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Lenktynės erdvėse yra šaltojo karo naujas baras
Astronautu L. Gordon Coop

er Jr. ir Charles Conrad Jr. ke
lionė Gemini 5 kapsule išprovo
kavo sovietų pasisakymus, ku
rie rodo, kad lenktynės erdvė
se nėra tik draugiškas lenkty
niavimas, o šaltasis karas su 
neslepiamu Įnirtimu.

Tik ipaskelbė Amerika duo
menis apie kelionę i Marsą, tuo 
pat metu, rugpjūčio 16, sovie

ASTRONAUTAI: Cooper ir Coniao

VIETNAME: laimėtos kautynės, bet ne 
taika, nors apie ją vėl kalbama

Vietname tebegyvenama dar 
rugpiūčio 18-19 kautynių lai- 
mėiimo nuotaika. Vantuong w O
pussaly marinai sulaužė komu
nistus: per 600 jų užmuštų, 112 
nelaisvėn pakliuvusių. Marinų 
žuvo vienas procentas, spėja
mą, apie 50. Tai nėra lemiamos 
kautynės, kurios baigtų karą. 
Bet pats laimėjimas turės Įta
kos ir Vietname ir namie.

Vietname tai buvo smūgis ko
munistų viltim laimėti. Dar la
biau viltys mažta, kada Ameri
kos lėktuvai išplečia bombar
davimo taikinius: rugpiūčio 20 
leista . bombarduoti raketų ba
zes š. Vietname: jau bombarda-

KURIUO KELIU VOKIETIJA?
Vokietijoje rinkimai bus rug

sėjo 19. šiuo metu opinijoje 
prasineša dviem procentais soc. 
demokratai prieš CDU, bet Er- 
hardas prieš Brandtą. Manoma, 
kad daugumos negaus nė vie
na partija. Spėjama, kad gali 
būti koalicija CDU su soc. de
mokratais.

— Indija ir Sovietai tariasi 
dėl prekybos sutarties. Sovie
tai nori rytų Indijoje pasistaty
ti siųstuvą.

— Amerikos 247 vyskupu 
vardu NCWC pasisakė senato 
apklausinėjime prieš valstybės 
paramą gimimų kontrolei.

PO RIAUŠIŲ: baigta ar tik pertrauka? Reikia ir mokėjimo teisėm naudotis
Los Angeles riaušės pralenkė 

visas ankstesnes savo padari
niais. Užmuštų 36. sužeistų 895. 
suimtų 4070, sudeginta namų 
209, apgriautų 787. Pereitais 
metais New Yorko. Rocheste- 
rio. Paterscno, Newanko ir kt. 
riaušėse buvo užmušta 6, su
žeista 952; 1943 riaušėse Det
roite buvo užmušta 34, sužeis
ta 700. Padidėjo ir kovos įran
kiai: šalia akmenų, butelių, at
sirado Molotovo kokteiliai, o 
jau riaušėm baigiantis ir Šau
liai iŠ pasalų — kaip Vietname 
ar Domininkonuose. Atskiri 
balsai tarė: tai ne galas, tai 
tik pertrauka. Ir yra pagrindo 
manyti, kad jie teisingi. Bet 
dėmesys dabar labiau nukreip*

Dėmesys labiausiai nukreiptas į astronautus. Viltis pakele laimėtos kautynes 
Vietname, nors taikos nematyti. Neramina tik toš riaušės namie . . .

tai pasiskubino skelbti savo 
naujus duomenis apie mėnulio 
antrą pusę. Tik rugpiūčio 21 
pakilo Gemini 5 kapsulė su ast
ronautais ir joje pasirodė pir
mi elektros jėgos trūkumai, dėl 

vo hidroelektrine stoti, vadi
nas, ima jau ūkinius taikinius, 
nę tik grynai karinius. Komu
nistų partizanų nuotaika krin
ta — po pora pūkštančių jų de- 
zertuoja. Nors teberoda inicia
tyvos apšaudyti Amerikos avia
cijos bazes, bet veikla sumažė
jus. Paramos iš š. Vietnamo 
mažiau gauna dėl bombarda
vimo iš oro. Pačiame š. Vietna
me, kaip užsienio komunistiniai 
korespondentai rašo, pasunkė
jo gamyba, darbam mobilizuo
tos moterys.

Namie atimtas argumentas 
vyriausybės politikos kritikam, 
kad Amerika negalinti Vietna
me laimėti. Vyriausybės nau
dai prabilo ir daugelis studen
tų. kurie porą mėnesių pralei
do Vietnamo ryžių laukuose, 
pažino vietos gyvenimą ir iš
moko vyriausybės politiką Viet
name laikyti teisinga. Valsty
bės sekr. Rusk rugpiūčio 23 
vėl prabilo apie Amerikos pa
lankumą derybom ir pasiryži
mą atitraukti Amerikos kariuo
menę iš Vietnamo, kada š. Viet
namas atsiims savo infiltruo
tus karius Į kitą 17 paralelės 
pusę.

Amerikos marinų laimėjimas 
labai suneramino Sovietus. Jie 
sustiprino propagandą prieš A- 
meriką.

tas į kaltininku ieškojimą.
Visi sutinka, kad plėšimas, 

padeginėjimas ir smurtas nepa
teisinamas ir nepriklauso prie 
“pilietinių teisų”. Neteisina to 
nė negrų vadai. Bet nesutinka, 
kai reikia kam kaltę suversti. 
Kai kurie kaltę ėmė skirti net 
vasaros karščiam. Dr. L. King 
kaltino ir .. kardinolą McInty
re. Labiausiai betgi kaltinama 
policija dėl “žiaurumo”, įkaiti
namos socialinės sąlygos. Kalti
namas burmistras, kad neorga
nizavo pagalbos kovai su skur
du. Burmistras gynė ir policiją 
ir save, nukreipdamas kaltę į 
federalinę kovos su skurdu įs
taigą. Kiti mėgino priskirt kal
tę ir ‘pilietinių teisių’ kovoto- 

kurių rodės, kad turės grįžti 
į žemę po 18 ratų, sovietai pa
skelbė, kad Amerika, žūt būt,

Sušaudytas
A. Stonis

Izvestija rugpiūčio 21 pa
skelbė. kad Vilniuje buvo nu
teistas mirti Alfonsas Stonis. 
Jis buvo kaltinamas ir “prisi
pažino” padėjęs ‘‘naciam žudy
ti žydus ir kitus sovietinius pi
liečius antrojo pasaulinio karo 
metu”. Esą po karo jis gyve
nęs svetimu pasu, bet buvo su
sektas. Alfonsas Stonis sušau
dytas.

Žuvo 58 marinai
Amerikos lėktuvas, skridęs 

iš Hong Kongo Į Saigoną su 
marinais^ rugpiūčio 24 nukri
to i jūrą. Žuvo 58 marinai.
KOMUNISTAI APDAUŽĖ 49 
LĖKTUVUS

Vietnamo komunistai rugpiū
čio 23 apšaudė iš patrankų A- 

. merikqb> aviacijos - bazę Bien- 
hoa. Apdaužė 49 lėktuvus.

— Vietname karinė vyresny
bė numatė tuojau Įvesti cenzū
rą žinicm iš fronto, nes geros 
valios korespondentai neparo - 
dę.

SVEIKINIMO BUČKIS — jaunasis John Kennedy sveikina kardinolą 
R. Cushingą, kuriam rugpiūčio 25 suėjo 70 metų.

jam. Gubernatorius paskyrė 
komisiją priežastim ištirti.

Gubernatoriaus sumanymas 
diplomatiškas: iki komisija tirs, 
reikalas bus galima uždelsti be 
tinkamo sprendimo, o per tą 
laiką klausimas atvės, priemo
nės išaiškės.

Tarp priemonių apsaugai nuo 
riaušių dėmesio verta paties 
policijos šefo siūloma: sudraus
ti visu griežtumu kriminalinį 
elementą, chuliganus, ar jie bū- 
ty juodi ar balti. Jis eina ne 
tik prieš įstatymus, bet ir prieš 
•pačių negrų interesus. Ne
grai yra pirmosios jų riau
šių aukos. Kita priemonė —ko
va su skurdu, kova ne pašal
pom, bet negru kultūrinio ir 

norinti lenktyniuoti su Sovie
tais, kad ji Įsakiusi leisti ast
ronautus kelionei neparuoštus, 
aparatus nepatikrintus. Tik 
paskelbė, kad Gemini 5 apara
tai susitvarkė ir astronautam 
nėra kliūčių atlikti savo užda
vinį, rugpiūčio 24 Sovietų moks
lų akademijos pirmininkas jau 
skelbia, kad amerikiečiai vis 
tiek negalės pasiekti mėnulio 
1970.

Tokius įsakytus reagavimus 
girdint, amerikiečiam kilo juo 
didesnis džiaugsmas, kad Gemi
ni 5 aparatas susitvarkė, ir 
yra vilties ištesėti planą —iš
silaikyti erdvėje 8 dienas.

SENATIE Baltijos
Sen. Thomas J. Dodd su ki

tais devyniais senatoriais rug
piūčio 23 pateikė rezoliuciją 
Baltijos valstybių reikalu.

Rezcliucijojė prezidentas ra
ginamas “imt|s visų priemonių 
iškelti Baltijoj valstybių klau
simą Jungtinėse Tautose ir ska
tinti Jungtines Tautas reika
lauti iš Savie^ų-.'Sąjungos. - kad
(1) ji atitrauktų 4 kariuomenę, 
agentus, kolonistus ir savo kon
trolę iš Lietuvos. Latvijos bei 
Estijos; kad (2) gražintų visus 
Baltijos valstybių tremtinius 
iš Sibiro, kalėjimų ir vergų dar-

profesinio bei moralinio lygio 
kėlimu. Negrai dažnai nepaima
mi darbam dėl to, kad jie nėra 
kvalifikuoti darbininkai. Tokie 
ruošimai nėra tik federalinės 
valdžios įstaigų uždavinys. Sen. 
Robert Kennedy pakaltino ry
tinių valstybių negrų vadus, 
kad jie savo rasės brolių ne
šviečia. Prasimušę į aukštesni 
lygį, negrų intelektualai mėgi
na integruotis su baltaisiais, 
bet piršto nepaduoda savo ra
sės broliam. Vady pastangos 

iškovoti "pilietines teises" ne
gali atstoti pastangą paruošti 
negrus tom teisėm naudotis — 
ne tik balsavimo, bet ir darbo 
teise, kuriai reikia švietimo, 
profesinio paruošimo.

Šios kelionės tikslas ir buvo 
išmėginti žmogaus ištvermę: 
per 191 valandą 53 minutea 
turi padaryti 121 ratą. Tai bū
tų visom 3 dienom ir 40 ratų 
daugiau, nei Sovietai buvo pa
darę.

Ekspertai iš amerikiečių ir 
sovietų patirties buvo padarę iš
vadą. kad 6 dienos yra riba, 
kurią gali pakelti astronauto šir
dis. Amerikiečių astronautai tu
rėjo uždavinį šią ribą perženg
ti. Astuonių dienų reikėtų ke
lionei į mėnuli ir atgal.

Jei Gemini 5 kelionė bus lai
minga, nauja kelionė, Gemini 
6, numatyta spalio 25.

valstybių reikalas
bo stovyklų Sovietų Sąjungo
je”-

“Iki Baltijos valstybės bus iš
laisvintos. Jungtinių Valstybių 
Informacijos Agentūra ir kitos 
vyriausybės informacijos tarny
bos turėtų palaikyti Baltijos ir 
kitas pavergtas valstybes pa
saulio opinijos dėmesy specia
liam radijo programom ir leidi
niais”.

Tai pat:
(1) Prezidentas turėtų parei

kalauti iš visų, tiek vyriausybi
nių. tiek privačių, žemėlapių 
leidėjų, kad visuose Europos že
mėlapiuose, kurie spausdinami
Jungtinėse Valstybėse. Lietuva. 
Latvija ir Estija būtų parody
tos kaip nepriklausomos vals
tybės su pažymėjimu išnašoje 
kad karinė okupacija ir prievar
tinis Įsijungimas i Sovietų Są
jungą niekados nebuvo Jungti
nių Valstybių pripažintas;

(2) apsisprendimo teisė turė
tų būti grąžinta Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos tautom ir įvyk
dyta laisvais rinkimais Jungti
nių Tautų priežiūroje;

(3) tautų apsisprendimo teisė 
turėtų būti padaryta pirmuoju 
Jungtinių Tautų politiniu sieki
mu ir turėtų būti pritaikyta vi
som tautom, kurios yra dabar 
Sovietų komunizmo pavergtos, 
vykdant laisvus rinkimus Jung
tinių Tautų riežiūroje”.

Šią. rezoliucija remia senato
riai Allot, Dominick, Javits, 
Lausche, McIntyre, Monroney, 
Mess, Proxmire ir Simpson.

Parama rezoliucijai 
H. Tribune:

H. Tribune rugpiūčio 24 laiš
kų skyriuje paskelbė laišką A- 
leksandro V. Berkio. kuris yra 
istatytiminės komisijos pirmi
ninkas komitete, vardu “Citi
zens for Conservative Govern
ment”. Laiške primena, kad At
stovų Rūmai jau priėmė rezo
liuciją Baltijos valstybių reika
lu, ir ragina, kad tai padarytų 
ir senatas.

— Rasinis teroras nesiliau
ja. Jackson, Miss., rugpiūčio 
23 Šūviu iš pasalų sunkiai su
žeistas unitarų kunigas Thomp
son, “pilietinių teisių” veikė
jas. Hayneville šerifo pavaduo
tojas nušovė episkopalų klieri
ką, sunkiai sužeidė katalikų ku
nigą iš Chicagos.

— Amerikos karty Europo
je Įsirašė 2.000 savanorių vykti 
į Vietnamą.

Politikai siekia valstybėje Į- 
sigyti daugiau valdžios ar val
džiai įtakos. Tarp priemonių 
valdžiai bei įtakai stiprinti sa
vo rolę atlieka ir sumaniai var
tojami prietarai.

Prietaras yra tikėjimas daik
to, veiksmo ar žodžio galybe, 
■kuri daro įtakos žmogaus gal
vojimui ir veikimui. Prietaras 
taip veikia tol. kol juo tikima, 
kol jis nedemaskuojamas. De
maskavus jo Įtaka subliūkšta.

Regime šiom dienom eilę po
litinių prietarų, kurių vieni te
bėra įsigalėję, kiti demaskuoja
mi.

Užsienio politiką vykdo vy
riausybė, ir asmens bei grupės 
neturi vyriausybės užsienio po
litikai kliudyti. Tokią neginčy
tiną tiesą skelbė sen. Ful- 
brightas, smerkdamas “Young 
Americans for Freedom” ir ki
tas “dešiniąsias” grupes, kam 
jos ėmėsi akcijos, kad Ameri
kos firma nedarytų biznio su 
Rumunijos komunistine vyriau
sybe. Tai vyriausybės reikalas, 
sakė senatorius.

“The Tablet” pastebėjo: se
natorius nė puse žodžio nepa
smerkė profesorių ir studentų.

SEN. THOMAS J. DODD

SENATORIAI 
ŽADASI

Po rezoliucijos Atstovų Rū
muose antras žingsnis yra, kad 
tekią rezoliuciją priimtų ir Se
natas. Ta kryptimi veikia rezo
liucijom remti komitetas. Ta 
kryptimi veikia ir atskiri as
mens. Juozas Navickas (iš New 
Yorko) parašė eilei senatorių, 
ir iš jų šiom dienom atėjo atsi
liepimai.

Frank J. Lausche, Ohio dem., 
rašo: “Užtikrinu jus, kad jūsų 
laiškas mielai sutinkamas. Aš 
padarysiu viską, ką galiu, kad 
reikalas būtų patvirtintas sena
to užsienių komitete”.

Joseph M. Montoya, N. Mex
ico dem.; “Kadangi esu sponso- 
rius tokio pat siūlymo Senate, 
mielai susirišiu su senatorium 
J. William Fulbright ir jo komi
teto nariais. Skatindamas juos 
priimti palankų pranešimą Sen 
tui”.

Everett McKinley Dirksen, 
mažumos lyderis, Illinois sen.: 
“Galite būti tikras, kad turėsiu 
galvoje jūsų reikalą mūsų svars
tymų eigoje”.

Joseph S. Clark, Pemisylva- 
nijos dem.: “Galite būti užtik
rintas, kad aš paremsiu tinka
mą reikalo eigą”.

Thomas J. Dodd, Conn, dė
mėk.: “Numatau netrukus įneš
ti Senate savą rezoliuciją tuo 
klausimu ir darysiu viską, kad 
viena iš tų rezoliucijų būtų pa
tvirtinta užsienių komitete ir 
Senate”.

J. Navickas mano, kad toki 
laiškai senatoriam darytų dides
nį efektą, jei jie būtų pasirašo
mi ištisom šeimom, o dar ge
riau — ištisom grupėm iš tos 
valstijos, kuriai atstovauja se
natorius.

kurie ėmėsi akcijos prieš vy
riausybės politiką Vietname.

Senatoriaus skelbiama tiesa 
nustoja prietaro galios, kai iš
aiškėja, kad jis vartoja dvejo
pus matus.

•
Dėl ty profesoriy. kurie skel

bia prietarą, kad nesą jokios 
objektyvios tiesos nei moralės 
principų. — Oregono universi
teto studentų laikrašty buvo 
studento laiškas profesoriam. 
Jame rašė:

— Klasėse jūs pakartotinai 
mums tvirtinate, kad tiesa yra 
reliatyvus dalykas, kad etinės 
vertybės neturi pastovios pras
mės; kad supratimas apie gera 
ir bloga esąs priešmokslinių lai
kų mitas. O dabar jūs griež
tai skelbiate, kad Amerikos vy
riausybės įsipareigojimai Viet
namu! esą nemoralūs.

Galimas daiktas, kad Whitta
ker Chambers buvo teisus sa
kydamas. jog liberalas profe
sorius neturi jokio atsakymo Į 
mūsų amžiaus ligas, nes jis pats 
yra tos ligos reiškinys.

•
Tebeplatinamas prietaras, kad 

bėgliai nuo komunizmo nega
li būti objektyvūs liudininkai 
apie komunizmą. Kaip jie. sa- 
ko. gali objektyviai liudyti, ka
da jų pergyvenimai veikia jų 
jausmus, neleidžia protui blai
viai galvoti; jų mintys esančios 
vienšališkai ir iš anksto nu
kreiptos prieš komunizmą.

O kaip tada yra su bėgliais 
nuo nacizmo? Amerikos uni
versitetuose yra gausu žmonių, 
kurie kalba apie nacizmą, fašiz
mą, hitlerizmą, bet kurie yra 
bėgliai nuo nacių iš 1932-40 me
tų. Taigi jų pasakojimais apie 
nacizmą, fašizmą studentai ne
turi tikėti ir priimti juos kaip 
objeetyvią tiesą.

Ar čia vėl dvejopas matas?

Ekspertai ir ekspertai... 
Chicagos profesorius Morgen- 
thau kaip eskpertas ginčijosi
su McGeorge Bundy dėl Viet
namo. Kai Bundy suabejojo 
profesoriaus nuomonės autori
tetingumu, nes ankstesnius jo 
teigimus gyvenimo eiga parodė 
klaidingus, tai profesorius atsi
kirto: tai nereiškia, kad dabar 
bus klaidingi .... Išarškėjusios 
“ekspertų” klaidos nepaskatina 
amerikiečių nuo tų autoritetų 
atsisakyti. Lattimore patarimai 
privedė prie Kinijos atidavimo 
(komunistam, Matthews prie 
Kubos atidavimo Castrui. “Eks
pertai” suvedžiojo tautą, bet 
Matthews ir toliau “Times” šta
bo narys ir “patarinėja” dėl 
Vietnamo. Lattimore reiškia sa
vo nuomones per Times dėl 
Vietnamo. Ir jis ir Vietname 
sukompromitavęs Ameriką bu
vęs valst. sekr. padėjėjas. Hils- 
man dabar akademiniam dar
be — jaunimą moko. Tai pana
šu Į Kudirkos aprašytą admi
nistracijos politiką, kuri apskri
ties viršininką už viešo pinigo 
vogimą perkėlė Į kitą apskritį, 
kurioje pinigai dar nebuvo Iš
vogti.

Iš tų faktų moralas tokis: rei
kia priimti kritiškai kiekvieną 
pareiškimą, kuris skelbiamas 
kaip nekritikuotina tiesa ...

Mirė inž. Kazim. 
Krišciukaitis

Inž. Kazimieras Krišciukaitis, 
64 m., staiga mirė Bostone rug
piūčio 25 d. 3 vai. ryto. Nuliū
dime paliko žmoną Bronę, duk
terį, žentą, 4 vaikaičius ir bro
lį Bostone, seserį Eleną Mekie- 
nę Brooklyne ir seserį Mariją 
Kaune. Už ’a.a. Kazimiero 
Kriščiukaičio vėlę šv. Mišios 
bus rugpiūčio 29 tėvų pranciš
konų koplyčioje. 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N.Y.
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Pasaulinis karas po penkiolikos metų
Mrs. J. Dixon labiausiai mi

nima aiškiaregystė yra prezi
dento J.F. Kennedy mirties pra-

POLITIKA PRO AIŠKIAREGES STIKLU (2) ir Azijos valstybių nukryps 
prieš Ameriką ir išprovokuos 
1980 pasaulinį karą. Dėl Kore-

matymas.
Ruth Montgomery savo kny

goje apie Mrs. Dixon pasakoja, 
kad pirma jos vizija ryšium su 
Kennedy buvo 1952. Tada ji 
aiškino, kad visi ženklai rodo, 
jog bus užmuštas jaunas aukš
tas mėlynakis prezidentas, tik
riausiai demokratas, kuris bus 
išrinktas 1960. Praėjo ketver
tas metų, ir Mrs. Dixon savo 
pramatymą pakartojo korespon
dentam; tas pramatymas buvo 
•paskelbtas 1956 gegužės mėn. 
“Parade” magazine.

Visi tie pramatymai seniai 
buvo užmiršti. Bet 1963 spalio 
mėn., kaip Ruth Montgomery 
•pasakojasi, Mrs. Dixon jai pas
kambino ir painformavo, kad 
ženklai telkiasi. Ji mačiusi po
rą juodų rankų, kurios nuėmė 
Lyndon Johnson parašą nuo jo 
įstaigos durų. Toliau ji matė 
nepažįstamą vyrą, kurio pavar
dė švysčiojo — aiškiai buvo 
matyt, kad joje yra du skie
mens; aiškiai buvo matyt ant
roji raidė s; neaiški buvo pir
moji; lyg panaši i 0, lyg i Q; 
viso penkios ar šešios raidės 
(pig. Oswald.'). Viršum Baltųjų 
Rūmų ji mačiusi juodą debesį. 
Ir jis augo ir vis 4abiau žemyn 
leidosi. Tai ženklas, kad viskas

turi įvykti greitai. Prezidentas 
bus užmuštas, kai jis bus išvy
kęs.

Ruth Montgomery suminė
jo eilę pavardžių, kam Mrs. 
Dixon šiuos savo pramatymus 
pasakojo. Trys mėnesiai prieš 
prezidento Kennedy mirtį Mrs. 
Dixon norėjo prezidentą įspėti, 
kad jis nekeliautų. Ji kreipėsi į 
savo pažįstamą Miss Kay Halle, 
Washingtone gyvenančią Cle
veland© filantropisto dukterį, 
pažįstamą su Kennedy šeima, 
Churchilliu ir kitom didybėm. 
Mrs. Dixon prašė ją, kad įspėtų 
prezidentą nevykti į pietus, 
nes tas žygis jam bus lemtin
gas. Galima suprasti, kokioje 
padėty buvo Miss Halle. Kaip 
ji gali pasakoti prezidentui to
kius dalykus. Ir jis ir visi Bal
tuosiuose Rūmuose priims tai

kaip juoką. Pagaliau ji paža
dėjo Mrs. Dixon surasti kokį 
nors būdą prezidentui praneš
ti. Tik jai vis nesisekė. Taip, 
•rodos, ir liko nepranešta.

Ruth Montgomery pasakoja 
vaizdą iš tos pačios dienos/ kuri 
prezidentui buvo katastrofiška. 
Washingtone ‘Mayflower’ 
•viešbuty pietavo trys elegantiš
kos damos. Viena jų nevalgė. 
Kai draugės ją ragino, ji atsa
kė”: “Aš tiesiog negaliu. Aš 
esu priblokšta. Kažkas baisaus 
šiandien daros su prezidentu”. 
Tai buvo Jeanne Dixon, patrauk
liai atrodanti, einanti penktą 
dešimtį briunetė. Ir jos ėmė 
kalbėtis apie ankstesnius Mrs. 
Dixon įspėjimus per Miss Hal
le. Bekalbant apie tai, orkestras 
nutilo. Dirigentas, kuris buvo 
pažįstamas damom, priėjo prie

Lietuvos ultimatumas bolševikam
Vyties kryžiaus kavalierius, 

nepriklausomybės kovų dalyvis 
ir savanoris kūrėjas Stasys 
Butkus, miręs 1961 gruodžio 11 
Brooklyne, savo atsiminimų 
knygoje “Vyrai Gedimino Kal
ne”, kurią Vokietijoje išleido 
leidykla “Aušra” 1957, apie

1920 metų mūsų žygį į Vilnių, 
rašo:

“Liepos 15 d- raudonosios ar
mijos daliniai pirmiausia įėjo į 
Vilnių. Po kokių dešimt valan
dų patys pirmieji Įžengė į Vil
nių mūsų 7 pėst. Ž.K. Butegei- 
džio pulko viena kuopa. Šią 
kuopą nuoširdžiai pasitiko Vil-

jų ir pasakė: "Kažkas mėgino 
prezidentą nušauti”.

“Prezidentas yra negyvas”, 
sušnibždėjo Jeane Dixon.

“Ne, jis tik sužeistas”, kal
bėjo dirigentas.

“Pamatysite, kad negyvas”, 
kartojo Jeane tuo pačiu šnibž
dančiu balsu.

Dirigentas išėjo ir netrukus 
grįžęs pranešė: “Girdėjau radi
ją. Prezidentas gyvas; jam da
ro kraujo transfuzijas”.

“Radijas klysta”, Jeane kar
tojo. “Prezidentas Kennedy 
yra negyvas. Aš mėginau jam 
perduoti įspėjimą, bet niekas 
nenorėjo manęs klausyti, da
bar jau per vėlu ...”

—o—
Tai jau vis įvykę dalykai. Iš 

tų, kurie dar turi įvykti, pažy
mėtini pramatymai:

— Rasinis reikalas neramins 
Ameriką tarp 1960-1970 metų.

— Raudonosios Kinijos sub- 
versijos dėka daugelis Afrikos

jos ir Vietnamo Amerikai karas 
bus neišvengiamas.

— Istorija parodys, kad ato
minių bandymų uždraudimo su
tartis buvo bloga, ir ji bus pa
naudota prieš Amerikos intere
sus.

— Raudonoji Kinija įsiverš į 
Rusijos teritoriją. Bet tai buš 
tik pasienio konfliktas, kuris 
neįžiebs karo. Karas bus vėliau, 
ir jame Amerika bus sąjungi
ninkas su Rusija.

— Amerikos mokslininkai ir 
strategai padarys klaidą, atsisa
kydami nuo mažosios raketos, 
kuri būtų 18 colių ilgio, paneša
ma dviejų ar trijų kareivių. To
kia raketa bus labai reikalin
ga 1970 metais.

— Laikotarpis tarp 1964 ir 
1967 yra didžio Amerikai pavo
jaus laikotarpis tiek vidaus, 
tiek užsienio politikoje. Bus pa
daryta klaidų, kurių reikšmė te
bus suprasta po dešimtmečio.

(nukelta į 3 psl.)

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 Delaneey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

IŠAUŠ LAISVES RYTAS
Los Angeles, Calif. — “Ne

seniai pravedė Pabaltijo kraš
tų laisvinimo reikalu rezoliuci
ją Atstovų Rūmai; turime tai 
padaryti ir Senate. Jei tik pa
darysime visa kas tik galima, 
nėra abejonės, kad Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo valstybėms iš
auš laisvės rytas,” — taip kal
bėjo neseniai senatorius Eve
rett M. Dirksen (R.-III.), kreip
damasis į visus savo kolegas se
natorius.

Senatorius E. M. Dirksen 
yra poros rezoliucijų Pabaltijo 
kraštų bylos reikalu autorius. 
Jo pirmoji rezoliucija (S. Con. 
Res. 6) liečia tik Lietuvą, Lat
viją ir Estiją; gi antroji S. 
Con. Res. 10) — Pabaltijo kraš
tus ir kitas komunistų paverg
tas valstybes.

Rezoliucijos pravedimo reika
lą Senate visą laiką judina trys 
rezoliucijų autoriai ir kartu 
Senato užsienio reikalų komisi
jos nariai, būtent: senatorius 
Thomas J. Dodd (D.-Conn.), se
natorius Bourke B. Hickenloo
per (R.-Iowa) ir senatorius 
Frank J. Lausche (iD.-Ohio). Už- 
verskime šiuos tris senatorius 
iš visų krašto kampų trumpais 
laiškučiais. ragindami juos 
spausti senatorių J. William 
Fulbright, kad jis duotų mūsų 
rezoliucijoms skubią eigą. Laiš
kučių turinys galėtų būti maž
daug teks: —
The Honorable (senatoriaus var
das ir pavardė)
Senate Office Building 
Washington, D.C., 20515
My dear Senator:

The House has adopted H. 
Con. Res. 416 that calls for 
freedom for Lithuania. Latvia,, 
and Estonia. I urge the Senate 
to do the same.

Please contact immediately 
Sen. J. William Fulbright and

other members of the Senate 
Committee on Foreign Rela
tions. urging them to act favor
ably and without delay on 
this cry-for-liberty legislation 
and to send it to the Senate 
for adoption. This has to be 
done before the Senate ad
journs this year. Thank you.

Sincerely,
(Parašas)

Padarykime tai dar šiandien. 
Paraginkime visus savo pažįs
tamus bei kaimynus tai atlikti.

IT.

SEN. EVERETT M. DIRKSEN

niaus gyventojai—lietuviai, žy
dai ir lenkai. Moterys ir mer
gaitės karius apdovanojo gėlė
mis.

Šiai kuopai sustojus Gedimi
no gatvėje, priešais Bristolio 
viešbutį, tuoj gatvė prisipildė 
žmonių, visi spausdamiesi ar
čiau mūsų kareivių. Automobi
liu atvažiavę mūsų 'kariuome
nės štabo karininkai su anglų 
ir prancūzų karo atstovais pa
sveikino kuopą, pirmiausia į- 
žygiavusią į Vilnių. Kuopą pa
sveikinti išėjo bolševikų atsto
vai. Lietuvos himnas ir bolše
vikų internacionalas skambėjo 
po mūsų ir raudonųjų kalbų.

Po kokių 3-4 valandų į Vil
nių įjojo mūsų gusarų pulkas. 
Naktį Įvažiavo mūsų artilerija, 
o iš ryto (liepos 16 d.) Įžygia
vo ir 8 pėst. K. .K. Vaidoto pul
kas. Vietos lietuviai mieste su
organizavo kavinėse ir valgyk
lose mūsų kariams nemokamai 
vaišes, o be to, nuolat kvietėsi 
į savo namus. Mūsų 5 pėst. pul
kas apsistojo Lentvaryje.

Bolševikai iš Vilniaus vis ne
norėjo pasitraukti. Tik rugpjū
čio 27 d. raudonieji galutinai 
pasitraukė iš Vilniaus. Ir tai tik 
po lietuvių griežto reikalavi
mo” (223 psl.).

Koks tas griežtas reikalavi
mas buvo duotas agresorei rau
donajai armijai palikt Lietuvos 
sostinę, savanoris kūrėjas 
Stasys Butkus nepasakė. Tai 
randame kitame šaltinyje:

1920 metų rugsėjo 15 Krašto 
apsaugos ministeris pulk. K. Žu
kas, miręs 1962 sausio 22 Cle- 
velande, darydamas pranešimą 
Steigiamojo Seimo posėdyje 
apie karinę padėtį frontuose 
ir apie agresorę raudonąją ar
miją ir jos išvarymą iš Vilniaus, 
kalbėjo:

“Ultimatinis reikalavimas 
(buvo) toks, kad per valandą jie 
(raudonieji agresoriai, mano pa
staba, J.S-) turėjo apleisti Vii-

NEW YORKO centriniam parke. Nuotr. R. Kisieliaus

N. Y. nėra lietaus,
“Rugpiūtis — paskutinis va

saros mėnuo. Tačiau šiais me
tais šilčiausio metų laiko pa
baiga daugiau primena rudens 
pradžią. Respublikoje pirmąją 
rugpjūčio savaitę visur lijo. 
Oras buvo gana vėsus. Gau
siausiai kritulių teko Vilniaus 
zonai — 58.5 mm. Tuo tarpu 
pernai tiek jų nebuvo per visą 
rugpjūtį” (Tiesa 1965.8.7).

Lauky valymas
Piūtis prasidėjo. Bet ir šie

napjūtei ir rugiapjūtei nepa
lankūs lytingi orai. “Dažną die
ną, -kai nelyja, oras būna pri
tvinkęs drėgmės. Tai didelė 
kliūtis piauti javus kombainais, 
nes ir grūdai minkšteki, ir šiau
dai netrapūs, veliasi ant maši
nos agregatų” (Tiesa 1965.8. 
12).

- Talka milicijai
Milicijai talkinti suorgani-

Lietuvoj—saules
zuotos “liaudies draugovės”, 
kurių nariai padeda saugoti 
viešąją tvarką. Pagal Tiesos 
rugpiūčio 10 pranešimą, tokių 
draugovių yra 3500, o narių— 
“draugovininkų” jose beveik 
60,000.

Praėjusių metų pabaigoje 
miestuose bei rajonuose pradė
jo organizuoti “jaunųjų milici
jos draugų” būrelius. Tai moKy- 
klinio amžiaus vaikai, kurie pa
deda milicijai. Ypačiai kovoje 
prieš paauglių nusikaltimus.

Studentai j Rusiją
Į Rusijos universitetus, į 

Maskvos, Leningrado, Voronežo, 
Kijevo, šiemet numato siųsti 
150 studentų iš Lietuvos įvai
riom specialybėm -ruoštis.

— Stanislovui Mastauskiui, 
žemės ūkio akademijos augalų 
apsaugos katedros vedėjui, su
ėjo 75 metai.

Geriausiai pailsėsit per 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 pušį), beržų ir kt. dekoraty- • 

vinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti <7 nūn. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas.
• Geras lietuviškas maistas.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, todėl visi j 
maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Audronė.
Vila Audronė jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Krcip- ;
tis tiesiai į vila AUDRONE

MRS. MARIJA JANSONAS
87 East Bas Rd. Osteiville. Mass. 02655 — tel. 428-8425

nių. Tuo tikslu iš rytų ir vaka
rų nuo Vilniaus paruoštas tam 
tikras kariuomenės skaičius, ku
ris paėmė Lentvarį ir N. Vilei- 
*ką” (Steigiamojo seimo darbai, 
9 sąs. 357 psl.).

Sį reikalavimą pripažįsta ir 
rusų komunistai, skelbdami šią 
žinutę iš Steigiamojo Seimo 
Darbų, neduodami nei Sovietų 
Sąjungos nei raudonosios armi
jos dementavimo to uitimatinio 
reikalavimo. Žiūr. Lietuvos 
Mokslų Akademijos darbai, 
Serija A. 1963, Nr. 2 (15), 118 
■psl., ir J. Žiugžda: Lietuvių ir 
Rusų santykiai, Vilnius, 1964, 
84 -psl. J. Smilga REVIZIJA atvyksta į melžiamų karvių kolchozą Sovietuose

i. 1 ■ - 11 - ■■ ■■■ =ii

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 į 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, i

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ....................... CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ...... ......... LI 2-1767
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ..........  AN 8-0068
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................  EV 4-4992
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 8-6968
CHICAGO 8, III. — 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 8-2206 
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.....................  LO 2-1446

EW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street ........   CH 3-3005
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .....................  Al 4-9466
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. — 1/4 Millbury Street ----------- SW 8-2868
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave. ..................  GR 6-2781
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ------------- Rl 3-0440

WEISS & KATZ, INC.
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, medvilnes
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

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

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baidų 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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Politinis žygis ar laisves žygis?
Iniciatyva žygiui i Jungtines 

Tautas rado pritarimo lietuviu 
spaudoje ir vadovaujančiose or
ganizacijose. Labiausiai gal dėl 
to, ikad tos iniciatyvos ėmėsi 
jaunimas. Vengiama gestų, ku
rie galėtų nuvertinti jų pastan
gas ir blaškyti entuziazmą, nors 
veiklos karštyje tam ar kitam 
pritrūkta takto; nors nebūtų 
užmerktos akys prieš sunkumus 
■manifestacijai organizuoti.

Tačiau nusistatymus dėl ano 
žygio skelbiant ar spaudoje ar 
kalbose pasitaiko tokių pareiški
mų, kurie prašosi labiau ir ki
tiem pergaivojami, nes priimti 
už gryną pinigą gali 'klaidinti ir 
pačiam reikalui kerikti.

“Mažeikos žygis i Jungtines 
Tautas yra politinis, todėl LB 
ffXcialiai nesiangažuoja. <acrs 
pritaria” — taip buvo atpasa
kota LB vicepirmininko kalba 
(Draugas, rugpjūčio 10.).

Gali tie žodžiai klaidinti dėl 
LB nusistatymo žygio i Jung
tines Tautas reikalu. “Pritari
mas” ir “oficialus nesiangaža- 
vimas” sudaro Įspūdi, kad LB 
laikosi “palankaus neutralite
to” žv^io reikalu. Tai vargiai 
der-nasi su PLB pirmininko J. 
Bačiūno pasižadėjimu ne tik 
■pritarti, bet ir paraginti LB or
ganus bei veikėjus “mobilizuo
ti dalyvius manifestacijai ... 
te’kti manifestacijai lėšas”.

“Pritarimą ir parama pareiš
kė Amerikos Liet. B-nės Tary
bos pirmininkas V. Volertas 
visos Tarybos vardu” /žodžiai 
žygio komiteto informacijos 
tarnybos pranešimo Nr. 8).

Gali kdaidinti pats “nesian- 
gažavimo” motyvas — esą tai 
“politinis žygis”. Tekiu termi
nu susakytas motyvas girdimas 
ne pirmą kartą. Buvo tokiu 
terminu kai keno pareikštas ir 
sendraugiu ateitininkų santūru
mas — jie esą nepolitinė orga
nizacija. Atrodo, kad žodis “po
litinis” paverstas stabdžiais; pa
sakei, kad tai bus “politika”, 

ir susilaikai nuo žygio ar kitą 
mėgini pristabdyti.

Eet ar vietoje tą stabdi var
tojame sau ir kitiem? Ar nesi- 
leidžiame klaidinami ir nesi
imame kitus klaidinti, tą ar ki
tą žygi kvalifikuodami kaip po
litini ir mums nepriklausomą?

Lietuvių Enciklopedijoje po
litika aptariama plačia prasme 
kaip veikla, nukreipta “pirmo
je eilėje i valdžios ir galios 
vertybes”, “Siauresniąja pras
me p. yra valstybės veikla, nu
kreipta i valstybės galios išsau
gojimą bei plėtimą ir jos pa
grindinių tikslų vykdymą”.

Ar žygis i Jungtines Tautas 
yra tos rūšies? Jis nesiekia nei 
paimti valstybės valdžią, ga
lias; nesiekia nei tą valdžią 
plėsti toje ar kitoje srityje. Jis 
tesiekia pirma atgauti laisvę 
tautai ir atkurti tos tautos vals
tybinę nepriklausomybę. Tai 
kova dėl laisvės. O šios rūšies 
kovai /ra Įsipareigojusi ir Ben
druomenė.

Jei šią kovą norėsi vadinti 
politika ir dėl to nuo jos susi
laikysi, bus didelė klaida.

Galima nepritarti žygiui. Ga
lima argumentuoti, kad jis ne
pasieks savo tikslo ar nebus 
naudingas laisvės reikalui, ir 
dėl to “nesiangažuoti”. Bet aiš
kinti. kad tai “prlit’nis . žygis” 
ir dėl to nesian-gažuoju, yra sa
vęs ir kitų klaidinimas.

Žodis nevietoj gali ne tik ne
tyčiom suiklaidi :ti, bet ir ty
čiom idėią piginti, banalinti. 
Tuo atžvl’giu nederėtų ir lie
tuviu žygio i Jungtines Tautas 
■vadinti “Mažeikos žygiu i 
Jungtines Tautas”.

Pasitaiko kiekvienam netiks
lia prasme pavartoti žodi ir dėl 
to pasidaryti neteisingą išvadą 
savo nusistatymui, padaryti ne
teisingą Įspūdį skaitytojui. Ne
susipratimas lengvai baigiasi, 
kai žinai, tai buvo tik neapdai
rumo padaras. Taip nutinka da
bar ir su anuo politikos žodžiu.

DR. K. ČEGINSKAS 
Studijų Dienų Moderatorius

Gautingas, netoli Miuncheno, 
vasarą skendi šilų ir pievų ža
lumoje. Sveikas oras ir ramybė 
gerai veikia ne tik plaučių li
gonius. kurie čia gydosi lietu
viams žinomoje sanatorijoje, 
bet ir visus kitus čia atvykstan
čius.

—o—

UNESCO Jaunimo Institutas 
Gautinge — tikrai ideali vieta, 
kurioje galima susikaupti ir 
pailsėti. Graži gamta, patogios 
ir suvažiavimams bei darbo po
sėdžiams pritaikintos patalpos, 
sodo takeliai, baseinas, teniso 
a.kšte’.ė — visa tai savaime su
daro palankiausią aplinką jau
nimui, kuris čia nuolat renkasi 
drauge pabuvoti ir bendrai pa
sigilinti i savo laiko klausimus.

Liepos 29 — rugpjūčio 1 ši
to instituto patalpas buvo už
ėmę Vok. Vckieaps lietuviai 
studentai. Re.'kalingas lėšas stu- 
dijų dienems parūpino p. 
Boehm-Krutulytė. PLB Krašto 
Valdybes Įgaliotinė šiaurės Rei
no-Vestfalijos krašte. Kitais pro
gramos reikalais rūpinosi rengi
mu komisija, kurią sudarė stu
dentai; "Er?" čėpufeviaus, K. 
D kšeifs ir A. Li.-gė. Jų triūso 
vaisiais pasinaudojo 33 stu- 
de Kai ir šaunuoliai.

Šitos V. Vokietijos lietuvių 
studentu, ir jaunimo studijų 
dienos gražiai ir Įtikinančiai 
parodė du dalyku:

— kartų kūrybinio bendra- 
darb:av;mo darna nėra neįgy
vendinama svajonė, jeigu jau
nieji jos siekia;

— esama' jaunimo, kuris do
misi ir rūpinasi gyvybiniais

"Reikia atimti raktą!”...
Lietuviu student y Vokietijoje nuomones del laisvinimo or
ganizacijos veiklos ir rvšiy su Lietuva

mūsų tautos ir išeivijos reika
lais.

Kad taip iš tikrųjų yra. visų 
■pirma buvo Įrodyta pačių ren
gėjų. Studijų dienų paskaitinin
kais ji-3 pasikvietė vidurinės 
bei vyresnės kartos intelektua
lus ir visuomenininkus. Tiesa,, 
jog būtų buvę gera turėti bent 
vieną paskaitininką ir iš savo 
pačių tarpo, išnaudoti progą, 
kurių retai pasitaiko, savo jė
gom išmėginti. Tačiau vyresnių
jų dalyvavimas neabejotinai su
telkia praktiškų galimybių pra
dėti vaisingą skirtingų kartų 
pasikalbėjimą, kuris sudarytų 
gera pagrindą darniam bendra
darbiavimui.

Ir kitu atžvilgiu Gautingo 
studijų dienų rengėjai pasirodė 
aukštumoje. Jų pageidavimu nu
statytos paskaitų temos, kurios 
negali būti laikomos bėgimu 
nuo esamos tikrovės, bet tie
siog taiko i pagrindinius už
sienyje gyvenančio jauno aka
demiko lietuvio rūpesčius.

Tuos rūpesčius Įžangos žo
dyje studijų dienų moderato

MIUNCHENO katedra ir rotušė.

rius dr. K Čeginskas maždaug 
taip nusakė:

— esame politinės -emigra
cijos dalis, todėl negalime būti 
abejingi laisvajame pasaulyje 
veikiančioms savo politinėms 
institucijoms;

— sudarome tautinę mažu
mą užsienyje, todėl svarbu 
stebėti, kaip tikrovėje vyksta 
susitikimas su gyvenamojo kraš
to visuomene ir kultūra;

— jaunimas kaip atskira am
žiaus kategorija pasižymi savi
tomis ypatybėmis, todėl jam 
priklauso ir ypatinga vieta, 
sprandžiant lietuviškuosius rei
kalus;

— gyvename užsienyje, at
kirsti nuo tautos kamieno, to
dėl mums ypatingai svarbūs ry
šiai su Lietuva;

— Lietuva yra neatskiriama 
Europos ir jos likimo dalis, to
dėl negalime būti abejingi eu
ropinio ąpsijungimo eigai.

—o—
Su tais rūpesčiais susijusius 

klausimus plačiau pagvildenti 
buvo pakviesti: žinomas politi

kas dr. P. Karvelis, LLK ir Vil
ko valdybos narys dr. K. Če
ginskas, pedagogas ir visuome
nininkas dr. J. Sakalauskas, 
Lietuvos pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto sekretorius St. Lozorai
tis, Jr. ir baisiosios Europos 
radijo tarnautojas muz. V. Ba
naitis. Aplinkybės pastarajam 
sukliudė atvikli i Gautingą, 
todėl paskaita apie Europos ap-

ST. LOZORAITIS, JR.

sijungimo reikšmę Pabaltijo 
tautoms neįvyko.

Studijų dienas Gautinge ati
darė stud. K. Dikšaitis, kuris 
pristatė moderatorių. Sveikini-

PRO AIŠKIAREGES STIKLĄ . -
(atkelta iš 2 psl.) 

Per 1961-1969 metus Amerika- 
turės tris prezidentus.
— Respublikonų partija lai

mės rinkimus 1968.
— Popiežius Paulius VI pa

liks didžiausius gerus pėdsakus 
popiežių istorijoje, šio amžiaus 
eigoje popiežius bus fiziškai už
gautas.

— Pasaulinė katastrofa, pra- 
matoma 1980. su'krės pasauli ir 
paskatins dvasiškai atsinaujin
ti. Viduriniuose rytuose 1962 
m. vasario 5 gimęs asmuo su
kels dvasinę pasaulio revoliuci
ją ir -eventualiai sujungs visus 
tikėjimus ir sektas i vieną vi
siem bendrą tikėjimą. Tas as
muo esąs gimęs paprastoje ūki
ninko šeimoje. Pasaulis ims 
jausti šio asmens didžią jėgą 
apie 1980, ir jo galybė augs li
gi 1990; tuo laiku ateis “taika

mo kalbas pasakė Vokietijos 
Liet, studentų s-gos pirm. R. 
Baltulis ir Studentų at-kų s-gos 
pirm. V. Bartusevičius. Perskai
tyti sveikinimo raštai iš PLB 
valdybos ir JAV Li-at. studentų 
s-gos.

Paskaitos ir pokalbiai vyko
prielpiečiais ir popiečiais. Va
karais visi bendravo, mezgė as
menines pažintis, dainavo, šo
ko. Dvasijos reikalais rūpinosi 
kat. kun. V. Damijonaitis ir ev. 
kun. J. Stanaitis.

"Lietuvių pelitinės instituci
jos laisvajame pasaulyje"

— tokia tema kalbėjo dr. 
Karvelis. Įžangoje buvo iškel
ta valstybės reikšmė dabarties 
gyvenime ir Lietuvos okupavi
mo sąlygos 1940 m. Suminėtos 
ar plačiau apžvelgtos išlikusios 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės institucijos — diplomatinės 
ir kcnsularinės atstovybės; tie- 
gioginės laisvinimo organizaci
jos: Vilkas. LLK, Lietuvos dele
gacija PET seime; joms talkini 
kaujančios; Baltijos taryba, Bal
tų sekcija prie komiteto krikš
čioniškajai kultūrai ginti. Les
ta (Lietuvių europinio sąjūdžio 
taryba); pagalbinės: Eltos drau
gija. Tautos Fondas; atskiruose 
kraštuose veikiančios: ALT. 
Baigdamas paskaita dr. Karve
lis nurodė tokius 3 pagrin
dinius, jo nuomone, užsienio 
lietuvių uždavinius:

— Sudaryti pasaulėžiūrinę 
taiką (klausytojai palydėjo plo
jimu);

(nukelta į 4 pslj

ant žemės visiem geros valios 
žmonėm”.

—o—

Taip jau Įspūdingai ir iškil
mingai užbaigta. Tik visa lai
mė ar nelaimė, kad tiek Ruth 
Montgomery, tiek ir “Time” re
cenzentas pastebi, jog ne visi 
Dixon pramatymai Įvyko. Nuro
doma pvz., kad Dixon skelbė, 
jog raud. Kinija Įstums pasau
li Į karą dėl Quemoy ir Matsu 
1958 spalio mėn.; kad darbo ly
deris Walter Reuther 1964 bus 
kandidatas Į prezidentus; kad 
konservatorių partija 1964 lai
mės rinkimus.
Anot Ruth Montgomery, tie 

suklydimai nuramina žmogų, 
kad pranašautoja nėra neklys
tanti. O vasarotojui rūsčią po
litikos eigą paverčia (lengva pra
moga.

NELĖ 
MAZALAITĖ

MIESTELIS.
KURIS 
BUVO 
MANO

--------------- Laimėjęs “Aidų” premiją ---------------

(9)
— Aš tau sakiau ir sakau, kada aš ateisiu — tai ma

no tetos buvo praeitą naktį. Ir ką jau sakai, padirbėjo 
— skundėsi, jog ir kultuvių nebenulažkys, taip nagus 
nusilaužė, begramdydamos purvą iš visur tavo tose tro
bose. Parėjo stačiai nuleistomis strėnomis, vargšelės. 
Ko daugiau tau trūksta?

— Ko? Sakyk, ko netrūksta, — jis jau pralinksmė
jo. Jeigu jau taip, tegu tinginės laumės pasidarbuoja, 
tegu atsilygina už visas nedorybes, kurias pridirbo 
žmonėms per šimtus metų. Ir kiemas, kaip kiaulidė, ir 
klėtis tuščia, ir per stogus vanduo eina, kaip Į savo 
namus. Aš tau sakiau, kad nenorėsi tokio apgriuvėlio.

— Jau tu nesuk sau galvos kitaip, negu galvodamas 
apie mane, — sako busimoji. Ir jis pabudo kitą rytą 
net anksčiau, toks ėmė smalsumas: ar kas nors padary
ta.

Buvo: žolė kieme tarytum iššukuota, kur priaugę 
piktžolių, lyg kaltūnų, kad jau dailiai išravėta, ir darže
liai prisodinti gėlių — ir žydinčių, ir kvepiančių. Tik
tai vienas dalykas buvo keistas — nei mėtų nei rūtų 
nebuvo palikta, kur jos gyveno tiek pat seniai, kaip 
kaimas Įsitaisė. Ir jis Įsidėmėjo, kad tokie dalykai bus 
esą nekenčiami laumių. Ir kas žino, gal kartais galima 
panaudoti, jeigu jų giminė perdaug apsės jį. Ir plati ta 
gentis turi būti, jeigu taip greitai, taip sparčiai dirba.

Būtų gera, kad galima būtų jas samdyti, bet ne 
vesti. Kai tiktai pagalvoja, jog iš tikrųjų laumė bus jo 
pati, taip ir apsėda neaiški baimė.

Tačiau jokios baimės nėra naktį, kai bučiuoja ją, ir 

ji pasakoja, kiek daug darbo ji dabar turi, besiruošda
ma kraiti. Visos jos draugės ir giminės, nuo kelių vals
čių ežerų ir upių, jai padėjo — pirma jos atkalbinėjo 
ją nuo vestuvių; ar verta buvo prasidėti su žmogišku 
vaikinu ir dar tokiu slinkiu, ko jai reikia, ar negeriau 
jaunai lauminėti. ilgai nesenti. Bet kai ji nepasidavė, 
visos dabar dirba. Vagia ir dovanomis gauna, ar už 
slinkas mergas, kraiti kraunančias, padirbėja ir Įsigyja 
•vilnų bei 'linų, ir audžia rankšluosčius, ir marškinių 
drobes, ir eglyčius, ir milus ir staltieses raščiuočiau- 
sias. Tokio kraičio jokia merga neturės.

— Taigi, kad gerai. — sako jis, — matytum, ko
kios tuščios motinos skrynios — rodos, kad nė lentų 
dugno nebėra. Zinai, kai su samdytais, su svetimais—

— Nesirūpink, — sako nuotaka. — viskas tau klius. 
Tiesą sakant, aš ir neturiu kur laikyti, kur pasidėti. Ir 
■kraičio vis tiek nevešiai kitiems matant — tai jau iš 
anksto gausi.

Taip ir buvo — pamatė jis vieną rytą — kamaros, 
'kur motinos kraitis buvo buvęs, dabar kvepėjo audi
mais. Jis tik kilnojo skrynių antvožus, tik čiupinėjo, ir 
naktį gyrė savąją ir vėl skundėsi, vėl priminė stogus
— gaila būtų, kad ant tų pilnų skrynių lytų, jeigu 
užeitų prasti orai. Ir to negana, tuo pačiu žygiu, kad 
neumirštų, ar nereiktų ilgai gaišti, jis susakė, jog ir 
•šulinys 'kažkaip vandens nepalaiko, gal išseko ar prižėlė 
kokių nematomų žolių, ar varlės bus išgėrusios —žo
džiu. tuščias. Ir dirvos — niekas nebeauga, net ir us
nys niekina jo žemę, ir atrodo, jog akmenys bus kalti
— tarsi 'kas davė pažadą ateidamas ar nueidamas Įmes
ti po akmenį Į jo žemę — jų kasdien didėja.

t

Dabar praėjo trys dienos trys naktys — tereikia, ži
noma skaityti naktis jų darbams, kol viskas buvo atlik
ta. Stogai buvo apkloti — ir taip ’Įdomiai, kaip niekas 
ir neturėjo — nendrėmis, lyg vargonais būtų apdeng
ti. Ir dirvos — tokios grynos, išrankioti akmenys, kaip 
nuodėmės po Velykinės — ir dar išartos, išekėtos, lyg 
nagais, taip jau smulkiai. Ir tie akmenys ne kur išmėty
ti be naudos — gulėjo sukloti į tvoras, kaip jo tėvas 
buvo anksčiau pradėjęs. Jis vaikštinėjo aplinkui ir juto, 
kaip (kyla jo rimtis — šitaip tegali tiktai tikras ūkinin

kas apžvalginėti savo žemę.
Ir su šuliniu buvo labai gražu. Jis nebuvo dar spėjęs 

išeiti ant tilto iš vakaro, kai pro langą pamatė, kaip 
jos dirbo — laumės. Tur būt, tetos — senos atrodė 
tos, kur 'kasė žemes iš gelmės ir kitos taisė svirti, o jau
nosios bėginėjo ir pasilenkusios pylė atneštą vandeni i 
šulini. Ir ne naščiais, ne kibirais nešė, dyvų dyvai, ne
galėjai atsižiūrėti — kasomis. Taip, nuleisdavo kasas, 
palenkusios galvas, ir vanduo bėgo srovėmis žemyn — 
tur būt, bus gėrusios iš svetimų šulinių ar šaltinių, kaip 
vaivorykštės.

Jis neiškentė nepasistebėjęs tuo savo Rainei, ir ji juo
kėsi:

— Matai, ar negerai, 'kad pasirinkai mane? Jeigu 
vaikiai žinotų, kiek mes naudingos, visos jūsų mergos 
būtų senmergės — pavydės tau visi per vestuves, dar 
daugiau po jų.

Ji tenorėjo kalbėti apie vestuves, nieko kito, ir ji, at
rodė jam, net paraudo, taip džiaugsmingai pasakojosi, 
kaip ji siuvo pati savo vestuvinį apdarą. Iš ko jis buvo 
išaustas, niekas tikrai negalės pažinti, pamatęs audeklą— 
ir voratinklių, ir vogto šilko, ir notrynių stiebų sruogos, 
visko, ji pati ir audė ir labai rūpestingai, kad nenu
trūktų nė vienas siūlas — teks audeklas neša laimę. Ir 
siuvo, pagal senus papročius, tais retais atvejais, kai 
laumė teka už žmogaus. Taip yra daroma ir su audimu 
ir su siuvimu: ežio dyglys yra vartojamas adatai. Jis 
juokėsi, kaip ji pasakojo apie ežį, kuris buvo toks pat 
tinginys, kaip ir jos jaunikis, — sakė Rainė— jis miego
jo, kai ji išsiimdavo dyglį, ir miegojo, ikai atgal Į tą pa
čią vietą Įdiegdavo.

Bet dabar apdaro siuvimas ėjo prie galo, ji vėl no
rėjo žinoti trumpai ir aiškiai — Kada?

— Greitai, — žadėjo jis, — kai tiktai viskas bus su
tvarkyta. Ir ūmai lyg atsiminė ir išsigando: — Tik ne
žinau, kaip bus su gyvuliais. Tie visiškai nebepavelka 
odų, o jau tokiais arkliais nė Į šliūbą nenuvažiuosi. Čia 
tai jau nė tu negali padėti.

— Kas tau sakė, kad negaliu? — tarė ji ir vėl kal
bėjo, kokiu kaspinu ji susiriš plaukus vestuvėms. — Ar 
matei gyvatės išnarą, ar regėjai, kaip ji spindi prieš 

saulę ir net naktyje prie ugnies — ir koks jos mar
gumas? Iš jo bus kaspinas. Ir kokiem gėlėm apsikaišy
siu? Lūgnais, baltais lūgnais, nereikia nė vainiko pin
ti, tik susukti jų ilgus 'kotus ir žiedą prie žiedo pridėti 
— ir guldyk ant kasų.

Jis klausėsi ir netikėjo savo ausimis nei protu, kas 
čia viskas dedasi, kaip niekam kitam ant šio margo 
svieto. Tačiau kita vertus, jis yra pats toks šaunus, kad 
jam gali būti suteikti išskirtiniai dalykai. Bet jis nenu
stodamas galvojo, kaip yra tvartuose?

Gerai buvo —įsitikino už kelių rytų — 'karvių šėmų 
ir žalmargių, gerai nušertų ir pieningų, stovėjo, o savo 
nuolatos gulinėjančias iš negalios pardavė į miestelį, 
vis kas nors sugromulios kad ir kietą mėsą. Taip pat 
ir odininkas nupirko jo du arkliapalaikius, nes kam 
gadinti akis žiūrint į juos, jeigu ne du, o ketvertas buvo 
arklidėse — ir dar kokie! Jis tik vylėsi, kad laumės bent 
būtų pavogusios juos iš kelinto valsčiaus, kad neatsisek
tų, nes kas galėjo tikėti, kad jos pirktų. Bet labai nesi
rūpino, nes jeigu kas yra jo kieme, tai turi labai Įrodyti, 
kad tai ne jo.

Dabar jis jau net nebežinojo, koki uždavinį laumei 
beduoti. Viskas buvo atlikta. Tereikėjo tesėti savo pa
žadą ir vesti. Tačiau priėjęs prie tos minties, jis vėl 
traukėsi atbulas.

Gal būtų ir pasibaigę, kaip laumė norėjo, jeigu vie
ną šventą dieną nebūtų susidūręs akis Į akį Elenos. 
Gal ji ir troško to. Gal tai ir nebuvo netikėta. O gal ir 
tai. kad jis dabar nedažnai vaikščiojo Į bažnyčią, ir 
jau iš pat pirmojo atėjimo jie susitiko. Jam atrodė stai
ga, lyg jis buvo kur niaurojęs, vedžiojamas ir dabar vo
ratinkliai nusmuko nuo kaktos, ir jis pradėjo matyti: nie
kas negalėjo jo namuose, amžiams, visam gyvenimui, 
pavaduoti Elenutės — o jau ką bekalbėt, kad jis pa
kliūtų daumei.

Ir mergelės akys buvo tokios liūdnos ir prielankios 
jam. Ir jam taip gera buvo su ja kalbėti, nors mažiau
sius žodžius. Jis žinojo dabar aiškiai — nebus vestuvių 
su laume, bus su Elena. Tiktai kaip pradėti ir kaip 
baigti?

(Bus daugiau)
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Šiemet L. F. Bičiuliai susi
būrė Dainavoje prie Spyglio 
ežero pakrantės savo studijų 
dienom š.m. rugpiūčio 8-15. 

' Daugelis stovyklautojų atvyko 
su šeimomis, tuo būdu suteik
dami progos ir jaunajai kartai 
pabendrauti gražioje vasaros 
gamtoje, tėvelių priežiūroje.

Tarp ikitų šioje stovykloje 
dalyvavo ir Pasaulio L. Bend
ruomenės valdybos vicepirmi
ninkas Stasys Barzdukas, pro- 
fes. dr. A. Klimas, Vliko ats
tovas dr. K. Čeginskas, svečias 
iš Romos kun. prof. P. Rabi
kauskas, S.J. ir kiti.

Pirmadienis buvo skirtas na
grinėti 25-rių metų Lietuvos o- 
kupacijos ir rezistencijos prob
lemom. Antradienis buvo skir
tas Lietuvių Bendruomenei, tre
čiadieni vyko vaikų šventė su 
gausia programa. Ketvirtadie
nis — L. F. bičiulystės diena 
su linksmavakariu. Penktadie
nis partizano diena, ir šeštadie
nis skirtas dailiajam žodžiui. 
Kasdien buvo paskaitos ar pa
šnekesiai su diskusijomis, ku
riose dalyvavo dauguma bičiu
lių.

Po Įspūdingos vaikų progra
mos trečiadienio vakare, 9 vai., 
stovyklautojai turėjo progą iš
girsti vieną iš svarbių ir įdo
mių paskaitų, kurią paruošė 
prof. A. Klimas. Paskaitos te
ma — 'Komunizmas ir jo ap
raiškos J.A. Valstybių universi
tetuose". Esminės mintys:

Pagal Hooverį komunistų 
partijos narių Amerikoje pri- 
skaitoma ligi 10.000, bet dir
bančių komunistų labui yra 
apie 100,000, kurie yra pirmū
nai Įvairiose organizacijose ir 
aukštose pareigose. 3ie turi dar 
savų valdinių-satelitų, kurių 
skaičius yra dar didesnis. Jų 
pavojus Amerikai yra rimtas. 
Ypač šiuo metu, kai dėl Vietna
mo spauda gal perdaug išpūtė 
kai kurių profesorių ir studen
tų protestus prieš prezidento 
politiką. Vietname. Tačiau iš 
tikrųjų padėtis universitetuose 
nėra tokia bloga. Komunistinės 
grupės universitetuose yra ne
gausios, kartais visai mažos, 
bet spauda jų rolę išpučia. Pa
čiame Rochesterio un-te, kai rei
kalas atsirado pasipriešinti ko
munistam, tai dauguma studen-

A.P. BAGDONAS

tų ir profesorių buvo prieš 
juos. Bet komunistam palankių 
Įtaka yra vis dėlto jaučiama ir 
lietuvių jaunimui.

Rochesterio universitetas yra 
150 metų senumo, Įsteigtas 
kaip metodistų kolegija. Uni
versitetas yra privatus, kurato
riai yra antikomunistai, respub
likonai, tačiau jie negali duoti 
linijos, nes 4 departamentų gal
vos yra komunistam palankūs 
liberalai. Jo paties lingvistikos 
departamente yra 16 profeso
rių ir 14 instruktorių. Iš jų tik 
2 tokie aiškūs užkietėję ‘libera
lai’. Apskritai tie komunistam 
palankus dėstytojai yra iškal
būs, moka gražiai prie studen
tų prieit, nuteikt, ir veikia sub
tiliai komunizmo naudai.

Tačiau prieš prez. Johnsono 
politiką Vietname po laišku pa
sirašė iš 800 tik 40 profesorių, 
o iš studentų tik 50 iš kelioli
kos tūkstančių. Tai nežymūs 
skaičiai, bet jie yra agresyvūs, 
gerai organizuoti ir suteršė Ro

chesterio un-to vardą.

LOS ANGELES LB vieneto metinis susirinkimas (viršuje; apačioje vie 
neto vadovybė (iš k.) : L. Valiukas, 2. Brinkienė, J. Ąžuolaitis, L. Tarno 
šaitis, A. Rauliaitis, pirm. B. Čiurlionis, dr. Z. Brinkis.

Kodėl taip yra Amerikoje?
Pirmiausia daugelis profeso

rių yra pabėgėliai nuo nacių iš 
Vokietijos. Jų yra keli tūkstan
čiai universitetuose, kur jie da
ro didelės Įtakos studentams. 
Kita dalis profesorių yra iš to 
laiko, kai Amerikoje buvo eko
nominė krizė. Jie matė masių 
skurdą ir tikrai norėjo sociali
nių reformų, kurios padėtų 
vargstantiem žmonėm slegia
miem neriboto kapitalizmo. Jais 
vėliau pasinaudojo komunistai, 
įtaigodami, kad Scv. Sąjungoj 
esą gera darbo žmonėm. Jų yra 
daug universitetuose. Dar ir 
dabar jie komunistų panaudo
jami, iškilus Vietnamo klausi
mui. Ypač didelis pavojus yra

LIETUVIŲ STUDENTŲ VOKIETIJOJE NUOMONES...
(atkelta iš 3 psl.)

— išugdyti tvirtą demokrati
nę sąmonę;

— stiebtis kiek galima aukš
čiau gyvenamuose kraštuose ir 
pasiekti pirmąsias eiles, iš kur 
būtų galima daugiau padėti tė
vynei.

Z

Rugpiūčio 15 LF' tarybos po
sėdyje sudaryta naujoji LF 
valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. dr. A. Raz
ma (jis ir tarybos pirm.), vyk
domasis vicepirm. dr. G. Batu
kas, sekret. A. Rėklaitis (jis ir 
tarybos sekret.), ižd. dr. V. Ši
maitis, finansų sekret. S. Rauc
kinas, informacijos reikalai — 
dr. F. Kaunas ir vajaus rei
kalai — d r. Z. Ašoklis. Naujo
ji valdyba pirmoj eilėj rūpin
sis pagyvinti fondo vajų. Bus 
siekiama, kad iki 1968 vasario 
16 (50 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo jubilė- 
jus) LF išaugtų ne mažiau kaip 
iki pusės milijono dol. Smul- 

studentam, studijuojantiem hu
manistinius mokslus.

Paskaita sukėlė ir diskusijas, 
•kurių metu išryškėjo ir kita 
komunistui besipriešinanti 
linkmė. Iš tokių antikomunisti
nių veiksnių_yra John Birch 
draugija, apie kurią kiek pain
formavo A.P. Bagdonas. Nors 
ši organizacija nėra visai vie
ša, bet ji yra viena iš stipres
nių antikomunistinių judėjimų 
Amerikoje. Diskusijose aiškėjo 
išradinė mintis, kad lietuviams 
tektų sutikti kritiškai ir tas or
ganizacijas ir spaudos sudarinė
jamą opiniją apie “ekstremis
tus”.

Ketvirtadieni atvyko iš New 
Yorko dr. K. Čeginskas ir pa
keitė buvusį moderatorių prof. 
Ant. Klimą.

Dr. K. Čeginskas supažindi
no L.F. Bičiulius su L.F.B. Stu
dijų savaite Europoje, o St. 
Barzdukas — su Lietuviu Ben
druomenės problemomis.

Lietuvių fronto bičiulių sto
vykla Dainavoje užsibaigė dai
liojo žodžio vakaru šeštadieni.

Diskusijų metu dr. Karvelis- 
patikslino, ką jis mano “pasau
lėžiūrine taika“. Tai ne kas ki
ta, kaip, jo žodžiais tariant, 
“atsisakymas valstybės priemo
nėmis nulemti pasaulėžiūrinius 
klausimus”. Jis teigė, kad ne
priklausomoje Lietuvoje daug 
svarstytas kultūrinės autonomi
jos reikalas. Tuo atžvilgiu esa
me gerame kelyje.

Diskusijų dalyviai pageidavo 
daugiau žinių ne tik apie or
ganizacijas bei jų tikslus, bet 
ypač apie galimybes dalyvauti 
jaunimui jų darbuose. Buvo ir 
kritiškų pastabų. Jaunimui ne
patinka išpūsti ir perdaug ben
dri šūkiai. Demokratinę sąmo
nę sunku išugdyti, kai mėgsta
ma kalbėti kitų vardu be pa
vedimo. Kita vertus, buvo pri
pažinta. kad mūsų jaunimas 
nepakankamai domisi politikos 
klausimais. Įdomūs buvo vieto
je pravestos nuominių apklau
sos duomenys:

27 prcc. pripažino ligšiolinę 
laisvinimo organizacijų veiklą 
patenkinama, 8 prcc. — nepa
tenkinama, 65 proc. savo nuo
monės nenorėjo pareikšti.

—o—
"Tautiniu mažumu santykiai 

su gyvenamojo krašto visuome
ne ir kultūra"

— skaitė dr. Čeginskas. Pa
skaitoje užgriebti klausimai lie
tė aplamai mažumų reikšmę vi
suomenėje, tautinių mažumų ir 
kultūrinės savivaldos vaidme
nį demokratinėje valstybėje, 
kultūrų sintezės idealą ir skir
tingas galimybes jam įgyven
dinti. Diskusijų metu iškilo, 
kad mūsuose permažai kreipia
mas dėmesys nuomonių apklau
sinėjimams, kurie būtų labai 
naudingi geresniam padėties 
vaizdui susidaryti. Buvo keltas 
klausimas, kodėl Amerikoje gy
venantys lietuviai greičiau sa
ve vadina amerikiečiais, <t.y. ki
tataučiais, negu Europoje liku
sieji. Vieniems atrodė, jog se
nose Europos tautose ateiviui 
sunkiau Įaugti, net prisitaikęs 
jis laikomas svetimu. Kiti ma
nė, jog tautybė geriausiai išlai

kąs veiklos planas bus pa
skelbtas spaudoje artimiausiu 
Luku. Valdyba priėmė šį LF 
šūkį: “Kas lietuviškai galvoja, 
į Lietuvių Fondą stoja”. 
Naujosios valdybos adresas: 
Lietuvių Fondas, 6643 So. Ma
plewood Ave., Chicago, Ill., 
60629, tel. 778-2858.

"Argentiniečių" auka
Chicagos lietuviai, atvykusie

ji iš Argentinos ir čia įsikūrę, 
rugpiūčio 15 Spaičio darže tu
rėjo savo tradicinį pikniką. 
Buvo ne tik jautis kepamas ir 
dorojamas, bet ir žaidžiama, 
dainuojama, vaidinama. Visi 
buvo nuoširdūs, draugiški, lie
tuviškai nusiteikę. Buvo jaučia
ma, lyg tai būtų vienos didžiu
lės lietuviškos šeimos didžioji 
šventė. Gal svarbiausias' pro
gramos punktas buvo įteiki
mas Lietuvių Fondui skirtos 
aukos — 100 dol. Įteikimo mo
mentui visi susirinko į šokių 
vasaros salę. Parengimo komi
sijos vardu V. Šimoliūnas pa
kvietė A. Rėklaitį, LF valdybos 
sekretorių, prie mikrofono. 
Čia susibūrė ir du jaunimo at
stovai: Dana Pocius ir Virgi
nia Balnius. V. Šimoliūnas per
skaitė aukos įteikimo aktą ir 
100 dol. įteikė LF valdybos sek
retoriui A. Rėklaičiui. Pastara
sis šiltais žodžiais padėkojo 
LF tarybos ir valdybos vardu 
parengimo komisijai ir visiems 
prie šios aukos prisidėjusiems. 
Ta proga jis, prabildamas į su
sirinkusius. pasidžiaugė šiuo 
“argentiniečių” gražiu pavyz
džiu. trumpai nupasakojo da
bartinį LF stovį, iškėlė arti
miausius fondo užsimojimus, ra
gino visus aukoti fondui ir 
stcti į fondo narių eiles. Kas 
lietuviškai galvoja, tas į Lietu
vių Fondą stoja. Toks yra LF 
šūkis. (ars) 

Mielas Dr. Miller!

Prieš šešis metus Vokietijoje 
man buvo daryta aklosios žar
nos operacija. Tačiau nepasise
kė. nes po operacijos mano kū
ne rinkosi vanduo, kad dažnai 
aš negalėjau nė dirbti. Visame 
kūne jaučiau skausmą, negalė
jau normaliai judėti ir labai 
prakaitavau. Tris kartus buvau 
paguldyta ligoninėje tyrinėjimui 
ir gaudavau įvairius vaistus, 
tačiau man darėsi blogiau, o 
ne geriau.

Vengrų laikraštyje “Amerika 
Magyar Nepszava“ perskaičiau 
Jūsų skelbimą. Nors Jūsų kabi
netas buvo 300 mylių atstu nuo 
mano gyvenamos vietos, tačiau 
aš nutariau Jus pamatyti ir pa
sitarti. 1964 m. lapkričio mėn., 
nors ir abejodamas, bet pasiry
žau Jus aplankyti ir gauti pa
galbos ir patarimo. Tos kelionės 
ėmiausi su savo vyru. Taip kaip 
Vokietijoje, taip ir čia, maniau,

Maria Dere

koma tik ten, kur ji persekioja
ma. Buvo kalbėta ir apie tau
tiškai mišrias šeimas — ne 
kaip apie kokią kaltę, bet fak
tinę padėtį, kurioje sunkus kul
tūrų derinimo uždavinys dar 
labiau pasunkėja. Pavyzdžiais 
iš patirties pavaizduota, kad 
tvirčiausius tautybės ir tauti
nės kultūros pagrindus gali duo
ti tik tautiškai grynos ar susi
pratusios šeimos.

"Jaunimas lietuvybės sargy
boje"

— savo paskaitą taip pa
vadino dr. Sakalauskas. Tai 
nereiškia, sakė jis, jog tik jau
nimas turi budėti šioje sargybo
je. Visiems tai privalu, bet jau
nimui tenka didesnė atsakomy
bė už ateitį. Lietuvybė, auto
riaus žodžiais, tai — lietuvių 
tautos savybių sudvasinta visu
ma. Tai didelis idealas, kuris 
uždega širdis draugyste ir ugdo 
jėgas. Nors ne visiems brangus 
idealas, tačiau užsidegėlių jam 
užlėks. Paskaitininkas ypatin
gai ragino jaunimą branginti 
ka/oą ir praeitį. Diskusijų da
lyviai nenorėjo sutikti su pa
skaitininku. kad - jaunimas ne- 
ga.vojąs apie ateitį. Jis galvo
jąs apie ta! asmeniniu ar pro
fesiniu atžvilgiu, gal mažiau 
apie lietuvybės ateitį. Kita nuo
monė buvo, kad jaunimas ne
turįs galimybių pats apie savo 
ateitį pagalvoti, nes “kiti už 
mus galvoja”. Tie “kiti” — tai 
vyresnioji karta, turinti atsa
kingas pareigas ir prie jų ne
prileidžianti. “Mirs, bet rakto 
neatiduos ...” — dramatizavo 
vienas. “Reikia atimti raktą!” 
— mėgino patarti kitas. Gyvos 
diskusijos palietė ir dabartinės 
Lietuvos gyvenimą, kurį, kalbė
jusiųjų nuomone, išeiviai klai
dingai įsivaizduoja. Tokios nuo
monės yra neseniai iš Lietuvos 
atvykę jaunuoliai.

"Mūsų ryšiai su tėvyne — 
kokie jie yra, kokie jie turėtų 
būti"

— tokiu klausimu kalbėti bu
vo pakviestas jauniausias Lie
tuvos diplomatinės tarnybos na-

(nukelta į 5 psl.)

nesiseks išsisukti iš skausmų ir 
tos ligos. Vadovaudamasi tokia 
mintimi aš, turbūt. Dr. Miller, 
buvau nepakantriausia Jūsų pa- 
cijentė. Tačiau aš keliavau pas 
Jus 300 mylių, per didžiausį 
sniegą, nors ir mažai vilties tu
rėdama.

Tačiau kelionės vargas apsi
mokėjo. Turiu dėkoti Jums, o 
kartu ir Dievui, kad aš jau tiek 
sustiprėjau, jog galiu ne tik na
mų darbus dirbti, bet ir turiu 
tarnybą. Užjausdama kiekvieną 
kenčiantį, prašau aš Jus Dr. 
Miller, kaip rasite naudingiau 
mano eilutes panaudokite. Tikė
kimės, kad daugelis mano laiš
ką skaitys. Visiems patariu ne- 
nustuoti vilties. Dr. Miller jau 
per pirmą mano vizitą pasakė, 
ką jis gali man padėti.

Kol aš gyvensiu, būsiu dėkin
ga Jums, Dr. Miller. Priimkite 
mano padėką ir linkėjimus, kad 
Jūs galėtumėt dar daugeliui 
padėti.

MARIA DERE
912 Park St.. Syracuse. N.Y.

Mr. Mrs. Riviera

Dr. Miller pareiškė:

Niekad nenustokite vilties!
Kas nors ir kur nors Jums vis dar gali suteikti pagalbą. Mano 
tikslas yra padėti atgauti sveikatą

NATŪRALIU BŪDU:
daug kartų tik keli apsilankymai mano kabinete buvo sprendžia
mas posūkis ligonio gyvenime ir atidarė jam kelią j sveikatą.
Nėra įmanoma čia paskelbti visų turimų pacijentų laiškų, tų pa- 
cijentų, kurie vadovavosi mano patarimais ir naudojosi gydymo 
būdais, ieškodami palengvėjimo skilvio skausmuose, vidurių iš
pūtime, inkstų ir kepenų negalavime, besikankiną tulžies akme- 
nimi, pūslės skausmus kenčią ir bendrai besiskundžią įvairiais 
negalavimais, taip pat turį aukštą kraujo spaudimą, astmą, sun
kų kvėpavimą, kūno dalių sunegalavimą, skausmus ausyse, reu
matinius karščius, neuralgiją, reumatizmą, įvairiausius skausmus 
nugarkaulyje.
Čia skelbiame keletą padėkos laiškų asmenų, -kuriems sveikata 
buvo grąžinta ir jie atsiuntė laiškus:

Mielas Dr. Miller,
šiandien aš noriu Jums padė

koti už visa tai, ką Jūs man ir 
mano vyrui gero padarėte. Po 
vienos moteriškos operacijos, 
kuri buvo man padaryta, aš at
sidūriau dvasinėje 'r kūniškoje 

Margarethe Schneider

būklėje, kokios ir aprašyti ne
galima. Joks gydytojas negalė
jo man padėti. Taip tęsėsi iki 
aš paskaičiau Jūsų pranešimą 
laikraštyje. Tai tikrenybėje bu
vo paskutinis šiaudas, už kurio 
aš griebiausi. Po to, kai aš pa
klausiau Jūsų nurodymų ir juos 
pildžiau, šiandien aš jaučiuosi 
kaip naujai gimusi. Jūs rūpino
tės ir mano vyro sveikata ir po 
to. kaip tik Jūs jį apžiūrėjote 
ir suteikėte patarimus, jis ne
turėjo daugiau jokio priepuolio. 
Ir už tai mes esame širdingai 
dėkingi.

Margarethe ir Kurt SCHNEIDER 
Maspeth 78, N. Y.

Gerbiamas Dr. Miller.
Šiomis, kad ir keliomis eilu

tėmis. noriu širdingai padėkoti 
Jum už suteiktą man gydymą. 
Kentėjau tulžies akmenų skaus
mus. gydytojas patarė operaci
jos būdu akmenis iš tulžies pa
šalinti.

August Schmitt

Kada aš Jūsų pranešimą skai
čiau laikraštyje ir iš to prane
šimo sužinojau, kad Jūs dauge
liui žmonių padėjote, aš krei
piausi į Jus. Po keletos savai
čių. per kurias Jūs mane gydė
te. akmenys iŠ tulžies buvo pa
šalinti. Tai natūraliniu gydymo 
būdu man padėjote. Kiekvie
nam negalaujančiam patariu 
kreiptis į Dr. Millerį.

Dar sykį dėkoju ir širdingai 
sveikinu.

Su gilia pagarba, 
AUGUST SCHMITT

New Hyde Park. L. I.. N. Y.

Jan. 5, 1965
D. gerbiamas Dr. Miller.

Po to. kai aš įvairiausių pi
liulių rijau galybes ir įvairiau
sius vaistus ėmiau, vistiek jau
čiausi pavargęs ir nieko nega
lėjau pradėti. Buvau devynioms 
dienoms paguldytas ligoninėje, 
kur aš ieškojau ramybės, bet. 
išeidamas iš ligoninės, jaučiausi 
taip, kaip į ją ateidamas. Pa
galiau žmonos padedamas krei
piausi į Jus, Dr. Miller, ir štai 
jau po dviejų gydymo mėnesių 
jaučiuosi gerai ir tikiu. ' kad 
baigiant gydymą viskas bus į 
tvarką įstatyta. Pilnai tikiu, 
kad Jūs mane išgydysite, kaip . 
Jūs išgydėte daugelį kitų.

Su gilia pagarba.
Mr. ir Mrs. RIVIERA 

92 Prospect Street Passaic. N.J.

Gal ir Jūs priklausote prie tų kenčiančių, kurie negali jokio pa
gerėjimo pastebėti — neatsižvelgiant įvairiausio ir ilgiausio gydy
mo. Jūs neprivalote nustoti vilties arba visai suabejoti. Dr. Miller 
per savo ilgametinę praktiką tūkstančiams negaluojančių savo na
tūraliniais metodais daug padėjęs, jis gali ir Jums padėti. Dau
gelis, kurie be nuotaikos ir vilties ėjo į jo kabinetą, šiandien pilni 
vilties ir pasitikėjimo, o taip pat ir džiaugsmo, kad Dr. Miller 
galėjo ir padėjo jiems ir joms.

Dr. J. MILLER, D.C,Ph.C.
790 BROAD ST., kampas Market St. (Kinney Bldg.) 

NEWARK, N.J.
Priėmimo valandos 8:30 ryto iki 7:30 vak. šventadieniais susitarus.

•
Pasiekti iš New Yorko: važiuoti Hudson Tube iš Cortlandt St. sto
ties, 20 min. iki Newarko. Iš 34 gatvės (Hudson Tube) laike 30 min. 
Newarkas ir tada Market St. 4 blokai iki Broad St. Prašome apie 
savo atvykimą pranešti —

(Code No. 201) Mitchell 2-0773
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Didžioji tradicine švente
Seni pažįstami iš toli ir arti susitinka Lakewood parke

Lake wood Parke, Pa., rug
piūčio 15 buvo tradicinė Lietu
vių Diena. Kaip senais laikais 
Lietuvoje atlaiduose susitikda
vo giminės iš toli ir arti, taip 
ir Lakewood Parko Lietuvių 
Dienoje susitinka lietuviai gi
minės.

Minios žmonių. E aplinkinių 
parapijų milžiniškame iparke 
buvo pabirę kupetom kokia 
10,000. Baisi kaitra ir šutra vi
sus ginė į pavėsį. Reikėjo pa
siaukojimo ar užsispyrimo klau
sytis programos, kuri buvo už
daroje salėje, pastogėje. Bet 
tokių atkakliųjų vis tiek buvo 
keli šimtai. Neilga buvo ta 
programa, prasidėjusi 2 vai. 
Joje Lietuvos atstovo J. Kajec- 
ko kalba labiausiai išryškino 
Lietuvių Dienos tradicinį pobū
dį, veikėjus ir šios dienos rū
pesčius.

Pautienių. 
Lietuvą ap
lankais kru- 
Džiaugiuosi

"Šioji diena — kalbėjo at
stovas — jūsų apylinkės didžio
ji tradicinė šventė. Ji jūsų tė
vų palikimas. Ji jūsų ir pasi
didžiavimas. Ji patraukia savus 
tautiečius ir jų draugus. Lietu
vių Diena — senų pažįstamų 
susitikimo vieta.

Kas svarbiausia — šia pro
ga Lietuva ir lietuviški reika
lai prisimenami. Tai lietuviško 
patriotinio nusiteikimo diena. 
Tai jo ir ryžto tautos reika
lams diena. Lietuvių Diena ne
pasibaigia vienos dienos links
mybėmis. Lietuvių Dienos lab
dara ištisus metus džiugina se
selių mokytojų širdis, dirban
čių lietuviškose parapijose. Jū
sų Dienos pelnu praeityje aps
čiai paremta ir Lietuvos reika
lai.

Man ypatingai malonu patir
ti, kad šie metai jubiliejiniai 
ir kad šios Lietuvių Dienos 
proga pagerbiamas asmuo, ku
ris nusipelnęs visų lietuvių pa
garbos. Turiu mintyje Lietuvių 
parapijos Mahanojuje kleboną, 
kun. P. česną. ’šiemet jo kuni
gystės aukso jubiliejaus metai. 
Šiemet sueina ir 45 metai, kai 
jis Mahanoy City klebonauja. 
Tai gabalas metų altoriaus ir 
tautiečių tarnyboje! Jis vienas 
Lietuviu Dienu promotorių ir 
rėmėjų. Tų dienų ruošos našta 
ilgus metus gulė ant jo ir jo

pagelbininkų pečių. Nieko nuo
stabaus. Jis kilęs iš pasišventė
lių šeimos. Pakanka prisiminti 
didįjį Šios apylinkės lietuvių 
patriotą, šviesios atminties kun. 
Simaną Pautienių, kun. P. Cės- 
nos dėdę, kad suprastume, iš 
kokios patriotingos giminės ju
biliatas jėgų sėmė. Pakanka 
prisiminti ir jo antrą dėdę, bu
vusį knygnešį, ilgameti Pary
žiaus gyventoją 
Jiems abiems teko 
leisti už drąsą carų 
tėti dėl Lietuvos.
turėjęs garbės pažinti visus tris 
brolius, kun. Česnos dėdes: 
kun. S. Pautienių, paryžietį Jo
ną ir buvusį Marijampolės gy- 

- dytoją Kazimierą Pautienių. Tai 
šaunios lietuvių ipatrijotų triju
lės būta”.

Prisiminęs čia veikiantį kun. 
J. Karalių, pasisakęs ir pats gi
męs šios vietovės ikaimynystė- 
je, nukreipė dėmesį į atvyku
sius iš toliau. Suminėjo atvy
kusius Genevičius iš Brooklyno, 
N. Y. “Ponios Genevičienės ir 
ponios Kulber - Vižytės dėka 
šių metų Pasaulinėje Parodoje 
New Yorke skoningai išstaty
tos Lietuviškos kaimo vestuvės 
viename didžiausių, Better Li
ving Center, paviljone. Tiedvi 
ponios su savo pagelbininkėm 
atliko milžinišką darbą, jos Įdė
jo daug 'širdies, pasišventimo ir 
Skatiko, kad lietuvių pasirody
mas parodoje įvyktų”. Suminė
jo atvykusį jaunimą, kuris su
rengė 'žygį Į Washingtona, o da
bar rengia kitą žygi:

“Jūs iš spaudos girdėjote ir 
apie to gražaus lietuvių būrio 
numatomą ruošti didžiulę ma
nifestaciją, Madison Square Ga

den, N. Y., š. m. lapkričio 13 
d. Mes gėrimės tos rinfktinės 
jaunuomenės entuziazmu bei 
pasišventimu Lietuvos garbei”. 
Toliau didžioji kalbos dalis 
buvo skirta Sovietų propagan
dai prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. Minėjo Kosygino ir Sus- 
lovo kalbas Rygoje bei Vilniu
je, Amerikos Atstovų Rūmų 

-rezoliuciją, kuri sujaudino oku
pantus. Baigė dėkingumu Ame
rikai ir jos vyriausybei už po
litinę ir moralinę paramą, nes 
“kentėti žymiai lengviau, kai 
žinome, kad laisvasis pasaulis 
užjaučia”.

—o—

Iš New Yorko buvo atvykę 
dviem autobusais apie 80 sve
čių “Komiteto Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti” inicia
tyva. Komiteto nariam neteko 
programoje aiškinti žygio į 
Jungtines Tautas. Jo nariai in
dividualiai lankė atvykusius ir 
dalino atsivežtus atsišaukimus 
ir rinko aukas.

Darbininko administratorius 
Tėvas P. Baniūnas buvo atve
žęs knygų, plokštelių. Kaip jis 
informavo, daugiausia buvo 
perkamas virimo vadovėlis — 
“Lithuanian Recepie”. Toliau 
susidomėjimas •krypo i lietuvių- 
anglų kalbos žodyną, gramati
ką lietuviškai mokytis, Lietu
vos istoriją anglų kalba. Pora 
užsisakė net ir tokius rimtuo
sius dalykus, kaip K. Jurgėlos 
anglišką Lietuvos istoriją. Daug 
dėmesio buvo rodoma lietuviš
kom plokštelėm — solo ir cho
rų dainom. Buvo pasiteiravimo 
dėl gintarinių gaminių — su- 
venirų.

KUN. PIJUS ČESNA

DIEVO TARNYBOJE 50 METŲ
vys-ir valdyti parapiją, niekino 

kupijos ganytojo autoritetą bei 
nurodymus ir katalikų tarpe 
sėjo nesantaikos daigus. Jie 
bandė teismuose reikalauti sau 
teisę valdyti bažnyčią ir para-

Didžiausi vargonai N. Anglijoj
Brockton, Mass. — Sv. Ka

zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje, rūpesčiu ir pastango
mis klebono kun. F. Norbuto, 
nupirkti iš Brocktono teatro 
didžiausi vargonai. Panašių var
gonų jokia bažnyčia Naujoje 
Anglijoje neturi. Vargonai jau 
baigiami Įruošti. Neužilgo išgir
sime jų gražų ir galingą garsą.

Parapijos skolom išmokėti 
rengiamas didžiulis karnavalas

Ką reiškia ryšiai? Tai :— 
iš tėvynės ir jai duoti, 
riša su Lietuva — praei- 
pažinimas, kalba, kultū-

riaus pravesta nuomonių ap
klausa parodė tokius duomenis:

83 proc. dalyvių (N=30) su
tiko su nuomone, kad ryšių 
klausimą svarstyti svarbu, ta
čiau tik 33 proc-. pasisakė turį 
tuo klausimu aiškią nuomonę, 
13 proc. prisipažino neturį 
aiškios nuomonės;

41 proc. pasisakė už tai, kad 
ryšių klausimas būtų viešai 
svarstomas, 10 proc. už tai, 
kad pasiliktų uždarų diskusijų 
dalyku;

77 proc. manė, jog ryšių pa
laikymas reikalauja atsargumo, 
10 proc. — nereikalauja.

Teks kiekybinis nuomonių

susitikimai, susirašinėji- 
siuntos, kultūriniai san- 
Buvo iškelta, jog oku- 
trukdo palaikyti ryšius.

Lietuvių studentų nuomones
(atkeltas iš 4 ps.)

rys St. Lozoraitis Jr.: Savo Į- 
sipareigojimų tėvynei — sakė 
jis — mes neatliksime be ry
šių, 
imti 
mus 
ties
ra, išviršinio ir vidinio gyveni
mo derinimas su tautos reika
lais. Nepadėsime kraštui gerai 
jo nepažindami. Todėl pirmiau
sia reikia gerai nustatyti ryšių 
tikslus ir priemones. Iš svar
biausiųjų tikslų buvo suminėti 
tautinės kultūros ugdymas, re
zistencijos dvasia, naujų idėjų 
kūryba, okupacijos pavojai,
tautinis solidarumas ir kt. Ap- nustatymas (pasirodė ne tik įdo- 
tartos konkrečios ryšių prie
monės: radijas, spaudiniai, ke
lionės, 
mas ir 
■tykiai, 
pantas
Pavojai dideli. Svarbiausia įsisą
moninti, kad ryšiai turi ribas, 
kurias peržengus nebetamauja
ma Lietuvai. Turėt rezistenci
nius ryšius su tauta, neužmiršti, 
kad nepriklausomybė ir laisvė— 
■mus vedanti šiaurės žvaigždė— 
tokiais linkėjimais buvo baigta 
labai įdomi ir reikšminga pas
kaita. Savo atsakymuose Lozo
raitis jr. konkrečiais pavyz
džiais pavaizdavo, kaip dar sun
ku šiuo metu palaikyti įvairias 
ryšio priemones, ir patarė būti 
atsargiems, nestatyti nei savęs, 
nei kitų pavojun. Moderato-

mi improvizacija diskusijoms 
pagyvinti, bet ir parodė tam 
tikrą dalyvių rezervuotumą. Jei
gu bendrai šiuo klausimu (aiš
kią ar neaiškią) nuomonę suti
ko pareikšti tik 46 proc., tai at
skirais atvejais pasisakiusiųjų 
skaičius pakilo iki 83-87 proc. 
šitie kiekybiniai duomenys aiš
kiai rodo, jog klausimas jau 
pribrendęs jį plačiau ir giliau 
panagrinėti.

Jaunimo studijų dienos Gau- 
tinge užbaigtos bendru pašneke
siu, kuris buvo skirtas kritiš
kam programos įvertinimui ir 
pasiūlymams, kaip ruošti tokį 
susitikimą kitais metais. Išrink
ta naujoji rengimo komisija, 
•kurią sudaro studentai: R. Bar- 
tusevičienė, G. Cechanavičienė 
ir B. Cepulevičius. J.v.

rugsėjo 23-25. Karnavalo ruo
šos darbam vadovauja parapijos 
vikaras kun. J. Paulauskas.

Ruošiasi vestuvėm Vincas 
Grybauskas su Sandra J. Lit
tlefield, lietuvaite, čia gimusia. 
Jungtuvės bus šv. Kazimiero 
bažnyčioje rugpiūčio 29. Abu 
jaunieji yra baigę aukštuosius 
mokslus ir pasiekę magistro 
laipsnio. V. Grybauskas yra 
taip pat baigęs šv. Antano gim
naziją Kennebunkiporte.

Išvyksta amžinybėn. Brock- 
tonan, Mass, buvo privažiavę 
nemažai lietuvių, kurie susi
spietė beveik viename miesto 
kampe — Montello, Įsigydami 
namus, ir sukurdami keletą pa- 
šalpinių draugijų ir klubų. Taip 
pat suorganizavo parapiją ir pa
sistatė bažnyčią. Šiame mieste 
didžiuma lietuvių yra atvykę iš 
Vilniaus krašto — Dzūkijos.

Prieš keleris metus buvo dar 
priskaitoma apie 6 tūkstančius 
lietuvių, bet dabar jie sparčiai 
mažėja, išvykdami i amžinybę. 
Beveik nėra savaitės, kad ne
būtų palaidota 2-3 lietuviai. At
vykusių prieš 1904 metus jau 
nedaug beliko. Dabar vienas po 
kito miršta atvažiavę prieš 1914 
metus.

Naujas kapas. Rugpiūčio 7 
mirė Petras Tamolonis, atvy
kęs i šią šalį prieš 50 metų. 
Buvo vedęs Kašėtaitę ir susi
laukęs dviejų sūnų — Petro ir

Kun. Pijus Čėsna, Šv. Juoza
po lietuvių parapijos klebonas 
Mahanoy City, Pa., ši rudenį 
mini 50 metų kunigystės sukak
tį.

Kun. Pijus gimė 1889 sau
sio 15 Vilkavišky. Tėvas irgi pijos turtą. Tačiau 1922 apskri- 
buvo Pijus, motina — Magda
lena Pautieniūtė. Baigęs pradi
nį mokslą Bardauskuose, būsi
mas kunigas lankė gimnaziją 
Marijampolėje ir Vilniuje. At
vykęs Amerikon 1910 aplanky
ti savo dėdės, tuometinio Šv. 
Juozapo parapijos klebono kun. 
Simano Pautieniaus, klierikas 
Pijus Lietuvon nebegrįžo. Jis 
buvo priimtas Į Philadelphijos 
vyskupiją.

Baigęs Šv. Kirilo ir Metodi
jaus seminariją Orchard Lake, 
Mich., kun. Pijus priėmė kuni
gystės šventimus Šv. Petro ir 
•Povilo katedroje Philadelphijo- 
je 1915 gruodžio 23. Primici
jas aukojo gruodžio 26 Šv. Jur
gio bažnyčioje Shenandoah, 
kur tada klebonavo jo dėdė 
kun. S. Pautienius.

Pavikaravęs Šv. Petro ir x Po
vilo parap. Tamaqua, Šv. Jono 
— Coaldale, Šv. Mykolo — Eas
ton. Šv. Jurgio — Shenandoah 
ir Šv. Kazimiero — Philadel- 
phijoje, kun. Pijus 1920 gegu
žės 1 buvo paskirtas klebenu 
Šv. Juozapo parapijai Mahanoy 
City.

Bažnyčios teisiu gynėjas
Mahanoy City jaunas kuni

gas rado Įsigalėjusius vadina
mus “komitetininkus”, kurie 
savo nuožiūra norėjo tvarkyti

ties teismas, o po apeliacijos 
1923 m. aukščiausias Pennsyl- 
vanijos teismas nusprendė, kad 
Sv. Juozapo .parapija privalo 
valdytis taip, kaip Katalikų 
Bažnyčios Įstatymai reikalauja. 
Kun. P. Česna laimėjo tą kovą 
dideliu savo tvirtumu.

Gabus administratorius
“Komitetininkai” buvo pali

kę bažnyčią ir kleboniją netai
sytas: stogai prakiurę, langai 
skylėti, laiptai apgriuvę, bekš-

Ralpho. Sūnus Petras atitarna
vęs kariuomenėje, staiga mirė 
1952 sausio 23. Jis buvo apdo
vanotas “Purple Heart” žvaigž
de.

Ra’.phas iš profesijos yra mo
kytojas. vedęs Dolorę Skre- 
biūtę, dirbusią vienoje firmoje 
sekretore. Dabar R. Tamolonis 
yra Brocktono miesto vandens 
kemisijenierius ir turi savą au
tomobilių taisymo Įstaigą — 
Fitzmaurice Auto Body Shop, 
1724 Main St. Taip pat yra 
Brocktono Lietuvių Piliečių 
Draugijos pirmininkas ir veik
lus kitose lietuvių organizaci
jose. Žv.

Paskubins siuntinių pristatymą
Cosmos Parcels Express ir 

Cosmos Travel Bureau korpora
cijų prezidentas Gabriel- Rei
ner tik ką grįžo iš Sovietų Są
jungos, kur jis buvo nuvykęs 
su Amerikos lengvosios atleti
kos sportininkais.

Gabriel Reiner rado progos 
pasikalbėti su Vnešposyltorgo 
vadovaujančiais asmenimis do
vanų — siuntinių reikalu. Jis 
patyrė, kad artimesnis bend
radarbiavimas su Vnešposyltor-

tai vos laikėsi. Mokykla, pasta
tyta 1907 m., buvo naudojama 
sandėJu. Abidvi kapinės buvo 
paverstos pūdymais. Kun. Pi
jus, laimingai užbaigęs kovas, 
griebėsi daibo. Su gerų para- 
piečių paga.ba atnaujino gra
žią gotinę bažnyčią, kapines vėl 
padarė derama laidojimo vieta, 
pataisė ir praplėtė mokyklą, 
kuri atidaryta 1925. Tad jau 
40 metų sėkmingai mokyklai 
veikia, seselių pranciškiečių va
dovaujama. Seselėm pastatytas 
gražus vienuolynas. Parapija 
tiek atgijo, kad yra sulaukusi 
šešių kunigų, tarp kurių yra 
pirmutinis lietuvis trapistas ku
nigas. Seselių įvairiuose vie
nuolynuose yra 19. Yra ir vie
nas broliukas pranciškonas.

Dvasias vadas
Kun. P. čėsna jau 45 metus 

vadovauja šv. Juozapo parapi
jai, turinčiai seniausią lietuvių 
•bažnyčią Amerikoje. Joje dar 
laikomasi daug sena lietuviškų 
tradicijų, bet jau pastebima, 
kad trečioji ir ketvirtoji karta 
laipsniškai liejasi i Amerikos 
“lydimo katilą”. Prie parapijos 
veikia 9 draugijos.

Seniausia ir garsiausis Lietu- 
Diena Amerikoje šiemet 
51 kartą surengta žinoma- 
Lakewoodo parke. Nuo pat 
dienos įsteigimo kun. P.

Čėsna yra (prisidėjęs prie die
nos rengimo, buvęs komitetų 
pirmininku ir rėmėju. Už ilga
meti darbą yra pakeltas Lietu
vių Dienos garbės pirmininku. %

Įsteigus naują Allentowno 
vyskupiją, į kurią Įeina ir Šv. 
Juozapo parapija, kun. P. čės
na paskirtas Tikėjimo Gynimo 
Komisijos pirmininku.

Prieš 2 metus parapija at
šventė 75 metų savo jubiliejų 
gražiai iš lauko ir vidaus iš
puoštoje bažnyčioje.

Kun. Pijui Čėsnai, sulauku
siam auksinio jubiliejaus Die
vo tarnyboje, linkime stiprios 
sveikatos, giedrios dvasios ir 
ilgiausių metų pasidžiaugti Kris
taus vynuogyne brandintais vai
siais.

vių 
jau 
me 
tos

(A. N., MIC)

ROMUALDAS SAMULIS

Lietuvis stato naują miestą
dai yra jau patvirtinti miesto 
planavimo skyriaus — tai Ven
ta, Nida, Palanga. Rūta.

Namų sklypai yra vieno akro 
didumo. Per trejus metus už
planuota pastatydint 94 n^mus. 
Apytikrė vieno akro 
sieks apie 27,000 dol. 
keli namai parduoti ir 
tesnę 'kainą.

Romualdas Samulis,
Gilbert Ave., Hamden, Conn., 
dabartinės savo padėties pasie
kė tiktai savo lietuvišku ryžtin
gumu ir dideliu darbštumu.

(k.s.)

IŠ VISUR]
— Pabaltijo valstybių paver

gimą ir Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę minint, JAV Kongrese 
priminė Pabaltijo kraštų liki
mą virš 200 senatorių ir at
stovų.

— Philadelphia, Pa. — rug
piūčio 27 d. 7 vai. Liberty Fe
deral Savings and Loan Assn, 
patalpose (202 Broad St.), šau
kiamas Philadelphijos apylinkė
se veikiančių organizacijų vado
vų pasitarimas žygio i Jungti
nes Tautas rėmimo reikalu. Vi
sos organizacijos prašomos at
siųsti savo atstovus. Pranešimą 
apie žygio organizavimą pada
rys Komiteto Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti koordina
torius Romas Kezys.

— Studentu ateitininkę sto
vykloje, Dainavoje, kuri prasi
dės rugpiūčio 25 ir tęsis iki 
rugsėjo 6, Salvinija Gedvilaitė, 
Kęstutis Girnius, Saulius Su
žiedėlis ir Augustinas Idzelis 
skaitys referatus.

— Atlanto rajono skautų 
stovykla prasidės rugpiūčio 29 
ir truks ligi rugsėjo 5. Stovyk
laujama netoli Worcesterio. 4- 
H Club stovyklavietėje, kurio
je prieš penkeris metus buvo 
rajoninė “Žalgirio” stovykla. 
Stovykla yra ,prie ežero, su 
saugia švaria maudvmosi vieta, 
nardymo lentomis, laiveliais. 
Vilkiukai ir paukštytės gyvens 
mediniuose namukuose, o vy
resnieji — palapinėse. Stovyk
lai (vadovaus sktn. Petras Mo
lis, skaučių vadovė — psk. R. 
Lora. Stovyklos kapelionas bus 
■kun. S. Kulbis, S.J. Stovyklos 
mokestis — 25 dol. Iš jų 5 dol. 
siunčiami registruojantis pas V. 
Gedmintą, 50 Everton Ave., 
Worcester, Mass. Stovyklos vir
tuve rūpinsis R. Palubeckienė 
kartu su Vasiene ir rvyr. sk. si. 

. V. Pajėdaite. Valgys visi kartu 
stovyklos valgykloje. Numaty
ta stovykloje leisti laikraštėli, 
kuri redaguos s. v. v. si. D. Glo
rias. Programoje: laužai, links- 
mavakariai. iškylos į apylinkę, 
virimas skiltimis, skautiški Įren
gimai ir žaidimai. Laukiama vi
sų skautų ir skaučių, vilkiukų 
ir paukštyčių ir skautų vado
vų atvykstant i šių metų Vil
niaus stovyklą prie Worceste
rio.

— Trečioji dainų Šventė nu
tarta rengti Chicagoje 1966 lie
pos 3. Yra jau sudarytas vyk
domasis komitetas iš chorų ir 
LB apylinkių atstovų. Siuntinė
jamas dainų šventės repertu
aras. Repertuaro reikalais cho
rus bei jų vadovus prašome 
kreiptis i repertuaro komisijos 
pirmininką adresu: Jonas Zda
nius, 823 Brummel. Evanston, 
UI., 60202, gi vykdomojo komi
teto adresas — dr. Stp. Biežis, 
3241 West 66th Place, Chicago, 
Ill., 60629.

ŠioNew Haven, Conn.
miesto apylinkėse besiplečian
ti statyba kuria naujus mieste- 

-• liūs. Vienas tarp jų yra North
Brandford. Conn. Čia Įdomu, 
kad šio naujo miestuko stam
bią sekciją statydina lietuvis 
kentraktorius —Romualdas Sa
mulis.

Naują miesto sekciją, kurią 
jis stato, sudarys keturios gat
vės maždaug 7700 pėdų bend
ro ilgio. Lietuviški gatvių var-

kaina 
Jau yra 
už aukš-

gyv. 505

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

skubesnis
yra už-

išsikalbė-

go pareigūnais ir 
siuntinių pristatymas 
tikrintas.

G. Reiner taip pat
jo ir su Inturisto pareigūnais 
ir svarstė išplėstą 1965-66 me
tų turizmo programą, šioje sri
tyje bus daroma daugiau pa
lengvinimų ir teikiamas geres
nis patarnavimas.

G. Reiner būtų malonu iš
girsti atsiliepimų apie minėtas 
lengvatas. (Sk.)

NEWARK, N.J.
šįvč. Trejybės parapijos me

tinis piknikas įvyks sekmadie
nį, rugpiūčio 29, lietuvių lais
vės parke, 342 Mitchell avė., 
Linden, N.J. Pikniko pradžia 1 
vai. popiet. Nuo 4 vai. gros 
Gutauskų orkestras. Kviečiame 
visus plačiosios apylinkės lietu
vius piknike gausiai dalyvauti. 
Bus daug visokių įvairumų.

skaniaisSeimininkės vaišins 
valgiais, o šv. Vardo draugijos 
nariai — -gardžiais gėrimais 
Pelnas skiriamas -parapijos sko
loms mokėti.

Rugpiūčio 21 Pennsylvanijo- 
je prie 22 kelio automobilių su-

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

sidūrime žuvo Bronius Sudžins- 
kas 18 m. Palaidotas iš Svč. 
Trejybės bažnyčios rugpiūčio 
25. Liko giliame skausme tėvai 
ir dvi sesutės. A. a. Bronius 
važiavo į Chicagą, iš kur ruo
šėsi važiuoti į ateitininkų stu
dentų stovyklą. Buvo veiklus 
berniukas, priklausė altoriaus 
patarnautojam, vyčiam, ateiti
ninkam ir tautinių šokių gru
pei. Dvejus metus mokėsi pran
ciškonų gimnazijoj, Kennebunk- 
porte. Baigęs 
gavo net dvi 
rudenį būtų 
■nos studijas.

vidurini mokslą, 
stipendijas ir šį 
pradėjęs medici- 

(-0

LONG ISLAND 
statome Įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj Įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mu
sę 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 Andriy Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864
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O KO KO?
VEDYBŲ AUKSINE SUKAKTIS

Juokas Lietuvoje
— Nesuprantu, iš ko šis vy

rukas taip rengiasi, — stebėjo
si kaimynės nauju namo gy
ventoju. — Kasdien vis nauju 
kostiumu. •

Prie jų priėjo Kindziulis ir 
paaiškino:

— Jis dirba drabužių par
duotuvėje.

•
Ūkvedys: — Kodėl šiandien 

nepašlavei direktoriaus kabine
to?

Valytoja: — Jei kasdien pra
dėsiu šluoti, gali pamanyti, kad 
pataikauju (Šluota 1965 birže
lio Nr. 11).

•
Prie viršininko durų trypčio

damas žmogelis atsidūsta ir sa
ko:

— Kaip gaila, kad šiandien 
viršininkas nepriima.

Čia priėjo Kidziulis ir pa
klausė:

— Tai gal jis pats duoda?
•

Prie memorąlinės lentos į- 
žymiam rašytojui sustojo du pi
liečiai. Raidės išblukusios, pati 
lenta aptrupėjusi, ir piliečiai 
niekaip negali perskaityti, kas 
joje parašyta.

čia priėjo Kidžiulis ir tarė:
— Ko jūs jaudinatės. Po me

tų bus švenčiamas šio rašytojo 
jubiliejus, tada ir perskaitysite.

— Mes 'kovojame už pasitikė
jimą žmogui, — pareiškė spy
nų dirbtuvės vedėjas, neįvyk
dęs plano, šluota, 1965 liepos 
nr. 13).

Kearny, N. J. Juozas ir Do
micėlė Biekšai, prieš ketveris 
metus išvykę iš Bloomfield, N. 
J., į Floridą, grįžo pas savo 
va.tkus atšvęsti auksinio vedybi
nio jubiliejaus. Ta intencija 
rugpiūčio 15 d. Sopulingosios 
Dievo Motinos bažnyčioje bu
vo mišios. Palaiminimą suteikė 
klebonas kun. J. šamus. IIIkil
minga pagerbimo vakarienė 
įvyko Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centro salėje Kear
ny. N.J.

Pagerbimo vakarienė buvo 
gausi. Vaikai, vaikaičiai, gimi
nės, draugai ir pažįs'tami supo 
jubiliatus ir džiaugėsi kaitų. 
Draugų Biekšams netrūksta, 
nes jie — geros širdies žmo
nės: draugiški, padedą ir už
jaučia kitus Įvairiuose reikaluo
se bei varguose. Nenuostabu, 
jog širdingai visų buvo svei
kinti ir dovanėlėmis apdovano
ti. Ypač nuoširdžiai sveikino 
kleb. kun.' J. Šamus, prisimi
nęs savo tėvelius, kurie buvo 
geri draugai su jubiliatais. Pa
gerbimo vakarienei vadovavo 
žentas A. Savickas.

Abu .Biekšai yra kilę iš gra
žiosios pasakų ir padavimų ša
lies’— Dzūkijos: Juozas iš Val
kininkų parapijos, Pamerkiu 
kaimo, Domicėlė — iš kovingo
jo Perlojaus. Abu į šį kraštą 
atvyko 1913 metais. Juozas sa
vo gimtosios Žemalės būtų ne
apleidęs, jei nebūtų reikėję ei
ti caristinei Rusijai tarnauti.

1915 metais rugpiūčio 15 d. 
Juozas ir Domicėlė Biekšai su

mainė žiedus Newarko Šv. Tre
jybės lietuvių parapijos bažny
čioje ir Dievo laiminami Blocm- 
fielde, N. J. išgyveno 45 me
tus. čia gyvendami išaugino 4 
vaikus (3 sūnus ir dukterį), o 
dabar jau turi 10 vaikaičių ir 
vieną provaikį.

Susižavėję saulėtąja Florida, 
išvyko ten savo gyvenimo am-' 
žiu baigti ir jau 4 metai, kaip 
ten gyvena.

Biekšai yra geri katalikai ir 
pavyzdingi lietuviai. Jie daug 
metų priklausė Newaiko Šv. 
Trejybės lietuvių parapijail vė
liau perėjo į Sopulingosios Die
vo Motinos parapiją, įsijungė 
į esamas draugijas: Juozas į 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centrą ir Švento Vardo 
Draugiją, o Domicėlė — į Šv. 
Onos Draugiją ir kit.

Nors ir persikėlė gyventi į 
Floridą, tačiau ryšys su para
pija ir draugijomis nenutrūko. 
Jie ir dabar tebėra Sopulingo
sios Dievo Motinos parapiečiai 
ir tebepriklauso toms draugi
joms, kurioms čia būdami pri
klausė.

Jau abu yra peržengę 70 me
tų. Tačiau dar pajėgūs ir ener
gingi. Su džiaugsmu, atšventė 
savo 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, grįžta į saulėtą
ją Floridą.

Ilgiausių metų ir daug tyro 
džiaugsmo jubiliatams ne tik 
nuo vaikų, bet ir nuo visų, ku
riuos jie pažįsta ir su kuriais 
pagerbimo metu sveikinosi ir 
bučiavosi. J. Mėl.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia- 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

KAM TEKS PINIGAI 
IR KIEK?

Pirmon eilėn norėčiau pasa
kyti, kad Šis i jlka’as liečia ne 
mūsų pačių, bet mūsų kaimynų 
dukterį; jie nėra lietuviai.

Toji kaimynų duktė ištekėjo 
prieš penkeris metus. Vaikų ne
turėjo. Prieš keturis mėnesius 
drauge su savo vyru važiavo į 
Michiganą aplanky ti jo tėvų. Su 
jais grįžo vyro ištekėjusi se
suo, kuri norėjo paviešėti pas 
savo brolį ir brolienę. Beva
žiuojant, netoli mūsų gyvena
mosios vietos, juos visus ištiko 
didžiausia nelaimė — visus tris

Atsakymas
Massachusetts turime vadina

mąjį “Death Statute”, pagal ku
rį užmušto žmogaus adminis
tratorius arba egzekutorius ga
li paduoti į teismą nelaimės 
■kaltininką ir iš jo išieškoti 
nuo 3.000 Iki 30.000 dol. už už
muštojo žmogaus mirti . Tie 
pinigai turi būti padalinami pa
gal įstatymų numatytą tvarką. 
Jei yra žmona, o nėra vaikų, ta
da šie pinigai tenka žmonai. 
Jei yra žmona ir vienas vaikas 
— tie pinigai padalinami pu
siau: pusė žmonai, pusė vaikui 
ir 1.1.

Norite geros menisko* foU»gr:ifijo* —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją’ Jums geromis salvgomi- | 
padarys — i

i VYT. MAŽELIS i
) i
I Tel. HYacint 7-4677 į
| 42? Monahan Street, Ridgewood, Brooklyn. N. Y. i

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
i

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

Richmond Hill šiaurinėj sek
cijoj parduodamas 3 šeimų mū
rinis namas su 2 garažais. Sa
vininkas išvyksta i Floridą, to
dėl .‘kubiai nori rasti pirkėją. 
Prašomoji kaina 42.50 0 dol. 
Skambinti VI 7-5840.

Pigiai parduodamas namas. 
Skubiai parduodamas namas 
vienos šeimos. East New Yor
ke. 274 Chester St. Brooklyn. 
N.Y. Kaina S2100—arba aukš
čiausias pasiūlymas. Namą ga
lima pataisyti ir išnucmuoti 
bent $80-90 per mėnesį. Suin
teresuoti prašom pirma apžiū - 
rėti narna ir siūlymus pranešti: 
HI 1-6799.

DISPLAY

JUOZAS IR DOMICĖLĖ BIEKŠAI

NAUJI FILMAI KORNELIJUS BUČMYS, OFM

užmušė. Buvo apie tai parašy
ta visuose laikraščiuose.

Dabar atrodo, kad yra nema
žai pinigų įvelta. Kaimynai pa
sakoja, kad jie gaus daug pi
nigų iš apdraudos bendrovės, 
nes tos nelaimės kaltininku bu
vęs kitos mašinos vairuotojas. 
Jie visi turi savo advokatą, bet 
mūsų kaimynai mums sako, kad 
jis neišaiškina jiems, kas atsi
tiks su' tais pinigais ir kam jie 
teks.

Mes užsiminėm savo kaimy
nams, kad mūsų skaitomais me 
laikraštyje atsakoma į tekius 
klausimus ir jie mūsų labai 
prašė Tamstos paklausti, kam 
ir kokiomis proporcijomis teks 
Insurance pinigai, o taip pat — 
visos barko sutaupys ir kitas 
turtas, kuris priklausė užmuš
tiems žmonėms. Prašau paaiš
kinti. Dipi. Mass

Jūsų aprašomu atveju, ka

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.

Call UL 8-2000

Sunkus artistes kelias
"Harlow". Sulaukusi vos 26 man išleido tariamai autentiš-

JOSEPH NOVELL
SCULPTOR
Private and Class

Day & Evening Instruction
130 W 57th Street N. Y. C.

CO 5-7846

DELIA 
THERAPHY EMPORIUM

40 West Lafayette St. 
Trenton. N.J.

Ladies you lose (4 inches ini (4 
weeks) with our new Discovery — 
Call 392-5876

m. amžiaus, Jean Harlow mirė 
1937 metais. Devynerių metų 
karjeroje dalyvavo 27 filmuose 
ir susilaukė tarptautinio įverti
nimo kaip įžūliai drąsi gražuo
lė ir sumani komike. Nors Har
low niekada nepajėgė pasireikš
ti kaip vispusiškai gabi artistė, 
jos garbintojų niekad netrūko. 
Norėdami išnaudoti sentimenta
lius prisiminimus. Irvving Shul-

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokykla 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokiu’ 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi )
Skolintis automašinoms, namų, remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais-
V. VEBELIONAS. 100-21 89th A'e.. Richmond Hill N Y.: HI I-v.-.
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. - Tel.

•
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6 - 9 vai vak.: šeštadieniais 9 4 v-»

ką Harlow biografiją, daugiau
sia žinių surinkdamas iš jos pir
mojo agento Arthur Landau.

Neteko tad nustebti, kad net 
4 filmų bendrovės ruošėsi pa
gaminti Harlow biografinį fil
mą. Trims iš jų projektą atme
tus, žiūrovus pasiekė tik Joe E. 
Levine pastatymas.

Tiesa, prieš porą mėnesių pa
sirodė kitas filmas apie Har
low, pagamintas Bill Sargent pi
giu elcktronovision metodu ir 
atbaigtas per 8 dienas. Pagrin
dinėje rolėje vaidinant Carol 
Lynley, bendras rezultatas ne
pasiekė net daugelio pigiųjų fil
mų vidurkio ir tai ne tik vaidy
bos, bet taip pat ir teksto, re
žisūros ir ypač techninio api
pavidalinimo atžvilgiu. Be abe
jo, elektronovisicn filmavimo 
metodas dor nėra ištobulintas 
ir vis blaškomasi bandymų fa
zėje.

Naujoji “Harlow” laida pasie
kė žiūrovus po pustrečių metų 
gamybos su 4 milijonų biu
džetu. Paliekant nuošaly išlai
das ir gaminimo greitį ar ištęsi
mą, tiek pirmos, tiek antros lai
dos atvejais pritaikant tik me
ninį standartą, galima sutikti, 

••kad paskutinioji laida tik tru
putį pranašesnė už pirmąją, Ir 
tai vien tik techninės visumos 
bei scenarijų atžvilgiu.

Can oil Baker, lyg lėlė su iš
baltintu peruku, bando pavaiz
duoti Harlow gyvenimo kalku- 
riuos karjeros epizodus nuo sta
tistės iki žvaigždės, bet jos vai
dyba lieka nenuoširdi ir paste
bimai dirbtinė. Pagaliau nei sa
vo bendra išvaizda Baker toli 
gražu neprilygsta prie Harlow.

BALDWIN AREA
Room & 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 1U blocks to 
beach. Center of all attraction 304 
4th Ave.. Asbury Park. N.J. Whole
some home cooking Friendly family 
atmosphere S40 & 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.

RESTAURANTS

SHOWCASE RESTAURANT
Open 7 days a week. 3 African lob
ster tails S3 25 or sirloin stake din
ner 533 Old Country Road West
bury L I. opposite Ohrbachs. Come 
bring the family for Sunday dinner 
Call 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

dangi kaimynų duktė neturėjo . 
valkų, tie pinigai teks jos’ar
timiesiems. Kiek tų pinigų bus. 
nežinia, nes gaunamos sumos 
dydis priklauso nuo daugelio 
aplinkybių (tarp tų aplinkybių 
— “kaltininko” kaltės laipsnis 
turi reikšmės).

Kitoks mirusiųjų turtas bus 
paveldėtas tų asmenų, kurie yra 
užmuštųjų “paveldėtojai” — 
heirs. Jei mirusieji turėjo tes
tamentus, jų turtas bus paskirs
tytas pagal testamentą. Jei ne, 
jis teks įstatymų numatytiems 
asmenims.

Dar vienas rei'kalas čia turi 
i ?’ksmes. Iškils klausimas, kas 
a' ksčiau mirė, žmona ar vy
ras. nes jei. pavyzdžiui, žmona 
mirė toje katastrofoje pirmoji, 
jų bendras turtas atiteko vy
rui. kuris gyveno bent viena 
minute ilgėliau. Tekiu atveju 
turtas bus paveldėtas ne žmo
nos. o vyro giminių.

Jei nėra aišku, kas anksčiau 
mirė, tada bus skaitoma, kad 
kiekvienas iš užmuštųjų mirė 
tuo pačiu la ku ir klzkvieno iš 
užmuštųjų turtas bus padalin
tas taip, kaip jis būtų padali
namas, jei tas asmuo būtų vė
liau miręs, negu jo nelaimės 
partneris.

Šie reikalai Massachusetts 
•yra numatyti atskirame statu
te. įkuiis vadina.il “'Uniform 
Simultaneous Death Law.

Kaip matote, reikalai yra ga
na komplikuoti ir techniški ir 
juos labai sunku išaiškinti. Pa
tarčiau Tamstų kaimynams pa
prašyti savo advokato jiems pa
aiškinti rūpimus klausimus. Esu 
tikra, kad joks advokatas, pra
šomas. neatsisakys išaiškinti.

—•—
M. Y., Detroit, Mich.

Negaliu Tamstai atsakyti į 
klausimą, nes jo nesuprantu. 
Atrodo, kad Tamsta pardavei 
namus, paimdama “mortgage” 
ant pirkėjui skolintų pinigų. 
Taip pat spėju, kad Tamsta bu
vai įrengusi tuose namuose dar 
vieną aukštą be reikalingo 
“building permit”, kad dabar 
Tamstos pirkėjas nebemoka 
Tamstai priklausančių pinigų ir 
nori atsisakyti pirkimo (rescis
sion). Jei aš teisingai supratau 
Tamstos klausimą, prašau man 
parašvti. nes yra neįmanoma 
patarti, spėliojant.

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

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

SERVICE

SCIENTIFIC MASSAGE 
AND THERAPY 

Mae Pellegrin R. P. T.
5 Irving Place. Summit. N. J. 

WOMEN ONLY 
Call 201 - 277-3194

Pagalbinėse rolėse kiek stip
riau pasirodo Angela Lansbury, 
Raf Vallone ir Red Buttons. Mo
raliniu požvilgiu vertinant, šis 
filmas rezervuotinas tik suaugu
siems.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
I VOKIŠKOS SPECIALYBE

SCHALLER & WEBER!
f 1

AUGSCIAUSTOS KOKYBES PRODUKTAI •
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
, Užeikite — įsitikinsite!

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

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewooae — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7066 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St- — AS 4-3210 | — DE 5-1154

vadina.il
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@ SPORTAS
Yonkers SC:LAK 2:1 (1:0)

Pereitą sekmadienį mūsų pir
moji iutooio komanda pralai
mėjo pirmąsias kvalifikacines 
rungtynes prieš Yonkers. Mū
siškiai, dar prieš rungtynes ne
turėjo per aaug ■vilčių, nes ne
galėjo žaisti sužeistas Trampas, 
o Budraitis, esąs kariuomeneje, 
taip pat -negaiejo pasirodyti. 
Toko keisti pagrindinai ko
mandos sudeų, kas labai nei
giamai atsibepe ypač į gynimą.

LAK į aikštę išėjo tokios su
dėties: Jankauskas; Biieris, Re- 
meza; Vainius, Kalina, Mali
nauskas; Schiiii, Daukša, Kli- 
veoka, Vasiliauskas, Budreckas 
(Trampas).

Yonkers rungtynes laimėjo 
visai pelnytai, nors ir su da
lim laimės. Mūsiškiai žaidė vi
sai defenzyviai vietomis net su 
šešiais gynikais. Puolime prak
tiškai beliko tik Budreckas su 
'Klivečka, kartais padedant Va
siliauskui.

Nepavyksta pradžioje Budrec- 
kui: . geras šūvis prazvimbia 
pro priešininko vartų virpstą. 
Gynime visai liūdnas vaizdas: 
žaidikai, atrodo, kaip apkerėti 
— laiko ir praranda kamuolį 
bei daro įvairias klaidas. Kali
na, žaidęs vargo atveju vidurio 
saugu, nesulaiko įpriešininko 
vidurio puoliko ir Yonkers ve
da 1:0.

Antrame kėlinyje mūsiškiai 
išlygina tikrai linksmomis prie
monėmis. Priteistą 11 m. bau
dini vykdęs Trampas blogai pa
taiko i kamuolį, o- Yonkerso 
vartininkas, nustebintas tokiu 
šūviu, pagautą kamullį Įsimeta 
•į savo vartus. 'Lemiamas Įvartis 
buvo vėl keistokas, bet jau šį 
kartą mums liūdnas. Iš (krašto 
lengvai priešininko paridentą 
kamuolį Jankauskas Įsimeta į 
savo vartus.

Yonkers šiuo laimėjimu užsi
tikrino sau vietą pirmoje lygo
je, o mūsiškiai ateinanti' sek
madieni dar turi vilčių ten pat 
pateikti, jei Įveiks II lygos meis
terį iš New Haledon, N. J. 
Rungtynės Įvyks Spfr. Passaic 
aikštėje, kuri yra Wayne N. 
J. Rungtynių pradžia 4 vai. va
karo. Atletas

ALGIS SAULYS IR ZITA SUKAUSKAITE susituokė rugpjūčio 14 Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Pater
son, N. J. Nuotr. V. Augustino.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Iš JAV meistrų turnyro, kuriame 
Povilas Tautvaišas pasidalino ant
rą vietą, su didmeistriu Bisguier ir 
D. Rivera, žurnalas "Chess Life” 
paskutiniam numery talpina apra
šymą, lentelę ir vienintėlę tų var
žybų partiją, būtent: Tautvaišo su 
A. Sandrinu, kuri pripažinta, kaip 
“brilliancy”. Tą partiją su komen
tarais Al Horowitzo įsidėjo taipogi 
N. Y. Times, rugp. 8 d., pabrėžda
mas, jog Tautvaišas panaudojo nau
jovę vieniškoj partijoj sužaisdamas 
5-ju ėjimu d3. Prie 19-to ėjimo ra
šoma: "Brilliant is B-R5! If then 
19 ... QxR 20. QxP mates”. Taigi, 
Tautvaišos partija, kaip grožio kū
rinys sulaukė plataus atgarsio Ame
rikos spaudoje. Pakartosime tą par
tiją ir mes savo skaitytojams. Bal
tieji: Tautvaišas, juodieji — Angelo 
Sandrin. 1. e4 e5 2. Žc3 Žf6 3. f4 d5 
4. f:e5 Ž:e4 5. d3 Ž:c3 6. b:c3 d4 7. 
Žf3 2c6 8. Re2 Rc5 9. 0-0 d:c+ 10. 
Khl 0-0 11. Vėl Be8 12. Vg3 f6 13. 
Rh6 Rf8 14. d4 2:d4 15. 2:d4 V:d4

16. B:f6 Rg4 17. R:g4 V:e5 18. Bf4 
Rd6 19. Rh5! g6 20. R:g6 h:g6 21. 
V:g6+ Kh8 22. Rg5 ir juodieji pa
sidavė, nes išvengti valdovės pralo
šimo arba mato nebeįmanoma.

Marcei Markus, pr. metų Šveica
rijos čempionas, š. metų p-bėse pa
sidalino pirmą vietą su Waltheriu. 
Čempiono vardui išspręsti prireikė 
papildomų 4 partijų. Rugp. 15 d. 
mačas pasibaigė, santykiu 2%:1’£ 
M. Markus naudai. Markus taipogi 
puikus koresp. šachmatų žaidikas. 
Su juo rungiasi mūsų Kazys Merkis, 
dabar vykstančiose pasaulio koresp. 
šachmatų varžybose Šveicarija-J A V.

Studentų pasaulio p-bes šachma
tuose laimėjo Sovietų komanda, 2- 
roj vietoj Izraelis, 3. Danija. Varžy
bos įvyko Rumunijoj.

Kanados sporto apyagrda kreipė
si į Povilą Vaitonį, kad pasiimtų 
apygardos šachmatų vadovo parei
gas.

SERVICES

SERVICE

WAITING FOR RAIN? 
WE DIG A WELL 

For Free Estimate Call 
IN 3-0909 

FLUSHING BUILDERS SUPPLY 
34-30 Francis Lewis Blvd.

SCHOOLS

KAY-LAURE’
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
and evening 
classes

• Refresher course
• Manicuring 

course 
Free placement

service
Write for brochure

KAY-LAURE*
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

New Classes start every Monday
8 Duffy Avenue 

Hicksville, N. Y. • OVerbrook 1-5313

SAILING SCHOOL

Individual Instruction 
SAILBOAT RENTALS

By Day — % Day K Hour

BLUE WATER 
SAILING CLUB
at Mihn Boat Works

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

(201) 229-5010

TRUCKING

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.

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■

NURS. HOME

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 6x14 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

For Senior Citizens will your retire
ment be a pleasure or a problem? 
Those with limited income but wish
ing to live in refined surroundings, 
having all the comforts of hotel 
service at minimum rates. Both men 
& women age 60 and over. Thorn- 
Mel Hall is located in a small com
munity 3 mi. East of Port Jefferson. 
Inquiries invited 516 - HR 3-0665.

HOUSE FOR SALE

LOST & FOUND

COLLIE $50 REWARD

Large female, Sandy brown. 70th 
Street & 13th Avenue. Brooklyn. 
August 13. Family heartbroken. 
Days 439-7548 or CL 6-3804 after 
7 PM.

World's largest Kosher 
DELI & DAIRY Restaurant 
(The ONLY ONE of its kind:)

KOSHER
CABANA

Featuring "Delishus”
ZION'KOSHER

Frankfurters - Beefburgers 
Delicatessen - French Fries

Complete Variety of
DAIRY SPECIALTIES 

Salads. Blintzes. Fish Platters
Separate Kosher Meat 

and Dairy Kitchens 
Quickest most efficient service
Open 7 days — 6 AM to 2 AM

1012 Brighton Beach Ave.
Corner Conev Island Ave.

Brooklyn • 891 -9200-1-2
Ask for Jerry or Barry

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

MRS. BURNETTE HICKS 
200 West 135th Street 

Public Typist
We specialize in cutting stencils & 
Adressing envelopes — Filling in 
All 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 All 
Our Work.
2853 Atlantic Ave. (Near Schenck) 

Brooklyn Call 827-8900

Beginners and Experienced 
STUDY PIANO 

VOICE SIGHT SINGING 
Call Anytime 

UL 7-9515
Mrs. Howell 675 Sterling Place 

Brooklyn

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

AUTO SERVICE

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienj, rugpjūčio 27, iki
Trečiadienio, rugsėjo 1, 1965

Rudens sezono atidarymui — 
"MEIN GANZES HERZ

1ST VOLL MUSIK” 
Vaidina:

Erika Koth, W. Albach-Retty ir kt. 
Briedinė filmą:

“Die Dritte von Rechts” 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

PITKIN TILE CO.
FULL SELECTION 

of colored
FLOOR - WALL - MOSAIC

TILE
Alterations - Installations 

Free Estimates
... or do-it-yourself at low cost

Call EVergreen 5-1550 
2135 Pitkin Avenue 

Brooklyn 7. N.Y.

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

Slips at sensible rates 
Skyline Marina on Flushing Bay 

College Point, New York 
Call IN 3-9708

ALDEN MUSIC CENTER
ELMONT

DANCING INSTRUCTIONS

Pre Schoolers - Pre-Ballet modern 
dance and creative. Children and 
Teenagers. Ballet, modem and mod
ern Jazz. Adtilts—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

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.

E. FLATBUSH
GRAND OPENING 

— NEW MODELS

2 Fam. brick—shingles, 6-6 spaci
ous rooms. lįį baths. Detached. 2 
enclosed lots, private driveway with 
*cai-port’ 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

BAKERY

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

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

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 Press 
474 Kings Highway Bklyn. NI 5-7412 
Slacks in stock custom fitted while 
you wait—sizes 28-50 $12.75

MEAT PIES, INC.
Affiliated with Near East Enkcry

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

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

Call 875-2295

We sell for your family convenience 
Finest

“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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C A VOKET
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 

Tel. NEwton 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. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

PADĖKA 
A f A * 

PETRAS TAMOLONIS
Mūsų mylimas tėvelis ir uošvis, gyvenęs Brockton, 

Mass., mirė rugpjūčio 7 d., 8 vai. ryte, palikdamas dideliame 
liūdesyje sūnų Ralph ir marčią Dolores Skrebiutę. A. A. Pet
ras buvo ipalaidotas iškilmingomis bažnytinėmis apeigomis, 
antradienį, rugpjūčio 10.

Velionis buvo 73 metų, kilęs iš Vilniaus krašto. Ameri
koje buvo išgyvenęs virš 50 metų.

Mes norime nuoširdžiai padėkoti visiem, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo Į ikapmes.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: klebonui kun. F. Nor- 
butui, kun. Mykolui Vembrei ir kun. Jonui Paulauskui už 
atlaikytas gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjimą į 
kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiem, kurie užprašė Šv. Mišias už 
velionies vėlę. Dėkui visiem, kurie prisiuntė gėlių papuošti 
velionio grabui. Ačiū, ačiū labai visiem, kurie liūdesio va
landoje pareiškė mums užuojautą ir suteikė suraminimo.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Vytautui Yatkavoniui už 
malonų ir mandagų patarnavimą.

Dėkui visiem ir visom, kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie laidotuvių.

Sūnus Ralph ir marti Dolores

MRS. TYLER’S 
TEA HOUSE

Private Tea and Card Reading
By Appt. 9 AM to 8 PM Daily 

635 Flatbush Avenue 
Brooklyn. Tel. 284-8332

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

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, L.I.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABQRIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHAL1NS
- SalmsKas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(pne Purest ±*arKway otauon)
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

PATIKIMIAUSIAS

LENKIŠKAS KUMPIS
šį “Geriausios Namų

rūšių, 
gauti

svarų 
popu-

ir kiekvieno piknikautojo bet kurio ežero pa
kraštyje arba kalnuose labiausiai mėgiamas 

vienintelis, tikras importuotas

maisto gaminys toks geras, kad jis užsitarnavo 
Ruošos” ženklą.

Bet kuria proga galima jį 
patiekti šiltą arba šaltą. 
Jo galima gauti lengvai 
atidaromose 2-12 
skardinėse, žinomų 
liarių — KRAKUk, 
LANTA ir POLO 
Taip pat galima 
11-13 svarų kumpiai ži

nomi TALA vardu.

POLISH 
HAM

- 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. • Tel. VI 7-4477

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

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

KARTONAS
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 4-4757 PL 4-1165
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Min. Vac. Sidzikauskas, Vil
ko ir Laisvės Komiteto pirmi
ninkas, vyks į Los Angeles, 
kur rugsėjo 11-12 bus pagrin
diniu kalbėtoju Kalifornijos 
lietuvių dienoje.

Sąjungietės Apreiškimo pa
rapijos piknike rugsėjo 5, sek
madienį, turės atskirą savo sta
lą. Prašome visas sąjungietes 
dalyvauti.

Autobusas į Apreiškimo pa
rapijos pikniką rugsėjo 5 išeis 
•nuo bažnyčios tuojau po pa
maldų (1.00 vai.), o nuo šalins- 
kų Woodhavene — 1.30 vai. 
popiet.

Maironio šėštadieninė mokyk
la pradeda naujus mokslo me
tus rugsėjo 11 d. 9 v. ryto Ap
reiškimo parapijos patalpose.

Algirdas Julius Greimas kal
bės New Yoike rugsėjo 3 penk
tadienį, 8 vai. v. Carnegie En
dowment patalpose (345 E. 46th 
St, Manhattan). Prof. A. Grei
mas šiame 'krašte yra pirmą 
kartą. Jis daktaro laipsni gavo 
Paryžiuje Serbonos universite
te 1949 m. Nuo to laiko pro
fesoriavo Aleksandrijos ir An
karos universitetuose, vasaro
mis dėstydavo prancūzų civili
zaciją Serbonoj studijuojantiem 
užsieniečiam, o vėliau buvo Po- 
tiers universiteto humanitari
nių mokslų ir literatūros fakul
teto prancūzų kalbos katedros 
■vedėjas, šią vasarą dr. A. Grei
mas dėstė Toronto uni
versitete, o sugrįžęs Paryžiun 
pereis aukštųjų mokslų mo
kyklon, kur vadovaus bendro
sios semantikos katedrai. Spau
da besidomintiems lietuviams 
dr. A. Greimas pažįstamas iš 
straipsnių Metmenyse, Dirvoj, 
Darbe, Santarvėj, Minty ir Li
teratui os Laukuose. Prof. A. 
Greimas New Yorke kalbės apie 
išeivių santykį su Lietuva. Visi 
suinteresuoti kviečiami atsilan
kyti.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas H aukšte su šildymu ir 
visais patogumais. Mėnesiui 
nuoma 69 dol. Teirautis J. Jo- 
kubausko adresu 79 Wycoff 
Ave. arba telef. EV 2-9443.

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

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas I aukšte Woodhavene. 
Tel. VI 7-5834. Teirautis bet 
kokiu laiku.

Į PABALTIEČIŲ DIENOS New Yorko Pasaul. Parodoje j
Z proga |

i LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO Į 

! RUDENS BALIUS I 
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1965 m. rugsėjo 4 d.
! SAIEVA PARKVIEW ’’Champagne" salėje | 
Z 260-262 KNICKERBOCKER AVE. "
f BROOKLYN, N.Y. iO
| Šokių muzika ir programa Z
Z Baras ir bufetas — saikingomis kainomis Z
| Graži ir vėsinama salė Z
Z Atskiri stalai 10 asm. — gaunami vietoje Z
| Puiki proga sutikti draugus ir Z
* linksmai praleisti vakarą! Z
Į PRADŽIA 8:00 v. vak. KAINA $3.00 Z

Biletai ir stalų užsakymas prie {ėjimo nuo 7:30 v. vak.

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

& ' 1
s____________________________________   s

<»daka|a GL 5-7281
Administracija .. GL 2-2923
Spaustuvė GL 2-6916
Vienuolyną* .................. GL 5-7068

LB Ryty Apygardos atsto
vų suvažiavimas įvyko rugpjū
čio 14. Apreiškimo parapijos 
salėje. Į suvažiavimą buvo at
vykęs iš Chicagos LB CV pirm. 
J. Jasaitis. Dalyvavo apylinkių 
pirmininkai iš New Yorko, New 
Jersey, Hartfordo, Bostono ir 
k. vietų. LB Rytų Apygardai 
pirmininkauja pulk. J. Šlepe
tys. Kaip tolimiausi svečiai 
dalyvavo iš Paryžiaus atvykę į 
New Yorką viešnagėn J. Šlepe
čio duktė ir žentas — ponai 
Venckai. Suvažiavimas truko 
visą dieną. Buvo ieškota būdų 
ir priemonių stiprinti LB apy
gardų ir apylinkių verkią. Nu
tarta remti žygį Į Jungtines 
Tautas.

Herkulis Strolia, priimtas į 
Metropolitan Operos orkestrą, 
•pradėjo repeticijas. Šis orkest
ras su solistais keliauja kone 
po visą Ameriką. Gastrolėse iš
būva apie 42 savaites.

Antanas Rugys, Paterson, N. 
J., Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirmininkas, imasi inicia
tyvos organizuoti vietos lietu
vius žygiui Į Jungtines Tautas 
paremti. Šiuo reikalu netrukus 
bus sušauktas Patersono lietu
vių veikėju pasitarimas.

Motery Sąjungos 29 kuopos 
pirmasis po vasaros atostogų 
susirinkimas bus rugsėjo 12, 
sekmadieni, parapijos salėje 
tuojau po pamaldų (1:00 vai. 
popiet).

Bronė Saladžiuvienė iš Ro
chester, N.Y.,' per Balfą at
siuntė Vasario 16 gimnazijai au
ką sumoje 352 dol. Tie pinigai 
buvo surinkti a.a pulk. Pra
no Saladžiaus pageidavimu vie
toje vainikų ar gėlių jo laidotu
vių metu.

Apreiškimo parapijos gyvojo 
rožančiaus draugija spalio 17 d. 
4 vai. parapijos salėje popiet 
ruošia 50 m. jubiliejaus vaka
rienę. Bus graži programa ir 
skanūs lietuviški valgiai. Narės 
bei svečiai laukiami. Auka 3 
dol. asmeniui.

Prel. Aleksandras A. Jarka, 
84 metų, mirė rugpiūčio 18. Jis 
buvo lenkų parapijos Williams- 
burge kūrėjas ir ilgametis kle
bonas. (Buvo gimęs Mount 
Carmel, Pa.; kunigu Įšventin
tas 1906. Jo tėvai buvo kilę iš 
Poznanės, Lenkijos.

Juozas Parojus paruošė dar 
vieną poezijos knygą — “Parti
zanų akys’. Eilėraščiai skirti 25 
m. paminėti okupacijos kovai. 
Viršelis ir paveikslai piešti dail. 
J. Juodžio. Išleido Nidos lei
dykla Anglijoj. Kas norėtų įsi
gyt šį leidinį, prašom skambint 
pačiam autoriui tel. 387-3178.

DR. P. VILEIŠIS kalba LB Rytų Apygardos atstovų suvažiavime rugpiūčio 14 Apreiškimo parapijos salėje. 
Kairėje — LB CV pirm. Jasaitis, dešinėje A. Radzivanienė. Nuotr. V. Maželio.

NEW YORKO LIETUVIAI KVIEČIAMI Į TALKĄ
Žygio į Jungtines Tautas idė

ja jau prigijo keliolikoje lietu
vių kolonijų JAV-se ir Kanado
je. kur jau veikia komitetai, 
šiam žygiui paremti. Apie 300 
■veikėjų talkininkauja žygio or
ganizavimui. Bendrinės lietuvių 
valandėlės ir visa eilė žymiųjų 
lietuviškos išeivijos vadų yra 
įsijungę į žygio rėmėjų eiles.

Imigracijos darbai
Balfo centras vis tebetvarko 

per 300 imigracijos bylų. Di
delė problema yra atvykimas iš 
Lietuvos. Tokias bylas daugu
ma tvarko privačiai, nes oku
pantai Balfo tarpininkavimo ne
mėgsta, tačiau Balfas turi ir 
mielai duoda įvairias formas, 
blankus bei patarimus. Balfo af 
davitus priima ir pripažįsta vi
so pasaulio JAV konsulai.

Kun. Titas Narbutas, Day- 
tono (Ohio) lietuvių klebonas, 
atostogaudamas lankėsi New 
Yorke ir buvo užėjęs į Darbi
ninko redakciją.

Lietuviškų lėlių parėdai pa
remti dali. Wm. Witkūs. gyve
nas Greenwich. Conn., padova
nojo specialiai sukurtą savo kū
rini — “Beržai“. Paveikslas sa
vo t ?ma grynai lietuviškas. Dail. 
W. Witkus 1939 parodoje “lie
tuviškojo kaimo vestuvėms“ bu
vo paruošęs dailų užrašą. Be to, 
bus galima dar laimėti dail. A- 
lėksandros Merker ir dr. Mari
jos Žukauskienės vertingi pa
veikslai. Tuo būdu norima pa
dengti bent dalį išlaidų, kurios 
susidarė išstatant “Kaimo ves
tuves” New Yorko pasaulinėje 
parodoje, “Beter Living Cen
ter” paviljone. Laimėjimų bilie
tai 5 už 1 dol. platinami ir gau
nami pas Kazimierą Genevich, 
105 Etna Street, Brooklyn, N. 
Y., Helen V. Kulber, 317 — 84 
Street, Brooklyn, N.Y., Loreta 
Stukas, 1016 Schliefer Road, 
Hillside, N.J., ir kitas komiteto 
nares.

DEŠIMTS MOTERŲ tarėsi, kaip patelkti lėtų lietuviškų l«liy parodai palaikyti. Sėdi iš k.: M. šalinskienė, , 
Helen V. Kulber, G. Genevich, L. Stukas, Br. Spudienė. Stovi A. Binkins, A. Petrash, A. Savicunas, H. Ve
nta, L. Paulik; dalies komiteto narių trūksta. Nuotr. R. Kisieliaus.

Atėjo laikas ir plačiajai New 
Yorko visuomenei konkrečiu 
darbu ateiti žygio organizato
riams į talką. Iš New Yorko vi
suomenės tikimasi daugiau tal
kos nei iš bet kurios kitos lie
tuvių kolonijos, nes juk čia yra 
žygio centras. New Yorke yra 
Jungtinės Tautos, New Yorke 
yra ir didysis Madison Squa
re Ga:den. kur lapkričio 13 su
plauks keliolika tūkstančių lie
tuvių pareikšti pasauliui apie 
lietuvių tautai daromą skriaudą 
ir reikalauti ją atitaisyti.

Komitetas Lietuvos Nepri

LB RYTŲ APYGARDOS suvažiavimo dalyviai. Kairėje pirmas iš eilės sėdi apygardos pirm. J. Šlepetys. R. 
Kezys, Venckus ir Venckienė — abu iš Paryžiaus.

BALFAS NUVEŽĖ SAUSRĄ NET Į LONDONĄ
New Yorke tebebuvo krašta 

ir sausa, kai išvažiavome. Balfo 
pirmininkas kun. V. Martinkus 
ir reik. ved. kun. L. Jankus tą 
sausrą nugabeno į Lcndoną. 
Angliją. Porą dienų pabuvus 
Londone, neteko matyti nei liet
sargių nei Skrybėlių.

Balfo vadovybė aplankė lie
tuvių namus Londone, jų spaus
tuvę, Europos lietuvio redakci
ją. Ministeris K. Balutis suren
gė vaišes, priėmimą. Ta proga 

klausomybei Atstatyti nori pain
formuoti New Yorko visuome
nę apie atliktus darbus ir apie 
problemas, kurias organiza
toriams teks nugalėti. Komite
tas taip pat kvies visuomenę sa
vo darbu talkininkauti žygio or
ganizatoriams. Tam tikslui šau
kiamas visuomenės susirinki
mas šį sekmadienį, rugpiūčio 
29, 12 vai . Apreiškimo parapi
jos salėje Brcoklyne. Praneši
mus padarys KLNA koordina
torius Romas Kezys ir finan
sinės sekcijos pirm. Antanas 
Reventas. Visi kviečiami daly
vauti.

iškėlė prie atstovybės rūmų tri
spalvę.

Londono lietuvių klebonas 
kun. Matulis rugpiūčio 17 su
šaukė didelį būrį lietuvių veikė
jų ir vadovų specialų susirinki
mą, kuriame kelias valandas 
tartasi lietuvių šalpos ir lietu
viškos veiklos reikalais.

Anglijos lietuviai retai kuris 
•kreipiasi į Balfą šalpos reika
lais. Keletas dešimčių nori kas
met atvažiuoti į JAV. Tačiau jie

Tautos šventės minėjimas į- 
vjks rugsėjo 12 Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoj. Minėjimą 
rengia Lietuvių E?ndruoinenės 
Bostono apylinkė.

Audronės Lapinskaitės tra
gišką mirti automobilio nelai
mėje Ispanijoje prismiinė Bos
tono dienraštis “The Boston 
Globė“. Laikraštis įsidėjo ve
lionės Audronės ir jos sužeisto 
brolio Dariaus fotografijas. 
Apie Audronę rašoma, kad ji 
buvusi gabi ir veikli Bostono 

egijos studentė, dalyvavu
si Bostono lietuvių tautinių šo
kių grupėje ir jaunimo organi
zacijose (skautų ir studentų). Iš 
kitų šaltinių patirta, kad ji mi
rė neatgavusi sąmonės po 5 
valandų. Jos brolis Darius taip 
pat nuvežtas į ligoninę be są
monės. bet ligoninėje atsigavo. 
Audronė buvo palaidota Palen- 
cijos mieste be šeimos ir JAV 
konsulo žinios. Rugpiūčio 23
parvežta ir palaidota Bostone, 
kur gyvena abu tėvai, prislėgti 
šios didelės nelaimės. Parveži
mu rūpinosi laidojimo direkto
rius J. Lubinas, tarpininkau
jant Atstovų Rūmų pirminin
kui John W. McCormack, de
mokratų atstovui iš Dorcheste- 
rio.

A. Gimbutienė išvyko į Kali
forniją gyventi. Rugpiūčio 16 
tuntininkės Inos Nenortienės 
rūpesčiu buvo suruoštos išleis
tuvės. Nenortų bute, kuriose 
dalyvavo visos Baltijos tunto 
■vadovės ir dalis Bostono gyve
nančių skautininkių.

sielojasi lietuvių šalpa Europo
je, ypač Lenkijoj. Sibire ir Lie
tuvoj. Susirinkime buvo tartasi 
tos šalpos derinimu.

Kai kurie Anglijos lietuviai 
domisi ar net daro žygių persi
kelti į JAV. bet londoniečiai. at
rodo patenkinti Anglija.
Tėvai marijonai jau įgijo pa

talpas Nothinghame, kur bus į- 
steigtas lietuviam berniukam 
bendrabutis Putnamo pavyz
džiu. Jiems bent pradžiai i ?ikės 
Amerikos lietuvių ir Balfo pa
ramos; pirmoje eilėje knygų, 
aprangos.

Balfo vadovai išbuvo Londo
ne tik dvi dienas, bet pamatė 
gana daug dėlia gerų vadovų ir 
užmezgė šaunią bičiulystę.

K.L.J.

Darius Lapinskas yra atvy
kęs į Bostoną pas savo tėvus. 
Jis buvo sužeistas automobilio 
nelaimėje Ispanijoje, kur žuvo 
jo sesuo Audionė. Ji jau par
vežta ir palaidota Bostone. Da
rius Lapinskas ketina išbūti A- 
meržkoje keletą mėnesių. Pir
masis jo kūrinių koncertas 
bus New York? spalio 10. vė
liau—Clevelande ir Chicagoje.

Kun. Albinas Janiūnas, šv. 
Petro parapijos vikaras, rug
piūčio 28 baigia savo vasaros 
atostogas ir grįžta klebonijom

Juozas ir Anelė Genevičiai 
rugpiūčio 22 atšventė 50 m. sa
vo vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Jų intencija šv. Mišios 
šv. Petro parapijos bažnyčioj? 
buvo 9 vai. ryto. Užprašė jų 
vaikai.
Mirė

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

William Ambrose (rugpiūčio 
10) 78 m. Velionis gyveno 130 
Addison St., Brockton, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną, dukte
rį ir du sūnus. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Kazimieras Karčiauskas (rug
piūčio 20) 74 m. Velionis gy
veno 40 Pleasent St. Waltham, 
Mass. Nuliūdime paliko 3 duk
teris ir sūnų. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Regina Audronė Lapinskaitė 
(rugpiūčio 23) 19 m. Velionė gy
veno 169 Bowen St. So. Bos
ton. Nuliūdime paliko tėvus ir 
brolį. Palaidota Naujos Kalvari
jos kapinėse.

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

Parengimai New Yorke
Rugsėjo 5 — Baltijos tautų diena 

pasaul. parodoje. Programa prade
dama 4 vai. popiet.

Rugsėjo 5 — Apreiškimo parapi
jos metinis piknikas Franklin Sq.. 
Plattdeutsche patalpose. Autobusas 
išeis 1 vai. nuo Apreiškimo bažnyč.

Rugsėjo 11 — Angelų Karalienės 
parapijos draugijų rengiamas laimė
jimų vakaras Kultūros Centro sta
tybai paremti. Pradžia 4 vai. popiet 
parapijos patalpose.

Rugsėjo 12 — Lietuvos atsimini
mų radijo — Rūtos piknikas Royal 
Gardens parke. Rahway. N. J.

Rugsėjo 18 — Skautams remti 
komiteto balius.

Spalio 3 — Darbininko rengiamas 
rudens šokių vakaras su įvairia 
programa.

Spalio 10 — Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertą ruošia New Yorko 
ateitininkai Brooklyn College Walt 

•Whitman auditorijoje. Koncertui di
riguos pats kūrinių autorius.

Spalio 17 — Tyliosios Bažnyčios 
Lietuvoje paminėjimas Carnegie En
dowment salėje New Yorke. Rengia 
Pasaulio Liet. Katalikių Organiza
cijų Sąjungos Centras.

Spalio 30 — Operetės choro kon
certas.

Lapkričio 13 — Masinė lietuvių 
manifestacija prieš Lietuvos oku
pantus Madison Square Garden. 
New Yorke, ir žygis į Jungt. Tautas. 
Vakare — susipažinimo vakaras, 
šokiai ir madų paroda.

Lapkričio 20 — Kariuomenės 
šventės minėjimas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Rengia Ramovės N. 
Yorko skyrius.

Lapkričio 27 — “Čiurlionio” an
samblio 25 metų jubilėjinis koncer
tas Webster Hall salėje. New Yor
ke. Rengia New Yorko apygardos 
Lietuvių Bendruomenė.

Numatomus parengimus pranešti 
KĘSTUČIUI MIKLUI, 71 Farmers 
Ave.. Plainview. N. Y. 11803; telef. 
(516) WE 5-0896.

WINTER BOAT STORAGE
Inside - Outside - or Wet

Make Your Reservations Now at the Big New 
MARINERS HARBOR MARINA

Do it yourself or have our staff of experienced specialists do your 
Refinishing - Woodworking 

Mechanical Work of All Types 
Call Louis Celente

Former owner and operator of Hudson Shore Marina. Montrose, NY
. MARINERS HARBOR MARINA 

3075 Richmond Terrace, Slaten Island, N. Y. 
KILL VAN KULL by SHOOTER S ISLAND 

Telephone: <212> 442-1175




