuris rugpiūčio 16 iš LaGuardi- — Argentinoje rugpiūčio 15 
jos pakilo ir skrido į Chicagą.
bet nukrito į ežerą. Žuvo 30.

— Philadelphijoje rugpiūčio 
17 prasidėjo negrų riaušės au
tomobilių daužymu.

— Los Angeles rugpiūčio 17 
atšauktas draudimas vaikščioti 
naktim.

— š. Korėjoje Sovietų įtaka 
stiprėja, Kinijos silpsta, š. Ko
rėja rodo noro būti “neutrali”.

sniegas iŠ Andų prie Čilės už
griuvo 60.
— Čilėje rugpjūčio 16 nuo 

Pacifiko audrų žuvo 26. be pa
stogės I ko 70.000. Kai kurie 
miestai buvo atkirsti potvynio.

— Sovietuose komunistų 
partijoje yra 12 mil. narių ir 
880,000 kandidatų. Pravda ra
šo. kad perdaug partijoje inte
lektualų. per mažai darbininkų. 

daktorius ir dabar išaiškėjęs 
kaip Pirčiupio žudynių provoka
torius, ėmė skardentis pole
mika su atvykstančiais i Lietu
vą ir su užsienio lietuvių vei
kėjais. Pakartojant jo pareiški
mus Tiesos rugpiūčio 3 nr. ir 
šalimais duodant pastabas dėl 
tų pareiškimų, susidarytų lyg ir 
“dialogas”.

—o—

i mūsų 
užjūrio 

gaudyte

Ką reiškia Lietuvos žmonių 
kritiniai pasisakymai?

G. Zimanas apie tuos, kurie 
atvyksta į Lietuvą:

“Tarp atvykstančių 
respubliką žmonių iš 
būna ir tokių, kurie 
gaudo kiekvieną kritinį mūšų 
žmonių pasisaikymą. Jie visuo
met suvokia juos kaip priešiš
kus ir opozicinius, kaip naudin
gus sau. Jie negali ar nenori 
suprasti, jog milžiniška dalis tų 
pasisakymų yra pagimdyta pa
triotinio noro, kad gyvenimas 
mūsų šalyj būtų gražesnis, kad 
Tarybų valdžia būtų dar stip
resnė. jog tai anaiptol nėra pa
sisakymai už kapitalistinę san
tvarka ..

Pritarimą pareiškė ir Ameri
kos Liet. Bendruomenės Tary
bos pirmininkas V. Volertas.

—Chicagoję žmones ir lėšas 
telkti pasiėmė Alto skyrius 
(pirmininkas J. Jurkūnas) ir 
bendruomenės apygardos vado
vybė (pirmininkas B. Nainys). 
Jų. bendro vykdomojo aktyvo 
vedėjas — koordinatorius su
tiko būti A. Santaras.

Chicagos jaunimo veikėjai 
(dr. T. Remeikis. Vyt. Germa
nas. J. Stanulytė, Alg. Avižie
nis ir kt.) sutiko informuoti 
anglišką spaudą, radiją ir tele
viziją.

Komiteto atstovai A. Mažei
ka ir A. Budreckis patys apsi
lankė Chicago Tribune redakci
joje. kurioje gavo pažadą infor
muoti Amerikos visuomenę apie 
manifestaciją. Pirma tokia in
formacija buvo rugpiūčio 3.

— Komiteto organizacinio 
skyriaus vedėjas Vyt. Radziva- 
nas lankys 18 kolonijų viduri
niuose vakaruose ir vakaruose 
nuo rugpiūčio 11 iki rugsėjo 5 
Los Angeles. San Francisco, 
Denver, Omaha, Aurora, Mil
waukee, Racine, St. Louis. 
Springfield. Westville, Rock
ford. Akron. Binghamton.

— Ryšiam palaikyti ir če
kiam ar perlaidom siųsti ko
mitetas nurodo šį adresą: Com
mittee to Restore Lithuania's 
Independence. 29 West 57th St. 
Tenth Floor, New York, N.Y. 
10019.

pasisakymai yra pagimdyti pat
riotinio noro. Bet žinom taip 
pat, kad dėl patriotinio noro 
gimdytų pasisakymų daugelis 
lietuvių buvo deportuoti; dau
gelis turėjo ir turi pakelti G. 
Zimano Tiesos moralinį terorą, 
apšaukiami “buržuaziniais na
cionalistais" ar pan.

. Tikim, kad jie nori gražes
nio gyvenimo. Gyvenimas tik
rai būtų gražesnis, jei Mask
vos imperialistai išsinešdintų, o 
su jais ir G. Zimanas, jei visi 
išsinešdintų, sakysim. į Kazach
stano “plėšinius”. “Savanori-- 
kai”.

Ar gvvenimas bus gražesnis o 
tarybinėje santvarkoje ar kapi
talistinėje ar dar kitokioje, te
gul sprendžia patys Lietuvos 
gyventojai, bet tik tegul ne
sprendžia už juos Maskva.

—o—
Kodėl leidžiasi i polemiką su 
lietuviais Vakaruose?

G. Zimanas apie tuos lietu
vius, kurie laisvame pasauly 
veikia prieš sovietinį imperia
lizmą Lietuvoje:

■’Visame pasauly jie triukš
mavo. šmeižė, klabeno revan- 
šistų ir imperialistų duris, ragi
no juos į karo žygį prieš Lie
tuvą. Jie įrodinėjo taip myli sa
vo tėvynę Lietuvą, jog trokšta, 
kad ji kuo greičiau būtų apmė
tyta bombomis .. .

Tačiau, kaip bebuvę, priešai 
pasidarbavo smarkiai. Jie pa
skelbė prakeikimą tiems iš lie
tuvių. kurie mėginta važiuoti į 
Lietuvą. Jeigu nepakako baugi
nimų. kad. girdi, tave ten su
ims ir nuteis, ir ištrems, kad 
tu. girdi, ten mirsi badu, kad 
tave sekios saugumas bei mili
cija. ir tu nieko nepamatysi, 
tai jie dar pridėdavo, kad tas, 
kas važiuoja šiemet, tas padeda 
komunistinei propagandai.. .

Ar verta mums iš viso kreip
ti dėmesio į šią šmeižtų ir melo 
propagandą? . . . Mūsų skaityto
jai stebisi, kam mes rūpinamės 
avantiūristais, kurie jau neturi 
jokios atramos Lietuvoje.

Negalima neigti, kad čia esa
ma tam tikros tiesos. Kai kurie 
užjūrio veikėjai labai patenkin
ti. kai mes jiems atsakome. Su
sidaro įspūdis, kad jie šio to 
■verti, jeigu į jų tauškalus kas 
nors dar kreipia dėmesio. Ta
čiau negalima užmiršti ir ki
tos pusės. Nacionalistų išdavi
kų propaganda nepasižymi nei 
Įtikinamumu, nei teisingumu, 
bet kenkti ji gali, jeigu jai ne
bus duodamas atkirtis ...”

Dėl Zimano: Ačiū už kompli
mentus apie pasidarbavimą. O 
toki žodžiai kaip hitlerininkai, 
sukčiai, melagiai, šmeižikai, a- 
vantiūristai. lavonai, pasiutę 
šūnes ... rodo “broliškos tau
tos” stilių., G. Zimano platina
mą tarp lietuvių. Kai Zimanas 
ims vartoti dar “kalės vaikus”, 
bus prisivijęs “broliškos tau
tos” lygį... O tuo tarpu mus 
labiau domina tas Zimano ža
damas “atkirtis".

—o—
Jautri vieta dėl suverenumo

G. Zimanas atkirtį žada dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, dėl 
jos suverenumo. Esą:

“Praktika rodo, kad jie me
luoja nuolat, kiek tik gali, ta
čiau jie stengiasi įvesti ir nau
jus elementus: šiandien jie 
staiga pasidarė karštais Lietu
vos valstybingumo gynėjais.

(nukelta į 3 psl.)

— Pentagonas rugpiūčio 16 
paskelbė š. Vietname netoli Ha
noi sovietų įrengtos raketų ba
zės foto nuotraukas.

— Laivyno inžinierių strei
kas rugpiūčio 17 baigtas. Tru
ko 63 dienas. Sukliudė 103 lai
vų judėjimą. Nuostolių 120 mil.
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Amerika, Sovietai ir Kinai - pro aiškiareges stiklą
Ruth Montgomery, Journal 

American kolumnistė, kasmet 
parašydavo apie Mrs. Jeane Dix
on aiškiaregystes politiniais 
klausimais. Šiemet ji parašė ir 
'knygą “A Gift of Prophecy”, 
kurioje išpasakoja J-oane Dixon 
pramatymus — politinius ir as
meninius. Knygos ištraukas pa
skelbė Reader’s Digest liepos 
nr. Vasarojančio skaitytojo dė
mesį atkreipiant į jos pramaty
mus -kai kuriais dabar gyvais 
politiniais klausimais.
Apie pačią aiškiaregę

Jeane augo Santa Rosa ir 
Los Angeles. Jos tėvai buvo 
atvykę iš Vokietijos — Emma 
ir Frank Pinckert. “šeštąjį 
pojūtį” — aiškiaregystę Jeane 
turėjo nuo pat vaikystės. Buvo 
9 metų, <kai žmonės pradėjo tei
rautis jos patarimų. Būdama 21 
metų, ištekėjo už tėvų biznio 
dalininko L. Dixon. Nuo antro
jo - pasaulinio karo pradžios, 
nuo Pearl Harbor katastrofos, 
kada Amerika įsijungė į karą 
prieš Japoniją, Dixonai persikė
lė į Washingtoną. Jis dirbo ka
ro departamento reikalam, o ji 
savanoriškai dalyvaudavo prog
ramose departamento tarnauto
jų pramogose. Savo pramaty- 
mais čia ji virto sensacija, kuri 
netrukus pasklido po visą Wa- 
shingtoną.

Jeane pramatymo metodai i- 
vairūs. Kartais ji pramato žmo
gaus ateiti, tik palietusi jo ran
ką ir pajutusi kitiem nejaučia
mus virpėjimus. Taip ji. tik 
pasisveikinusi su Trumanu, tuo
jau 'pasakė, kad jis bus prezi
dentas Dievo valia. Tada Roose- 
veltas dar buvo gyvas. Kartais 
ji žiūri Į 'kristalinį rutuli; jame 
mato vaizdus ir tuos vaizdus 
ima komentuoti, išreikšti sąvo
kom. “Tada, kai pradeda for
muotis vizija, viskas pasikeičia 
apie mane, net oras, ir niekas, 
kas žemiška, negali manęs pa* 
liesti”.

Jeane maitinasi vaisiais, dar
žovėm. sunkom — retai kada 
mėsa. Nei geria, nei rūko. Labai 
pamaldi. Kiekvieną rytą, prieš 
eidama mišių išklausyti, susto
ja prieš savo langą ir kartoja 
dvidešimt trečią psalmę.
Pasikalbėjimai su Rooseveltu

1944 pabaigoje, prieš pat pre
zidento rinkimus, paskambino

Politika vasarojančiam skaitytojui

iš Baltųjų Rūmų ir paprašė, kad 
Jeane užeitų — prezidentas no
rįs su ja pasikalbėti. Sutartu lai
ku Jeane nuėjo. Prezidentas 
Rooseveltas padėkojo jai, kad 
atėjo, paprašė sėstis, pasikalbė
jo apie orą, o paskui ir 'klau
sia: “Kiek dar laiko aš turiu sa
vo pradėtiem darbam užbaigti?” 
, “Galiu paliesti jūsų pirštus?” 
pasakė Jeane ir paskui stengė
si nusukti kalbą į šalį, kad ne
reiktų atsakyti į klausimą. Bet 
kai prezidentas pakartojo klau
simą, ji atsakė: “šešis mėnesius 
ar mažiau”.

Kambary rados tylu, pasako
josi paskiau Jeane. “Aš galėjau 
jausti, kad jis numatė savo mir
tį ir tenorėjo tik pasitikrinti”. 
Paskui prezidentas paklausė: 
“Ar mes liksimės sąjungininkai 
su Rusija?”

Jeane papurtė galva. “Vizi
jos, kurias aš turėjau, rodė ki
taip. Bet mes vėl tapsime są
jungininkais vėliau, prieš rau
donąją Kiniją”.

Prezidentas reagavo: “Raudo
nąją Kiniją? Kinija nėra raudo
na. Mes neturėsime jokio vargo 
su Kinija. Bet aš jaučiu, kad 
mes turime būti sąjungininkai 
su Rusija, kad išlaikytume pa
sauly savo poziciją ir išsilaiky
tume”.

Žiūrėdama i savo kristalinį 
rutulį, 'kuriame klojosi vaizdai, 
Jeane juos aiškino: “Aš matau, 
kad Kinija darosi komunistinė 
ir tampa mūsų didžiausiu rūpes
čiu; Afrika bus mūsų kitas di
džiausias rūpestis”.

Prezidentas prieštaravo:
“Aš nematau jokio rimto rūpes
čio dėl Afrikos, bet matau dėl 
Rusijos. Yra svarbu, kad mes 
būtume ir toliau sąjungoje”.

1945 metų sausio vidury Jea
ne buvo pakviesta antru kartu 
į Baltuosius Rūmus. Preziden
tas iš karto paklausė: “Ar atsi
nešėte rutulį?” ...

‘'Mes susitikome — pasakojo 
paskiau Jeane — kaip seni 
draugai ir sąmokslininkai. Jis 
buvo tuo metu neįsitempęs. 
Bet kaip jo išorė buvo pasi
keitusi per tuos porą mėnesių! 
Jo veidas buvo pasiaurėjęs ir 
sulysęs; atrodė, lyg preziden
tas būtų netekęs 50 svarų”.

Kai Jeane išsitraukė savo 
kamuolį, abudu nusišypsojo. 
“Na, kiek dar laiko aš turiu?” 
Jeane prilenkė smilių pirštą 
prie nykščio, palikdama tarp jų 
poros colių tarpą ir tarė: 
“Tiek”.

“Laikas yra trumpas”, pasa
kė prezidentas. “Taip”, pritarė 
Jeane: “Trumpesnis, nei mes 
norėtume manyti”.

Nelaukdamas paraginimo, 
Rooseveltas ištiesė ranką ir, 
kai Jeane palietė jo pirštus ir 
užsimerkė, prezidentas klausė: 
“Ar jūs esate tikra, kad mes

ja ateityje?” Jeane pakartojo 
savo ankstesnį pramatymą: — 
“Eventua-Mai mes būsim sąjun
gininkai su Rusija prieš raudo
nąją Kinjją. Bet tai bus dau
giau kaip po vienos generaci
jos”.

“Tokiu atveju aš neklydau 
dėl Rusijos? Kai viskas bus pa
sakyta ir padaryta, mes būsim 
su Rusija ir Rusija su mu
mis?” teigė ir klausė preziden
tas.

būsime

“Taip, mes baigsime kaip są
jungininkai”, atsakė Jeane. 
“Bet tada mūsų vyriausybė pa- 

sąjungininkai su Rusi- sikeis. Mes ne visada turėsime

dviejų partijų sistemą, kokią 
mes pažįstame”.

Kalbėjosi dar apie kitus da
lykus. Kai Jeane kalbėjo apie 
rasines įtampas su kraujo pra
liejimu, prezidentas su tuo ne
sutiko. Kai Jeane pakilo išeiti, 
prezidentas jos ranką apkabino 
savo abiem rankom ir su liep
snelėm akyse tarė: “Saugok 
gerai savo rutulį”.

Jeane atsisveikino: “Auf Wie- 
dersehen”.

“God bless you”, atsakė pre
zidentas.

Daugiau Jeane prezidento ne
matė. Vasario pradžioje jis iš
vyko į Jaltą ir balandžio mėne
sį mirė

(Bus daugiau)

KAUNO senamiesčio vazdas. Atvirukas spausdintas dabar Kaune, K. Požėlos (buv. 
Spindulio) spaustuvėje. Jis rodo kelias bažnyčias, bet iš jų atvira tik Kauno bazilika 
(dešinėje).

SUSIDOMĖJIMAS AMERIKA DIDŽIAUSIAS
Švyturys gegužės mėn. Nr. 9, LIETUVOJE

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

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

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

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

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

Y., 518 N H 4-5071. Nuotr. Vyt. Maželio.

prieš pradėdamas rašyti apie 
Laurinčiuko 'knygą “Trečioji 
dolerio pusė”, atsiliepia pir
miausia, kuo žmonės • domisi 
Lietuvoje:

“Amerikos nemačiau. Susido
mėjimas ja didelis. Paklausk 
bet kurį politikuojantį (o da
bar tokie beveik visi!) kaimietį 
ar miestietį, iš kur žino Ame
rikos gyvenimą, jis tučtuojau 
pažers lietuviškas pavardes 
žmonių, kurių akimis dirstelė
jo anapus Laisvės statulos. Po
kario metais nemaža žmonių iš 
Lietuvos paekskursavo Naujaja
me pasaulyje. Energingesnieji 
grįžę skelbę įspūdžius.

Ir keista: kiek bedaugėtų in
formacijos apie Ameriką, jos 
vis maža. Publika ją, lyg pasa
koje. sutvarko kaip smakas pa
kulas”.

Ne visų grįžusių pasakoji - 
mais laikraštis patenkintas: “O 
pasitaiko, kad lietuvis turistas, 
net gero šaukšto druskos Ame
rikoje nesuvalgęs,"— nekalbant 
jau apie pūdą, — grįžta namo 
apstulbęs ... ima girti Ameri
kos fasadą, užmiršęs, kad yra 
ir kiemas, kurio jam niekas ne
rodė”.
Pats netiki, o vaiką krikštyti 
vedi...

Tas pats laikraštis Nr. 10 to
kį Kauno vaizdelį skelbia:

Kaunietis inžinierius R. sto-
vi prieš gamyklos vadovus ir 
rausta. <-P a nešė vyras ateistinį 
straipsnį į sienlaikraštį, o kitą 
sekmadienį žmona su uošviais 
nuvedė trejų metų sūnų į baž
nyčią krikštyti. “Gal tu pats ti
kintis:” klausia draugai. “Ne, 
aš iš laisvamainių šeimos, neti
kiu nuo mažens. — atsako R., 
nudelbęs akis. “Tai kaip čia da
bar: pats netiki, kitiems aiški
ni apie religininkų veidmainiš
kumą. o vaiką krikštyti vedi?”

— “Žinot, nusibodo namie gin
čytis su bobom, galvojau, kaip 
nors praeis tas 'krikštijimas, o 
vaiką vis tiek išauginsiu neti
kinčiu ...”

— Vilniuje liepos 26 atsilan
kė savaitei prancūzų rašytojas 
Jean Paul Sartre su žmona.

— Amerikos komunistų orga
nizuota ekskursija, išbuvusi 
Lietuvoje porą savaičių, išvyko 
liepos 30. Tarp jų buvo 22 dai
nininkai, surinkti iš 8 chorų. 
Jie buvo įjungti tarp choristų 
dainų šventėje.

Spauda

AR ATIDAVĖM SAVĄJĄ DALĮ?

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue .............  LI 2-1767
e SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4902
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... Di 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, 111. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave............... ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave................... LG 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .........  CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................  Au 4-54b6
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street............................ GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ___  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  £W 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave......................  GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............  Rl 3-0440

WEISS & KATZ, INC.

Berlyno sienos apsaugai su - 
stiprinti rytinio Berlyno polici
ninkai turi paruošę būrį šunų 
galimų pabėgėlių gaudymui. 
Kad šunes būtų piktesni ir ar
šiau vytųsi perbėgėlius. jie 
maitinami tik kas 48 valandas. 
Dėl tekios žiaurios dietos ir po
licijos šunes. atsidraskė nuo 
grandinių, bando perbėgti į 
vakarinio Berlyno pusę paieško
ti gausesnio maisto. Po eilės se 
mingų perbėgimų, vienas šuo 
visdėlto policijos buvo pašau
tas, jam bandant perplaukti 
Spandau kanalą. Tai 65-ji auka 
ir pirmas šuo, padėję gyvybę b 
bandant pasitraukti iš rytų 
Berlyno nuo 1961 m., kai komu
nistinė valdžia aptvėrė savo ro
jų Berlyno siena. . *

— New Yorko paroda baig
sis spalio 17.

Draugo šeštadieniniame prie
de rugpiūčio 7 K. Br. rašo, kad 
rezistencijos 25 metų sukaktį 
laisvojo pasaulio lietuviai minė
jo ar tebemini gyvai. Tačiau 
“šiais rezistencinės kovos ju
biliejiniais metais mes tiesiog 
pasigendame (lygindami su ki
tomis atitinkamomis kūrybinė
mis bei visuomeninėmis apraiš
komis) didesnio mūsų rašytojų 
angažavimosi rezistencinei lais
vės kovos bei pastangos temai. 
Visuomenė demonstracijų, mi
nėjimų, koncertų išjudinta, bet 
ką ji gaus momentą atsiliepian
čio iš mūsų rašytojų? .. Visai 
kitaip rašytojų rezistencinės ko
vos duoklė atrodytų, jeigu, pri- 
leiskim, šiemet būtų atspaus
dintas šią temą pabrėžiantis 
stiprus Bern. Brazdžionio rin
kinys. jeigu būtume rakinte 
prirakinti prie Jurgio Jankaus 
laisvės kovą akcentuojančio ro
mano. jeigu Algis Landsbergis 
būtų davęs ką nors panašaus

(•gal net dar stipresnio) į anks
tesnius “Penkis Stulpus tur
gaus aikštėje” . .. Girdėjome 
Birutę Pūkelevičiutę jaudinan
čiai skaitančią savo “Raudą”. 
Koks būtų neišdylantis kritusių 
už laisvę pagerbimas, jeigu to
kių raudų eiklias būtų išleistas 
atskiru leidiniu.

Esą tos temos, jeigu lig šiol 
nepanaudotos, tai nėra per vė
lu, “kol rezistencinė tautos ko
va nepasibaigs didžiuoju lais
vės triumfu”.

Teisingai keliamas klausimas. 
Bet jis yra tik viena dalis už
burto rato tarp rašytojo ir skai
tytojo: kaip rašysi, kad knygų 
neperka, o jei ir nuperka, tai 
nepaskaito; kaip pirksi, kad ne
įdomios.

Reikia visai naujos akcijos, 
•kuri ir čia sudarytų sąjūdį — 
sukurtų ryšį tarp rašytojo ir 
tautos interesų, tarp skaitytojo 
ir knygos.

187 ORCHARD ST.. N. Y.C. Tel. GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.
I ' ! I —

■ '' - ' ... - - ■■'■■■■ . ............

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 pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St, New York, N.Y. 10002

- -------- - ------------------ ------------------------------------------------ 1

CRANE SAVINGS & Loan Association

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

Nemokamai vieta automobiliams

41/2% ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS 
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

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

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais 
9:00 ryto — 12.00 dieno*. Trečiadieniais uždaryta.
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Skaitytojų balsai
Skaitytojai protarpiais pa

reiškia redakcijos žmonėm sa
vo samprotavimus lietuviškais 
klausimais. Pareiškia žodžiu, 
nesiimdami plunksnos s avo 
mintim išdėstyti. Į kai kuriuos 
tų samprotavimų verta atkreip
ti ir kitų skaitytojų dėmesį.

★

Dėl Madrido lietuviškosios 
radijo valandėlės — kodėl ji, 
klausia, nutraukta; kas mūsų 
atitinkamų veiksnių daryta jai 
išsaugoti ar daroma jai atstaty
ti? Tuo klausimu skaitytojas 
prašo paaiškinimo . ..

Darbininke birželio 18 buvo 
plačiai informuota apie Madri
do radijo vadovybės paaiškini
mą: esą nutraukta nuo gegužės 
pabaigos pabaltiečių, rusų, bra
zilų, 'kinų valandėlės dėl taria
mų radijo stoties remontų, dėl 
ligšiolinio stoties perkrovimo. 
Taigi dėl technikinių priežas
čių. Darbininko koresponden
tas abejojo tuo vadovybės pa
aiškinimo tikrumu, nes pvz. 
ukrainiečių radijo valandėlei 
la ko pridėta iki ištisos valan
dos. Panašiai eilei kitų.

Yra pagrindo manyti, kad nu
svėrė politinės priežastys, ne 
technikinės. Kaip tik tuo metu 
buvo pranešta, kad Ispanijoje 
lankosi Sovietų Sąjungos pir
ma ekskursija; kad rodoma pa
stangų išplėsti prekybinius san
tykius tarp Ispanijos ir Sovietų 
Sąjungos. Ispanai nebenori at
silikti nuo kitų Europos kraš
tų, kurie tyla apie Sovietų pa
vergtus kraštus nori pelnyti 
Sovietų rinkas saviem kapita
listam.

Būtų betgi prasmingas ano 
klausėjo pageidavimas, kad ati
tinkamos Įstaigos paaiškintų, 
kas buvo ar gal tebėra daroma 
iš lietuviškosios pusės.

Lietuvis, kuris rodo didelio 
intereso laisvės kovai, nori ži
noti ne tik naujienas iš tų ba

rų, kuriuose kas laimima, bet 
ir iš tų, kuriuose mūsų pozici
jos siaurėja.

Siaurėjant radijo informaci
jai, tektų vėl visiem lietuviam 
ir jų institucijom rodyti viso
keriopą paramą tom radijo va
landėlėm, kurios dar yra išliku
sios; rūpestingai atrinkti jų 
programom .kiekvieną sakinį ir 
taupyti minutes kaip New Yor- 
ko vandenį. Tokių valandėlių 
belikę Romoje ir Vatikane.

★

Ar Vilkučiai reikalingi? — 
tokiu klausimu atsiliepiama dėl 
Vliko sumanymo organizuoti į 
įvairiuose kraštuose savo atsto
vybes.

Suprantamas yra Vliko no
ras turėti savo tinklą. Bet su
prantamas ir abejojimas, ar tai 
nebus šalia dešimties esamų 
bendrų organų dar naujas, vie
nuoliktas? Ar tai nebus ergą - 
nas su tais pačiais asmenim, 
kurie jau dešimtyje kitų orga
nų posėdžiauja? Posėdžiai ir 
posėdžiai, kurie atima laiką rea
liam ir konkrečiam darbui. Or
ganizacijų organizavimas ar nė
ra virtęs liga, iš kurios kyla 
organizacijų kaip ir spaudos or
ganų infliacija? Ar nebūtų pras
mingiau, jei ir Vlikas savo jė
gas skirtų darbui, kuris turėtų 
tiesioginės reikšmės Lietuvos 
laisvės klausimui garsinti? Juk 
šios rūšies darbais Vlikas ne
gali pasigirti net ir šiais pa
vergimo sukakties metais.

Pirminis VE kas Lietuvoje 
buvo reiškęsis kita technika. 
Savo sutarimus vykdė per ja
me dalyvaujančias grupes ir or
ganizacijas. ši technika galėtu 
būti dėmesio verta ir dabar. 
Kad nusistatymas konkrečiais 
laisvės klausimais būtų vienin
gas ir pavirstų sąjūdžiu, jis ga
lėtų būti populiarinamas per 
Vlika sudarančių grupių pada
linius atskiruose miestuose; per 
gajausią^ ir gausiausią organi-

Tiek daug įvykių — didžiu
lės svarbos ir neįprastų įvykių. 
Ne visada suspėji jų reikšmę 
pagauti. Tačiau kai kurie pas
katina susigalvoti ir stebėtis.

Po septynių mėnesių kelio
nės. JAV erdvių keleivis ne tik 
•pasiekė Marsą, prisitaikė prie 
jo ir šviesos spindulių stiprumą 
pamatavęs, juos sugrupavęs pa
siunčia į žemę Marso fotografi
jas.

Vos tik pirmoji Marso foto-
grafija žemę pasiekė, jau girdi
me televizijoje, kad Sovietai iš
šovę keliais šimtais svarų di
desnį už mūsų paskutinio Tita
no iškeltą krūvį į erdvę. Ir iš 
to tuoj pat padaroma išvada, 
jog Sovietai vėl atgavę vadova
vimą erdvėje ... Nesvarbu, kad 
JAV turi ir oro sekimo, ir te
lefono, ir televizijos satelitus 
erdvėje, turi stovinčius vietoje 
satelitus, fotografuoja Marsą, 
išeina pasivaikščioti po erdvę, 
jeigu jau Sovietai ir mūsų žur
nalistai mano, jog tai labai 
svarbu ... Žurnalistam nesvar
bu, kad Sovietai turi erdvėje 
tik keletą didelių raketų ir ke
liolika bevardžių kosmonautų 
lavonų, besisukančių apie žemę. 
Jie vadovauja moksle ir viskas! 
Kodėl? Todėl, kad jie, Sovietai, 
sako, jog jie, Sovietai, iššovė 
keliais šimtais svarų didesnį 
krovinį.

Galima manyti — jeigu tik 
Sovietai paskelbtų, kad jie pa
sistatė Vclkswagena tokio di
dumo, kaip Greyhound auto
busas. mūsų 'laikraštininkai, vie
nas per kitą puldami, skubėtų 
pranešti, kad “rusai pralenkė 
JAV automobilių srityje”.

Tos oat televizijos naujienos 
ir iš Vietnamo Įdomių žinių bei 
minčių patiekia. Pavyzdžiui iš 
CBS pasikalbėjimo (liepos 16) 
su kariais matyti, jog ten kovo
jančiam Alabamos negrui kariui 
aišku: jeigu nekovos toliau nuo 
namų, teks vėliau kovoti ar- 

zuota vienetą — bendruomenę, 
kurios • jbėtojas dalyvauja Vli
ko veikime. Ryšys tarp Vliko ir 
masės galėtų eiti ne per atski
ras atstovybes, bet per esamas 
organizacijas ir jų atstovų 
bendrins pasiinformavimus su 
Vliko vadovybe.

Tos pastabos tesiekia vieno: 
mažiau organizacijų, daugiau 
darbo.

VILIUS BRAŽĖNAS

čiau namų. Tačiau daugeliui 
JAV un-tų profesorių net isto
rijos ir politinių mokslų profe
soriams tai neaišku-

Kitas kareivis, paklaustas 
apie karių moralę, paaiškino: 
Vietkongas jų moralės negriau
na, bet moralei kenkia Ameri
koje prieš vyriausybę demonst
ruoja studentai, kurie, anot ka
reivio, neturi mažiausio suprati
mo, kas Vietname darosi.

Televizijoje matai mūsų jau
nus vyrus, statančius savo gyvy
bes į pavojų Vietname, o spau
doje skaitai, jog čia, namie, kai
rieji radikalai organizuoja ame
rikiečių brigadą padėti komu
nistam kovoti prieš mūsų ka
rius (Human Events, 1965 m. 

Ll ETŲ VOS laisvės ir kančios simboliai pasaulinėje parodoje New Yorke.
Nuotr. Vyt. Maželio.

liepos 17 praneša Fulton Le
wis Jr.). Pagal spaudos žinias 
daugiau nei 10,000 studentų da
lyvavę Kalifornijos universite
to “teach-in” dėl Vietnamo, ge
gužės 21 d., sukėlė ovacijas kai
riųjų pažiūrų leidėjui M. S. Ar- 
noni, kai jis paragino ameri
kiečius “laisvės kovotojus” pri
sijungti prie Vietkongo. Neįti
kėtina!

•

Kalbant apie Kaliforniją — 
dar vienas neįtikimas “solida
rumo” įvykis: pagal gautas ži
nias, tolimosios Los An
geles lietuvių choras turėjo 
atsisakyti nuo dalyvavimo Pa
vergtųjų Tautų Laisvės mitingo 
programoje, nes kai kurie dai

nininkai atsisakė dalyvauti to
dėl, kad nepatiko rengėjai. O 
rengėjai — ne naciai, ne komu
nistai, ne kokia subversyvinė 
arba prieš žmogaus ir tautų lais
vę bei prieš JAV konstituciją 
nusistačiusi organizacija, bet 
tik kuri priešingos srovės ar 
priešingai srovei palanki or-ja.

O manytum, kad mūsų reika
las padėti kiekvienam, kas pa
vergtiesiems laisvės reikalau
ja. ir dar padėkoti už suteiktą 
progą padėti?

Daugelis gubernatorių ir bur
mistrų išleido atsišaukimus Pa
vergtųjų Tautų Savaitės pro
ga. Bestebint lietuviškos tris
palvės pakėlimą prie Waterbu- 
rio rotušės birželio 20 dienos 
rylą, kilo mintis: mes per ma
žai įvertiname dėmesį, kurį Lie
tuvos laisvės reikalui skiria se
natoriai, kongresmanai, guber
natoriai, burmistrai — pasaky
dami kailbas tokio galingo ir 
didžiulio krašto, kaip JAV, Kon
grese, paskelbdami deklaracijas 
ir skirdami laisvės bylai dienas 
ir savaites, leisdami iškelti pa-

DIALOGAS SU ZIMANU .
(atkelta iš 1 psl.)

Girdi, yra Lietuvoje tam tikri 
pasiekimai, vystant materialinę 
ir dvasinę kultūrą, bet jos vals
tybingumas yra sugriautas”.

Zimanas tuojau atkerta, kad 
tie “nacionalistai” niekad neno
rėję Lietuvos valstybingumo; 
jie pardavę Lietuvą imperialis
tam. o tik proletariatas iškėlęs 
valstybingumo šūki. Tas šūkis 
labiausiai buvęs iškeltas 1940 
rugpjūčio 3 priimant Lietuvą i 
Sovietų Sąjungą.

“Tą dieną TSRS Aukščiau
sios Tarybos sesijoje dar kar
tą buvo pabrėžta, — tiek tų, 
kurie perdavė Lietuvos liaudies 
prašymą, tiek tų, kuris ji pri
ėmė, — kad Lietuva stoja į 
Tarybę Sąjunga, kaip laisva, 
nepriklausoma respublika, vi
siškai suvereni ir savarankiška, 
sy lygiomis teisėmis ir pareigo
mis ..(Red. pab.)

Dėl Zimano. Taip supranta 
G. Zimanas 1940 meta rugpjū
čio 3 dienos aktą Maskvoje. Su
pranta, kad tuo aktu Lietuva 
siekusi ir buvusi pripažinta 
kaip respublika — “nepriklau
soma” ir “visiškai suvereni”.

Nepriklausoma. suvereni.. 

bury, Conn, rotušės, Connecti
cut valstijos vėliava visai die
nai užleidžia vietą išvietintajai 
lietuviškai trispalvei. O kad 
taip mes visi galėtume tų įvy
kių svarbą įsisąmoninti ir prie 
jų išryškinimo prisidėti savo 
dalyvavimu!

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga daugelis, kaip ir kur 
kam įmanoma, kėlėme Lietuvos 
ir kitų Sovietų pavergtu tautų 
laisvės klausimą. Tai gera ir 
reta pr oga į šį klausimą atkreip
ti plačiosios visuomenės dėme
sį laiškais spaudai, radijo sto
tim, kongresmanam, senato
riam, burmistram ir kitiem.

Gi tiem, kurie į viską atsako, 
jog “tai nieko nereiškia,” “ką 
tai padės”, “ką tuo pasieksi
me”, draugas Kosyginas Rygo
je atsakė, susijaudindamas dėl 
Baltijos laisvės rezoliucijos At
stovų Rūmuose.

Vagie — kepurė dega!. •.
Kai kurie latvių ir net lietu

vių politikai bijosi laisvės re
zoliucijų, net pavojingom jas 
vadina. Nors jos pavojingos tik 
tiem, kurie bijosi draugo Kosy
gino rūstybės.

Lietuvoje išleistame “Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyne “su
verenitetas” aptariamas šiaip: 
“visiškas valstybės nepriklausy
mas jos vidaus ir užsienio rei
kalų tvarkyme”; “suverenus — 
visiškai nepriklausomas nuo ki
tos valstybės”.

Jeigu sovietinėje kalboje 
taip suprantamas suverenumas, 
tai G. Zimano žodžiai apie rug
pjūčio 3 dienos aktą reiškia 
naują kaltinimą Maskvai: reiš
kia, kad Maskva ir tą aktą su
laužė, nes Lietuvos “respubli
ka” dabar yra priklausoma nuo 
Maskvos ir vidaus ir užsienio 
reikalų tvarkyme ...

Zimano žodžiai reiškia kalti
nimą Paleckio valdžiai, kuri tą 
suverenumą išdavė ir virto 
priklausomais nuo Kremliaus.

Net ir G. Zimano šis visas raš
tas prieš “nacionalistus” iš už
sienio yra to priklausymo nuo 
Maskvos ženklas: tik prieš porą 
savaičių, liepos vidury, Maskva 
buvo paskelbusi nurodymą ra
dijui, televizijai, spaudai, rea
guoti į politinius klausimus, ke
liamus iš Vakarų pusės..

G. Zimano balsas tėra tik 
Maskvos balso aidas.

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

NELĖ 
MAZALAITĖ

(8) .
— Kai reikės pasakysiu, — juokiasi ji — bus tau 

gražiau galvoti, naktimis nemiegoti, vardelius sudėstyti 
man. Kaip tu vadintum mane? — sako ji, ir jis žiūri į 
akis, ir jam raibsta paširdžiai, ir jis sako:

— Gal Rainele?
— Vadink Rainele, man patinka, o dabar nusisuk ir 

e.k namo, aš nenoriu, kad tu matytum, kur aš bėgu.
— Pasakyk, kada vėl sutiksiu tave, ar turguj, ar pa- 

šventoriuj, ar pasišokime? Nepaleisiu, jeigu nežadėsi. 
Bet ji juokėsi, ir nuo to juoko jis grimzdo neištrau
kiamai, ir prašė: — Kur man tavęs ieškoti?

— čia niekas nevaikštinėja, — sako ji, — čia mes 
galim susitikti, ant tilto — jeigu niekam nepasigirs ir 
■tave neatseks, kitaip supy ksiu, ir nebematysi manęs.

Jis pažadėjo. Ir pažadėjo, kad nežiūrės, į kurią pusę 
ji dabar nueis. Užtat ji atėjo čia kitą vakarą, ir kitą, ir 
kitą.

Devynias naktis jis ėjo ant tilto, nusižiūrėdamas, kad 
niekas jo nesiveja, iki aušros nepaleisdavo jos iš ran
kų. Bet jis nepasipiršo, ir ji neleido lydėti namo. De
vynias dienas, išmiegojęs, jis slampinėjo apylinkėje ir 
nesiteiraudamas tesiogiai, tyrė, iš kur ir kas ji yra. 
Vsckių dalykų jam lindo į galvą — gal ji kokia dvaro 
panelė, išgirdusi apie tekį šaunų Pranciškų Joskaudą, 
atėjo pažiūrėti, ar tiesa, kad prie jo mergos limpa — 
ir pati įkrito, kaip į medų.

Bet galėjo būti ir kitaip, — protingą minutę svarstė 
— gal valkata čigonė, naktimis išbėga iš taboro vagi
liauti — ir pasivogė jo ramybę. Jis klausinėjo be įtari

mų, ar kartais kur nesivalkioja čigonai. Bet per kai
mų kaimus nebuvo girdėti tokio daikto; o jau jų buvi
mo nepaslėpsi.

Ir dešimtą naktį, jis nebesidavė nuvaromas, nepalei
do jos ir visai baigiant aušti, jis atkakliai kartojo:

— Pasirodyk man pilnoj dienoj, iš kur aš žnau, kad 
čia ne monai, kad iš tikrųjų tavo akys tokios rainos? 
Ir taip stipriai laikė ją apkabinęs, kad ji negalėjo nė 
mėginti pasitraukti. Ir prie pirmųjų saulės spindulių jis 
pamatė, kad jos akys buvo dar ramesnės negu naktį, 
ir plaukai labai kvepėjo, ir jie buvo juodi net prieš 
saulę, o veidas kaip miltai, kaip pienas baltas — nie
kuomet nebuvo sutikęs tokios grožybės.

Tačiau dienos šviesoje, prieš saulę, ir nesakytas ir 
be jokio ženklo — pažino, pajuto, kad merga yra lau
mė.

Ji nesigynė, ji juokėsi ir klausė:
— Ar bijai — ir kalbėjo labai saldžiai ir kalbėjo la

bai rimtai: — Matai, aš neištirpau migloje, aš galiu gy
venti ir troboje, kada vesi mane?

Jis tylėjo — kitas reikalas buvo merga ir kitas — 
laumė. Buvo kitaip bučiuoti ją prie mėnulio ir vasaros 
nakties tamsoje ir kitaip parsivesti į savo sodybą visam 
laikui. Ir tada ji vėl ėmė juoktis:

— Tai ir pabūgai. Nemanyk, kad aš verksiu — jau 
kai prieina iki to. kad laumė verkia, tai ir ežerai yra 
išsekę. Be to, aš dar tūrių tris viliojamus vaikius —vi
sada reikia turėti atsargoj' tris dalykus arba tris žmones.

Ji nuėjo, jis matė, kad nulingavo, kaip smilga, kaip 
vandens bangelė, ir galvojo, jog ji iš jo pasijuokė: dar 
trys be manęs! Jis pradėjo pykti, ir tai buvo geras vais
tas.

Nebuvo, nebuvo — niekas negalėjo išgydyti. Jis py
ko, jis niršo rr galiojo apie tris varžovus, tris nežino
mus savo priešus, ir pavydėjo. Ir kitą naktį atėjo ant 
tilto, ant jų tilto. Bet ji neatėjo. Jis atėjo kitą naktį — 
ios nebuvo; tiktai žiogai ir pieva, ir upelis, ir jo širdis. 
Devynias tokias naktis pasaulis buvo tuščias. Ir jis ne
žinojo kur ieškoti — negi siųsi piršlį pas laumę, bet 
jeigu ir tokį gautų, svieto pajuokai — kur sužinos, 
kur pasiteiraus, kame laumės namai?

Ir tą devintą naktį jis .sušuko. Jis net nepagalvojo 
tuo akimirksniu, ar kas girdi, ir girdėdamas, ką mano. 
Sušuko:

— Raine, Rainele! — jis klausėsi, ar nesušlamės, 
gal ji po tiltu lindi ir juokiasi, o jam atrodo, kad upe
lis bėga — gal už krūmų stovi, o jis mano, kad žilvyčiai 
linguojasi. Ir jis vėl kartojo jau pusbalsiu: — Raine
le, jeigu tu pasirodysi imu tave į pačias. Bet ji neatsi
šaukė nei pasirodė.

Ūmai pasigirdo balsas, kuris naktyje, tyloje, buvo 
'labai garsus ir kėlė šiurpą: 'kultuvė plakė drobę. Ir 
skambėjo kultuvė toli, lankoje, kur labai tankiai su
žėlę žilvyčiai, o vanduo tamsus, giliausia vieta upėje. 
Tačiau jis negalvojo, jog gali būti -viliojamas į nelaimę. 
Jis nubrido vilkdamas rasą, į ten.

Įsibridus į upę iki kelių stovėjo laumė ir ant seno 
kelmo pasidėjus rankšluostį skalbė. Jis gal galėjo re
gėti viską aiškiai ir stebėjosi kodėl, bet paskui pama
tė kodėl: tekios baltos miglos buvo aplinkui, lyg lem
pa šviestų. Tai matai, kokios jos, kodėl naktimis dir
ba! Ir rankšluostis buvo šviežių žalių linų, neišbalintas, 
ir kvepėjo upe, gi prakalbinta skalbėja nei žodžio nei 
krusto — dirba, akių nepakėlusi. Jis priėjo arti ir iš
traukė kultuvę.

— Ar tik ne kraitinį skalbi? — tarė piktas ir pa
žvelgė į kultuvą savo rankoje, kad ji buvo išpjaustinė
ta, išrantyta tiktai dovanomis tokie daiktai dirbami 
Kur gavai tą kultuvę, ar vienas iš tų trijų davė? — sa
ko dar piktesnis. Ir atsitiesė laumė, ir jos akys buvo 
labai rainos, ir ji juokėsi labai linksmai ir patvirtino:

— Vienas padirbo kultuvę ir kitas išdrožė verpstę, 
o trečias nudailino šaudyklę. Ar aš negaliu pasirinkti 
katrą noriu? Tu man nieko nedavei.

— Aš tau neleisiu rinktis, — tarė Pranciškus, —argi 
jie šaunesni vaikinai už mane?

— Tai ir bėda, kad ne. Tu patinki man, man tavo 
plaukai prie širdies, ir ūsai geltoni, mūsų vaikai bus, 
kaip juoda dirva maišyta su mėnuliukais. Kada bus 
vestuvės?

Jis vėl tylėjo. Ir tada ji piktai pasakė:
— Tai 'ko šaukojai ant tilto? Aš girdėjau — nema

nyk. kad būtum užgirdęs kultuvę, jeigu nebūtum davęs 
žodį. Kada?

Kai reikėjo pasakyti laiką, jis vėl pasitraukė, bet jis 
matė, -jog rainosios akys buvo beveik 'geltonos iš pyk
čio — jeigu jis dabar nepažadės 'kaip reikiant, dau
giau neberegės jos. To jis negalėjo išsižadėti, ir jis 
pasakė:

— Pažadas už pažadą: ar ateisi ant tilto kas vaka
ras, jeigu sutarsime? O gal ir ipas mane į trobą iš
drįsi?

— Aš kai ateisiu, tai ir pasiliksiu. Jeigu laumės 
po trobas kur maišosi, tai nėra perdaug gerai. Bet 
tu nebijok, juk aš būsiu šeimininkė ir neužsileisiu ne
dorais sutvėrimais. Tu net nežinai, kiek aš esu gudri; 
jdkios bėdos nesimaišys tau po sodybą, kai aš prižiū
rėsiu.

— Bet jos dabar viena per kitą -griūna, — sako 
Pranciškus. Jis dabar sumojo, jog bus gera priekabė 
nukelti vestuves. Jeigu ji tokia tvarkinga ir darbšti, 
kaip ji pasižiūrės Į jo apleistą ūkį, gal neblogiau kaip 
ir žemiškieji uošviai? Ir jis nesivaržė pasigirti:

— Nežinau, ar <tu manęs benorėsi, kai pamatysi kas 
pas mane dedasi: troba, kaip meškos laužas. Ką ten — 
visko neišvardinsi, ir aš pats kiek prie slinkio, bet 
iš viso man nevyksta gyventi. Ateik iš anksto apsižiūrė
ti, kad paskui nepriekaištautum.

— Ateisiu, kai bus viskas paruošta — po vestuvių 
ateisiu. — sako ji atkakliai, ir jis juokiasi:

— Kokios čia vestuvės su tavo veislės nuotaka — 
ar po karklynu tuoksimės, juk tu 'ko gero imsi staugti 
šventoje vietoje, jeigu nusivešiu į bažnyčią.

— Jau tu nesirūpink, — sako ji, — aš neprapulsiu, • 
tu tik laikykis žodžio ir sakyk aiškiai kada, fr dėl tro
bos —

Kitą rytą jis buvo stačiai išsigandęs: kaip grindys 
įdėtos, nebuvo jos buvusios tokios baltos, ir lubos nu
šveistos. net sienos ir tos nuplautos, ir vakare ant 
tilto jis prasitarė:

— Tai jau tu vis tiek neiškentei neatėjus ir padirbė
jus. Kas kitas būtų vaikščiojęs minkščiau už katiną, 
nieko negirdėjau.

(Bus daugiau)



DARBININKAS 1965 m., rugpjūčio 18 d., n r. 55.

Žmones iškepe kaip viščiukai
’ Šiemet sueina lygiai 20 me-, 
tų, kaip buvo išsprogdinta pir
moji atominė Ipomba New Mex
ico dykumoje, Trinity vietovė
je. Tai atsitiko 1945 m. lie
pos 16 d.

Trims savaitėms praslinkus, 
rugpiūčio 6, ji jau krito ant 
Hirošimos miesto Japonijoje. 
Bombos sprogimas užmušė 68, 
000 asmenų, sužalojo 76,000 ir 
paliko be pastogės 177,0 0 0 
žmonių.

Trims dienoms praėjus nu - 
mesta 'kita atominė bomba ant 
Nagasaki, kuri užmušė 38,020, 
sužalojo 21,000 ir sugriovė 19, 
000 namų, jų tarpe dvi katali
kų bažnyčias, plieno fabrikus, 
mokytklas, vieną kalėjimą ir še 
šias ligonines. Viename aki
mirksnyje Nagasaki miestas ne
teko penktadalio savo gyvento
jų-

75 valandų laikotarpyje dvi 
atominės bombos pražudė 203, 
000 gyvybių ir II pasaulinį karą 
privedė prie pabaigos.

1945 m. rugpiūčio 9 d. kapi
tonas Kermit Beahan iš bom
bonešio B-29 paleido ‘Fat Man’ 
— taip vadinamą atominę bom
bą, iš 31,600 pėdų aukščio ant 
Nagasaki miesto, kuri instru
mentų pagalba išsprogdinta 1, 
850 pėdų aukštyje. Pati bomba 
svėrė 10,000 sv., buvo 5 pd. 
pločio ir 10 pd. 2 colių ilgio.

Pirminis taikinys karo vado
vybės buvo parinktas pramonės 
miestas Kokura, bet jis išliko 
sveikas, nes buvo uždengtas 
tiršta migla.

Nagasaki bombardavimo misi
ją atliko tik tris lėktuvai: foto
grafavimo, instrumentų ir ne
šąs atominę bombą. Pasisukioję 
geroką pusvalandį viršum mies
to, pastebėjo, kad lėktuvams

Ate minei bombai 20 mėty
kuras baigiasi, o taikinį dengia 
storokas debesų pluoštas, ir ma
tomumas labai blogas. Jie tu
rėjo instrukcijas bombą numes
ti, 'tik esant geram matomumui, 
nes radaras dar tebegyveno pir- 
mąsiąs savo dienas. 10:30 vai. 
debesyse pasidarė properša, at
nešusi miestui didžiąją nelaimę. 
Bomba nukrito Urakami miesto 
dalyje, upės atšlaitėje, sprogi
mas sulygino viską su žeme 
dviejų mylių ilgio ir apie tris 
trečdalius mylios plote. Kalnuo
tas upės atkrantis sulaikė spro
gimo bangą nuo didesnės ža
los.

Lakūnai, padarę ratą apie de
gantį Nagasakį, laimingai sugrį
žo į savo bazę — Okinavą. čia 
jų laukė asmeninis prez. Tru- 
mano pasiuntinys gen. Farrell,

kuris, pažvelgęs į padarytas Na
gasaki bombardavimo nuotrau
kas, išsireiškė: — Jūs padarėte 
geriau per 30 sekundžių, pa
rinkdami taikinį, negu mes 30 
mėnesių planuodami”.

Ką Nagasaki miesto gyvento
jai yra išgyvenę nuo atominės 
bombos, yra daugybė knygų pa
rašyta, bet pačiame gyventojų 
tarpe yra įsigalėjęs paprotys ge
riau apie tą baisybę nekalbėti, 
nes nors ir žodingoje japonų 
kalboje jai trūksta žodžių api
būdinti. Gyviems žmonėms ra
diacijos spinduliai nulupa odą, 
visi, kas buvo užtikti gatvėje, 
i-kepė kaip viščiukai. Metų me
tais neaugo jokia žolė bom
bos sprogimo vietoje .... ir nie
kas tiksliai negali suskaičiuoti 
aukų.

Šiandien Nagasaki pilnai 
statytas. Gyventojų skaičius 
šoko nuo 195 tūkstančių 
350,000. Bombos sprogimo cen
tre, kur buvo pranašaujama, 
kad 100 metų neaugs joks au
galas, šiandien padarytas par
kas su vešliai žaliuojančiais 
galais, kad ateities kartom 
rodytų išgyventas baisybes, 
kurti muziejai.

Prieš 20 metų nukentėjusiem 
nuo atominės bombos išdalin
tos kortelės, kurios nemekamai 
teikia medicinl.ii gydymą. Tom 
kortelėm rotas pasinaudojo. Šir
dy nešiojasi dvasinę žaizdą ir 
linki, kad Nagasaki būtų už
mirštas visiem laikams kaip ato
minis taikinys. Amerikiečiams 
jie nerodo neapykantos. Kalti
na savo militaristus, kurie pri
vedė prie to, kad gyviem reikė
jo degti ... P. Ind.

at- 
pa-

au- 
pa-

i-
KERMIT BEAHAN

NAGASAKI bombą

HAVEN REALTY
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par 
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi 
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. < Fel. VI 7-4477

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5V2%)
Skolintis automašinoms, namą remontui, akcijiį pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; H1
A. VEOECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 32b-u~.

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6 - 9 vai. vak.; šeštadieniais 6-4 vn.

Romualdas Kisielius

— 'Dailininke, ar nupiešit lie
tuvišką kryžių akmeny? — per
eitą vasarą užklausom dailinin
ką V. K. Jonyną. Nekantrauda
mi laukė jo atsakymo, kuris 
galėjo būti toks: “Jums čia ma
nęs nebereikia. Eikit pas ak- 
menkali ir išsirin'kit, 'kas pa
tiks, kaip viši kiti daro”.

■Kapinių administracija buvo 
atmetus kelis projektus. Ak - 
mens dydis ir forma negali bū
ti kitokį, kaip nustatyta. Nuo
statai 'griežti ir nekeičiami. Po 
keleto laiškų ir asmeniškų pa
sikalbėjimų katalikiškųjų kapi
nių tvarkytojas Mgrs. J. P. O’ 
Brien pagaliau sutiko leisti lie
tuvišką kryžių. Dailininkas no
rėjo daugiau.
— Nupiešiu!—pagaliau apsi

sprendė dail. V.K. Jonynas.

m
ATOMONĖS bombos apdegintas

PAGARBA
Tamerfors į pačią šiaurę nuo 

Helsinkio. Važiuodami trauki
niu dažnai matome laukuose bi
donus, kuriais vežiojamas pie
nas. Pasidomime, kaip jie čia 
atsidūrę, kad aplinkui nematy
ti žmonių. Gauname atsakymą, 
jog rytais išvežiojamas į pieni
nes pienas, tai jie iš čia su
renkami ir, pieną sunaudojus, 
vėl čia parvežami, kad nereikė
tų kiekvienam pieno tiekėjui 
vežioti Į namus, o iš čia jie bi
donus jau patys pasiima.

Bet štai ir pats Tamerforfe, 
kuriame pabaigoj birželio ir lie
pos mėn. saulė vos pasislepia 
už horizonto, ir turintiem 
geras akis vidurnakčiais gali
ma be lempos skaityti spaudą. 
Aš naktį parke skaičiau kole
goms laikraštį.

Vieno paminklo istorija Brooklyne
Veronika dėkinga dailinin

kui V.K. Jonynui, be kurio au
toriteto čia nieko nebūtų buvę 
galima padaryti, ir prelatui Jo
nui Balkūnui, kuris sutiko pa
liudyti, kad įrašytas 'kryžius ati
tinka lietuvių religinėm tradi
cijom.

Liepos 24 paminklą pašven
tino kun. J. Pakalniškis. Už a. 
a. J. Gaigalo vėlę dvejų me
tų mirties sukakties proga Ap
reiškimo bažnyčioje aukotos mi

šios.

Mirė 1963 metais, būdamas 69 
•metų amžiaus. Palaidotas šv. 
•Karolio kapinėse. Našlė Vero
nika norėjo, kad Juozo antka
pis kalbėtų apie jį ir jo kilmę. 
Nelengva buvo to pasiekti, ir 
daugeliui, kurie bandė anks
čiau, nepasisekė. Bet ji su di
dele kantrybe ir nesigailėdama 
išlaidų pasiekė ir pramynė ke
lią •kitiems. Kapinių paminkle 
Įrašytas lietuviškas ženklas ir 
vardas ilgus laikus 'liudys, kad 
čia ilsisi žmogus iš tolimos Lie
tuvos. Petras Ąžuolas

PRIEŠ MUS GYVENUSIEM
ŠVIESŪS PRISIMINIMAI (2) 

lg. Malėnas

Juozas Gaigalas kilimo buvo 
pasvalietis. Amerikon, atvyko 
1913 metais. Jis išliko nuošir
džiai prisirišęs prie savo tėvy
nės. Porą kartų buvo sugrįžęs 
apsilankyti. Padėjo pasiliku- 
siems broliams ir artimiesiems. 
Drauge su žmona Veronika yra 
atsikvietę ir padėję įsikurti ne
mažam būriui artimesnių ir to
limesnių giminių, jų tarpe ir ra
šančio šias eilutes penkių as
menų šeimą. Juozas buvo ‘švel
nios ir meniškos sielos. Jo so
dely iškelti inkilai būdavo iš
marginti lietuviškom tulpėm.

Pats Tamerfors iš kitų Suo
mijos miestelių išsiskiria savo 
tikrai suomiškomis kapinėmis. 
Tiesa, jos negarsi tymiais gra
nito paminklais, kaip Helsin
kio, bet jose Įžiūrima pasiliku
siųjų sąstatai. Vienur parodyta 
paukštė lizdelyje su 3 mažy
čiais — reiškia: motina paliku
si su 3 vaikučiais, kitur: ant 
šakelės tupi 2 paukšteliai — 
reiškia: likę 2 našlaičiai. Vieni 
paminklai yra granito, kiti pa
prasto medžio. Bet visur maty
ti tvaika ir visur švara, apleis
tų kapų nematyti.

Suomiai moka pagerbti ir sa
vo senelius bei prosenelius.

Ieškome, kas imtų pinigus
Būnant Suomijoj reikėjo pa

matyti ir Vipuri, nes tai buvu
si Suomijos tvirtovė, kurią gi
nant nuo rusų teko apmokėti 
gyvybėmis. Tai minėdami, suo
miai parūpinę net specialius 
saldainius svarbiausiam įvykiui 
atminti. Kai gynėjai jau matė, 
jog pilies negalės išlaikyti, tai 
leido viskam išlėkti į orą ir kar
tų patys žuvo. Tam atminti 
saldainiai pavadinti “Boom”. 
Tai vėl ženklas, jog reikia sau
gotis “didžiojo kaimyno”.

Į Vipuri važiuodami, dėl Įvai
rumo pasirinkome dali kelionės 
laivu. Traukiniu atvažiavome į 
Punkaharjo, o iš ten rengėmės 
plaukti garlaiviu, kuris pagal 
tvarkraštį turėjo atvykti 4 vai. 
vėliau kaip traukinys. Sustojo
me stotelėj prie puikaus pušy
nėlio. Laiko buvo, tai nutarė
me pasivaikščioti. Netoliese 
■prie miškelio pastebėjome kios
ką. Mudu su Tysliava nutarė
me jį apžiūrėti. Užėjome. Sva
ru, po stiklu padėta 3 bande
lės ir 2 stiklai pieno.

— Matyt žinojo, kad mudu 
čia ateisim,—tarė linksmu to
nu Tysliava ir, nieko nelaukda
mas, prinešė man stiklą pieno 
ir pasistatė sau. Aš žiūrėjau ir

abejojau. Bet pamatęs, kad Tys- 
liava jau valgo, įsidrąsinau taip 
pat. Suvalgę po bandelę ir už
gėrę pienu, ėmėme dairytis sa
vininko. Bet jo nebuvo ir neat
rodė, kad gali ateiti. Nutarėme 
kiosko savininko ieškoti. Nu
ėjome į stotelę ir pasiklausė
me. Mums nurodė, jog savinin
kė gyvena prie pat miško, bet 
prie stiklo esą parašytos ir kai
nos. Pasiaiškinome, kad suo
miškai mes “rašto neįkanda
me”.

Dabar su Tysliava pasukom 
savininkės link. Mano bičiuliui 
kilo mintis, kad aš išversčiau į 
vokiečių kalbą jo eilėraštį, ku
ri jis šiąnakt parašė. O parašy
tas jis mergaitei suomei Elli 
Permauto, kuri nemoka lietu
viškai, o jis nemokąs suomiš
kai. Tai lieka- vokiečių kalba, 
kurią Elli moka. Aš teisinausi, 
kad eilėraščio į vokiečių kalbą 
neišversiu, nes reikalingas toks 
žodynas, kaip gimtosios kalbos. 
Bet Tysliava stačiai meldė ir 
sakėsi, 'kad jam būtinai reika
linga, nes rytoj jis noris jį per
duoti suomiškai redakcijai at
spausti. Pažadėjau bandyti...

Štai ir mūsų ieškomos suo
mės trobelė. Pasisakėme, kad 
esame ekskursuoją lietuviai mo
kioj ai, 'kioske suvalgėm ban
deles su pienu, bet nemokame 
suomiškai ir negalime suprasti, 
kas raštely parašyta. Mokanti 
vokiškai moteriškė ėmė atsipra
šinėti, kad ji privertė mus jos 
ieškoti, nes čia užkliūvąs pro
tarpiais tik 'koks vietinis, o ki
tataučių visiškai nepasitaiką. 
Moteriškė kalbi ir maloni išsi
pasakojo, kad ji gyvenanti su 
sūnum ir dukteria, o vyresnysis 
sūnus kariuomenėj ir tuojau 
grįšiąs .namo, nes laikas tar
navimo baigiasi. Troboje švaru, 
pilna šatra prikabinta duonos, 
kurią kepa 2-3 kartus per me
tus ir valgydami užgeria pienu. 
Bet svečiam pavaišinti labiau 
tinka bandelės, o patiems duo
na skanesnė.

(nukelta į 6 psl.)

PITTSBURGH, PA.

PAMINKLAS a. a. J. Gaigalui.

Maloniai kviečiame atvykti į ŠILUVOS MARIJOS — MALDOS IR AT
GAILOS ŠVENTĘ, 

kuri įvyks
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 5 D., Marianapolyje, Thompson, Connecticut.

PROG AM A:
11 vai. Šv. Mišios su pamokslu,

, 1:30 vai. Kryžiaus keliai už Sibiran išvežtuosius, minint 25-tąsias meti
nes nuo pirmųjų vežimų,
2:30 vai. Procesija su Švč. Sakramentu prie Marijos šventovių Lietuvoje 
paveikslų.

Marianapolio Tėvai Marijonai

Prieš 'kelius mėnesius pradė
jęs veikti “Tėviškės Garsų” ra
dijo pusvalandis rugpjūčio 1 
surengė pirmą gegužinę lietu
vių ūkyje.

Nors oras pasitaikė protar
piais lietingas ir gal ne vieną 
sulaikė, bet apylinkės lietuviai 
labai gausiai suvažiavo. Geguži
nė praėjo su didžiausiu pasise
kimu. Radijo programos išlaiky
mui padaryta gražaus pelno.

Tūkstanties dolerių laimikis 
atiteko žinomai hamesteadietei 
Mildred Yi>tz. Laimėtoja tuoj 
pat paaukojo 100 dol. radijo 
pusvalandžiui.

Pittsburgh) apylinkėje Tėviš
kės Garsų pusvalandis girdimas 
kiekvieną sekmadienį iš WZUM 
radijo stoties Crafton, Pa. nuo 
12:00-12:30 p.p. banga 1590.

Programą paruošia ir veda apy
linkėje gerai pažįstamas Vyt. 
A. Yucius.

Lietuvių Diena

Lietuvių Tarybos skyrius šiuo 
metu rengia rugpiūčio 15 lietu
vių ūkyje lietuvių dieną. Pel
nas paskirtas Lietuvos laisvini
mo reikalams.

Liepos 31 BridgeviMėje pasi
baigė visą savaitę užtrukęs lie
tuvių pranciškonų vadovauja
mas Sv. Antano prapijos auksi
nio jubiliejaus bazaras. Baza- 
ras buvo gausiai kas vakarą 
lankomas tiek vietos, tiek apy
linkės lietuvių. Svečiai buvo 
maloniai pasveikinti ir priimti 
klebono T. Aleksandro Ziub- 
rio, O.F.M., ir T. Kazimiero 
Wenslovo, O.F.M.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTR A 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresą:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE.
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Pažadu auką statybų fondui $..................

Siunčiu auką statybų fondui S..................

Įrašau mirusį .........................................................................

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

Adresas ........... .....................................................................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į /

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yonkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak
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T. JURGIO GAILIUSIO, O.F.M-, jubiliejaus mišios Kennebunkport, Me. Iš kairės: diakonas T. V. 
Gidžiūnas, celebrantas T. J. Gailiušis, subdiakonas T. P. Baniūnas, preb-asistentas T. B. Grauslys, pa
mokslininkas T. L. Andriekus, provincijolas.

7 AISĖS Kennebunkporto vienuolyne pagerbiant jubiliatą T. Jurgį Gailiušį. Iš kairės: T. V. Gidžiūnas, kun. J. 
Matutis, prel. K. Vasys, T. J. Gailiušis, provincijolas T. L. Andriekus, kun. J. švagždys, kun. P. Butkus, kun. J. 
Maknys ir k. Abi nuotraukos B. Kerbielienės..

— Lietuvos atstovo J. Ra
jecko birželio įvykių minėjimo 
proga pasakytos kalbos Chica- 
goje ir Hartforde buvo at
spausdintos liepos 6. 8 ir 9 
Cc.'.gressicnal Recoid, Nr. 121, 
123 ir 124.
— Elizabetho Lietuvių Tauti

nės Sąjungos Skyrius ruošia 
rugsėjo 8. Tautos Šventės, nii- 
nėjimą-banketą. rugsėjo 25 d. 
7 vai. 30 min. vakare Lietuvių 
Laisvės Salėje. 269 Second S*.., 
Elizabetho moterų ketveitukas 
karną žodi ap.e rugsėjo 8 
reikšmę pasakys jaunas istori
kas ir aktxvus Lietuvos reikalų 
gynėjas Algirdas Budreckis. 
Meninę dalį atliks aktorius Vi
talis Žukauskas iš New Yo-ko. 
Elizabeth moterų ketvertukas 
ir k. Po programos bus vaišės 
ir šokiai Gutausko orkestrui

BERNIUKŲ STOVYKLA KENNEBUNKPORTE
Vos įtiktai prasidėjo liepos 

■mėnuo, atidundėjo, atbildėjo 
mašinos pro tėvų pranciškonų 
•vartus Kennebunkport, Maine. 
Atvažiavome mes, berniukai, į 
XV lietuvių berniukų stovyklą. 
Susirinko čia iš New Yorko, 

‘Bostono, Braktono, Philadelphi- 
jos, Washingtono ir net iš Ka
nados. Visi atkeliavo į gražią 
•pranciškonų sodybą. Čia vieta 
puiki. Žalia pievelė, gražūs pu
šynai, takeliai ir tankūs miške
liai. Viskas kaip pasakoj.

Tuoj nusinešėm visus savo 
maišus ir lagaminus į šv. Anta
no gimnazijos bendrabuti. Ten 
žiemą gimnazistai gyvena, o va
sarą stovyklautojai turi patal
pas.

Prasidėjo stovykla. Susipaži
nom su vadovybe: Tėv. Rafaelis 
— dvasios vadas, B. Kerbelie- 
nė — lituanistikos mokytoja ir 
meninių pasirodymų vadovė ir 
J. Benešiūnas — stovyklos ko
mendantas. -Buvo ir trys prižiū
rėtojai: Garsas 'Palys, Povilas 
Bagdžiūnas ir Petras Vainius. 
Susipažinę su vadovais, mes 
ėjome tvarkyti savo lovų ir 
spintelių.

Kitą rytą pasigirdo aštrus ir 
garsus švilpuko balsas ir žodis 
“Kelkitės!” Tai komendantas 
liepia mums greičiau rengtis ir 
lauke susirikiuoti. Visi berniu
kai, žiovaudami ir dar pusiau 
miegodami, ritomės iš lovų. Vi
si rengėmės ir ėjome ten, kur 
turėjome susirikiuoti. Susirikia
vę, visi ėjom į vienuolyną mi
šių. Pabuvę kelias minutes 
gryname ore, buvome jau visai 
gyvi ir nebežiovavom.

Nužygiavę Į vienuolyną, iš
klausėm mišių. Mišias dažniau
siai aukodavo Tėv. Rafaelis. 
Paskum susirinkome prie vėlia
vos stulpo. Mums giedant Ame
rikos ir Lietuvos himnus, buvo 
pakeltos vėliavos. Pagaliau visi 
išalkę atžygivom į valgyklą', 
kur pasišnekėdami ir pajuokau
dami skaniai pavalgėm. Bet po 
45 minučių reikėjo eiti ir susi
tvarkyti savo lovas ir kamba
rius.

•Pagaliau susitvarkiusius ir iš
sišovusius kojos mus nešė link 
žaidimo aikštės. Tik tie, ku
riem daugiau rūpėjo skaityti 
juokingas knygeles, paliko be- 
sėdį. Kartais būdavo P. Kerbe- 
lienės ir Tėv. Rafaelio pamo
kos. Buvo įdomios, bet vistiek 
geriau lauke bėgioti.

Atrodė, kad tik pradėjom 
žaisti, ir vėl reikėjo rinktis ir 
eiti į valgyklą pietų. Paga
liau po pietų atėjo visų laukia
mas laikas: maudytis baseine! 
Retkarčiais eidavom prie jū
ros. Bet negali palyginti, kaip 
gera prie baseino. Maudydavo- 
mės ligi pat pavakarių, ir tada 
gaudavom sausainių su pienu. 
Tie sausainiai padėdavo mums 
palaikyti nuotaiką iki vakarie
nės.

Nuo to laiko mes žaisdavom 
lauke iki pat visų laukiamos 
vakarienės. Po vakarienės, visi 

susirikiavę žygiuodavom vėlia
vų nuleisti.

Nuleidę - vėliavas, skartais 
žaisdavom miško žaidimus. Gau- 
dydavom vienas kitą giliuose 
miškų tankumynuose. Vieni- į- 
lipę i medžius, kiti pasislėpę 
pakrūmais, o dar kiti bandyda
vo juos pagauti. Buvo visiems 
linksma. Žaisdavome iki pat de
vintos valandos.

Devintą valandą, visi stovyk
lautojai susirinkdavo vienoje 
gimnazijos klasėje. Ten sto
vyklos komendantas duodavo 
“pamokslą” — ką mes per die
ną blogai darėm ir kaip turė
tumėm pasitaisyti.

Po “pamokslo” lėkdavom i 
savo kambarius ir rengdavomės 
gulti. Po maldos ir šviesų už
gesinimo, berniukai tyliai su
guldavo ir tyliai laukdavo, kol 
komendantas arba prižiūrėtojas 
iš kambario išeis. Tai tada tie 
angelėliai pakeldavo dideli 
triukšmą. Vienam nabagui lovą 
apverčia, kitam atima pagalvę 
ir krečia kitus juckus. Taip 
darosi, kol koma nd antas tiekia 
ir liepia nutilti. Atrodydavo, 
kad, vaikeliai dar nesuspėjom 
nei užmigti, kada pradėdavo 
aušti, ir vėl tas skaudus švil
puko garsas ir žodis “Kelki
tės!”

Bet XV berniukų stovykla 
nebuvo pilka ir nuobodi. Turė
jome daug gražių minėjimų ir 
pasirodymų, kuriuos dailiai pa
ruošė B. Kerbelienė. Išpildė pa
tys stovyklautojai. Buvo Valan
čiaus minėjimas su vaidinimais 
‘ ‘Guvus Vincelis”, ‘ ‘Malūnin- 
kas” ir kit. Partizanų vakare 
buvo eisena su žvakutėmis, 
trumpas montažėlis ir skaity
mai. Buvo XV metų berniukų 
stovyklos jubiliejus, per kuri pa
sirodė stovyklautojai su savo 
talentais. Buvo ir Prano Mašio
to minėjimas, kuriame buvo 
vaidinimai. Buvo ir skaitymo ir 
rašymo konkursai.

Buvo ir sporto olimpiados. 
Čia berniukai bėgo, sportavo, 
ir fiziškai auklėjosi. Negalim 

MOTINA ELZBIETA su jubilijatėm.

užmiršti ir laužų, per kuriuos 
dainuodavom, juokdavomės ir 
džiaugdavomės.

Prabėgo stovykla kaip viena 
diena. Atrodė, kad tik atvažia
vom. o jau reikėjo važiuoti na
mo. Per paskutinį vakarą atsis
veikino visi stovyklos vadovai, 
buvo išdalintos premijos už į- 
vairius laimėjimus. Pvz: litua
nistikos, sporto, ir kitų. Po tos 
programos visi nuėjom i valgyk
lą. kur turėjom atsisveikinimo 
vakarienę. Dainavom, gėrėm ir 
juokėmės. Atsigulę ilgai negalė
jom užmigti.

Pagaliau atėjo paskutinė die
na. Nužygiavom paskutinį kar
tą visi į pamaldas. Po mišių be
veik su ašaromis atsisveikinom

DVIEJŲ SESERŲ SUKAKTIS
Brockton, Mass. — Nukry

žiuotojo Jėzaus Seserų vienuo
lyne, 261 Thatcher St. dvi se
selės rugpiūčio 3 atšventė 25 
metų vienuoliško gyvenimo ju
biliejų. Iškilmės prasidėjo Šv. 
Mišiomis kurias aukojo kun. 
Petras Remeikis, jam asistavo 
kun. Albertas Abračinskas. 
kun. Jonas Žurcmskis ir Aloy
zas Klimas. Pamokslą pasakė 
kun. Antanas Baltrašiūnas. Da
lyvavo dar kunigai — Jonas 
Švagždys. Albertas Kontautas. 
Albinas Janiūnas ir Daniel 
Dunn.

Jubilijatė seselė Marija Sa- 
bastijona (Kakle vičiūtė) yra ki
lus iš Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos Cambridge. Mass., bai
gusi parapinę mokyklą ir Šv. 
Marijos gimnaziją Cambridge 
Mass. Buvo namų viršininkė 
Šv. Kazimiero parapijoje Lynd- 
wood, Wilkes Barre, Pa., ir Šv. 
Jurgio parapijoje, Norwood, 
Mass. Taip pat mokytojavo So. 
Bostone ir Wilkes Barre.

Jubiliatė seselė Vincenta iRe- 
meikaitė). kilus irgi iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Cambrid
ge, Mass., baigė parapinę mo
kyklą ir Jankė Šv. Onos akade

su draugais ir išvažiavom na
mo.

Esame labai dėkingi tėvams 
pranciškonams, Tėv. Rafaeliui, 
komandantui Benešiūnui. B. 
Kerbelienei ir visiems prižiūrė
tojams: Garsui Paliui. Povilui 
Bagdžiūnui ii- Petrui Vainiui už 
jų kantrumą. Kad ir daug kar
tų nebuvom visai angelėliai, vis- 
tiek tikimės, kad kitais metais 
vėl priimsite mus.

Per visus šiuos metus, prisi
minsim gražią pievelę, miške
lius, baseiną ir gražias dienas, 
kada mes dainavom, žaidėm ir 
juokėmės X V-toje ietuvių 
berniukų stovykloje. Prisimin
sime, kcl vėl kitais metais at
važiuosim į XVI berniukų sto
vykla, te

Stovyklautojas Rimas

miją, Wilkes Barre. Mokytoja
vo Lawrence, So. Bostone, Wil
kes Barre. Scrantone ir Girard
ville. Pa.

Po pamaldų kunigai ir jubi- 
lijančių giminės bei draugai 
buvo pavaišinti naujoje valgyk
loje skaniais jubiliejiniais pie
tumis.

Linkime jubilijantėm daug 
sėkmės ir toliau darbuojantis 
Kristaus vynuogyne. D.

Ar žinai, kad ...
New Yorkas per dieną su

vartoja normaliai 1,250 bilijo
nų galonų vandens. Miesto ra
ginimas taupyti vandenį suma
žino suvartojimą 175 milijo
nais galonų per dieną.

Kad vandens būtų normali 
atsarga rezervuaruose, reiktų 
dabar bent 5-6 colių lytaus.

Jei norėtum pakankamai at
vesti vandens į New Yorką iš 
Aliaskos ežerų, reiktų dviejų 
tunelių po 18 pėdų skersmens.

Kelia mintį gaminti vandenį 
iš jūros vandens; 1000 galonų 
atsieitų 25 centai, tai būtų veik 
dvigubai brangiau nei dabar 
vartotojams atsieina.

PRANCIŠKONŲ PADĖKA
Metinei šventei Kennebunk- 

porte sėkmingai praėjus, jau
čiame pareigą nuoširdžiai vi
siems dėkoti, kurie tiek daug 
esate prisidėję prie šios dienos 
pasisekimo.

Mūsų nuoširdi padėka komp. 
J. Kačinskui ir. visam šv. Pet
ro parapijos chorui už giedoji
mą per iškilmingas šv. mišias ir 
puikų koncerto išpildymą. Po
niai O. Ivaškienei dėkojame už 
tautinius šokius ir autobuso su
organizavimą. Labai įvertiname 
Hartfordo lietuvių ir jų organi
zatorių ryžtą, kad jie jau išva
karėse pas mus atvyko. Nema
žiau liekame dėkingi Worceste- 
rio pranciškonų rėmėjams, ku
rie čia atvyko ne tik su auto
busu, bet taip gi ir su dovano
mis.

STUDENTAI ateitininkai iškylauja stovyklos metu.

Philadelphijos
Antram pasauliniam karui 

pasibaigus. Amerikos lietuvius 
greit pasiekė žinios apie lietu
vius tremtinius, esančius Vaka
rų Europoje. Jiems padėti susi
organizavo Baofas. jo skyrius 
buvo įsteigtas ir Philadelphijo- 
je. Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo apie 70 asmenų. Jų 
tarpe jau tuomet atsirado ko-

Holland Tunelis New Yorke, 
atidarytas 1927 m., po Hudson 
upe jungia Canal St. Manhat- 
tane su 12 ir 14 gatvėmis Jer
sey Citv. Pavadintas pirmojo 
vyriausio inžinieriaus Clifford 
M. Holland vardu. Sis tunelis 
turi du urvus, kiekviename iš jų 
yra po dvi trafiko linijas. Jų 
ilgis — 8.558 ir 8,371 pėdos. 
Žemiausioje tunelio veitoje jis 
nusileidžia 93 pėdas po vande
niu. Tunelio pastatymas kaina
vo 59,900,000 dol. 1963 metais 
šiuo tuneliu pasinaudojo 21, 
467,031 susisiekimo priemonė, 
iš kiurių daugiausia lengvos ma
šinos.

Senu knygų varžytinėse H.P. 
Kraus, New Yorko knygų par
davėjas, sumokėjo 84,000 dol. 
už vieną egzempliorių Chaucer 
“Canterbury Tales”. Tai pirmo
ji knyga, išspausdinta Anglijo
je 1484 m. Turimomis žiniomis 
šios knygos yra išlikę tik 11 eg
zempliorių.

‘Nežinia, kaip būtume issiver- 
tų, jei nebūtų atvykę su produk
tais ir darbininkais Petro ir 
Broniaus Paliulių šeimos, Bro
nius Bartkevičius su motina. 
Jiems ypatinga padėka. Negali
ma tylomis praeiti ir nepami
nėti p. Ambrozaitienės, L. ir V. 
Chlamaus’kų, O. Savaiskienės. 
M. šalinskienės, V. ir B. Kerbe- 
lių. p. Tamulių ir visų kitų lo
terijos talkininkų ir uoliųjų 
darbininkų, kurie negailėjo nie
ko, kad tik viskas gražiau iš
eitu.

Prisimename visus svečius ir 
aukotojus, kurių negalima visų 
išskaičiuot. Dievas tegul visiem 
atlygina už parodytą mums 
prielankumą.

Kennebunkporto
Pranciškonai

Baltui 20 metu C 
munistuojančių, kurie priešino
si Balfo skyriaus steigimui. Te
ko jėga juos iš susirinkimo iš
prašyti.

Balfo veikla Philadelphijoje 
buvo gana sėkminga. Čia visa
da buvo šalpos darbui pasi
šventusių žmonių. Darbą lengvi
no ir ta aplinkybė, kad visos 
trys lietuvių parapijos šalpos 
darbe buvo labai aktyvios.

Dabartinė Balfo skyriaus val
dyba minint skyriaus veiklos 
dvidešimtmetį, yra nutarusi su
ruošti skyriaus steigėjų ir dar
buotojų pagerbimą. Reikia ti
kėtis, kad philadelphiečiai apie 
Balfo skyriaus kūrimąsi, veiklą 
ir veikėjus daugiau girdės per 
L. Bendruomenės ’balso radi
ją. Pagerbtuvės įvyks sekma
dienį, rugsėjo 26, Four Chefs 
patalpose.

Šiuo metu Philadelphijos Bal
fo skyrius šalpos reikalam vyk
do piniginę rinkliavą, kurioje 
dalyvauja apie 30 rinkėjų. Sky
riaus valdybą sudaro: Adolfas 
Bachas — pirmininkas, Sofija 
Romanauskienė ir Anastazija 
Bachienė — vicepirmininkės, 
Birutė Rukšienė — sekretorė. 
Povilas Šidlauskas — iždinin
kas, Juozas Petronis — reika
lų vedėjas. Bronė Karaškienė. 
Antanina špakauskienė ir Jo
nas Stelmokas — valdybos na
riai. K.č.

grojant. Bilietus galima įsigyti 
pas Petrą Lanį, Henriką Bitė- 
ną. Algirdą Kačanauską. Praną 
Damijonaitį ir kitus skyriaus 
narius. ’ (j.v.)

— Onutė Damaitė iš Oma- 
hos Nebraskos. ruošia rugia- 
piūtės vakarą studentų atetii- 
ninkų stovykloj, kuri prasidės 
rugpiūčio 25 Dainavoje. New 
Yorko studentai ateitininkai 
ruošia humoro vakarą.

Gediminas Trimakas, atlikęs 
karo tarnybą Aliaskoje, su žmo
na Danute apvažiavo pietų va
karų Amerikos dalį, aplankė 
brolį Konautą Meksikoje ir 
grįžo į New Yorką. Pasisvečia
vę pas motina Jadvygą Trima- 
kienę. Gediminas ir Danutė lai
kinai persikėlė gyventi į Phila- 
delphiją, Pa., kur abu tęs pra
dėtus mokslus. Gediminas yra 
baigęs New Yorko miesto kole
giją, studijavo prekybą ir ad
ministraciją, toliau tęs studijas 
magistro laipsniui įgyti. Danu
tė studijuoja pedagogiką. Phila- 
delpjijoje iš seniau gyvena Da
nutės tėvai Matoniai.

— Lietuvių studentų vasaros 
stovykloje, kuria ruošia ateiti
ninkai Dainavoje nuo rugpiū
čio 25 iki rugsėjo 6. bus visa 
eilė įdomių ipaskaitų, referatų 
ir diskusijų. Prof. A. Damušis 
skaitys paskaitą “Amerikos 
katalikybės dvasia” rugpiūčio 
27 d., o Vaclovas Kleiza rug
piūčio 29 aptars išeivijos lietu
vių dabartinę veiklą.. Salvini
ja Gedvilaitė ir Augustinas Id- 
zelis ruošia referatus “Ateiti
ninkų organizacijos tikslai”.
Diskusijų temos yra rimtos, 
pvz.. ‘Ištikimumo dviem tau
tom klausimas”, ir laisvesnės, 
pvz. “Kodėl ir kur dingsta lie
tuviai studentai?” Stovyklos 
rengėjai kviečia lietuvius stu
dentus kaitų praleisti dvi pra
smingas savaites Dainavoj. Už
siregistruoti galima pas Anta
ną Vainių, Jr., 80-39 87 Rd., 
Woodhaven, N. Y. 11421.
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O KO KO?
Du ar trys džiaugsmai?

“Du kartus savo gyvenime 
aš patyriau tokį didelį džiaugs
mo jausmą ... Pirmą kartą tai 
buvo 1940 metų birželio vidu
ry, kai Kaune, eidamas Lais
vės Alėja, galėjau kvėpuoti 
laisve, kai ... pasibaigė “tau
tos vado” Smetonos viešpata
vimo dienos .. Antrą karta 
tJki džiaugsmą pajutau 1945 
metų gegužės pradžioje, kai at- 
ė:o žinia, jog fašistinė Vokie
tija besąlygiškai kapituliavo”, 
taip pasakojasi Jonas Šimkus 
“Literatūroj ir mene” 1965 lie
pos 10.

J. Šimkaus biografai mano, 
kad tai buvo trečias Šimkaus 
džiaugsmas. O antras buvo 1941 
birželio 14 dieną, kada jis su 
enkavedistais sunkvežimiu 
rankiojo Kauno gyventojus de
portacijai.
Irgi dialogas

Dialogas tarp komunisto ir 
kunigo galimas. Jį atvaizduoja 
Giovanni Guareschi savo kny
goje “Draugas Don Camillo”. 
Komunistas Peppone ir jo drau
gas kunigas Don Camillo kal
basi:

— Kunigai yra žemiausios 
rūšies tvariniai žemėje. Kai 
■Nojus ėjo į savo anka, jis ne
norėjo paimti su savim jokio 
šliužo. Bet Dievas jam šūktelė
jo: “Nojau, be kunigų kaip gi 
aš išgyvensiu?”

— Drauge, tai iškreipta is
torija. Aš tau nė nepasakojau, 
kaip iš tikrųjų buvo. Nojus ne
norėjo pasiimti asilo, bet Die
vas ir sako: “Be komunistų 
senatorių — kas gi kitas mane 
pajuokins!”
Pažadai ir ištesėjimas

Pažadas: “Neklausykite mū
sų liaudies priešų skleidžiamų 
gandų, nepagristų gąsdinimų, 
esą liaudies vyriausybė ver
sianti jus kurti kolchozus ir 
persekiosianti tikinčiuosius”— 
taip skelbė 1940 liepos 10 rin
kimų atsišaukime “Darbo Lie
tuvos Sąjunga”.

Ištesėjimas: “Liaudžiai duo
tas žodis ištesėtas” — taip 
eke’bia po 25 metų Tiesa lie
pos 7.
Johnsonas tapo viceprezidentu 
“netyčia"

Prez. John F. Kennedy pa
tarėjas A. Schlesingeris parašė 
knygą “Tūkstantis dienų: John 
F. Kennedy Baltuosiuose Rū
muose”. Joje pasakoja, kad 
Kennedy 1960 Los Angeles su
galvojo pasiūlyti Johnsonui bū
ti kandidatu į viceprezidentus. 
Galvojo, kad bus gražus ges
tas senato lyderiui, bet jis tik
riausiai nesutiks, ir tada Ken
nedy turės laisvas rankas ki
tam kandidatui. Bet išėjo prie
šingai: Johnsonas sutiko. Ta
da buvo siųstas pas Johnsoną 
Robert Kennedy, kad atkalbė
tų. Aiškino, kad “liberalai” 
priešinsis. O ne. Johnsonas vi
som jėgom kovosiąs prieš tuos, 
kurie priešinsis. Taip Roberto 
misija ir baigėsi niekais.

Zigmas LAKACIALISKAS, anksčiau gyvenęs B<00kly.>v, uauar oomineivihe, H. J., kur turi u z veisęs kelių 
Šimtų medžių sodą. Sodininkystė pamėgo dar tėvo ūk yje Lietuvoje. Nuotr. R. Kisieliaus.

ATŠVENTĖ AUKSINĘ SUKAKTį
Wilkes Barre, Pa. Sekmadie

nį. rugpjūčio 1, apsuptas dau
gybės kunigų ir dalyvaujant 
gausiam skaičiui mielų parapie- 
čių, kun. J. K. Miliauskas auko
jo padėkos mišias savo 50 me
tų kunigystės jubiliejaus proga. 
Kunigų buvo iš visur: iš Cni- 
cagos, iš New Yoiko ir iš kaimy
ninių parapijų. Vyskupui atsto
vavo ir pasakė sveikinimo kal
bą vysk. H.T. Klonowski, iš
reikšdamas jubllijatui padėką 
už pavyzdingą klebonavimą ir 
palinkėdamas sulaukti ilgo am
žiaus Scrantono vyskupijoje. 
Pamokslą pasakė prel. J. Bal- 
kūnas. ypačiai jaudinančiai api
būdindamas kunigystės idealą 
bei iškeldamas gausius jubrdija- 
to darbus ne vien Bažnyčiai, 
bet ir Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių labui. Kun. Miliauskas 
yra žinomas publicistas, drama
turgas, muzikas ir ilgametis Ku
nigų Vienybės pirmininkas 
Pennsylvanijoje.

Pokylis įvyko Gus Genetti 
viešbutyje. Programą gražiai 
pravedė prel. J. Boll-Baltusevį- 
čius. Sveikino miesto teisėjas 
Lopatto, kuris irgi yra Svč. 
Trejybės parapietis. Miesto bur
mistras atsiuntė savo atstovą. 
Žmonių susirinko gausiai pa
gerbti savo mylimo klebono. 
Meninė programa irgi buvo

Šviesus prisiminimai
(atkeltas iš 4 ps.)

Sunkus darbas
Susimokėję už pieną ir ban

deles išėjom. Dabar J. Tysliava 
tempė eiti po vagonu pavėsiu 
ir versti jo eilėrašti, nes tuoj 
ateisiąs garlaivis ir mes turėsi
me išplaukti.

Po vagonu daugiau prakaita
vau dėl vertimo negu dėl šilu
mos. U. Starkienė-Urniežiū- 
tė buvo man gailestingoji sese
lė ir rūpinosi drėgnais skudu
rais, kuriuos man dėjo ant gal
vos. kad aš turėčiau geresnes
sąlygas vertimui ir geriau sek
tųsi darbas, nes ji buvo taip
pat susirūpinusi vertimo sėk
mingumu ir norėjo Tysliavai 
pagelbėti. Pagaliau vertimas bu
vo “sulipdytas” Iš 4 punktų at
simenu pilnai 3.

Aus Granit die Waelder 
steigen.

Steigen Waelder und
Gebirge.

Aus Granit die Lieder
•klingen,

Klingen Waelder and die
Felder.

Elli, Elli, EMi, Elli, 
Wiederholen Meeres Wellen, 
Wird šie vom Granit

begleitet 
Meines Herzens tiefen

Schmerz.

Schweigen Finlands schoene
Sterne, 

Schweigt der Wind um
Miternacht, 

Schweigen Finlands rote
Felsen. 

puikiai pritaikinta. Marijonam 
atstovavo kun. dr. J. Vaškas, 
pranc.Jkonam T. G. Jočys. ,

Dar kartą sveikinam kleboną 
kun. J. K. Miliauską linkėdami 
jam sulaukti deimantinio jubi
liejaus. T.GJ.

— Lietuvių Fcndo na~iai, į- 
nešę fondo sąskaiton po šimtą 
dolerių: Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Chicagos skyrius, 
Lietuvių Veteranų S-gos Ramo
vė Manchesterio skyrius, Ang
lija, Graužrnytė Marija, Chica
go, Ill., Zails'kas Pranas ir Ona, 
Cicero, III, Vidžiūnas Jonas ir 
Rūta Klevą, Hollywood, Calif., 
Reikalas Nikodemas ir Regina, 
Chicago, ill., Lietuvių Veteranų 
Sąjungos Ramovė Chicagos sky
rius, Valauskas Jonas ir Ida, 
Chicago, UI., Navasaitis Kazys 
ir Ona, Detroit, Mich, Braz
džionis Bernardas ir Aldona, 
Los Angeles, Calif., a.a. Urbu- 
tienės Paulinos atmin. įnašas, 
Phoenix, Arizona, Vyskupas Pr. 
Brazys, Roma, Italija, Parama, 
J. Janušaitis ir J. Mažeika, Chi
cago, IR., Ignatcnis Jeronimas 
ir dr. Lilija, Chicago, Ill., Rum
šas Leonas ir Kazimiera, East 
Chicago, Ind., Mieželis Vladas, 
Chicago, DI.. Doches Anna L, 
Hammond, Ind., Davalga, J. 
Boston, Mass.

Schweigt das “Suemen
Laulu" Lied.

Und die weisen Margai Ken 
Blicken mir in’s Aug hinein.

Vertimą Įteikiau Tysliavai, ir 
jis su juo nuskubėjo i stotelę, 
kad greičiau galima būtų pa
siekti UUSI SUOMI redakcija, 
•kuri užporytdienos nr. ji at
spaude. Visa tai buvo vaikiška, 
bet ištesėta vyriškai — kas pa
žadėta, tas ištesėta.

Atplaukę garlaiviu Į Vi pu
ri. apžiūrėjome tvirtovės liku
čius, kuriuose savo laiku gynė
si narsieji karžygiai bei apžvel
gę iškilesnius miesto pastatus, 
vėl grįžome Į Helsinkį ir ruo
šėmės namo, nes buvome iki so
ties prisisvečiavę, prisivaišinti, 
pei ic kę daugybe Įspūdžių. Bi
čiuliai suomiai palydėjo mus Į 
uostą.

Nuo jūros ligos
Kai visi jau buvome sulipę 

ir laivas buvo beišplaukiąs, 
pamatėme, kad Lesivėluojąs 
atskuba mūsų išleisti pasiunti
nys rašytojas Jurgis Savickis 
su dviem draugais, taip pat ra
šytojais, suomiais. Rankose jis 
turi paketą ir iškėlęs sako: “Ap
saugai nuo jūros ligos”. Ir pas
kutinę minutę, rodydamas jūri
ninkui mane, ėmė mosuoti skry
bėlėmis, nes laivas tolinosi nuo 
kranto. J. Tysliava vieną kon
jako butelį atslkimšo ir spyrė
si jūros ligai, nes atplaukiant 
ji jį kankino.

Ar dar teks kada pamatyti tą 
tikrai kultūringą ir bičiulišką 
kraštą, kurs anuo metu mus 
taip draugiškai priėmė?

DARBININKAS

KUN. J. K. MILIAUSKAS

Taikos reikalų sekretoriatas 
pramatomas Pauliaus VI įsteig
ti Vatikano kurijoje, p: ketvir
tosios Vatikano visuotinio suva
žiavimo sesijos. Šio sekretoria
to veikla būtų pagrįsta būsi
mais visuotino suvažiavimo nu
tarimais apie Katalikų Bažny
čią moderniame pasaulyje.

Automobilių leidimų lente
lės New Yorko valstybėje se
kančiais metais bus papuoštos 
naujomis spalvomis. Nuo 1925 
m. New Yorko valstybėje leidi
mų lentelėse naudota geltona ir 
juodos spalvos. Naujose lente
lėse raidės ir numeriai bus auk
sinės spalvos, patai pinti mėly - 
name fone. Tai pasiliks bent 
per šešerius metus.

DISPLAY

NEW LOW COST SERVICE

Service guaranteed 
Immediate results 

Residential - Commercial

Williams' Exterminators

TU 4-0630 '
Newest Residuals

Roaches, flies, bed bugs, water bugs, 
mice, fleas, carpet beetles, silver 
fish. rats, ticks, moths, ants. etc. 
Estimates cheerfully given without 
obligation. Confidential service. Un
marked cars.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS— •—

Adv. M. ŠVELKAUSKIENĖ 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. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven. N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SAI.Ė VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

AR GALI GAUTI PENSIJĄ? 
KLAUSIMAS

Prašau atsakyti per “Darbi 
įlinką” į ši mano klausimą: mes 
atsikvietėm iš Vokietijos mūsų 
brolį 1949 metais; brolio žmo
na tuo laiku gulėjo plaučių sa
natorijoj ir negalėjo kartu at
važiuoti. Mes viską darėme, kad 
galėtų brolienė atvažiuoti. Ji 
atvažiavo 1958 metais ir iš kar
to atsigulė sanatorijon čia, A- 
merrkoje. Po trumpo laiko ją 
išleido iš sanatorijos, bet ji vi
są laiką yra jų priežiūroje ir 
niekur nedirba. Prieš 2 metus 
brolis išėjo į pensiją ir gauna į 
mėnesį 114 dolerių. Iš tos su
mos jie negali pragyventi, o 
ir mes negalime jiems padėti, 
nes mūsų pačių šeima yra dide
lė. ir me tuiime daug savų rū
pesčių.

Brolis ir brolienė nėra Ame
rikos piliečiai, jie gyvena Mas-
sachusetts, ir brolienė yra 57 
metų amžiaus.

Ar jie geli gauti nedarbo ar
ba ligonio pensiją, jei brolie
nė nėra dirbusi čia Amerikoje?

Dipukas
—o—

ATSAKYMAS
x Žmcia, kuri nėra pati dirbu
si, gauna Social Security pen
siją kaip vyro iš ? kernas as
muo. tik dviem atvejais: 1) jei 
ii yra virš 62 metų amžiaus, ar
ba 2) jei ji, r.jrs dar neturi 
62 melu, turi savo g'oboje vai
ką. kariam prikiauso Social Se
curity pašalpa pagal tėvą —

HOTELS

GRANADA HOTEL
Air Conditioned Rooms Television 
in all Rooms. 15 minutes to all Air
ports. We cater to the World’s Fair 
Guests.
268 Ashland Place Bklyn.

Cal) UL 8-2000

BALDWIN AREA 
'feoom & board for elderly person — 
preferrably under 75. $150 per 
month plus 1 month's security. 
Handicap entirely unimportant. 
Meals served in room on request. 
17 years experience, beautiful home.

Call 516 TN 8-5966

CHATHAM HOTEL l'į blocks to 
beach.-Center of all attraction 304 
4th Ave., Asbury Park. N.J. Whole
some home cooking Friendly family 
atmosphere $40 &• up weekly Rooms 
without meals $18 & up per person 
Kitchen privileges month or season 
Josephine Farielio <201» 774-9525

A home away from home HOTEL 
LUCERNE 201 W. 79th Street. New 
York City block from Broadway 
and 79th St. Convenient to every
thing in the heart of N. Y. C. New
ly furnished 1-2-3 room suites some 
with kitchenettes — moderate rates. 
EN 2-7100.

ADAMS CORNERS
Glenwood Park Bungalows 

Peekskill Hollow Road - Putnam 
Valley 35 miles N. Y. C. 1-2-3 bed
room bungalows Filtered swimming 
pool. Baseha 1). Dav Camp adjoining

N.Y.C. JE 7-5201 
or 914 DE 7-6051

RESTAURANTS

SHOWCASE RESTAURANT
Open 7 days a week. 3 African lob
ster tails $3.25 or sirloin stake din
ner 533 Old Country Road West
bury L I. opposite Ohrbachs. Come 
bring the family for Sunday dinner 
Cak 516 ED 3-3376.

MCDONALD’S DINING ROOM 
327 Stuyvesant Ave B’klyn 

For your Weddings Communions & 
Confirmations & Showers & Parties 
For reservations call Mr. & Mrs. 
John W. McDonald

Call PR 3-8292

Floridoje ieškoma pora lietu
vių. kurie padėtų pataisyti lai
vėj. Su tuo laivu galima gerai 
žuvauti ir pinigų uždirbti. Pra
šom kreiptis: Jonas Batus. First 
St. Rt. 1, Box 131, Jupiter 
Heights, Fla.

pensininką (vaikai jaunesni ne
gu 18 metu amžiaus arba inva- 
lidai-valkai, kurie virto invali
dais prieš sulaukdami 18 metų 
amžiaus). Taigi, aišku, kad tams
tos brolienei Social Security pa
šalpa pagal Įstatymus neprik
lauso.

Patarčiau susisiekti su Pub
lic Welfare Department tamstų 
brolio ir brolienės gyvenamoj 
vietoj. Jei brolis ir brolienė ne
turi dirbančių vaikų, miestas 
arba miestelis jiems padės. Fak
tas, kad jie nėra Amerikos pi
liečiai, čia neturi reikšmės. Tik 
vienas keblumas gali susidary
ti; sponsorius, kuris išpildė 
vadinamuosius “Affidavits of 
Support”, pasižadėjo, kad atva
žiuojąs į šį kraštą žmogus ne
bus našta viešosioms įstaigoms. 
Taigi, tamstos galite turėti ne
lauktų nemalonumų, jei aplin
kybės būtų i’keltos aikštėn.

j PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKF
Į VOKIŠKOS SPECIALYBE

SCHALLER&WFBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

, Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui - kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai ; 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVAS 6
New Verkė — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

• Tarp A5 • 86 g-vlųl I Flushinqe — 41-06 Main Street — Hi 5-2552 J
Ridgewoooe — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

, A st ori joje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — O£ 5-1154 į

1965 m., rugpjūčio 18 d., nr. 55.

avaS j 
Norite geros meniškos fotografi jom — [

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ (
•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- 
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygomi* |
padarys - i

VYT. MAŽELIS |
Tel. HYacinl 7-4677 I

422 Menahan Street. Ridgewood, Brooklyn. N. Y. t

■*** 11*^ Mi iM ■ J M ■« — M ■

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. ' 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynu, degtiniu, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

—•—
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y 

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y. .......... Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue. Woodhaven. N.Y. — Tel. 441-4554

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We lake all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna
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@ SPORTAS
PRIEŠ PENKIOLIKA METŲ

Prieš penkioliką greitai pra
bėgusių metų štai lietuvių fut
bolo komanda, išėjusi pirmųjų 
draugiškų rungtynių ir laimėju
si prieš Peru 5:2 (3:). Įdomu, 
'kiek žaidikų skaitytojas dar at
pažintų. (Jų pavardės gale ra
šinėlio).

Sekantys futbolo sezonai mū
sų futbolininkams nukloti pui
kiomis pergalėmis bei pasiseki
mais. Pirmais metais A klasės 
meisteriai, kitais metais prie- 
meier division, nugalėtojas įei
na į aukščiausiąją klasę —cber- 
lygą. Toliau 1954 ir 1955 me
tais neištrinamai įrašytas New 
York State taurės laimėjimas, 
paminėtas visuose JAV sporto 
almanachuose, 1964 metais — 
Knickerbocker taurė lietuvių 
pastogėje. Tai tik greitomis su
žymėtos nubėgto kelio kryžke
lės. Komandoje žaidė sunkiai 
besuskaičiuojamas žaidikų skai-
čius: nuo profesionalų iki savų
jų jaunių. Dabar lietuviškas 
futbolas New Yorke ateitin ga
li žiūrėti be baimės. Daugiausia 
Jono Klivečkos dėka priaugin
tas jaunių žaidikų kadras lai
duoja komandos gyvavimą ei
lei metų.

Kažin kiek žaidikų atpažino- 
•te? Rungtynės įvyko 168 gat
vėje Bronx, N.Y., kur jau se
niai stovi dangoraižiai. Stovi 
antroje eilėje iš kairės į deši
nę: Vytautas Saldaitis, Albinas 
Gražys, Vytautas Kalasinskas, 
Algirdas Jokūbaitis, Vacys Ste
ponavičius, Vytautas Sabaliaus
kas. Pirmoje eilėje klūpo iš 
kairės į dešinę: Algirdas Mile
ris, Charlie Simonavičius, Algir
das Daukša, Stasys Kligys ir 
Vytautas Laoutis.—•—

Pereinamosios rungtynės
šį sekmadienį Lietuvių Atle

tų Klubo futbolo komanda žai
džia svarbias pereinamąsias 
rungtynes *priėš ‘ Yonkers *SC. 
Laimėjusioji komanda pakils Į 
aukštesniąją klasę. Aišku, 
abiem vienetams šios rungty
nės yra ypatingo svarbumo. 
Priešininkas Yonkers SC yra 
žinomas kaip kietas, nemalonus 
vienetas, tad mūsiškių laukia 
sunki kova.

Rungtynės įvyksta Eintrach- 
to Oval Astoria, L. L, 2:30 vai. 
popiet, rugpiūčio 22. Vadovas 
Klivečka į aikštę greičiausiai 
išleis šios sudėties komandą: 
Jankauskas; Malinauskas, Re- 
meza I; Vainius, Trampas, Kali
na; Vasiliauskas, Kulys, Kliveč- 
ka U, Budraitis, Budreckas. Ge
rai, kad galės žaisti kariuome
nėje tarnaujantis Budraitis bei 
atostogaujantis laivyno kariū- 
.nas Vasiliauskas.

Pereitą sekmadienį mūsiškiai 
dalyvavo austrų surengtame 
turnyre, kur po pirmo bereika
lingo pralaimėjimo prieš Allen
town, Pa., 0:1, vėliau Įveikė 
Yonkers rezervinę 3:0 ir Sch-

PABALTIEČIŲ DIENOS New Yorko Pasauk Parodoje 
proga

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO
RUDENS BALIUS

1965 m. rugsėjo 4 d.
SAIEVA PARKVIEW "Champagne" salėje 

260-262 KNICKERBOCKER AVE.
BROOKLYN, N.Y.

Šokių muzika ir programa
Baras ir bufetas — saikingomis kainomis

Graži ir vėsinama salė
Atskiri stalai 10 asm. — gaunami vietoje 

Puiki proga sutikti draugus ir 
linksmai praleisti vakarą!

PRADŽIA 8:00 v. vak. KAINA 33.00
Biletai ir stalų užsakymas prie įėjimo nuo 7:30 v. vak.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
1332 Halsey SL, Brooklyn, tel. HY 7-9756

PIRMOJI lietuvių futbolo komanda New Yorke prieš 15 metų (Pavardės nurodytos straipsnyje).

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

M. Talio dvikova su Danijos did
meistriu Larsenu praėjo kietoj ko
voj. Po 8 ratų abu turėjo po 4 taš
kus. 9-ji partija buvo atidėta nepa
vydėtinoj Taliui padėtyje, bet jis 
išvengė pralaimėjimo. Partija bai
gėsi lygiomis. Dešimtąją, partiją M. 
Talis žaidė baltais ir iškovojo taš
ką. kuris nulėmė dvikovos išdavą 
51/2-4% Talio naudai. Rudenį, buv. 
pasaulio čempionas M. Tai, susitiks 
su kitos keturiukės laimėtoju B. 
Spasskiu. 12 partijų mače. To susi
tikimo laimėtojas kitais metais 
rungsis su pasaulio čempionu T. 
Petrosjanu, dėl pasaulio šachmatų 
karūnos.

“Chess Review”, rugp. nr. mini P. 
Tautvaišą pasidalinusį antrą vietą 
su didmeistriu Arthur Bisguier ir 
Donato Rivera, meistrų turnyre — 
Minneapoly. Postal Chess sk. pa
skelbti laimėjimai: Ig. žalio, Mont
real, Prize tournament'e su 5%-%; 
Dr. R. Sidfio, III. du laimėjimai 
Class Tournamente 6-0 ir 5^-^-

Futbolo pirmenybės tarp 
New Yorka Atleto ir Chicagos 
Lituanicos bus rugsėjo 5 d. 2:30 
v. popiet St. Catherines, Ont., 
“Club Heidelberg” stadijone.—•—

XV-jų Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sportinių Žaidynių pirmo
sios lietuvių šaudymo varžybos 
Įvyks rugsėjo 4 d. (pradžia 10 
vai. iš ryto) St. Catharines, On
tario, Canada, Kanados lietu
vių dienų metu. Šaudymo pir
menybių dalimi rūpinasi SAL- 
FASS-gos šaudymo sekcijos va
dovas J. Zavys.

Suinteresuoti registruojasi 
iki š.m. rugpiučio mėn. 27 d. 
imtinai, adresu: Mr. J. Zavys, 
18 Havelock St., Toronto 4, 
Ont., Canada.

waben SC 1:0, laimėjo paguo
dos ratą ir gavo didelę Ballan
tine paskirtą taurę. LAK pasi
rodė, be kelių 'taisytinų vietų, 
visai neblogai, ir, esant geres
nei puolikų laimei (Budreckas), 
galėjo laimėti turnyrą. Atletas

Naujosios Anglijos p-bės. rugsėjo 
3-6, įvyks Bostone, Prudential Cen
ter. N. Anglijos p-bėse iki šiol ge
riausiai yra pasirodęs iš lietuvių 
meistras Kazys Škėma, laimėdamas 
antrą vietą 1950 m. p-bėse. Iš mūsų 
jaunuolių — 15-metis Algis Makai- 
tis, 1960 m. laimėjęs N. Anglijos B 
kl. čempiono vardą, Hartforde.

Jauniausias pasaulio didmeistris 
R. Fischer buvo pakviestas į Capa- 
blankos atminimo tarptaut. turnyrą 
Havanoj, į kurį suvažiuoja apie 20 
žymiausių pasaulio didmeistrių. Ta
čiau State Department atsisakė jam 
duoti vizą, nes jis neįeina į leidžia
mųjų kategorijų skaičių: ilgus me
tus turėjusių ten biznį, žurnalistų 
ar labdaros veikėjų. Cuba šį įvykį 
stengiasi išpūsti į politinę propa- 
agndą prieš JAV. Buvo manyta Fi- 
scherio partijas žaisti telefonu, ka
beliu ar pan. Rugpiūčio 12 d. NYT 
skelbia Fischerio pasiųstos telegra
mos F. Castrui turinį, kuriame sa
koma, kad dalyvaus turnyre tik tuo 
atveju, jei jis bus užtikrintas, kad 
jo dalyvavimas nebus siejamas su 
politiniais motyvais.

So. Bostono Lietuvių Pil. Draugi
joj, 368 W. Broadway, antradieniais 
nuo 7 vai. vak. šachmatininkai ren
kasi pažaisti. Kviečiami visi, itin 
jaunuoliai!

Treniruotėms vadovauja Kazys 
Merkis. Prieš 10 metų Merkio pa
traukti jaunuoliai S. Vaičaitis, Edm. 
Spirauskas. 11-metis Ged. Kuodis, 
pastiprinti Alg. Ivaška, Dikiniu ir 
Naginioniu iškovojo savo klasėj, 
1955/56 tarpklubinėse, pirmą vietą, 
priešaky Boston College ir kt.

SERVICES

WAITING FOR RAIN? 
WE DIG A WELL 

For Free Estimate Call 
IN 3-0909 

FLUSHING BUILDERS SUPPLY 
34-30 Francis Lewis Blvd.

H E N R Y’ S
LAWN SPRINKLING SYSTEMS 

installed and serviced all work done 
at reasonable rates. All work guar
anteed — 29 Brook Ave Bayshore 
Long Island Call 516 - 666-4025

Addressing Machines Sales 
and Repair Co. 

Sales - Service - Supplies 
Embossing - Mailing 

Church work our specialty 
Call us —TY 2-1462 

2315 Westchester Avenue 
Bronx 62. N. Y.

MRS. BURNETTE HICKS 
200 West 135th Street 

Public Typist
We specialize in cutting stencils & 
Adressing envelopes — Filling in 
AU work done at reasonable Rates. 

Call 635-5224 or 665-2643

HOUSEHOLD SERVICE
San Kidd Floor Scraping Polyure
thane Stain Fabulon Varnish Shel
lac. Also Specialists in Painted 
Floors Waxing We Guarantee AU 
Our Work.
2853 Atlantic Ave. (Near Schenck) 

Brooklyn Call 827-8900

SLIPS MOORING 
Day - Week - Month - Season 
Moorings $3 per foot (season) 

Slips at sensible rates 
Skyline Marina on Flushing Bay 

CoUege Point, New York 
Call IN 3-9708

FLATBUSH OUTDOOR 
GOLF CENTER 

Open 7 days a week 
Ralph Ave and Ave J, Bklyn 

Free off street parking 
Open day and night Come and 

bring the family. Call CL 1-9824

Looking for a Good Tailor We will 
recut or alter your clothes to fit at 
low wholesale prices. Factory on 
premises. We make custom-made 
suits $97.50 all one price Bob Pres* 
474 Kings Highway Bklyn. NI 5-7412 
Slacks in stock custom fitted while 
you wait—sizes 28-50 $12.75

SCHOOLS

KAY-LAURE'
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
and evening 
classes

• Refresher course
• Manicuring 

course
Free placement 

service
Write for brochure

KAY-LAURE1
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

New Classes start every Monday 
8 Duffy Avenue 

Hicksville, N. Y. • OVerbrook 1-5313

- VOCAL INSTRUCTION
ELMO RUSS.

Voice Instruction
Specialist author of successful 

(singing) vocal range 
and power increase. 

Classes forming
Call 516 MO 9-8627

SAILING SCHOOL

Individual Instruction 
SAILBOAT RENTALS

By Dav-į- Day K Hour

BLUE WATER 
SAILING CLUB
at Mihn Boat Works

Ft. of West St., Monmouth Beach,
N. J.

(201) 229-5010

Beginners and Experienced 
STUDY piANO 

VOICE SIGHT SINGING 
Call Anytime 

UL 7-9515
Mrs. Howell 675 Sterling Place 

Brooklyn

ALDEN MUSIC CENTER
ELMONT

DANCING INSTRUCTIONS

Pre Schoolers - Pre-Ballet modern 
dance and creative. Children and 
Teenagers. Ballet, modern and mod
em Jazz. Adults—Slimnastics. In
structions in all instruments. Instru
ments rented and sold. RICHARD 
J. GAROFALO 239-31 Linden Blvd. 
Elmont, N. Y. (516) CU 5-7795

BAKERY

To our many Catholic Friends

BLUEBIRD BAKERY
Specialist finest Wedding and 

Party Cakes
Cakes made to order 
12 Edgewater Center 

Edgewater Center Bronx N.Y.
TY 2-9898

MEAT PIES, INC.
Affiliated with Near East Bakery 

154 Atlantic Ave., Brooklyn, N.Y.
Grand Opening — August 9th 

We specialize in Lamb Spinach 
Pies. We cater to all your party 
needs. Serving Bklyn.. New York.

Call 875-2295

We sell for your family convenience 
Finest 

RIVIERA RAVIOLI INC 
Manufacturing and packing fresh 
and frozen Ravioli - Totellini - Ag- 
nolotti - Manicotti. Canelloni - Ma
rinara and Ravioli Sauce — 1731 
Unionport Road Bronx 60, N. Y.

Išnomuojami butai Bronx 
Concourse: 3 kambarių — 90 
doi.; 5—100 ddl.; 6 — 140 
dot Apt. Center, 22 39 Grand 
Councourse, Bronx, N. Y. WE 
3-0300.

TRUCKING HELP W. MALE

MOORES TRUCKING 
817 E 214th Street

General trucking Manufacturers de
liveries such as furniture & freight 
work. Also steady piece work or 
contract work For fast prompt ser
vice call TU 2-8496

TRUTTS EXPRESS 
Light Moving & Trucking 

Day & Night 
Free Estimates 

Reasonable Rates. 
Call GL 5-3350 

539 Jefferson Ave., Brooklyn

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO
197 E 4th Street 

EVERYTHING FOR THE 
PRINTING LINE 
Call OR 3-1830

PAINTING

PAINTING & DECORATING 
Interior and Exterior 

Houses & Industrial. We specialize 
in Interior Painting. All work guar
anteed Call LY 7-3326 ask for Mr. 
Hollyfield 1842 Haight Ave Bronx, 
N. Y.

Greetings to our many Catholic 
Friends

L & L DECORATORS
Home of Custom Stylist 
Slipcovers and Drapes 

Estimates cheerfully given
Service is our Motto

963 Morris Park Ave.
BRONX, N. Y.

------ Call UN 3-9276 ------

CONTRACTORS

K & D CONTRACTORS 
CEMENT WORK 

All Type House Wrecking 
Cellar Cleaning Rubbish Removed 
Stoop work All work guaranteed 

190 Kosciusko St Bklyn N.Y.
Phone — 388-9742

B &S CONTRACTORS

1838 Flatbush Ave.
Anything, anytime, anywhere. Most
Reasonable Rates Free Insurance 
Estimates. All Work Guaranteed.

Call MA 4-6868

Complete Home Remodeling — We 
repair in and out from top to bot
tom Kitchens, Bathrooms and Base
ments 24 hour service

EMPIRE BUILDING & Const Co
493 East N.Y. Ave. Brooklyn 

Call PR 4-2013

V & V IRON WORKS 
473 Hicks St Bklyn 

Ornamental iron works Railings 
Cellar doors Steel porches, Iron 
stairs Room dividers — Violations 
removed All work guaranteed 

Call TR 5-1362

BLACK TOP DRIVEWAYS 
Reasonable. Free estimates. F.H.A.

MO 7-7777

DRIVEWAYS, INC.

360 Commack Rd. Deer Park 
Estimates cheerfully given 

All work guaranteed

HOUSE FOR SALE

E. FLATBUSH
GRAND OPENING 

NEW MODELS

2 Fam. brick—shingles. 6-6 spaci
ous rooms. I’z baths. Detached. 2 
enclosed lots, private driveway with 
•carport’ cement. Hollywood kitchen 
hot-cold water. Public school in the 
vicinity also Catholic churches, good 
transportation. Direction: Belt Pk- 
way, exit Rockaway Pkway, left to 
Flatlands Ave., right E. 89th St, 
first house #761. Open daily 2 PM 
- 5 PM.

DEL BEE CUSTOM BUILDERS 
DE 9-6952 — CL 9-2444

REAL ESTATE

Roosevelt. Colonial 5 bedrms, large 
living rm. dining rm. & kitchen, 3- 
car garage, oversized plot w. trees 
& shrubs. All for $16.990, $600 down. 
Hempstead. 2 fam. 5 & 4 rms. fin. 
basement, garage, collect $120 for 4 
rms up. You can live in a 5 rm apt 
for $60 mo. Conveniently located. 
$27900. Shav Realty 516 IV 1-8300

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 uz akrą 
Tarp New Sunrise Hwy Ext Ir New York - Riverhead Expressway. 
Arti įvairių darboviečių. Neparduodame vietos kur negalima statyti 
namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Islande galimybės didelės — 
gudrūs investuotojai tai gerai žino. Prieš 5 metus čia akras žemės 
kainavo $99. dabar $5000. Sunku patikėti, bet taip yra. Investuokite 
savo pinigus į augantį Long Island — nepraleiskite šios auksinės 
progos — pirkite tuojau pat! Įnešus mažą {mokėjimą mėnesyje mo
kama tik $10.00. Tuoj pat sudaroma nuosavybės dokumentai.
Three Land Offices: 729 Jericho Turnpike, Route 25, 3 miles past 
Smithtown, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, one mile east off 
the Smithtown By-pass, and 376 Jericho Turnpike (Route 25), Sel
den. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over 
fifty years in the land business.

K. H. LEEDS —LAKE RONKONKOMA, LI.

MACHINE SHOP HELPERS
Exp’d. in drilling, milling, deburr
ing, etc.; permanent position, over
time. modern air-conditioned shop, 
pleasant working conditions, all be
nefits.
AMERICAN PRODUCTS CO., Inc. 
610 Rahway Ave. Union, N. J.

NURS. HOME

SENIOR HOUSE 
HOME FOR ADULTS

Retired — Elderly — Convele 4 ent
24 Hours Supervision

14 Maple Av., Bay Shore, L.I..N.Y.
Maria Rosa. L.R.N.

MOhawk 5-0072

MRS. CATHERINE BROWN 
116 Monroe St.

North Amytiville, L. I.
Room & Board for men in beauti
ful Long Island. Good home Cook
ing. Clean Rooms. Catholic Church 
within walking distance. Reason
able rates. Call 516-598-1067.

MRS. LILLIAN FORLER 
396 Center Street 

South Orange, N. J.
A home away from home Guest 
Home Room and Board for Women. 
Beautiful Home 3 Cooked meals 
Daily. Lovely area nice warm at
mosphere. Patios Sun Rooms Catho
lic Church near by. Eeverything for 
Your convenience. Come spend your 
time with us. (201) 762-8771

CHILDREN BOARDED 
AILEEN NURSERY

3 Brooklyn Ave. Bkly’n
Ages 2-5 Day Care Nursey Hot 
Meals Summer Fun and Supervision 
— Weekly Rate ($15) Call PR 8- 
7669

NURSES N.Y. State Registered 
DELIVERY & OPERATING ROOM

Experience Prevailing Salary
Plus extra for on call for O.R.

BAY RIDGE HOSPITAL
437 Ovington St. Brooklyn, N.Y.

Call — TE 9-1313

BEST OF CHILD CARE 2 years & 
up Private home Swimming pool 
Playroom 6 xl4 Set Back yard T.V. 
Hot meals Mrs. Gertrude Fennell 
134-59 176th St. Springfield Gar
dens Call LA 7-7707 or LA 5-9522

SENIOR HOUSE 
Home For Adults

Retired - Elderly - Convalescent 
Excellent service. 24 hr. supervision 

14 Maple Avenue. Bay Shore L.I.
Call MO 5-0072

MRS. ROSA

AUTO SERVICE

PARK SHORE AUTO CORP
Authorized Volkswagen Dealer 
Route 33 Neptune New Jersey 

We have the finest of cars Come in 
and see our values Ask for Kirt 
Gruber call 201 - 988-0100 Watch for 
our grand opening soon.

T O N Y’ S 
PRIVATE CAR SERVICE 

Courteous - Experienced 
Chauffeurs

24 Hour Service 
Phone TW 2-8888 

1807 Radcliff Ave. Bronx, N. Y.

BULL AUTO SUPPLIES
Complete Line of Car Accessories 

Motor Oil—Spark Plugs 
3840 Nostrand Ave—Brooklyn. N.Y 

2 Door from 1st. Nat. City Bank 
Call 891-9234 

Open 6 days a week

JOHN’S 111 SERVICE STATION 
Texaco - Complete Auto Repairs. 
Tune-Ups, Undercoating. Road ser
vice. Pick-Up and Delivery. Tires, 
batteries, accessories — AN 5-9585 

Route 111 & Town Line Road 
HAUPPAUGE

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 5I6 AN I-2864

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus. įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

4. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

•.iksą. <<•>>•>»•> .-t

i-+U« Ja<VU> 
A/oodhaven 21, N 

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEvvton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Salmskas

LAIDOTUVTŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN. 
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc. /
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

i
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Pranešimas New Jersey 
lietuviam

ŠĮ penktadienį, rugpiūčio 20, 
8 vai. vakare Švč. Trejybės pa
rapijos salėje (Adams Street, 
kampas New York Ave., New
ark, N.J.) šaukiamas New Jer
sey lietuvių susirinkimas. Jo 
tikslas duoti New Jersey lietu
viams išsamų pranešimą apie 
žygį į Jungtines Tautas, atsaky
ti į visuomenės keliamus klau
simus ir sudaryti New Jersey 
lietuvių komitetą šiam žygiui 
remti. Pranešimą padarys ko
miteto Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti koordinatorius Ro

mas Kezys. Visi New Jersey lie- . 
■tuviai, ypatingai organizacijų 
vadovai, kviečiami dalyvauti. 
Susirinkimą sušaukti iniciaty
vos ėmėsi Lietuvių Bendruome^ 
nės New Jersey Apygardos pir- 
min. inž. Vladas Dilis.

drauge su 
gedulingo-

rugsėjo 5

$ v>< <-Z’ • ;•:&iį

1

PREL. A. GIOVANNETTI, Vatikano atstovas Jungtinėm Tautom, su Balfo reikalų vedėju kun. L. Jankum.
Nuotr. V. Maželio

$?. 4 V;

Mm
ZLMOS

Atlanto rajono lietuvių skau
tų ir skaučių stovykla šiais me
tais bus Worcester County 4-H, 
Camp, No. Spencer, Mass. Sto
vyklauti pradedama rugpjūčio 
29, baigiama rugsėjo 5. Sto
vyklos mokestis 25 dol. asme
niui, o 20 dol. sekančiam asme
niui iš šeimos. Skautus iš Bos
tono registruoja Žalgirio tunto 
tuntininkas C. Kiliulis ir Balti
jos tunto tuntininkė Ina Ne- 
nortienė. Stovyklos kapelionu 
pakviestas jėzuitas kun. Kulbis.

dukteri
Vaidai-

berniu-

Dar vienas parengimas kul
tūros centrui paremti. Angelų 
{Karalienės parapijos visos 
draugijos rugsėjo 11, šeštadie
nį 4 v. popiet rengia laimėji
mų vakarą, (kuriam vadovauja 
nenuilstančios organizatorės O- 
na Sijevičienė ir Ona Panataus- 
•kienė. Ta proga draugijos gali 
paskirti savo aukas statyboms 
arba dovanas vakaro laimėji
mams. Įėjimo auka 1 dol. Kvie
čiami visi atsilankyti.

Lietuviu Bendruomenės CV 
pirm. Jonas Jasaitis, iš Chica- 
gos, rugp. 14-15 lankėsi New 
Yonke. šeštadienį jis dalyvavo 
LB rytinių apygardų atstovų 
suvažiavime, o sekmadienį, tu
rėjo pasitarimą su žygio į Jung
tines Tautas koordinatorių Ro
mu Keziu. LB pirmininkas žadė
jo žygį remti: paraginti visas 
JAV LB apylinkes organizuo
ti žmones vykti į _New Yorką 
lapkričio 13.

— New Ycrke vandens re
zervuaruose rugpiūčio 9 buvo 
43.7 proc. Lytus davė 2,4 bili
jonus galonų. Dienai suvarto
jama 1.1 bilijonas galonų. Tad 
rugpiūčio 10 rezervuare buvo 
jau 43.9 proc.

Nuo spalio pradžios numato
ma išjungti vėsintuvus, kurie 
yra didesni nei 2 tonų ir neturi 
vandens apykaitos.

universiteto profesorius.

Gedulingos pamaldos už 
a.a. Joną Budrį

Rugsėjo 1 sueina metai, 
kaip mirė Jonas Budrys, Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorke. Metinės gedulingos mi
šios už jo vėlę bus Viešpaties 
Atsimainymo lietuvių (bažnyčio
je Maspethe rugsėjo 11, šešta
dienį, 10 vai. ryto. Velionies 
žmona Regina Budrienė ir šei
ma maloniai prašo 
jais dalyvauti šiose 
se pamaldose.

Operetės choras
dalyvaus Baltijos tautų dienos 
programoje. Tam reikalui pir
moji repeticija bus rugpiūčio 
25. trečiadienį, 8 valanda vak. 
A. Bručio svetainėje Woodhave
ne (86-16 Jamaica Ave.).

Komp. Dariaus Lapinsko kū
rinių koncertą ruošia New Yor
ko ateitininkai spalio 10 sek
madienį, Brooklyn College Walt 
Whitman auditorijoje. Koncer 
tui diriguos pats kūrinių auto
rius kompozitorius D. Lapins
kas, Stuttgarto (Vokietijos) o- 
•peros dirigentas.

Dr. Alfonsas Šešplaukis-Ty- 
ruolis
South Benį. Ind., pasinaudoda
mas atostogem. lankėsi Putlia
me. kur rinko lituanistinę me
džiagą, taip pat buvo sustojęs 
New Yoike, kur jis anksčiau 
gyveno. Prieš metus jis išsikėlė 
iš New Yorko i Chlcagą.

Marija Rekštienė, gyv. Brco- 
klyne. mirė rugpiūčio 16. Lai
dojama iš Apreiškimo bažny
čios rugpiūčio 20 d. 9 vai. ryto. 
Paliko dukrą Adelę Curtis su 
šeima. Pašarvota Šalinskų laido
jimo koplyčioje. Informacijoms 
skambinti VI 7-4499.

Lietuviu inžinierių ir archi
tektę s-gos suvažiavimas šiais 
metais Įvyks Bostone spalio 9- 
11.

Moterų Vienybės vasaros iš
kylos šiemet nebus, kad na
rės galėtų dalyvauti kituose pa
rengimuose.

Baltijos tautų diena pasaulinėje parodoje
New Yorko ir apylinkių es

tai, latviai ir lietuviai rugsėjo 
5 pasaulinėje parodoje švęs sa
vo dieną drauge. Prie lietuvių 
kryžiaus 1 vai. p.p. bus pakelia
mos trijų tautų vėliavos. Kal
bas pasakys ir vainiką prie kry
žiaus padės trijų 'tautų atstovai. 
(Lietuvių min. J. Rajeckas iš 
Washington©). Pamaldos katali
kams bus Vatikano paviljono

koplyčioje. Pamaldas laikys pre
latas Alberto Giovannetti. šv. 
Sosto atstovas Jungtinėm Tau
tom. Popiet 4 vai. prasidės visų 
trijų tautų meninė programa. 
New Yorko valstybės paviljo-

ne. Lietuvių programos šokiams 
vadovaus J. Matulaitienė, cho
ram—A. Visminas. Atrodo, kad 
ši programa tokio masto bus 
paskutinis-grupinis -lietuvių pa
sirodymas parodoje. (K.L. J.)

Advckatė Zuzana Šalnienė, 
Lietuvos garbės konsulo žmo
na, Mass, gubernatoriaus pas
kirta pirmininke State Adviso
ry Council, Division of Employ
ment Security, Department of 
Labor and Industries, šioje ko
misijoje yra dar nariais keturi 
vyrai ir dvi moterys.

Julija Blukienė. 77 metų gy
venusi Kupišky, rugpiūčio 7 at
vyko į Ameriką pas 
Bronę ir žentą Justiną 
čius.

Mišiom tarnaujančiu
kų išvyka ruošiama rugsėjo 1. 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
mišių patarnautojus paruošia ir 
jiems vadovauja kun. J. Klimas.

Veiks Vaikę Lopšelis. Šv. 
Petro parapijos mokykloje prie 
I gatvės nuo šių mokslo metų 
pradžios veiks vaikų darželis ir 
vaikų lopšelis. Vaikai priimani 
nuo 3 iki 5 mėtų. Lopšelis 
veiks Montessori metodu ry
žtais ir popietiniu laiku. Suinte
resuoti tėvai prašomi kreiptis 
pas parapijoje dirbančias sese
les. Telefonas — AN-8-2384.

i pasaulinę parodą New 
Studentai pašoko spal- 
meksikiečių. tautinius 

kurie visiem labai pati-

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, nuo rugpiūčio 15 
išvyko dviem savaitėm atosto
gų-

Marija Graur.ienė, 76 metų, 
mirė rugpiūčio 14. Palaidota 
rugp. 18 iš Šv. Jurgio bažny
čios. Paliko 2 sūnus su šeimo
mis ir 3 seseris. Gyveno Ozcne

AUKOJO
Šiluvos Šventovei Washingtone

Brooklyne, Apreiškimo para
pijoje, Šiluvos Marijos švento
vei Washingtone Įrengti auko
jo: John Riekes — 200 dol.; 
Antanas ir Marijona Ramonai. 
M. ir A. Tomašickai, N.N. —po 
100 dol.; Anastazija Kadžius ir 
Helen Stelmokas — po 50 dol.; 
Anna Survila — 40 dol.; Jo
nas ir Ona Briedis, A. Dum- 
brienė ir dukros, J. Liobė, Bar
bora Pocius, Mrs. M. Pūkas, 
Mary Sabaliauskas — po 25 
del.; Jane Gerdvilienė, K. Rod
gers, A. ir V. Ragažinskai, Mr. 
Mrs. J. Šulinskas, Mary Sabas, 
Mr. Mrs. V. Vaškūnas, A. ir E. 
Vainiai. Mr. Mrs. Viznis — po 
10 dol.; J. Norvaišienė — 8 
dol.; Maria Pakutka — 6 dol.; 
A. Mockeliūnienė — 5 dol. (sk).

Eva Lašaitė, 72 metų, mirė 
rugpiūčio 12. Palaidota iš Ap
reiškimo bažnyčios rugpiūčio 
16. Paliko liūdintį brolį ir ki
tas gimines. Gyveno Green- 
point Brooklyn. .N.Y.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas įvyksta rugsėjo 5 
Franklin Square. Platdeutche 
patalpose. Autobusas išeis 1 v. 
nuo Apreiškimo bažnyčios, 1:30 
nuo šalinskų Woodhavene.

Lietuvos atsiminimu radijo 
piknikas bus Royal Parke, Rah
way, N.J., rugsėjo 12. Piknike 
veiks Darbininko kioskas su 
lietuviškom knygom, plokšte - 
lėm. Ta proga naujiems skaity
tojams metams tik 5 dol.

NEWARK, N.J.

švč. Trejybės lietuvių para
pijos metinis piknikas bus sek
madienį, rugpiūčio 29, Lietuvių 
Laisvės paiko, Linden, N. J. 
Pradžia 1 vai. Nuo 4 vai gros 
Gutauskų muzika.

Janina Šišienė, kuri turi siun
tinių persiuntimo i Lietuvą įs
taiga Elizabethe. gavo iš Lietu- 
vos liūdną žinią, kad Kaune 
mirė jos tėvelis Bronius Kasa- 
nauskas. Už jo vėlę duktė už
prašė gedulingas pamaldas rug
piūčio 4 d. švč. Trejybės 
bažnyčioj? Newarke.

Vytautas Kalašinskas gyv. 
Hillside. N.J. irgi sulaukė liūd
nos žinios, kad Kaune mirė jo 
mylima mamytė Marija Kala- 
šinskienė. Už jos vėlę gedulin
gos pamaldos bus rugp. 19 d. 
7 vai. ryte Newarke.

Jono ir Klementinos
dauskaitės -Laitušię trečias sū
nus Petras bus krikštijamas 
rugp. 21 švč. Trejybės bažny
čioje Newarke. Krikšto tėvai 
bus dr. Irena Giedrikienė ir 
ministeris Vacį. Sidzikauskas.

(K.P.T.)

Liau-

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
padėti artraičiu sergančiai vidu
tinio amžiaus moteriai, kuri gy
vena prie 103 St. ir Liberty Av. 
Ozone Parke. Geras užmokestis 
darbo 5 dienos savaitėj. Infor
macijai VI 3-1023.

Paieškomas Juragis Juozas, s. 
Jono, išvykęs iš Kauno. Prašo 
atsiliepti: Matukavaitė, Ona. gy
venanti Kaune, Liškiavos g-vė 
11-2.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

PASAULINĖ PARODA gausiai lankoma. Čia matome iš d. j k. dr. A. Snicšką. dr. J. šnieškienę, ju sūnų 
Vytį ir Stasj bei Lig i ją 
atsiuntė AMF Monorail bendrovė, kuri dažnai fotografuoja savo keleivius, šią karta tarnautoju dėmėsi at
kreipė skirtinga kalba ir mergaitės tautiniai drabužiai.

Biručius, važiuojančius kabančiu traukinuku — Monorail. Nuotrauką Darbininkui

te
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Lietuvos Generalinio Konsulato ieškomi asmens
Gudaitienė-Bagužaitė, Apolo

nija, vyras Gudaitis, Adolfas, 
dukterys Loreta ir Rita.

Gudaitis, Alfonsas, gyvenęs 
Kanadoje, Hamilton, Ontario.

Gudelevičius, Raimundas ir 
jo brolis, gyveno St. Nicholas 
Street, St. Clair, Pa.

Januševičius, Andrius, gyve
no Mahanoy City, Pa.

Kazlauskienė- Ramanauskaitė 
Ieva, Baltraus žmona, buvusi 
Mažeikienė, ir jos duktė Ver- 
nic-Kazlauskaitė, Ieva-

Kiaunienė (Kiaunė)-Vaičiuly-

LIETUVIŲ katalikų dabininkų stalas J. St u ko radijo piknike New Yorke. Nuotr. S. Narkeliūnaitės.

tė, Ona, ir jos motina Vaičiu- 
•lienė-Gabrytė, Magdalena, gy
veno Pittsburgh, Pa.

Maciūnas, Jeronimas, Juozo 
sūnus, iš Titkonių k., ir žmo
na Maciunienė-Petrauskaitė. Ma
rijona, gyveno New Philadel
phia, Pa-

Mackevičius, Antanas ir Juo
zas, Jokūbo sūnūs; Antano vai
kai Jonas, Pranė, Veronika; 
Juozo vaikai Anelė, Jonas, Pra
nė. Gyveno Brooklyn, N. Y.

Saltonaitė, Karolina, Antano 
Saltono duktė, gyveno South 
Boston, Mass.

Šidlauskaitė, Elena, Emilė, ir 
Keidė (gal Kotryna?) Kajeto
no dukterys, gyveno Elizabeth- 
port, N. J.

Vaičiulienė-Gabrytė, Magdale
na ir jos duktė Kiaunienė 
(Kiaunė) —-Vaičiulytė, Ona, gy
veno Pittsburgh, Pa.

Valtaitė (Vaitas), Liucija.
Vernic -Kazlauskaitė, Ieva, 

Baltraus duktė, ir jos moti
na Kazlauskienė - Ramanauskai
tė, Ieva, buvusi Mažeikienė.

Zulonaitė, Elena, Ona ir Re
gina, Petro Zulono dukterys.

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos maloniai prašomi 
siliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024.

at-
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Išnuomojamas 

butas I aukšte 
Tel. VI 7-5834. 
kokiu laiku.

5 kambarių 
Woodhavene. 
Teirautis bet

Iš Lietuvos ieško pusbrolių 
Broniaus, Kazio ir Otto Nor
mantų, tėvo vardas Kazys, mo
tinos pavardė Noreikaitė-Nor- 
mantienė. Ieško pusbrolis. Teo- 
dorijos Noreikaitės -Pamedytie- 
nės sūnus Antanas. Rašyti: Mrs. 
Emily Stirbys, 31211/8 Grif
fith Park Blvd., Los Angeles, 
Calif., 90027.

Parduodamas namas. Great 
Neck, N.Y., lietuvių apgyventa
me rajone parduodamas vienos 
šeimos namas, kuris turi 6 kam
barius, 2 tualetus, vonią. Na
mas išlaikytas gerame stovyje. 
Didelis žemės sklypas, arti 
Kings Point parko. Norima grei
tai parduoti ir prašoma tik 
18,000 dol. Namas yra:' 60 
Van Nostrand Ave., Great Neck 
N.Y., L.I., telefonu kreiptis: — 
Mr. Vincas Aleksa, 516 HU 2- 
1828.

:

Stepono ir Valentinos Min
ko radijo piknikas įvyko rug
piūčio 8 Romuvos parke Brock- 
tone. Buvo prisirinkę gausios 
ir gražios publikos. Programoje 
šiemet buvo viena staigmena. Į 
pikniką buvo užkviesti studen
tai iš San Antonio, Texas. Jie 
keliavo 
Yorke, 
vingus 
šokius,
ko. Publika taip pat domėjosi 
serbų ir (kroatų tautiniais šo
kiais. Lietuvių tautinius šokius 
pašoko Onos Ivaškienės šokėjų 
grupė.

Naujosios Anglijos lietuvių 
gražuole šiemet išrinkta Lor
raine Dirsaitė, duktė policinin
ko St. Dirsės iš Broghton, 
Mass.; jos palydove — Birutė 
Rentelytė iš So. Bostono, nese
niai su tėvais atvykusi iš Ang
lijos.

Pikniko dalyviai dalyvavo į- 
vairiuose laimėjimuose. Laimin
gieji laimėjo vienos savaitės 
atostogas Blue Water Manor 
prie Lake George. N. Y.

St. ir V. Minkai dėkoja vi
siem dalyvavusiem piknike, 
prie jo prisidėjusiem taika bei 
darbu, aukojusiem laimėjimam 
dovanų ir skanumynų, ypač 
nuoširdi padėka reiškiama 
pikniko šeimininkui Aleksand- 
drui Dubauskui, šeimininkei S. 
Baltušienei ir vartų priežiūros 
vedėjai Irenai Williamson (sk.)

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėias
JONAS J ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford. Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. M'INKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St.. Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT. MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure. Detroit 27. Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd.. Hartford 14, Conn.

Tel.: 249-4502
Sekmadienj — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St.. Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryto

Geriausiai pailsėsit p^r savo atostogas garsiame CAPE 
COD - OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 
pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila AUDRON® yra apsupta didelio pušy, beržu ir kt. dekoraty

viniu medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir lauki aplinkuma.
• Visai arti (7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas.
• Geras lietuviškas maistas.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsj ir sustiprins sveikatą, todėl visi 
maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Aiidronė. 
Vila Audmnė jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kreip
tis tiesiai i vila AUDRONE

MRS. MARIJA JANSONAS
87 East Bav Rd. Ostcrvillc. Mass. 02655 — tcl. 428-8425
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