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Azijoje karo gaisras auga - ar pavyks jį užgesinti
Pakista- 
centre. 

įsibrovė
Bandymas Jungt. Tautom ir sąjungom, ar jos pajėgia išlaikyti taiką, ar sąjį 
gina sąjungininkus nuo agresijos, ar karine parama negundo leistis į karą?

Karas tarp Indijos ir 
no labiausiai dėmesio 

’Pakistanas rugsėjo 5 
jau ne į Kašmiro, bet į Indijos
teritoriją per 14 mylių. Indija 
rugsėjo 7 įsibrovė kitoj vietoj 
į Pakistano teritoriją per 16 
mylių. Veikia tankai, lėktuvai, 
parašiutininkai iš abiejų pusių. 
Žmonių aukos skaičiuojamos 
šimtais.

Karas išsiplės ar bus sulai
kytas? Kom. Kinija jį kursto, 
skelbdama, kad remia Pakista
ną. Amerika ir Sovietai rodo 
formalų neutralumą. Amerika 
tiesiogiai ir per Saugumo Tary
bą ragino abidvi puses sustab
dyti karo veiksmus ir pasitrauk
ti į buvusią padėtį, nustatytą J. 
Tautų 1949 m.

Tuo tarpu nei Pakistanas nei 
Indija nerodo noro Saugumo 
Tarybos raginimo paklausyti. 
Pakistanas kreipės į Cento or-

agresijos. Amerika forma- 
nėra tos organizacijos na- 
bet ji dalyvauja įvairiose 
organizacijos komisijose.

ganizacijos narius, kurie yra įsi
pareigoję vienas kitą saugoti 
nuo 
liai 
rys, 
tos
Ta organizacija pastatyta prieš 
egzaminą, ar ji savo įsipareigo
jimus vykdys. Pakistanas taip 
pat paskelbė atsišaukimą i J. 
Tautas ta prasme, kad Pakista
nas vykdo chartos principą — 
reikalauja Kašmirui apsispren
dimo. Egzaminas J. Tautcm, ar 
jom pavyks vėl užglostyti pa
dėtį. kaip ji buvo užglostyta 
1949 nevykdant apsisprendimo 
reikalavimo, o tik paskelbiant 
paliaubas.

Indijos kariuomenės esą

825,000 bendram Indijos gy
ventojų skaičiui 470 mil., Pa
kistano kariuomenės 230.0 0 0, 
o gyventojų 101 mil. Tačiau Pa
kistano kariuomenė esanti ge
riau ginkluota ir geriau tre
niruota.

Indija paskelbė protestą, kad 
Pakistanas vartoja Amerikos 
tankus ir lėktuvus. Pakistanas 
paskelbė, kad Indija vartoja So
vietų ir anglų ginklus. Toki tos 
karinės paramos vaisiai. Vaka
ruose labiausiai baiminamasi.

kad kom. Kinija gali paremti 
Pakistaną ir tokiu būdu išplėsti 
gaisrą Azijoje.

N. Y. Herald Tribune mažiau 
duoda informacijos apie Balti
jos kraštus nei N.Y. Times. 
Tad šiemet buvo staigmena, kai 
H. Tribune parašė vedamąjį ry
šium su Baltijos valstybių oku
pacijos sukaktim. Vedamasis 
buvo taikliai ir nedviprasmiškai 
nukreiptas prieš okupantą. Šio 
sekmadienio H. Tribune vėl in
formacija apie Latvijos ir Lie
tuvos atstovybes Washingtone 
su atstovų Arnolds Spekke ir 
Juozo Kajecko nuotraukom 
prie savi atstovybių.

Speciali korespondentė Ju
dith Stahl Viorst iš pasikalbėji-

Lietuvos mokyklose naikinamos 
Chruščiovo įsakytos reformos

Tarybinis mokytojas rugsė
jo 1 paskelbė, kad lietuvių ir 
rusų kalbom geriau išmokti ir 
mokinių darbo naštai paleng
vinti pradžios ir vidurinis 
mokslas iš 10 metų pakeliamas 
i 11 metu.

Taip pat: 
mokymo", 
atliekamas
mas vidurinėse mokyklose 
mybos pagrindų kursas". To-

kiu būdu specialybės mokytis 
jaunuolis paliekamas specialio
je mokykloje.

Tais nutarimais naikinamos 
Chruščiovo primestos ‘ ‘refor
mos”, nors 10 metų mokslas ir 
nebuvo spėtas praktiškai įvesti. 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo taip pat 11 metų laikas. Pa
čioje Rusijoje pasilieka 10 me
tų.

Daugiau vilčių, kad užgesins
ga tik fikcija (Sąjungą sudaro 
Anglija, Pakistanas. Persija. 
Turkija, bendradarbiaujant A- 
merikai).

— Kom. Kinija kaltino Indi
ją pradėjus karą.

— H. Tribune kaltę skiria In
dijai. kad ji ėmėsi ginčijamą 
klausimą spręsti ginklu, nežiū
rėdama. kad tuo gali pasinau
doti Kinija. Journal American 
dar prieš tai pavadino Indijos 
vyriausybę didžiausiu veidmai
niu, kuris žodžiais smerkė agre
siją. o darbais ją vykdė.

Kitų šalių reakcija daro įspū
dį, kad karas vėl gali būti ap- 
glostytas nesprendžiant paties 
klausimo, dėl kurio kilo karas 
— Kašmiro likimo.

— Rugsėjo 7 karo veiksmai 
buvo didinami iš abiejų pusių 
— lėktuvai bombardavo abiejų 
šalių sostines.

— JT gen. sekretorius išvy
ko paliaubų daryti. Indija dar 
prieš tai pasakė, kad JT inter
vencija nepageidaujama. Inter
vencija iš šalies tik supainioja 
reikalus. kurie sprendžiami 
tarp dviejų šalių.

— Amerika nutraukė abiem 
pusėm karinę paramą.

— Pakistanas kraipėsi į So
vietus tarpininkauti. Sovietai 
mielai sutiko ir pirmiausia pa
siūlė grįžti į buvusias pozici
jas.

— Anglija paskelbė, kad Pa
kistano nerems. Tuo pareiški
mu parodyta, 'kad Cento sąjun-

MSGR. A. GIOVANNETTI pabaltiečių dienoje mišias aukojo Vatikano 
paviljone. Nuotr. R. Kisieliaus.

-?

Popiežius atvyks j Jungt. Tautas

sudramatinti apeliaciją į 
už taiką. Tam numatyta 
4. Ar matysis su prezi- 
Johnscnu. neaišku. Kai

buvo Indijoje, popiežius nevy
ko į sostinę, bet į Bombėjų, kur 
buvo eucharistinis kongresas 
atvyko Indijos ministeris pirmi
ninkas.

Popiežius Paulius VI at
vyks i Jungtines Tautas, siek
damas 
tautas 
spalių 
dentu

vietoj “gamybinio 
kuris turėjo būti 

fabrikuose. įveda- 
sa-

PABALTIEČIŲ DIENOJE lietuvių šokčjų grupė. Nuotr. V. Maželio.

Vatikano II susirinkimo ket
virta sesija prasidės rugsėjo 
14. Prieš prasidedant katalikų 
gyvenime eina dvi kraštutinu
mų bangos. Viena bažnytines 
reformas laiko klaida. Kita re
formas nori išplėsti anapus ri
bų. kurias skyrė pats Vatika
no susirinkimas. Popiežius 
Paulius jau kelintu kartu skel
bia įspėjimus nuo kraštuti
numų. Rugsėjo 6. priimdamas 
amerikiečių kolegijos Romoje

studentus, vėl kalbėjo apie rei
kalą taikyti naujus metodus, 
bet įspėjo, kad: “Kartais siūlo
mi nauji sprendimai, bet jie ne 
visada sutinka su Bažnyčios 
mokymu ir principais”. Vėl ra
gino žiūrėti, kad nauji metodai 
išlaikytų Bažnyčios dvasią ir au
toriteto pripažinimą.

Maskva rodo šaltį
“Rusai dabar nenori būti su

čiupti -viešai padavę mums ran
ką", informavo Amerikos dip
lomatas Maskvoje. Times aiški
na. kad tai dėl Vietnamo. Dėl 
jo sovietai nutraukę ir 'kai ku
riuos kultūrinius mainus su A- 
merika. Tačiau mielai sutinka 
turistus, kurie atvyksta su A- 
merikos doleriais. Laikraštis te- 
besmerkia FBI direktorių Hoo- 
verį ir “dešiniųjų ekstremistų" 
grupes, kurių spaudimas sukliu
dė patvirtinti konsulatais pasi
keitimo sutartį. .

Lenkai Maskvos

Johnsonas paskyrė at- 
Varšuvą John A. Gro- 
lenką. tikėdamas, kad

— Kanados min. pirm. Pear- 
sonas paskelbė naujo parla
mento rinkimus lapkričio 8. Ti
kisi gauti daugiau atstovų. Da
bar iš 265 parlamento narių li
beralų tėra 127.

— Kom. Kinija daro pastan
gų, kad Azijos-Afrikos konfe
rencija būtų sušaukta kuo grei
čiau. Nori ją panaudoti kaip 
platformą agitacijai prieš Ame
riką.

— Italijoje 4 dienų lytūs pri
darė potvynius, kuriuose žuvo 
34 ir didesnio skaičiaus dar 
pasigendama. Roma iš visų pu
sių apsupta vandens, bet netu
ri ko gerti: vandentiekis at
jungtas dėl galimo užkrėtimo. 
Už vandenį moka spekuliacines 
karnas. Romoje nukentėjusią 
varguomenę rugsėjo 4 lankė po
piežius.

Austrijoje, pietinėje daly. 
Drau upės tiltas dėl potvynių 
griuvo. Visoje Austrijoje žuvu
sių priskaitoma 18.

— Albert Schweitzer, sulau
kęs 90 metų, mirė rugsėjo 7 sa
vo pastatytoj? ligoninėje Lam- 
barene. Gabono valstybėje, pa
aukojęs visą savo gyvenimą 
džiunglių gyventojam.

ALBERT
i

SCHWEIZER rugsėjo t mirt.

SANTO DOMINGO: rūpestis baigėsi, ki
tas prasidėjo — dėl tos pačios grėsmės 
Domininkonų laikinę vyriau

sybę Amerika pripažino ir sky
rė 20 'mil. paramą. Tačiau į 
ateitį žiūrima su rūpesčiu. R. 
Evans ir R. Novak (H. Tribu
ne) aiškino, kad rūpestį kelia 
busimieji rirtkimai. Esą krašte 
nuotaikos sudarytos prieš ame
rikiečius, ir tolimesnėje propa
gandoje komunistai gali stip
rėti. ne silpnėti. Nepasisekė 
jiem paimti valdžios ginklu, no
rės paimti balsavimo keliu. Dar 
aktualesnis rūpestis — kariuo
menės santykis su laikinąja vy
riausybe. Laikinosios vyriausy
bės radijo 'pranešėjas (komunis
tas) paskelbė, kad gen. Wessin metęs. Iš generolo pusės buvo 
y Wessin turi būti išvarytas iš paskelbtas kaltinimas, kad A-

krašto. Tai sukėlė kariuomenės 
aliarmą. Per savo radiją ji pa
skelbė nuogąstavimą, kad su 
laikinąja vyriausybe atgyja 'ko
munizmo grėsmė. Nors radijo 
kalbėtojas tuojau buvo pašalin
tas, bet įtampa liko. Juo labiau, 
kad komunistai atsisako atiduo
ti ginklus, jei gen. Wessin liks 
krašte.

Amerika mėgino padėti leng
vinti, kalbindama generolą, kad 
jis išvyktų. Tas paskelbė, kaip 
Chicagos Tribune rašo, kad 
ČIA pareigūnai mėgino jį pa - 
pirkti, siūlydami jam už pasi
traukimą 50.000 dol. Bet jis at-

mo su atstovais pateikė infor
macinius faktus: Latvijos atsto
vas 78 metų, Lietuvos atstovas 
68. Latvijos atstovybės štabe 
yra 6 žmonės. Lietuvos 3. ats
tovybės išsilaiko iš jų buvusių 
vyriausybių deponuoti! fondų; 
atstovai įrašyti "Mėlynojoj kny
goj, diplomatų biblijoj"; pri - 
imami Dean Rusko ir Lyndon 
B. Johnsono: švenčia nepriklau
somybės šventes ir jose priimi
nėja kitus diplomatus . ..

Tačiau visus šiuos faktus ko
respondentė apgaubia rudeni
ne nuotaika. Tekia nuotaika ky
la iš nesutarimo tarp šio meto 
pelitinės eigos ir Baltijos dip
lomatu padėties. Politinėje ei
goj: nors oficialiai Baltijos dip
lomatai laikcmį buvusių vyriau
sybių atstovais, bet departa
mentas tyliai sutinkąs, kad ga
limybės nepriklausomybei esan
čios nereikšmingos; nors jie te
beturi diplomatinį pripažinimą 
ir neliečiamybę, bet jie stoko
ja savo šalies: nors Amerika 
laikosi politikos nepripažinti pa
vergimo. bet Latvijos ir Lietu
vos žmonės, norėdami aplan
kyti savo kraštus, vizos eina į 
sovietinius konsulatus ... Ir 
•kai korespondentė nukreipia 
akis į atstovybių sienose suka
bintus portretus, jai rodosi, kad 
tų žmonių drabužiai yra iš ki
tos 
ties
atstovų 
Spekke
do desperacijos. Jie tebėra op
timistai. “Mes nepasiduosime. 
Nėra pagrindo pasiduoti. Mūsų 
laikas ateis", pakartoja ji Spek
ke žodžius. Nukreipia kores
pondentė dėmesį i diplomatų 

- -amžių — “senoji diplomatų 
gvardija" nyksta: Spekke at
keltas iš Romos, kai Latvijos 
ministeris Washingtone 1954 
mirė: J. Kajeckas. patarėjas 
nuo 1940. pakilo į Nr. 7. kai jo 
pirmatakas 1957 mirė. Tik sau
ja diplomatų likus ir daugumas 
jų per 60. Iš kur bus diploma
tų kita generacija? — kelia 
klausimą korespondentė. “Tai 
tikrai problema", sutinka J. Ka
jeckas. “Geriausias šaltinis nau
jiem diplomatam, ministerial 
sutinka, būtų pačios Baltijos 
valstybės, vėl laisvos, neprik
lausomos". Bet kada kyla klau
simas. kaip ir kada, jų atsaky
mai daros neryškūs ir pagal po
litinio egzilio garbingą tradici
ją: “Tironija, kaip šioji, negali 
trukti amžinai", kartoja atsto
vo J. Kajecko žodžius, kuriuos 
paremia su įsitikinimu Spek
ke: “Dalykai pasikeis
liūčiai. Istorija yra istorija".

Baltijos diplomatai, teko gir
dėti. nebuvo visa širdim paten
kinti aprašymu. Jų nepasitenki
nimas tikriausiai tenka ne kores
pondentei. bet jos sumaniai at
vaizduotai esamos
padėties ir Baltijos valstybių 
atstovavimo tragikai, dėl ku
rios vertinimo teks pasisakyti 
skyrium.

eios. Su esamos padė- 
nuotaika nesiderina 
nuotaikos. Esą nei 
nei Kajeckas nero-

abso-

Prez. 
stovu į 
nouski. 
jam seksis geriau suartinti Len
kiją su Amerika. Lenkijos ko
munistų partijos sekretorius 
Gomulka rugsėjo 5 atkirto, 
kad geri santykiai palaikomi ne 
žodžiais, bet darbais: tegul A- 
merika traukiasi iš Vietnamo: 
tegul neprileidžia Vokietijos 
prie atomų. Gomulkos žodžiai 
teki pat kaip Maskvos.
DĖL VIETNAMO:

Vietnamo kare nei derybose 
nieko naujo. Nauji politikų pa
reiškimai. Goldwateris pareiškė 
kad pritaria prezidento politi
kai Vietname, išskyrus Johnso- 
no daromai išimčiai Hanoi. R. 
Nixonas, kuris lankėsi Vietna
me, -pasisakė prieš derybas, kol 
š. Vietnamas neatitraukė sa
vo kariuomenės. Times vedama
jame apkaltino Nixona, kad jis ‘ 
“nerealus" ir norįs daryti pro
pagandą būsimiems rinkimam.

politinės

— Darbo dienos savaitgaly 
keliuose žuvo 572. tai 11 dau
giau nei rekordinis skaičius 
prieš porą metų.

merikos Valstybių Organizaci
jos jėgos atsistoja komunistų 
pusėje. Valstybės departamen
tas nieko neskelbė.

— Goldwateris iškėlė 2 mil. 
civilinį ieškinį pornografinės 
spaudos leidėjui Ralph Ginz
burgui, kuris savo magazine 
Fact skelbė, kad 51.189 psi
chiatrai pripažįsta Goldwaterj 
netinkant prezidento pareigom.

— Popiežius Paulius VI, pra
nešama papildomai. J. Tautose 
-pasakys kalbą, atlaikys mišias 
vienam? iš New Yorko didžiųjų 
stadionų ir tą pat vakarą išvyks 
atgal. Atvykti pakvietė J. Tau- 
gen. sekretorius.

— Betsy hurikanas rugsėjo 
7 palietė Miami 81 mylios vė
jais, Bahamos sostinę Nassau 
150 mylių ir pridarė milžiniš
kų nuostolių, esąs stipriausias 
per 36 metus. Užima 600 my
lių plotą, eina pamažu i vaka
rus.
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Bulves buvom labiau pasiilgę kaip mėsos
Atvykusi iš Lietuvos pasako

jo apie savo pergyvenimus Lie
tuvoje rusam antru kartu atė-

Aš buvau pasmerkta mirti (2) miltais ar kruopom pamaišyto 
vandens. Gakvodavom: kad 
nors druskos pridėtų daugiau ;

jus. Iš jos buvo atimtas ūkelis, 
turėjo registruotis kasdien sau
gume. Per tas dienas visko ma
tė. Matė prievartaujamas mote
ris. Matė vežimus j Rusiją. Ma
tė ir paprasčiausius plėšimus.

Gražiau apsirengęs nė Kre
tingoje negalėjo pasirodyti. Bū
davo užpuolamas ir nurengia
mas. O rūbus — pasakojo mo
teris — ruskiai nuveždavo į ki
tą miestą ir parduodavo. Patys 
nepardavinėdavo, bet pagauda
vo kokią moteiį ar kokį senu
ką, pristatydavo, kad parduo
tų, o patys už kampo žiūrėda
vo ir saugodavo, kad tas parda- 
■vėjęs su pinigais nepabėgtų.

Sunku visus žiaurumus ir ap
rašyti. Tik tas juos gali su
prasti, kas pats yra kentėjęs 
rusų rojuje. Aš pati — pasako
jo ji — buvau daugel kartų 
■mušta ir primušta. Atsigavau, 
bet atmintis liko smarkiai pa
žeista.
KALĖJIME DĖL VYRO

1946 metais mane suėmė ir 
uždarė kalėjime — Veiviržė
nuose. Vėliau iškėlė Į Kretingą, 
kur buvau labai smarkiai tardo
ma ir kankinama. Buvau kalti

nama dėl savo vyro. Sakė, kad 
jis partizanas ir kad aš jį re
miu. Reikalavo, kad jį išduo- 
čiau, kad pasakyčiau, kur jis 
laikosi. Apie savo vyrą nieko 
pasakyti negalėjau. Tikrai ne
žinojau, kur jis yra. Kai artė
jant rusam frontas palūžo, žmo
nės pradėjo bėgti, kas kur galė
jo. Tuomet nutrūko mano ryšiai 
su vyru, ir nežinojau, kur jis 
yra, pabėgęs ar suimtas. Dauge
lis mėgino bėgti, bet buvo at
kirsti ir turėjo grįžti. Kiti bu
vo suimti.

Kretingos kalėjime, kai aš 
buvau, buvo tuo metu 180 žmo
nių. Daugiau buvo vyrų, {vai
riausių profesijų — darbinin
kų. ūkininkų, tarnautojų. Ka
lėjimas buvo čekistų priežiūro
je ir priklausė sunaikinimo ba- 
ta.'ionui. čekistų viršininkas 
buvo rusas Makarovas. Tardy
mai buvo žiaurūs — mušė, 
tampė, paskui Įmesdavo į rūsį, 
kuriame buvo vanduo, o žiemą 
ledas. Išbuvęs tokioj kameroj 
vėl buvo tardomas, paskui įlei
džiamas į įprastinę kamerą. 
Nors joje nebuvo nei čiužinio 
nei narų, bet džiaugeis), kad

bent galėjai pabūti sausoje ka
meroje. Pasidėjęs savo batus ar 
švarkelį po galva, manai, kad 
dabar jau gausi pasilsėti. Stai
ga suskamba raktai, ir vėl atei
na čekistai tikrinti, ar niekas 
negriauja sienos, rengdamasis 
pabėgti, ar kaliniai ko kito ne- 
išsigalvoja. Sudreba širdis, kai 
pamatai čekistus; nežinai, kam 
iš mūsų dabar bus eilė. Tik 
širdy meldiesi — prašai Dievą, 
kad nuodėmes atleistų; nepra
šai išgelbėti nuo mirties, nes 
mirtis jau nebaisi. Tikrinda
vo kiekvieną naktį. Ir nebuvo 
tos nakties, kad ko nors neiš

vestų. Po tokio apsilankymo iš
girsti subildant duris, suūžiant 
mašinos motorą. Mūsų likimo 
broliai buvo išvežami ir dau
giau nebegrįždavo.

Paprastai juos nuveždavo už 
Darbėnų į pušynėlį ir ten sušau
dydavo.

Maistas kalėjime buvo blo
gas; 80 kibirų vandens katile 
būdavo maždaug vienas kilogra
mas mėsos. Pakabintas ant 
šniūrelio jis virdavo, kol išvir
davo. o išviręs pranykdavo. Sa
kydavo, kad jį sudorodavo šei
mininkė su čekistais. Vieną kar
tą per dieną duodavo truputį

AMERIKOS ŽYDAI IR IZRAELIS
Siūloma imti pavyzdį vieny

bei iš žydų. Bet žydų laikraš
tis “Jewish Press’’ rodo, kad 
žydai nėra toki vieningi, kaip 
iš tolo yra susidaręs įspūdis. 
Ne visi žydai pritaria žydų vyk
domai ar tarp žydų vykstančiai 
politikai.. Rugpiūčio 20 nr. 
Ralph H. Hykin, žydas mokyto
jas iš Clevelando, rašo laišką 
redakcijai ir pirmiausia susto
ja prie mokyklinės integracijos. 
Esą minėtame laikraštyje buvo 
skelbiama, kad New Yorkp-vię- 
šųjų mokyklų ir žydų mokyklų 
integracija vyksta gerai. Jeigu 
jau taip viskas gerai, tai laiško 
autorius sakosi esąs nustebęs, 
kodėl New Yorko žydų bend
ruomenė visą laiką netyrė ga
limybių uždaryti žydų mokyk
las?

“Per eilę metų rabinai visą 
laiką veikė už integraciją, ra
sių santykius ir negrų revoliu
ciją. Jie spaudė mokyklų tary
bą. kad būtų rasių pusiausvy
ra. Faktas, kad krizė tebėra lig 
šiol, rodo, kiek Amerikos žy
dų bendruomenė turi vadovau
jamos galios. Čia, Clevelan- 
de. tebėra rasės taip pat neiš
balansuotos, ir rabinai stengia
si, kad mckyklų taryba pasi
trauktų. Visoje padėtyje betgi 
keistas dalykas yra tas. kad 
Clevelando viešosiose mokyklo
se nesilanko nė vienas žydų 
vaikas”.

Kitas dalykas dėl pačių žydų 
mokyklų. Apie jas laiško auto
rius informuoja:

“Aš esu taip pat suinteresuo
tas žydų mokyklom Amerikoje 
ir jų ateitimi, nes esu kvalifi
kuotas žydų mokytojas, moks
lus išėjęs. Beth Midrash 1’ Mo- 
rim. Labai yra aišku, kad kova 
dėl integracijos, kuri vyksta

Jungtinėse Valstybėse, panau
dojama kaip gudri priemonė 
nukreipti dėmesiui nuo to, kas 
vyksta žydiškose mokyklose.

“Per paskutinius šešenis me
tus buvome liudininkai, kaip bu
vo importuojami nekvalifikuoti 
mokytojai žydai iš Izraelio; jde 
perėmė raktines pozicijas, ketu- 
ris-penkis kartus geriau apmo
kamas nei žydų mokyklų mo
kytojai, ir tokiu būdu buvo iš- 
vytinti kvalifikuoti amerikie
čiai, kurie anksčiau buvo (kaip 
pvz. Cleveland, Ohio) žydų švie
timo biuruose”.

Imigrantai iš Izraelio naujuo
se postuose esą įgalinti sustip
rinti mokytojų samdymą iš Iz
raelio. Laiško autorius ragina, 
kad šis faktas būtų pasmerktas 
visų žydų organizacijų ir spau
dos. Kodėl dėl to klausimo ne
pasisako “Jewish Press”? klau
sia autorius ir pats netiesio
giai paaiškina: “Paklaustas dėl 
to vienas Clevelando rabinas, 
ortodoksas, atsakė: “Man bur
na užčiaupta, ir man rankos su
rištos.” Jis- atsakė — tęsia au
torius — už visus Amerikos ra
binus, kurie tyli, matydami, 
kaip amerikiečiai mokytojai sis
temingai yra pakeičiami iš Iz
raelio bėgliais, kurie čia vaidi
na esą liberalai rasinėje revo
liucijoje” ir “paima riebias al
gas mūsų sąskaiton”.

“Jewish Press” tame pat nr. 
rodo pasitenkinimą, kad nauja
sis imigracijos įstatymas per ar
timiausius trejis metus įgalins 
bent 16.000 įvažiuoti iš Izraelio. 
Esą ligšiolinis įstatymas varžė 
žydų įvažiavimą iš rytų Europos 
komunistų valdomų kraštų, iš 
šiaurės Afrikos ir vidurinių ry
tų.

VĖLIAVĄ kela prie lietuviškio kryžiaus pasaulinėje parodoje rugsėjo 5, 
Vėliavą kelia A. Vakselis, komiteto pirmininkas. Nuotr. R. Kisieliaus.

nors vandens galėtum prisiger
ti. Bulvės buvom pasiilgę labiau 
kaip mėsos.

Visi kaliniai turėjo dirbti če
kistų priežiūroje. Kartą viena 
kalinė, dirbusi už kalėji
mo. rado sušalusią bulvę. Pasi
slėpus parsinešė į kamerą. Pu
sę bulvės gavau ir aš. Buvo taip 
skani kaip medus. Svajojom: o 
kad ateitų tokia diena, kurią 
nors bulvių gautume privalgyti, 
tada ir mirti būtų lengviau, nes 
iš čia išeiti jau nebebuvo vil
ties.

Kurie turėjo giminių ar ar
timųjų laisvėje, dėjo į juos vil
tis. Jie galėjo įduoti ką nors 
esantiem kalėjime, tik reikėjo 
parodyti sargui butelį samago- 
no. Buvo uždrausta ką nors 
įduoti kaliniui, bet čekistai, pa
matę butelį, tapdavo malonesni 
ir atneštą pundeliuką perduoda
vo kaliniui. Jei būdavo atneša
mas didelis duonos gabalas, tai 
prieš perduodami kaliniui duo
ną supjaustydavo gabaliukais. 
KODĖL MANE PALEIDO

Kažkas man rodės įtartina, 
kad mane rečiau tardė. Vėliau 
ir visai nustojo tardę ir leido 
dirbti kalėjimo virtuvėje. Jutau, 
kad kas nors atsitiko, bet ne
galėjau žinoti kas. Nežinioje 
ir toliau virtuvėje dirbau. Vir
dama mėsą, taip supiaustydavau 
kad visa-suvirtų ir niekas ne
galėtų jos išgriebti. Tik tokiu 
būdu ji galėjo patekt kaliniam. 
Pradėjus virtuvėje dirbti ga
vau ir geresnę kamerą, kurioje 
jau buvo narai. Niekas jau nak
tį čia neateidavo. Pradėjau ra
miau miegoti ir atsigauti.

Taip praėjo keliolika dienų, 
ir vieną kartą ateina virtuvės 
prižiūrėtojas ir veda mane pas 
saugumo viršininką. Makarovą. 
Drebančia širdim ėjau. Buvau 
nustebinta, kad jis rodėsi vi
sai malonus. Jis sakė: “šiandie
ną kalėjime pietų nevalgysi, 
mes tau užpirkome pietus val
gykloje. Ten bus vežimas, kuris 
tave parveš į Veiviržėnus”. Pa
davė valgyklos adresą ir toliau 
sako: “Esi laisva; buvai netei
singai kalinama”, ištraukė iš 
stalčiaus mano vyro laišką ir sa-

(nukelta į 3 psl.)

- HAVEN REALTY -
Red Estete • 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 Av®., Woodhaven 21, N. Y. • f el. 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

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS Į

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St;

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

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

Aprūpinkite savo artimuosius 
ir gimines

žiemai ir Naujų Metų šventėms maistu, delikatesais, vynu
— BE PRIEKAIŠTŲ SKONIU IR RŪŠIMI,
— BE PRIEKAIŠTŲ KAINA,
— GAUSUS {VAIRUS PASIRINKIMAS 

(miltai, ryžiai, cukrus, kruopos, sviestas, dešros, arbata, 
kava, kakao, medus ir kita, i•
Aplankykite mūsų parodos salę, išsirinkite, atžymėkite 
dovanas savo giminėms. Pradedant automobiliais iki pū
kinių Orenburg© šalikų, vilnonių medžiagų ir kita. Dau
geliui prekių kainos sumažintos.•
Užsakykite kelialapius pabuvoti 12-ką dienų poilsio na
muose Kaukaze. Kryme. Rygos pajūryje ir prie Maskvos.

REIKALAUKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Ave. South, New York 10003 — Tel. 228-9547

LATVIŲ tautinis šokis pabaltiečių dieną. Nuotr. P. Ąžuolo.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-554O

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Actorljoje — 2S-28 Steinway St. — AS 4-3210 I — DE 5-1154

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 Č1 vaIkS L U S 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių, j

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue .............  Ll 2-1/o7
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway . ......  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-t»o2
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...............  Li t>-8au8
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue .......... — TL 6-26/4
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue .....  Brt 8-btfGS
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1U68
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .._v............. VI 1-5455
• GRAND RAPIDS, Mich. — 63o-38 Bridge St., N.W. GL 8-22u6
• 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 - 4tn Street —................  FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AJM 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ---------  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave................... LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .........  CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2no Avenue ...... -..........  au 4-o-too
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street...........................  GR 2-6687
• 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 6-6/66
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street --------- £W 8-286»
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave. ----------------  GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue--x— 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, medvilnės
• 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 4-831? • 200 Orchard St.. New York. N.Y. 10002
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Pradedant naujus mokslo metus
Mokslo mėty pradžia kelia 

vieną klausimą, kuris yra labai 
reikšmingas tiek atskiram as
meniui, tiek jo tautinei ar rasi
nei grupei, tiek ir visai šio 
krašto bendruomenei.

Statistikai apskaito, ‘kad šį
met dėl vienokių ar kitokių prie 
žasčių nutrauks savo mokslą 
apie vienas milijonas studentų. 
Prasčiausia iš tų priežasčių yra 
to, kai aukštesnis mokslas yra 
laikomas prabanga, be kurios 
galima- ir taip gerai išsiversti. 
Tai neišmintingas ir žalingas 
■kai 'kurių jaunuolių nusiteiki
mas. Jis žalingas tuo, kad tik 
vėliau parodo karčius savo vai
sius: užkerta ateityje galimybę 
gauti geresnį darbą ir didesnį 
atlyginimą. Pabrėžiama: nieka
da mokslas ir auklėjimas nebu
vo taip tvirtai susiję su dar
bu ir atlyginimu, kaip dabarties 
metu. Ir nurodoma: kas moko
si mažiau negu aštuonerius me
tus (tai kone visiem privalo
ma), tegali uždirbti ligi 30 0 0 
del. (bendrai imant); kas moko
si apie 10 metų, pasiekia vidu
tiniškai 5000 dol. atlvginimo 
mcvam; kas praverčia savo išsi
lavinimui 15 ir daugiau metų, 
Uz.._pia į 10,000 dol. atlygini
mą. čia, be abejo, neimama dė
mesin tie reti ir išimtiniai at
vejai, kai verslu, prekyba ar 
kokiu nepaprastu išradingumu 
uždirbami šimtai tūkstančių. 
Bet ir tokiais atvejais didele 
ramstimi yra didesnis išsilavini
mas.

★
Vienu tik atlyginimu, žino

ma, mokslo matuoti negalima. 
Ne vien pinigai svarbu, nors 
geresnis uždarbis gali būti ir 
ir dažnai yra asmeninės gero
vės laidu. Svarbu ir tai., kad 
mokslas pakelia visuomenės 
kultūrinį lygį ir veda kaskart 
vis didesnės pažangos keliu. 
Čia nesunkiai galime pastebė
ti. kaip įvairiatautėje šio kraš
to bendruomenėje kai kurios 

tautinės grupės bei rasės yra 
nuo kitų atsilikusios ir kaip jos 
visam kraštui dėl to sudaro sun
kių problemų bei rūpesčių.

Net ir į lietuvių visuomenę 
žvilgterėję, rasime išsilavinimo 
skirtumą tanp senosios ir nau
josios imigracijos. Amerikos 
pirmieji lietuviai neturėjo to
kių gerų sąlygų kaip dabar nei 
patys mokytis nei savo vaikų 
leisti į mokslą. Naujai atvyku
sieji buvo • daugiau prasilavinę 
Lietuvoje ir čia, kad ir sunkiem 
pradžioje sąlygom, savo vai
kus stengėsi stumti iki kolegi
jos baigimo.

Dabar jau, galima sakyti, 
yra susilyginęs abiejų imigraci
jų jaunimas, tačiau vis dažniau 
jo eilėse pasitaiko iškrintančių 
iš aukštesnės mokyklos. Lietu
viam tai didelis nuostolis, nes 
juo daugiau kas turi mekytes- 
nių žmonių, juo jis yra įtakin- 
ges lis. Nedidelei tautinei gru
pei tai labai svarbu. Tad „jeigu 
JAV švietimo ir darbo įstaigos 
yra gyvai susirūpinusios, kad 
jaunimas siektų vis aukštesnio 
mokslo, tai dar labiau tai pri- 
va o rūpėti lietuviam — jų tė
vam. vaikam ir organizacijom.

★
Lietuviam dar vienas klau

simas degančiai epus — tai li
tuanistinis švietimas. Ir čia ne- 
?’vma sakyti, kad tai yra ko
kia prabanga arba “nereika’in- 
gas priedas”. Jis nereikalingas 
tik tam. kas jau nesijaučia esąs 
liet- vis. Sąmoningam mokytam 
lietuviui privalu gerai nūs’ma
nyti apie savo tautos praeiti ir 
gyvenamą1! plota, ms cha -ak ?- 
ri. papročius ir kultūrą. Viso to 
gerai nepažįstant, kažko stngtu 
ne tiktai mūsų išsilavinimui, 
bet ir išsiauklėjimui, mūsų as
menybei. Tai gerai supranta
ma tiktai vėliau. Užtat tėvų pa
reiga neapsileisti, bet skatinti, 
kad mc'kxklinin amžiaus vaikai 
uoliai lankytų lituanistines pa
mokas. kur tik jos yra.

Šiais metais pasirodžiusi Wis- 
consino universiteto politinių 
mokslų profesoriaus dr. V. Var- 
džio redaguota knyga “Lithua
nia Under the Soviets" yra di
delis įnašas į pavergtos Lietu
vos tikros padėties nušvretimą 
ir kitataučiu informaciją apie 
Lietuvą. Prie knygos bendra
darbių yra prisidėjusi visa eilė 
savo srities specialistų, gerai 
susipažinusių su keliamuoju 
klausimu: dr. Jonas Grinius, 
prof. Zenonas Ivinskis, dr. To
mas Remeikis. Simas Sužiedėlis, 
Vytautas Vaitiekūnas, dr. Vit
torio Vignieri ir inž. Pranas 
Zunde.

Trumpa Lietuvos istorijos ap
žvalga (3-19 p.) parašyta S. 
Sužiedėlio, kurio darbas įneša 
kai ką naujo į Lietuvos istorio
grafiją: Lietuvos krikštu laiko
mas 1251 Mindaugo krikštas, o 
1387 m. tik krikšto atnaujini
mas. Lietuvos valdovai pabrė
žiamai netituliuojami didžiai
siais kunigaikščiais, bet bendru 
titulu valdovais, po 1569 m. 
Liublino seimo Lietuva sudariu
si su Lenkija federacija, o ne 
uniia. kaio iki šiol mūsų istorio
grafijoje buvo rašoma. Gal pla
čiau reikė:o oa’iecti carinės 
valdžios rusifikacijos planus, 
kuriuos šiandien sovietinė Ru
si ia vvkdo dar su didesniu in
tensyvumu.

Pref. V. Stasys Vardvs, kaip 
knvcrns reaktorius. didž’a'JS’a 
knv^os da’i naren^es. narašė 
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dieną.

keturis knygos skyrius: Nepri
klausoma Lietuva (214), So
vietu agresiia (47-58), Partizanų 
sąjūdis pokarinėje Lietuvoje 
(85-108) ir užbaigiamasis sky
rius “Sovietų socializmo vyk
dymas Lietuvoje (237-259). Pir
masis skyrius, liečiąs neprik
lausomos Lietuvos gyvenimą, 
gali kelti abejojimą: ar nebūtų 
buvę geriau plačiau gvildenus 
Lietuvos padarytą pažangą per 
dvidešimtmeti įvairiose srity
se, mažiau vietos skiriant de
mokratiniu laikų partijų santy
kiam bei diktatūriniam A. Sme
tonos režimui. Atrodo, 'kad pas
taruosius klausimus be didelio 
knygai nuostolio galima buvo 
ir praleisti.

Antrame skvretyie "Sovietu 
agresiia" (1939-40) prof. V. Sta- 
svs Vardvs tmmoai aorašo 
kaio 1939 m. Maskva su Berly
nu susitarė pasidalyti Pabaltijį, 
tik Čia gal reikėjo pridėti ir 
slan-o susitarimo tekstą. Sovie
tu Rusijos ir Lietuvos tarpusa
vio sauanrno susitarimą ir 1940 
m. birželio 15 Lietuvos okupa
cija.

Anie nprtizanu saiūdį yra la
bai vertingas skvrehs: trumoai. 
kondensuotai ir sistemingai iš- 
dė«tvtas lietuviu nart’zanu vei
kimas nrieš sovietinius oku- 
n->r>tnc ju veik’a nadalvta i du 
’o’1—piVt'-vi’i'i 1044-

Lithuania under the Soviets

1948 m. ir baigiamąjį pasyvų
jį 1948-1952 m. Partizanų veik
loje pasireiškia lietuvių tautos 
herojinis pasišventimas už lais
vę ir beviltiškas laukimas pa
galbos iš Vakarų Europos. Tai 
liūdniausias ir heroiškiausias 
lietuvių tautos istorijos lapas.

Prof. Z. Ivinskio išsamus sky
relis apie Lietu-vos rezistenciją 
prieš Sovietus ir nacius karo 
metu. Ar šiandien reikalinga 
pabrėžti, kad 1941 metais Lie
tuvos Laikinoji Vyriausybė siū
lėsi vokiečiams dėtis į karą 
prieš Sovietus (79)? Gal užtek
tų t k priminus ano meto vo
kiečių išdidumą ir tvirtą įsiti
kinimą laimėt karą, kad jie vie

ni gali kariauti, o užimti kraš
tai turi gaminti gėrybes jų ka
ro mašinai, kaip ne karta aukš
tesni vokiečiu pareigūnai buvo 
pabrėžę. Vokiečiam nepavykus 
sudaryt lietuvių legiono ir ėmu
sis griežtu represijų prieš lie
tuvius, 1943 birželio 5 lietu
vių konferencijos Kaune atsto
vus skvrė ne apskričiu virši
ninkai (81), bet apskričiu mies
tuose sušaukti visuomenės vei
kėju susirinkimai — jie pa
rinko atstovus į konferenciją, 
tik vokiečiu okupacinė valdžia 
ne visus išrinktus atstovus pa
tvirtino. o kurių nepatvir
tino tie^«s n?,Q^o dalvvauti 
konferenci;o'e. Taip bent buvo

Zarasuose ir kituose apskričių 
miestuose.

Dr.. T. Remeikis skyriuj© 
“Kcmunistų partija ir Sovietų 
vyriausybė” smulkiai aprašo 
Lietuvos komunistų partijos au
gimą ir jos priklausomumą nuo 
Maskvos. Pasak autoriaus Lie
tuvos komunistu partija yra 
viena iš Jauniausių ir silpniau
sių Sov. Sąjungoj. Lietuvos ne
priklausomybės laikais komu
nistų skaičius niekad neprašo
ko 2000, ir daugiausia suda
rė mažumos: žydai, rusai ir len
kai. 1964 m. sausio 1 d. buvo 
69,522 komunistai ir 7,696 kan
didatai, kas sudarė 2,68 proc. 
visų Lietuvos gyventojų. Veikė 
4,458 partijos celės. Stalino lai
kais partijos centro komitete 
buvo 50 proc. rusų, šiandien 
jų procentas yra sumažėjęs, bet 
vienas kitas rusas yra centro 
komitete, kaip sargūnas, kad 
partija neiškryptų iš Maskvos 

ANTANAS KAUNAS vadovauja paradui nuo lietuviško kryžiaus į Vati
kano paviljoną. Abi nuotraukos R. Kisieliaus.

linijos. Lietuvos komunistų par
tijos veikimas yra griežtoje
Maskvos kontrolėje, Lietuvos 
administracija ir 1960 m. pri
imtas teisės kodeksas yra tik 
Sovietų Rusijos kopija (132 p.).

Pavergtos Lietuvos ekonomi
nę padėtį plačiai aprašo inž. 
Pr. Zunde, kuris tuo klausimu 
yra ne kartą periodinėje spau
doje rašęs. Pirmiausia čia nu
šviesta laipsniška Lietuvos že
mės ūkio kolektivizacija. Pra
džioje suvalstybinta visa žemė 
ir ūkiai sumažinti 30 ha (75 ak
rų), 1947 pradėta akcija prieš 
stambesnius ūkininkus, pravar
džiuojant juos “buožėm” jiem 
uždėti keleriopai didesni mokes
čiai. Tais pat metais pradėta ak
cija už visų ūkių kolelktivizaci- 
ją. Pirmas kolchozas įsteigtas 
1947 vasario mėn. Dotnuvoje; 
tais metais Įkurta dar 20 kolcho
zų, 1952 m. baigta kolektiviza
cija. Po to žemės ūkio javų ga
myba krito maždaug trigubai, 

f nukelta i 4 psl.)
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(12)
Ir ji grėbė šieną, kai kiti buvo lankoje. Žinoma, jai 
padarė grėblį, tokį mažą, kad pelė paneštų. Ir kai mo
terys laistė daržus — kas gi žengė tarpuežiu. krypuoda
ma naščiais? O, 'kokie našleliai! Ir du balti kibirėliai, 
ne kokie žaisliniai skardos, ne, tikri, apdainuotini lie
piniai. Ir visų daržų galuose ji turėjo savo ežias, savo 
daržus. Jai buvo skirtas linų pasėlis, ir kiekvienas nau
jas veršiukas, ėrelis, ar kumeliukas buvo jos, kol pa
augo ir neteko vertybės. Tiesiog nuostabu, kad namiš
kiai, diLeli rimti žmonės, galėjo rasti tiek laiko to
kiam mažam. Tačiau tie namai manė, jog čia ir yra di
džiausias svoris, tas vienas valkas. Taip meilė mato eže
rus, kur tėra lašas.

Vieną žiemos dieną buvo taip gražu, kai ji atsikėlė— 
labai snigo, tokiais gabalais, kaip baltos lėkštės. Visi 
maišėsi troboje tokiu oru, ir jai patiko, ji mėgo turėti po 

akimis visus namiškius. Piemens galėjo nebūti, jis bu
vo priešas. Be to, ką ganė piemuo tokiu laiku, kai žo
lės nerasi nė peiliu prakasęs sniegą? Taip, visi buvo- 
troboje, teišėjo tiktai, kai reikėjo šerti gyvulius ar at
nešti malkų — ugnis degė ir degė krosnyse, ar ten, 
kur kabojo katilai, vienas ant vąšo ir kiti ant trikojų— 
buvo labai linksma. Ji sekė ausimis kiekvieną grįžtantį, 
iš to, kaip priemenėje nusimušinėjo snieguotas kojas, 
buvo aišku kas įeina. *

Ir koks įdomus buvo vandens sėmimas. Ji klūpėjo ant 
suolo prie lango, ir nė prapūsti nereikėjo stiklo — buvo 
labai šilta troboje ir viskas tirpo, ledas ir nosis prie 
lango. Ir ji regėjo, kaip byrėjo sniegas nuo svirties, kai 

užkabino ir užsklendė kibirą ir. kai atkelia šulinio dang
tį. toje baltumoje prasiveria lyg eketė. Mergė pasilenkia 
žemyn, stumdama svirtį—ir čia buvo baisu, kad nepa- 
slystų. Ar galėtų svirtis iškelti žmogų.ir, jeigu ne kas 
žemai neprilaikytų, ar neiškeltų mergę per aukštai, iki 
pat svirties viršūnės? Bet mergė atsitiesia, viskas yra 
gerai. Ji labai trumpam pasideda kibirą ant šulinio ren- 
tenio. paskui nuleidžia žemyn, atkabina svirties skląstį 
ir prikabina vėl prie šulinio krašto, nuleidžia dangtį ir 
persikreipus neša vandenį. Paskui girdi priemenėje nu- 
mušant kojas, paskui vanduo pastatomas ant suolo, prie 
durų — mažoji prieina ir pasižiūri! Vanduo dar lin
guojas), ir jis atrodo gilus ir tamsus, tas kibiras. Mažoji 
apsižvalgo. įkiša piršta į šaltą gėrimą ir aplaižo. Ir bėga 
pastovėti prieš ugnį.

Puiki diena, puiki ir labai nauja — jos atsiminime ne
žinoma: vyrai raukia nagines. Didelė oda ištempta ant 
stalo, ją lygina, matuoja, raižo aštriausiu peiliu, tokiu, 
kokio nematyti virtuvėje, paskaidar kiekvieną gabalą, 
atpiautą. tampo paskui smailu peiliu išpiausto begales 
piūvelių, tarsi katė būtų įbrėžus. Tie Įpicvimai eina 
visu pakraščiu, to mažojo gabNo nakraščiu. Paskui at
rėžia iš didžiojo baisiai siaurą šikšnelę ir ją perveria 
per kiekvieną įpjovimą. Ir 'kas išeina? Juos sutraukia, 
tuos suvėrimus, ir pasidaro geldelė: pirštų galai yra bu
kas smailumas, taip, taip, kaip sūrmaišis, ir užkulnis 
dailiai susikvclduoja. O šonai pasilieka lygūs, bet juos 
gali sutraukti kaip norėdamas, ir jeigu naginė perdide- 
lė — tiktai sutempi ir viskas.

Ir kai jau užsimauna, tai dar ilgais raiščiais, iš tos 
pačios šikšnos, suvysto koją kaip vaiką, bet pirmiau 
eina autai. Ar esi matęs kaip vynioja autus? Reikia labai 
mokėti. Ir kaip šilta yra kojai, kaip lengva. Bet ne tai 
ji galvoja — tik žiūri, kad koja pasidaro daili. Ji ne
mėgsta lėlių, tačiau koją ji norėtų vystyti ir ji sako:

— Ir man.
Visi juokiasi, o labiausiai piemuo. Iš tikrųjų, koks jis 

piemuo, kodėl jis pasiliko per žiemą. Jau gana pykdo, 
kad anksti atsikelia ir sulaso gelsviausius obuolius. Bet 
sako, jis neturi namų ir negali išeiti. Jis čia ir gyvens, 
kol paaugs. Jis juokiasi, ir jam visai lengva tai daryti— 

jam taipgi nuraukė nagines. Ji jau reikalaujamai karto
ja:

— Ir man.
Prasideda 'kalbos tarp didžiųjų, jie pamažu nustoja 

juokauti ir jau tariasi rimtai, o paskui Bočelius sako:
— Ar tikrai nori? Juk nevažiuosi į mišką malkų, kam 

tau reikia? Juk turi batelius, su aulais ir be aulų? Ir 
turi klumpes. Ar tikrai nori naginių? — O ji linguoja 
galvą: — Noriu.

— Tai padarysim vaikui, — sako Bočelis. — tegu 
lepečioja 'kaip Lopelis, bet šita oda per kieta.

— Per kieta, — pritaria kiti, čiupinėdami supjausty
tus gabalus. Ir tą didįjį, kurio dar daug ant stalo. Gal 
kitą kartą mieste nupirks labai minkštos, kad pirštelių 
nenespaustų. Ir piemuo kiša savo dvylekį, sako: Gal vyž 
nų nori? Gauruotos bus su visais plaukais ir atsiduos 
raugu — bet bus minkštos. Ji piktai žiūri Į tą nedorėlį 
liežuvininką. Ir neatleidžia reikalavimo:

— Noriu naginėlių.
Bočelius apsivelka kailinius ir išeina — į klėtį, sako 

jis, ir ilgai užgaišta. Grįžęs pasakojo, kaip jis atsimi
nė, jog ant klėties turėjo būti — ir buvo — veršiuko 
paslėpsnė. jau tokia minkšta odelytė, kad gali kniuisį 
iššluostyti, jeigu įkristų į akį, ir tai jam nenutrauksi 
sparnų — tekia švelni.

Ir padarė. O, koks nuostabus buvo laikas — visi ap
linkui stovėjo, nieko nedirbdami, ir žiūrėjo, kaip Boče
lius matavo koją. Ji atkiša abi ir taip sėdi, kai jau seniai 
nebereikia, kai jau dirba. Tada ji prilenkia savo nosį 
prie Bočeliaus rankų ir atsitiesia tiktai tada, kai nagi- 
nėlės jau abi baigtos. Dievuli mano, kokios naginėlės! 
Ji apkabina jas, glaudžia prie širdies ir nepaleisdama 
spaudžia, paskui jau tebespaudžia jas viena ranka, o ki
ta apkabina Bočelių ir tiek išbučiuoja visą veidą, kad 
neliko nė vieno plauko ūsuose ar antakiuose — gal tik 
ten, kur jos lūpos neužkliuvo. Jis nesako nieko, tik 
kraipo galvą ir glosto paakius.

Pankui ji bėgioja basnirčia negirdimai, kaip Lopelis, 
ir bučiuoja visus kitus. Tiktai piemens ne. Ji visada 
laksto, kaip Lopelis, o kas bus. kai apsiaus? Dabar pra
sideda apavimas, abi kojos vėl atkištos, tačiau reikia il
gai įtikinėti, kad jai nevynios autų, mergikės nedaro 

taip — ant kojinėlių, ant pilkų vilnonių kojinėlių, ap- 
aus nagines.

Vėl visi stovi apsukui. Dabar Tėvelis austo ir ji mato, 
kad piemens ausys yra raudonos. Ji skersomis žiūri — 
jam, tur būt, nepatinka, kad jos gražesnės naginės. Ir 
ji labai patenkinta, kai dar Močiutė sako:

— Žinoma, daug gražiau už batelius, tikrai reikėjo 
vaikui naginių.

Bateliai? Niekuomet daugiau nesiausiu bateliais, gal
voja ji, bet bijo atsistoti ant aslos, nes naginėlės to
kios švelnios, tokios gelsvai rudos, ir tokios švarios, o 
troboje visi vaikšto visaip, su batais, su klumpėm — 
gali susitepti. Tačiau ją nukėlė nuo suolo ir paleido. Ji 
matė, kad jos kojos, kaip viščiukai, nutūpė ant grindų. 
Ji nemekėjo vaikščioti-visiškai nebuvo kulnų, ją trau
kė griūti aukštielninką — bet kai žengė kelius žings
nius. negalėjai sustoti, stačiai traukė ir nešė. Gerai 
jau buvo vaikščioti, pilna pėda ir ant pirštų galų, o 
geriausiai vyko suktis, bėginėti ir šokinėti. Ji taip ir 
darė.

Jau išsivaikščiojo kas prie savo darbo, o ji dar skrai
dė. Kažkas buvo įdėta į tas naginėlės, kad negalėjai 
nei atsisėsti nei pavargti. Bet paskui, vakare, ji ir 
užmigo naginėta, kažkur asloje, pakeliui prie stalo.

O rytmetį pirmas žvilgsnis buvo — kur naginėlės? 
Jos gulėjo palovėje, šalia batelių, į kuriuos nenorėjo nė 
pažiūrėti. Diena buvo panašiai graži, kaip vakar. Tiktai 
dar geresnė: Lopelis atsinešė savo atakusius vaikus iš 
paslaptingos vietos. Lopelis buvo katė, ir tarp pra
minta mergytės, kad buvo lopuota juodai ir baltai.

Labai ‘kniaukė priemenėje, ir 'mažoji atidarė duris. 
Ji visada skubėjo įleisti savo bičiulius, kai jie prašėsi 
kniaukdami ar lojo. Atidarė ir baisiai nustebo: Lopelis 
buvo už durų, taip, bet ji dabar lenkėsi pasiimti vaiko, 
kurį buvo pasidėjusi ant žemės kai kniaukė. Įsikando jį 
už sprando taip dailiai, kad jis kadarojo visom 'ketu
riom, ir jam nė kiek neskaudėjo. Padėjo vaiką mergytei 
prie kojų, prie pat naginėlių ir vėl išsireikalavo, kad 
išleistu. Išnėrė ir netrukus grįžo su antru. Taip dabar 
mergytė stovėjo sargyboje prie durų, iki katė sunešė 
keturis ir aprimo. Vadinasi, buvo visi namie.

(Bus daugiau)



DARBININKAS 1965 m., 8 d-' nr- S9-

Pabaltiečių diena
Pasaulinėje parodoje New 

Yorke rugsėjo 5 įvyko pabal- 
tiečių diena. Iškilmės prasidėjo 
prie lietuviško kryžiaus 1 vai. 
popiet. Čia prel. J. Balkūnas 
sukalbėjo maldą, Pabaltijo tri
jų tautų atstovai pasakė kal
bas. Lietuvių vardu kalbėjo Lie
tuvos atstovas Washingtone J. 
Rajeckas. Prie lietuviško kry
žiaus padėtas vainikas, pager
biant visus žuvusius dėl lais
vės. Grojant atskirų tautų him
nus, pakeltos vėliavos. (Visos 
trys pakabintos prie Lietuvos 
vėliavos stiebo).

Iš čia, nešdami vėliavas, pa
lydėti veteranų, nužygiavo i 
Vatikano paviljoną, kur 2 vai. 
buvo pamaldos. Mišias aukojo 
Msgr. A. Giovannetti, Vatika

LIETUVA SOVIETŲ VALDŽIOJE
(atkelta iš 3 psl.i 

palyginus su 1939 gamyba, gy
vulių sumažėjo trečdaliu (154). 
Kolchozininkai 1959 savo dar
želiuose, kurie sudaro tik 5.8 
proc. visos dirbamos Lietuvos 
žemės, pagamino mėsos ir pie
no produktų 65.4 proc., užau
gino bulvių 72.4 ' proc., daržo
vių 86 proc. ir vaisių 80 proc.

PABALTIEČIŲ DIENOS VAIZDAI:

visos krašto gamybos (155). Tai 
fatalEkas kolchozinio ūkio ban
krotas.

Lietuvos pramonė įjungta į 
bendrą Sovietų Sąjungos pra
monės planą, nežiūrint jos pa
kilimo, kraštui daug naudos ne
duoda, nes daug gaminių išve
žama. Jos pramonė keliama ne
proporcingai krašto reikalavi
mui, pagal suplanuotą pramo
nės kėlimą, kasmet Lietuvai 
reikia apie 32,000 naujų darbi
ninkų, tuo tarpu dabartinis 
prieauglis duoda tik 13,000 dar
bininkų, E jų apie 2,000 išveža
ma “savanoriais” į Rusijos plė
šinius, tad trūkstamus darbi
ninkus tenka gabenti iš kitur, 
daugiausia iš Rusijos, taip vyk
dant toliau iki 1980 metų lietu
vių procentas iš 79,3 (1959 m.) 
sumažės iki 66,3 (167). Taip 
Lietuvos pramonės kėlimas tar
nauja ne tik Sovietų Sąjungos 
diktatorių gėrybių gamybai, bet 
ir Lietuvos rusifikacijai.

Didžiai vertingi skyriai yra 
Vytauto Vaitiekūno “Susovie 
tintas švietimas okupuotoje Lie
tuvoje”, dr. Jono Griniaus “Li
teratūra ir menas -okupuotoje 
Lietuvoje” ir dr. Vittorio Vag- 
nieri “Sovietų politika religijos 
atžvilgiu 
autoriai 
kleidžia 
tini bei 

Pasmerkia mirti

ir

Visos nuotraukos — V. Maželio

Buvai apkaltinta 
kad jis yra bandi- 
pati jį remi, štai čia 
pavardės su para- 
perskaitė: apylinkės

Iš KAIRĖS NUO VIRŠAUS: prie kryžiaus vainiką padeda Lietuvos, 
Latvijos, Estijos diplomatiniai atstovai; Jadvyga Matulaitienė, vadovavu
si lietuvių tautiniams šokiams, stebi šokančius, akordeonu groja Joe 
Thomas stovi pranešėja Aldona šieleikaitė; publika stebi programą.

Iš DEŠINĖS NUO VIRŠAUS: dainuoja solistė Irena Stankūnaitė, 
prie Vatikano paviljono Msgr. A. Giovannetti su lietuvių grupė, viduryje 
matosi O. J. Kajeckai, prel. J. Balkūnas, gen. konsulas V. Stašinskas ir k.; 
VI: Baltrušaitis diriguoja jungtiniam chorui; lietuvių tautinių šokių mo
mentas.

Praeger, 
— Wa- 
299 p.

Pr. P.

į

Lietuvoje”, kuriuose 
visu ryškumu ats- 

pavergtų lietuvių tau- 
kultūrini naikinima ir 

persekiojimą moderniz
mo, pažangos ir skelbiamų žmo
gaus laisvių XX amžiuje.

Visi knygos skyriai paremti 
šaltiniais ir dokumentais. Nežiū
rint paminėto vieno kito ne
tikslumo, veikalas objektyviai 
moksliškai nušviečia liūdną pa
vergtos Lietuvos erškėčių ke
lią.

no atstovas prie Jungtinių Tau
tų. Pamokslą pasakė prel. J. 
Balkūnas.

Better Living Center, kur 
yra išstatytos lietuviškos lėlės, 
3 v. popiet buvo demonstruoja
mi tautiniai lietuvaičių drabu
žiai.

New Yorko valstybės 
paviljone

New Yorko valstybės paviljo
ne visą laiką būna kokios nors 
tautinės programos. Rugsėjo 5 
popietis buvo atiduotas pabal- 
tiečiams. Tai dienai surengti 
buvo sudarytas atskiras komite
tas, kuriam pirmininkavo latvis 
Karlis Balodis. Jis ir pradėjo 
dienos programą. Sugrojus A- 
merikos ir trijų tautų himnus, 
toliau programą pristatinėjo

Knygos pabaigoje pridėtas 
rinktinės literatūros sąrašas, 
liečiąs Lietuvos klausimą, nau
dotos periodinės spaudos sąra
šas ir vardynas.

Knyga rekomenduotina ne 
tik dovanoti mūsų bičiuliams 
kitataučiams, bet ir patiems lie
tuviams geriau pažinti dabarti
nę kryžiuojamą mūsų tėvynę.

(LITHUANIA UNDER THE 
SOVIETS. Portrait of a Nation 
1940-65. Edited by V. Stanley 
Vardys. Frederick A. 
Publishers. New Yopk 
shington — London. 
Kaina S7.00)

(atkelta iš 2 psl.j
ko: “Tavo vyras yra Vokietijo
je; jis tavęs ieško”. Kai man 
nuo tos žinios iš džiaugsmo ėmė 
svaigti galva, jis pasakė: “Sės
kis”, o pats išėjo į kitą kamba
rį... (Tik paskiau patyriau, 
•kad mano vyras, manęs ieško
damas parašė laišką į namus, į 
Veiviržėnus, kur mes iki 1945 
■gyvenome. Kada jis manęs ieš
kojo, aš jau buvau kalėjime. 
Veiviržėnų saugumas, pagavęs 
mano vyro pirmą laišką, tuo
jau perdavė Kretingos saugu
mui. Jiem tuomet pasidarė aiš
ku, kad aš esu nekalta ir netei
singai apskųsta. Nes mano vy
ro nėra miške, jis Vokietijoje).

Makarovas grįžo su mano by
la ir sako: 
dėl vyro, 
tas ir kad 
skundėjų 
šais.” Jas 
pirmininkas Mikas Buivydas iš 
Ruigių kaimo, Petras Dabrazie- 
jus, brigadininkas Antanas Ra- 
sutis, Pranas Dotas, Juozas Il
ginis. Jonas Pupšys, pašto vir
šininkas Povilas Bruzda, Petras 
Bruzda. Makarovas siūlė man 
paduoti skundą prieš tuos as
menis dėl neteisingo skundimo. 
Buvo parašęs tokį skundą 
man padavė ji pasirašyti.

(Bus daugiau)

parodoj
kiekvienos tautos mergaitės. 
Lietuvišką programą pranešinė
jo Aldona Šileikaitė.

Lietuvių tautiniai šokiąi
Programa pradėta lietuvišku 

suktiniu. Į areną išvesta viso 
apie 100 šokėjų. Toliau Bosto
no grupė atskirai pašoko Čigo
nėlį, Maironio mokyklos vaikai 
— Noriu miego, Vėdarą.

E viso lietuvių tautiniai šo
kiai programoje buvo įvesti trE 
kartus. Be minėtų šokių dar pa
šoko: Gyvatarą, Landutę, Audė
jėlę, Mikitą, Mikutę, Kubilą, 
Subatėlę, Malūną. Šis paskuti
nis šckis buvo pats įspūdingiau
sias visoj programoj. Visų dė
mesį patraukė šokio tempas, fi
gūros ir jaunimo žvalumas. Dar 
nebaigus šokti, publika ėmė 
ploti ir išlydėjo gausiais ploji
mais.

Dalyvavo Bostono tautinių 
šokių grupė, vad. Onos Ivaš- 
kienės. New Haveno Vijurkas, 
vad. Linos Mikalavičiūtės, New 
Jersey Baltija, vad. Vlado Ma
linio, Rochesterio Lazdynas, va- 
dov. Jadvygos Reginienės, Phi- 
ladelphijos Žilvinas, vad. Vil- 
tės Puzinienės, Waterburio Sū
duva, vad. Grožvydos Maurutie-

(nukelta j 8 psl.)
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D. Lapinskas atneša New Yorkan savo muziką
Kai įžengė pro duris jaunas 

vyras, sugipsuota ranka, kakto
je lik Uk uzsitraukusiom zau
nom, be pasisakymo buvo aiš
ku, kad tai dalyvis tos nelaimes, 
kurią šiom dienom su liūdesiu 
ir užuojauta išgyveno ne vienas 
lietuvis. Tai kompozitorius Da
rius Lapinskas, kuris drauge su 
seserim Audrone buvo ištikti 
automobilio katastrofos I s - 
panijoje...

Be susijaudinimo Darius ir 
dabar negalėjo kalbėti apie Au
dronės • netekimą. Kartumas 
skambėjo jo balse, kai pasako
jo, kaip ligoninėje slėpė nuo jo 
Audronės likimą ir jos mirtį; 
kaip palaidojo ją be jo žinios 
ir be Amerikos konsulato ži
nios; kaip nenorėjo jos kūno iš
duoti, kad būtų pervežtas į 
Bostoną. Tik W.F. McCormako, 
Atstovų Rūmų pirmininko, in
tervencija pašalino kliūtis. “Da 
giau širdies ir paslaugumo galė
tum rasti džiunglėse’.

Bet gyvenimas nesustoja su 
vieno, kad ir labai brangaus 
žmogaus mirtimi. Širdies peršu
lius ušspaudus tenka toliau da
lyvauti gyvenimo eigoje.

D.L. kūrinių koncertas bus 
spalio 10

Taip, spalio 10 New Yorke 
bus atliekami D. Lapinsko mu
zikos kūriniai. Jų pateiks ket
vertą: 1. “Mergaitės dalia” — 
ciklas pagal liaudies dainas — 
orkestrui ir balsui. Tai nėra tik 
liaudies dainų harmonizacija. 
Jis atkūręs muzikoje Įspūdžius, 
kuriuos jam padarę tos dainos. 
2. Koncertas fortepionui bei 
styginiam ir mušamiesiem inst
rumentam. 3. Suita iš baleto — 
“Daiva”. 4. Milašiaus rečitalis 
■ir koncertinė arija iš “Les sept 
solititudes”.

Milašių mėgstąs D. Lapins
kas. Vienas iš “Les sept soliti
tudes” eilėraščių, kuriame nuo
taikingai jungiasi gyvenimo ei
ga su mirties atgarsiais, jam 
rodės patogi medžiaga muziki
nei išraiškai. Ši kompozicija bu
vo baigta kaip tik prieš pat liki- 
minę kelionę....

D. Lapinsko koncertui talkins 
solistė Aldona Stempužienė ir 
pianistė Aldona Kepalaitė.

Visi šie kūriniai baigti šiais 
metais. Negaliu kurti — pasa
kojo D.L. — “idealiam orkest
rui”. Visai kas kita, kai žinai, 
kad tavo 'kūrinys bus atliktas ir 
'kokiom primenėm. Dėl to jis su 
džiaugsmu priėmė ateitininkų

ZIGMAS KUNGYS - MEDICINOS DAKTARAS
Rugsėjo 4 Į New Yorką iš 

Vokietijos grižo Zigmas Kun
gys. ten baigęs medicinos moks- 
<lus ir gavęs daktaro laipsni. Į 
Vokietiją prieš keletą metų bu
vo išvykęs iš Chicagos, kur tuo 
metu gyveno.

Gimęs 1924 Reistrų kaime, 
-Pajūryje, gimnaziją pradėjęs 
Šilalėje, ją baigė 1946 tremty
je, Eichstatte. Sunkiose poka
rio sąlygose studijavo ekonomi
ja Tiubingeno universitete. 
Čia Įsijungė Į plačią studentų 
•veiklą, buvo studentų ateitinin
kų centro valdyboje, rūpinosi 
spaudos reikalais, organizavo 
jaunimo stovyklas. Sunkiais po
kario metais reikėjo daug ener
gijos ir sumanumo, kad stovyk
las aprūpintų maistu. Z. Kun- 
gys čia veikė nuostabiu suma
numu. Kai buvo organizuojama 
ekskursija Reinu, jis vėl stojo į 
ta’ką. padėdamas kun. J. Jan
kui ir kitiems.

Atvykęs į JAV ir apsigyve
nęs Brcoklyne, griebėsi visokių 
darbų, — buvo šlavikas, šofe
ris, bartenderis, mechanikas. 
Likusi laiką skyrė visuomeni
nei veiklai. Drauge su prel. J. 
Ba kūnu ir dr. R. SomkaL? su
darė sąlygas iš Vokietijos per
kelti Ateities leidimą. Atkėlus 
rūpinosi jos leidimu. Newarke 
įsijungė į -lietuvių Bendruome
nės veiklą.

Brooklyne vėl grįžo prie

Po susitikimo su mirtini

studentų siūlymą surengti New 
Yorke jo kūrinių koncertą. O 
rengėjam ta mintis subrendo, 
kai išgirdo šiemet ateitininkų 
kongrese D. Lapinsko specia
liai parašyta muziką Jasmanto, 
Mačernio poezijai, liaudies dai
nom.
Grįš į Vokietiją

Tik išims ranką iš gipso ir 
grįš į Vokietiją, kurioje darbuo
jasi jau kelinti metai po Bosto
no muzikos konservatorijos bai
gimo. E pradžių studijavo Vie
noje, paskiau persikėlė į Stutt- 
gartą, kuris jam rodos artimes
nis, nes susidaro artimesnis ry
šys tarp profesorių ir studen
tų. Čia Stuttgarto operoje jis ir

MERGAITĖS DALIOS premjera Reutlingene. Dainuoja Aldona Stempužienė, groja 
Stuttgarto radijofono orkestras, diriguoja Darius Lapinskas.

Atlanto rajono skautai turės savą stovyklaviete
Hartford, Conn. — Skautai 

beveik kas vasarą stovyklauja 
čia vienur, čia kitur, nuomo
dami stovyklai vietą. Bet toks 
nuolatinis nuomavimas sudaro 
daug išlaidų, gi Įdėtas darbas 
nueina niekais. Pasak “Darbi
ninko”, “skaudu buvo žiūrėti, 
kai skautai griovė ir ardė pui
kius, savo rankomis pagany
tus, papuošimus, uždarant 1963 
m. jubilėjinę stovyklą; toji vie
ta jau buvo išnuomota ki
tiems.”

Skautai savos stovyklavietės 
būtinumą jautė gana seniai, bet 
tiktai praėjusiais metais rug
sėjo 26 New Britain. Conn.. į- 
vykusiame skautų vadovų ir tė
vų atstovų suvažiavime prieita 
išvados, kad skautams savą sto
vyklavietę būtinai reikia Įsigyti.

mokslo, Įstojo i Brooklyno kole
giją. kur baigė ekonomiją. Iš 
Brooklyno persikėlęs i Chica- 
gą, kuri laiką su giminėm buvo 
Įsitaisęs restoraną. Chicagoje 
baigė Illinois Real Estate Insur
ance kursus. Prieš keletą metų 
išvyko Vokietijon .medicinos 
studijuoti. Ją baigė Mainzo uni
versitete, doktoratą gavo Hei
delbergo universitete.

Pasitikdami naują daktarą, 

DR. ZIGMAS KUNGYS

praktiškai įsijungė į muzikos 
darbą — kaip operos dirigento 
■a s i s t e n tas. Kompozitoriaus 
praktikai betgi daugiau reikš
mės jam turi Tuebingeno teat
ras. Ten rašo kompozicijas dra
matiniam pastatymam— Šeks
pyrui, Kleistui ir k. Ten daug 
laisvės kompozitoriaus kūrybai, 
net ir istoriniam veikalam eks
perimentuojant moderniosios 
muzikos priemenes.

Europos muzikinis gyveni
mas eina labiau modernizmo 
linkme, palyginti su ameriki
niu. Amerikiečių net ir moder
nioje muzikoje sunkiai išven
giama ‘ klišė”, išsivadavimas iš 
masės standarto. Sunkiau čia

Po poros mėnesių. 1964 lapkri
čio 14. Atlanto rajono skautų 
vadovų ir tėvų atstovų suvažia
vime New Yorke priimti ir sto
vyklavietės Įsigijimo ir tvarky
mo nuostatai. Juose pažymėta, 
kad būtų maudymosi sąlygos, 
plotas ne mažesnis kaip 100 ak
rų ir apaugęs mišku. Stovykla
vietė, pagal nuostatus, turi bū
ti Įsigyta iki 1966 sausio 1. To
dėl vajus stovyklavietei pirkti 
tiek centre, tiek vietovėse 
vyksta intensyviai. Reikia su
rinkt nemažą sumą. Tačiau yra 
žmonių, kurie yra pasižadėję ir 
stambesnes aukas stovyklavie
tei pirkti. Pav. Hartfordo-New 
Britaino vietovėje yra paauko
jusių po 100 dol. net 16 asme
nų. kiti po tiek pasižadėję, ne-

linkime jam sėkmės profesi
niame darbe. Linkime Įsijungti 
Į gretas visuomenininkų gydyto
jų, kurie nuo seno tiek daug 
padarė lietuvių tautai. Tie gy
dytojai visuomenininkai ir čia 
gyvai reiškiasi organizuodami 
fondus, veikdami ^vairiuose or
ini. Z. Kungys turi gerą prak
tiką visuomeninėje veikloje. 
Tad — sėkmės jam visuose dar
buose. (p.) 

prasiveržia individualizmas — 
taip kaip ir visuomeniniuose 
papročiuose. Komp. D. Lapins
kas jaučia, kad buvojimas Eu
ropoje naudingas jo muziki
niam darbui. Muzikinis gyveni
mas ten gyvas. Pvz. Darmstadle 
buvo pora moderniosios muzi
kos tarptautinių festivalių.

Tuo užsimojimu jis pasisakė 
ir už tai, kad Amerikoje studi
jas baigę mėgintų pabuvoti ir 
Eurcpo,e. Iš Europos per
spektyvos kitaip ima rodytis 
ir amerikkiis gyvenimas. Tos 
neilgos atostogos Europoje bu
vo labai teigiamos ir Audro
nės pažiūrom, bet...

Pasikalbėjimas vėl grįžo prie 
skausmi.igos temos. Lyg aname 
Milašiaus eilėraštyje iš “Les 
seat solititudes” ... (B.) 

mažas skaičius asmenų aukoja 
po mažiau.

Stovyklavietei pirkti, aukom 
rinkti ir kitiem darbam bei rei
kalam vykdyti yra sudarytas 
vyriausias vykdomasis komite
tas, kuri sudaro: inž. Juo
zas Butkus — pirmininkas, Liu
tauras Siemeška — iždininkas, 
inž. Vytautas Liobis — sekre
torius, ps. Giedrė Noakaitė ir 
ps. Vytautas Kidolis — nariai. 
Hartfordo — New Britaino vie
tovės komitetą sudarof Benedik
tas Dapkus — pirminininkas, 
Antanas Šcva. Genovaitė Tijū- 
nilienė. Kazys Petruškevičius ir 
Jonas Šimanskis; talkininkai: 
Juozas Raškys, Vytautas Pilei- 
ka, Vytautas Zdanys, Augusti
nas Virkutis. Algirdas Pilvelis, 
Kazys Dūda, Vytautas Tučiokas 
ir Vytautas Raškevičius.

Šis komitetas jau yra išsiunti
nėjęs s-kautų tėvams, rėmėjams 
ir prijaučiantims lietuviams ke
turis atsišaukimus; vieną anglų 
kalba. Vienas atsišaukimas bu
vo paskaitytas per Hartfordo 
lietuvių ‘Tėvynės Garsų” radi
jo programą; skaitė Genovaitė 
Tijūnėlienė.

Tiek centro, tiek vietovių ko
mitetai prašo visus lietuvius 
skautus didįjį darbą paremti sa
vo auka. J. B.

Remia žygį į Jungi. 
Tautas

Hartford, Ccnn, — L. B. 
apylinkės valdyba rugpjūčio 27 
lietuvių klubo patalpose sušau
kė gausų susirinkami žygiui į 
Jungtines Tautas apsvarstyti. 
Visi susirinkimo dalyviai pasi
sakė visais galimais būdais šį 
žygi remti: rinkti aukas, par
davinėti bilietus ir ženklelius, 
populiarinti vietinėje spaudoje, 
organizuoti lapkričio 13 trans
portą Į New Yorką ir k. Tiem 
re kalam tvarkyti komitetas: 
Algimantas Dragunevičius. Bro
nė Zdanienė, inž. Justinas Gun- 
tulis, dr. Antanas šerkšnas, 
Feliksas Bočiūnas, Gražina A- 
leksanr’ravičienė ir Juozas Raš
kys. Apie reikalo svarbą Alg. 
Dragunevičius rugp. 29, sek
madieni. pranešė ir per “Tėvy
nės Garsų” radijo prigramą. 
Šiuo metu mūsų apylinkėje au
kas jau renka trylika rinkėjų.

J. Bernotas.

KOMPOZITORIUS DARIUS LAPINSKAS

Užsibaigė vasara
Pranciškonų sodyba Kenne- 

bur.kporte turi tik du sezonus
— žiemą ir vasarą. Žiemos se
zonas skirtas mokslui, vasaros
— poilsiui, susitikimui, tautinei 
atgaivai ir dainai. Tiek vienu, 
tiek kitu laiku sodybą pripildo 
daugiausia jaunimas, kuris čia 
visai yra neatskiriamai suaugęs 
su šia vieta. Teikia buvo šios 
vietovės paskirtis per penkioli
ka metų, taip buvo ir šią vasa
rą.

Berniuku stovykla
Tradicinė berniukų vasaros 

stovykla šiemet praėjo sukak
ties ženkle, nes buvo penkio
liktoji iš eilės. Ji buvo pati gau
siausia. Susirinko virš šimto 
berniukų, kurie čia mokėsi, 
linksminosi, sportavo ir ilsėjo
si. Degė laužai, skambėjo mu
zika, buvo pamokos, talentų 
vakarai, minėjimai ir sporto 
šventės.

Ateitininkai ir skautai
Ateitininkų stovykla šiemet 

buvo irgi daug gausingesnė, 
nes prie moksleivių prisijungė 
dar ir jaunučiai. Jie turėjo daug 
gražių paskaitų, literatūros va
karų, laužų, šokių ir muzikos. 
Netoliese vienuolyno parko pu
šyne šventiškai pasipuošę va
sarojo ir jūros skautai, kurie 
palaikė gerus santykius su atei
tininkais ir neatsiliko savo jud
rumu ir skautišku išradingumu.

Suaugusiu vasarvietė
Tais pačiais metais, kai tik 

buvo atidaryta berniukų stovy
kla Kennebunkporte, pradėjo 
verkti ir vasarvietė suaugusiem. 
Pradžioje lankėsi tik berniukų 
tėvai ir pranciškonų gerada
riai, vėliau gi pradėjo čia vasa
roti visi lietuviai. Šią vasarą vi
si vasarvietės kampeliai buvo 
užimti. Net apylinkės meteliuo
se ir hoteliuose skambėjo lietu
viški balsai, čia buvo atvyku
sių lietuvių iš visų Amerikos ir 
Kanados vietovių, šiemet nesti
go nei saulės nei šilto oro. Jei 
Atlantas ir nevisada buvo šil
tas, tai baseinas visad malonus. 
Buvo literatūros vakarų, kon
certų, minėjimų, dainų ir pasi
linksminimų, kurie visus atosto
gautojus jungė į lietuvišką šei
mą.

Metinė šventė
Pačiame sezono vidury vyko 

metinė pranciškonų šventė su 
pikniku. Nors i šią šventę ne- 
beatvyksta tiek daug autobusų 
iš aplinkinių lietuvių kolonijų, 
kaip kad buvo prieš kiek metų, 
bet vistiek dalyviai skaičiuoja
mi tūkstančiais, šiemet iškilmes 
padidino vienuolyno viršininko 
ir buvusio provincijolo T. Jur
gio Gailiušio, O.F.M. sidabrinis 
kunigystės jubiliejus, kuris bu
vo tą dieną paminėtas. Bostono 

Kennebunkporte 
šv. Petro parapijos choras, va
dovaujant komp. J. Kačinskui, 
gimnazijos salėje išpildė aukš
to lygio koncertą, gi O.. Ivaškie- 
nės tautinių šokių ansamblis 
sužavėjo didžiulę publiką.

Nauja statyba
Nemažos svarbos Įvykis buvo 

šią vasara Kennebunkporte ir 
tai, jog po ilgo laukimo ir kliū
čių yra pradėta naujos koply
čios statyba. Liepos 22. prel. J. 
Balkūnas kartu su vienuolyno 
viršininku Jurgiu Gailiušiu, da
lyvaujant stovykloms ir vasar
vietei, pašventino Sklypą ir pra
kasė žemę koplyčios pamatam. 
Buvo pasakyta kalbų, surinkta 
aukų. Rugpiūčio 6 jau dundė
jo mašinos ir darbas pradėtas 
visu smarkumu. Jei nebus ypa
tingų kliūčių, iki žiemos mano
ma uždengti stogą. Naujosios 
vienuolyno koplyčios pašventi
nimas pramatytas ateinančią va
sarą per metinę šventę. Archi
tektūrinius koplyčios planus pa
ruošė dr. A. Kulpavičius, deko
ruos dailininkas V. K. Jony
nas.

Pradedamas žiemos sezonas
Vasaros jaunimui ir senimui 

iš pranciškonų sodybos išvy
kus, neilgai reikėjo laukti ant
rojo sezono — mokslo metu 
pradžios. Šis sezonas ilgas, jud
rus ir darbštus. Iš visų kampų 
gimnazijos suvažiavęs lietuviš
kas jaunimas sems mokslą ir iš
mintį, kartu augs i vyrus, kurie 
bus visų mūsų pasididžiavimui.

S. J.

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Po 100 dol. Mrs. E. Riekus. Philadelphia. Pa.. Įrašo mirusius 
Anuprą ir Rozaliją Saukus ir gimines.
A.R. Balsiai. New York City, N.Y.
Mr. Mrs. St. Karmazinai. Woodhaven, L.I., įrašo mirusius 
Oną ir Kazimierą Karmazinus.
Mr. Mrs. A. Wick, Pittsburgh, Pa.
Marija Pakutka-Koncienė ir sūnus Vytautas. Wood
haven, New York.
VI. Ivonis, Brooklyn, N-Y-. įrašo mirusius tėvus Juo
zapą ir Oną.

50 dol. V. Tumpicnė, Woodhaven, L.I., Įrašo tragiškai žuvusį sū
nų Lietuvoje Steponą Tumpį.

23 dol. NN Hamilton. Kanada.

20 dol. E. Katilienė, Omaha Nebraska.
Po 10 dol. Lowelio šv. Juozapo parapijos tretininkai. Mass.

Mr. Mrs. L. Lendraičiai. So. Boston, Mass.
J. Tamašauskas. Paterson, N.J.
K. S. Gruzdas. Quincy, Mass.
Kun. K. Kuzminskas, Lawunce, Mass.

Nuoširdus ačiū visiem aukavusiem. Nuolankiai prašome greit 
prisidėti kad ir nedidele auka. Reikalingos didelės sumos per
kant žemę. Todėl skubinkime ugdyti fondą. Aukas siųsti: Build
ing Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick Ave.., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

LIETUVIŲ R.K. DARBININKŲ 
SV. JUOZAPO SĄJUNGOS 

50 metų jubiliejaus seimas Į- 
vyks spalio 16, šeštadieni, šv. 
Petro lietuvių parapijos salėj-c, 
So. Boston. Mass. Seimas pra
sidės bažnyčioje šv. Mišiomis 
10 vai. ryto.

Visi kuopų nariai, LDS or
ganizacijos centro ir garbės na
riai maloniai kviečiami daly
vauti. Taip pat kviečiami daly
vauti, jei gali, dar gyvi pirmie
ji L.D.S. steigėjai ir buvusieji 
L.D.S. dvasios vadai, pirminin
kai ir kiti buvę valdybos nariai, 
nes šiame seime bus sprendžia
ma, ar L.D.S. organizacija dar 
palaikyti ar likviduoti.

L.D.S. Centro Valdyba 
—• —

— Pedagoginiame Lituanis
tikos Institute, kuris veikia 
Chicagoje. mokslas pradedamas 
rugsėjo 18, šeštadieni, 9 vai. 
30 min. ryto. Šį semestrą dės
toma lietuvių kalbos sakinio 
struktūra ir jo skyryba, verti
mai iš anglų kalbos iD. Velič
ka). pasaulio lietuvių isterija 
(V. Liulevičius), lietuvių kalbos 
metodika ir mokyklinė prakti
ka (A. Dundulis), lietuvių kalbos 
morfologija ir akcentologija 
(K. Girvilas). literatūrinės sro
vės ir jų atgarsiai lietuvių li
teratūroje (D. Velička). Kas gal
voja lankyti institutą, bet dar 
nėra užsiregistravęs, prašomas 
atvykti aukščiau minėtu laiku 
užsiregistruoti. Neakivaizdinis 
(korespondencinis) institute ei
namų dalykų dėstymas vyksta 
be pertraukos. Galima registruo 
tis bet kada ir bet kur gyve
nantiems. Kreiptis adresu: P.L. 
Institutas, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago. Illinois 60636.

— Prof K. Pakšto monogra
fijai gen. Jonas Černius paau
kojo S10. o Elena Juknevičienė 
— S5.

DANUTA VENCLAUSKAITĖ 
KVIEČIA

Waterbury. Conn., gyvena di
delė labdarė Danuta Venclaus- 
kaitė, kuri rugsėjo 11, šį šešta
dieni, 4 v. popiet savo sodybo
je rengia jau tradicija virtusi, 
parengimą, kurio visos pajamos 
skiriamos Balfui Vasario 16 
gimnazijai remti, kad ši gimna
zija ilgiau pajėgtų ugdyti lietu
viškosios dvasios mūsų jauni
mą Europoje.

Kaip visada, taip ir ši kartą 
šiuo pobūviu nori pagerbti sa
vo tėvus — a.a. advokatą Ka
zimierą ir Stanislavą Venclaus- 
kus už jų didelę meilę Lietuvai 
ir visiems lietuviams.

Ji labai kviečia atsilankyti Į 
ši pobūvį, nes nežino, ar galės 
surengti kitą toki tradicinį po
būvi. kurs iš eilės turėtų būti 
vasario 16. Ji dabar sirguliuoja 
ir turės atsidėti gydymuisi.

Pobūvis bus 89 Spindle Hill 
Road. Waterbury 12, Conn.
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Lietuvos
Lietuvos vėliava, nustatyta 

Lietuvos konstitucijos, ten ir 
aprašoma ir Įstatymu nusa
koma. kaip ir kada naudotina 
ir gerbtina.

Tai viskas tiko Lietuvai 
esant nepriklausomai valstybei. 
Tai, savaime aišku, tinka ir da
bar. Bet šalia to. kai L-’-tuva 
okupuota Sovietų Rusijos, atsi
randa dar vienas reikalavimas, 
tiesa, nerašytas, būtent, Lietu
vos vėliavą kelti visur, kur tik 
Įmanoma, tuo pabrėžiant, kad 
mes niekad nepripažinome ir 
nepripažinsime Lietuvos okupa
cijos.

Lietuva šio krašto vyriausy
bės laikoma nepriklausoma val
stybė su akredituotais diploma
tais. Tačiau nevisada ir nevi- 
sur pasinaudojama teise Lietu
vos vėliava iškelti. Daugel v at
veju. kai kur ir kai 'kada, daro
mi sunkumai ir trukdymai. Sa
kysim. pernai pasaulinėje paro
doje New Yorke lietuvių vėlia
vos kelti neleista. Tačiau šie
met po kultūringo lietuviu pa
sirodymo ir po atatinkamų žy
giu Lietuvos vėliava plevėsuoja 
prie kryžiaus ir net padėtas 
užrašas: Lithuania. Tuo kryžius 
tampa savotišku paviljonu pa
saulinėje parodoje ir drauge by
loja. kad Lietuva yra laisvųjų 
pasaulio tautų tarpe. Tai dide
lis laimėjimas ir energingo pa
saulinės parodos lietuvių komi
teto nuopelnas ir žygis.

Visa lietuviškoji spauda ta i- 
vvki atžymėjo, bet daugumoje 
tik gauta korespondencija iš 
parodos komiteto pareigūnu. 
Vieninte’is tik Darbininkas ši 
Įvyki talpino pirmajame pusla- 
pvie didele antrašte, o iki šiol.

vėliava
talpindamas foto korespon
dentų nuotraukas, ši Įvyki nuo
latos pabrėžia, primena ir dar 
gal kai kam patiekia kaip nau
jieną.

Kituose laikraščiuose tai pra
ėjo kaip eilinis dienos epizo
das. Stambiomis raidėmis pir
majame puslapyje buvo talpina
ma kitokios sensacijos, dažnai 
net Lietuvai nieko nereiškian
čios.

Vėliava visais amžiais visose 
tautose buvo ir tebėra simbo
liu egzistencijos ir demonstra
cijos. Mes dažnai to kažin 'ko
kiais sumetimais atsisakome. 
Turime teisę, bet ja nesinaudo- 
jame. Jei atsiranda kliūtis — 
jos nepašaliname, bet. žemaitiš
kai tarus, apsikeičiame. Tuo 
sakyčiau, visai be reikalo, lyg i 
pogrindį lendam, lyg kas to iš 
mūsų reikalautų ar norėtų. Ži
noma, vra tekiu, kam vieša mū
sų demonstracija nepatinka, ta-

čiau to neturime žiūrėti.
Velykų rytą Prisikėlimo pro

cesijoje lietuvių parapijose ne
šamos bažnytinės vėliavos, bet 
dažnai ir Vatikano. Tvarkoj— 
tai $v. Tėvo vė iava žygiuoja 
džiaugsmingojo Aleliuja para
de. Bet kodėl gi neriame Lie
tuvos vėliavos? Ar mes, lietu
viai, ir visa Lietuva nesidžiau
giame triumfališkuoju Aleliuja? 
Tikiu, kad to niekas nedrau - 
džia. bet nepasirūpiname ir ne
pasistengiama, kad ji būtų ne
šama.

Lietuvos vėliavą Šiandien rei
kia pagarbiai nešti visose gar
bingose vietose, nes jos simbo
linis pradas yra be galo reikš
mingas.

Reikia tikėtis, kad ate’ty bū
sime apsukresni, apdairesni. 
Lietuvos vėliava neliks tik Va
sario 16 minėjimų neišvengia
ma scenos puošmena. Tebūnie 
ji dabar ir kartų kartoms — 
laisvės, kovos, tautinės stipry
bės ir ryžto simbolinė pirmūnė.

Jonas Rūtenis

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

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

JŪROS SKAUTŲ STOVYKLA
Bostc.no jūrų skautų Nemuno 

tunto skautės ir skautai ir šiais 
metais stovyklavo gražioje lietu
vių pranciškonų sodyboje, Ken
nebunkport, Me. Stovyklavo 17 
jūrų skautų ir jaunių, 5 jūrų 
skautės bei ūdros, 2 budžiai 
ir 5 vadovai. Savaitgaliais sto
vy klaujančių skaičius žymiai 
padidėdavo. Stovyklai vadova
vo Bronius Kovas, Mykolas Ma
nomasis ir Aleksa Kovienė. 
Jiem talkino Inž. V. Izbickas ir 
Nemuno tuntininkas P. Jančaus- 
kas.

Oras pasitaikė puikus. tai 
stovyklautojai turėjo galimybės

LATVAITĖ pranešinėja programą. Nuotr. P. Ąžuolo

pilnai išnaudoti laiką buriavi
mui bei irklavimui. Be to, buvo 
atliktas patvarumo žygis dvira
čiais, žuvavimo iškyla žvejų lai
vais, šaudymo rungtynės, plau
kimas, nardymas, burlaivių re
gata. Taip pat buvo paskaitos 
iš religijos (svečias iš Australi
jos kun. P. Butkus ir LJ Skau- 
tijos vyr. kapelionas kun. J. 
Raibužis. S.J., iš Chicagos). lai
vininkystės ir pirmosios pagal
bos (M. Mancmaitis), gamtos pa
žinimo. Lietuvos istorijos, jūrų 
skautijos santvarkos (P. Jan
čauskas), namų ruošos ir higie
nos mergaitėms (A. Kovienė).

Rugpjūčio 7 sulaukėme iš 
Chicagos vyr. skautinl. ko E. 
Venglansko ir vyr. lietuvių jū
rų skautijos kepelieno kun. J. 
Raibužio, S.J. Žiūrėjome fil
mo iš kitų vietovių jūrų skau
tų stovyklų bei suvažiavimų, 
matėme daug kur ir mūsų bos- 
toni'kius. Mums gi sugulus, 7 
budžiai ka'.didatai nakt’es glū
dumoje prie šnl. kščiančių At
lanto bangų davė budžlo Įžodi: 
V. Izbi: kas. E. Mickūnas. G. 
Čepas, D. Jančauskas, V. Ulevi
čius. V. Adomavičius ir A. An
tanavičius. Juozas Vaičjurgis ir 
Povilas Jančauskas davė jūrų 
paskautininkio priesaiką.

Rucoiūč:o 8 po pamaldų už 
žuvusius jūrų skautus, kurias 
laikė kun. J. Raibužis. S.J., prie
plaukoje buvo vainiko nuleidi
mo iškilmės, o po jų — iškil
minga sueiga “ant denio”. Him
nai. malda, įsakymai. Ūdros i- 
žodi davė Loreta Jackūnaitė, 
trečios kartos lietuvaitė, jūrų 
skautės — Danutė Jackūnaitė. 
Kristi ta Jančauskaitė ir Kristi
na Kriaučiūnaitė. Bronius Ko
vas. Gintaras Čepas. Donatas 
Jančauskas. Vytautas Ulevičius. 
Jurgis Lendraitis, Edvardas 
Matio-ka ir Vincas Steponaitis 
buvo vyr. skautininko apdova
noti l ot. jūrų skautijos žyme
niu. o.j.s. M\ kc’as Mancmaitis 
— I J skauti os 35 metu sukak
tuviniu že k’u. T. Jurgiui Gai- 
liušiui. O.F.M. jo 25 m. kuni-

Klausimas

Prieš šošis mėnesius nuplikau 
sūnui motociklą “Honda”, bet 
užregistravau savo vardu; sū
nus tėra 20 m. Turiu ir pirki
mo pardavimo kvitą (sales slip).

Birželio mėnesi mano sūnus, 
studentas, išvyko atostogų pas 
savo senelį Į nemažą ūki vaka
rinėj ' Massachusetts daly. Tik 
prieš mėnesi sužinojau, kad ma
no sūnus, nutaręs parduoti ma
no motociklą ir susiderėjęs su 
vietiniu žmogum, -(ne dealeriu), 
atidavė mano motociklą ir už ji 
gavo ne pinigų, bet du sugriu
vusiu trekiuku (pick-up trucks), 
kurie niekam neverti. Esą mano 
sūnus dar gavęs vieną sugriu
vusią mašiną, kurios tas žmo
gus. matyti, norėjo nusikartyti. 
Sužinojęs apie ši reikalą, tuoj 
paskambinau tam “pirkėjui” ir 
pranešiau, kad mano vaikas ne
turėjo teisės parduoti savo tėvo 
motociklo ir kad jis yra nepil
nametis. Tas tik pasijuokė iš 
manęs. Prašau man paaiškinti, 
ar turiu teisę atgauti savo mo
tociklą?

Tėvas, Mass.
Atsakymas

Kadangi Tamsta esi motocik
lo savininkas, gali patraukti 
“pilkėją” teisman dviem bū
dais: vienas — “writ of reple
vin" — pareikalauti atgal mo- 
tocik’o; kitas — “tort — con
version" pareikalauti iš “pilkė
jo" ’tamstai padarytų nuosto
lių. jam pasisavinus Tamstos

turtą. Jei motociklas būtų prik
lausęs sūnui, ne Tamstai, jis 
kaip nepilnametis turėtų teisę 
“pana kinti” (rescind) savo su
tarti su pirkėju ir pareikalau
ti jam gražinti motociklą. Ne
pilnamečių sutartys gali būti 
“panaikinamos” (jos yra voidab
le) nepilnamečio asmens, bet 
jos negali būti “panaikinamos” 
kitos pusės. Kartais dėl to su
sidaro labai neteisinga (unjust) 
situacija, dėl kurios, nepai
sant Įstatymų, gali pasipiktinti 
teisėjas.

Kadangi Tamsta esi savinin
kas. o ne sūnus, ši problema 
Tamstai nėra aktuali. Patarčiau 
ilgai nedelsiant nueiti pas vie
tinį advokatą, kuris nutars, ko
kių priemonių reikia imtis mo
tociklui arba nuostoliam atgau
ti.

I LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi S'l’G )
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
1 V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; H1 l-tii.^

A. VEDECKAS, 83 Morgan St.. Stamford, Conn. — Tel. .iZo-u..
•

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

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

■ —

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie- 

vtuviškas maistas prieinama kaina
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y 
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

3 CRIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIUS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yo kviies D.cižiausia. Gražiausia Bak.ų Krantine
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
A ’ara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

gavimo picga vyriausias skauti
ninkas keikė “Pajūriais pama
riais" knygą, o Nemuno tuni
kai P. Ja ičauskas — liet, jūrų 
skautijos garbės rėmėjo adre
są. Svečias vyr. skautininkas 
gavo iš tunto vadovų tauti
niais motyvais albumą, o vyr. 
kapelionas kun. J. Raibužis, S. 
J. — gintarinę iš Lietuvos at
vežtą lėle. F o visų iškilmių sve
čiai, vadovai ir tėvai prie bend
ros kavutė ture o progos pasi
dalinti nuomonėmis.

Paskutinė stovyklos savaitė 
prabėgo kaip sapnas — buriavi
mas. ii klavlmas. šokiai su atei
tininkais. laužai ir štai —trimi
tas paskut niam vėliavų nuleidi
mui. Suėjome ant cenlo, suėjo 
vadovai. suė:o ir mūsų kaimy
nai ateitininkai, o aplink laivą 
pi’na tėvelių, mamyčių ir drau
gų. Įsakymai — stovykla užda
roma.

Mus maitino A. Kovienė. O. 
Ducbienė (abi savaites). A. Ba- 
jerčienė ir O. Ulevičienė. Dir
bo jos vargšės, rūpinosi ir nė 
atlvgin mo neėmė.

Stovy k’a bu vo smagi ir nau
dinga. Gaila tik. kad taip grei
tai praėjo. PJ.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Šv. Alfonso mokykla naujus 
mokslo metus iškilmingai pra
dėjo rugsėjo 8. Vaikai dalyva
vo pamaldose. Mckyk’.oje mo
kytojauja seselės kazimierietės.

Suaugusiu klubas rugsėjo 12 
rengia savo gegužine. Visi na- 
riai su šeimomis kviečiami daly
vauti.

Scdalietės rugsėjo 20 rengia 
madų pa: oda Mardi Gras Sup
per klube. 6025 Hartford Rd. 
Parangimo pirmininkė Alberta 
Ša’.kauskienė. Pradžia 8 v.v.

Maldės keli:ne už taiką ir už 
Amerikos sūnus ir dukras, ku
rie kariauja Vietname, rengia 
šv. Alfonso parapijos klebenąs 
prel. L. Mem elis. Maldininkai 
ap’a.-kys Liurdą. Mt. St. Mary 
kolegije. Emmistburg, Mary
land. Ekskursiją bus rugsėjo 
26. Autobusai išvyksta ryte 
nuo šv. Alfonso bažnyčios. Kas 
nori dalyvauti, prašomi iš anks
to Įsigyti bilietus klebonijoje.

Lietuvių pestas 154 rugsėjo 
26 lietuvių svetainės didžiojo
je salėje rengia naujos valdy
bos pristatymą. Iškilmės prasi
dės 2 vai. Dalyvaus miesto le
gionų viršininkai. Bus Įdomi 
programa. Po iškilmių — vai
šės.

Rekolekcijos jaunimui, kuris 
lanko viešąsias aukštesnes mo
kyklas. bus rugsėjo 22-23 ir 24 
dienomis. Kunigai ragina visus 
tėvus, kad savo vaikus paska
tintu dalvvauti tose rekolek
cijose.

Jonas Obelinis

Kas norėtu skelbtis Darbininke 

prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS savininkas

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

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

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

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimą* Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ESTŲ tautinis Šokis su lazdom pabaltieji; dreną rugsėjo 5 New Yorko valstybės paviljone.
Nuotr. P. Ąžuolo

S & C MEAT MARKET

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21. N.Y............. Tel. VI 9-5077 j
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
9I-I5 Jamaica Avenue. Woodhaven. N.Y — Tai 441.4554 ;

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS S

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

»» _ _ -> J 1 FW J JTTJ i'-B J S ■ w .T4I

Bostc.no
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NAUJI FILMAI
KORNELIJUS BUCMYS, OF M

NURS. HOME

"Cat Ballou". Keletą milijo
nų dolerių išleidus Cineramos 
filmo “The Hallelujah Trail”, 
pastatymui, buvo stengiamasi 
sukurti vakarietiškų filmų ko
mišką analogiją. Bandymas, de
ja, laikytinas nepasisekusiu. Iš
tęstame filme pasitaiko eilė pa
sikartojimų ir nenuoširdžių 
dirbtinumų.

Daug sėkmingiau komedijos 
srityje iškyla naujas filmas 
“Cat Ballou”. Tik pusantros 
valandos ilgio filme darniai 
jungiama vakarietiškiems fil
mams būdingų momentų paro
dija. Pamačius šį filmą, gali
ma net suabejoti, ar bus įma
noma rimčiau pažvelgti į kitus 
vakarietiškus filmus.

Pasinaudojant Roy Chanslor 
romanu “The Ballad of Cat 
Ballou”, filmas pastatytas visiš
kai komiškame stiliuje,, skonin
gai pašiepiant taip garbinamus 
vakarietiškų filmų herojus. Šiuo, 
atveju suteikiama ypatingai dė
kinga proga pasireikšti Lee 
Marvin komiškiems sugebėji
mams. kai jis šiame filme atlie
ka du skirtingus — “gerojo” 
ir “blogojo” kovotojo vaidme
nis. Dėl šios puikios vaidybos 
Lee Marvin tikrai bus rimtas 
konkurentas sekanti pavasarį 
Oscar premijų skirstyme.

Filmo pavadinime minimoje 
rolėje Jane Fonda taip pat pa
sirodo sėkmingiau, negu bet- 
kada anksčiau.

1894 Catherine (Cat) Ballou, 
rytuose baigusi mokslus, atvyks
ta į Wolf City, Wyoming, ap
lankyti ūkininko tėvo ir ruo
šiasi pasilikti kaip miestelio 
mokytoja. Vienas iš stambesnių 
vietos pramonininkų ir išnau
dotojų su tyliu šerifo pritari
mu stengiasi paveržti jos tė
vo stambų ūkį ir net pasamdo 
profesinį šaulį, kad ūkininką 
pašalintų iš gyvųjų tarpo. Ne
sulaukusi teisingumo iš mieste
lio vadovybės, Cat Ballou pati 
pasiryžta atsilyginti už patirtas 
nuoskaudas ir suorganizuoja 
nedidelę bailių ir neprityrusių 
nusikaltėlių grupelę.

Eilė komiškų scenų, kaip 
pa v., traukinio apiplėšimas, 
“gerojo” kovotojo iškilmingas 
ruošimasis dvikovai, ar jo gir
ta laikysena ant nuvargusio ar
klio ir primenant James Earle 
Fraser indėno paminklą “The 
End of the Trail”, tikrai per
eis į filmų istoriją ir bus mini

RIMA E. BUINYTė ir Gabrielius A. Mironas susituokė rugpjūčio 28 šv.
Andriejaus bažnyčioje Phtladelphijojc. Nuotr. V. Gruzdžio.

Radio Valanda

STU KAS
twmtvS i
voxvaasv. I

& _____
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205

Tel. (201) 289-6878

Lietuvos Atsiminimu

mi tarp sėkmingiausių vakarie
tiškos komedijos pavyzdžių.

Įvykiai vystosi spalvotų gam
tovaizdžių fone ir Frank 
DeVol muzika su aiškiais saty
riniais motyvais.

Atskirus filmo epizodus jun
gia Stubby Kaey ir Nat King 
Cole, baladės formoje apdainuo
dami Cat Ballou buvusius ir bū
simus nuotykius. Tai paskuti
nis prieš mirtį Nat King Cole 
pasirodymas filme.

Major Dundee" laikytinas 
vakarietiško stiliaus filmu, bet 
čia įvykiai pristatomi tragiškai 
aštrioje formoje. Nors režiso- 
rius Sam Peckinpah nepasiekia 
pilnutinės klasiko John Ford 
didybės, bet eilė filmo monoli
tų‘iškelia šį kūrinį virš dauge
lio panašaus žanro bandymų.

Civiliniam karui artėjant 
prie pabaigos, šiauriečių ka
riuomenės majoras Amos C. 
Dundee po to, kai 1864 apačų 
indėnai išskerdžia amerikiečių 
kavalerijos būrį ir pagrobia 
trejetą vaikų, pasiryžta nubaus
ti indėnų civilius kalinius bei 
pietiečių kariuomenės belais
vius. Bendras uždavinys panai
kina ne tik tarpusavio nesuti
kimus, bet taip pat ir rasinę 
neapykantą.

Filmas kartais atrodo kiek 
epizodinis, ir kai kurie charak
teriai lieka nepilnai išlyginti. 
Tai gal pateisintina režisoriaus 
pareiškimu, kad filmo statyto
jai Columbia bendrovės atsto
vai, be režisoriaus žinios iš fil
mo iškirpo net 20 minučių. Šiuo 
atveju patiekiamas puikus Hol
lywood© filmų gamintojų dvi
veidiškumas. Jei kokiam atvejy 
cenzūra pareikalauja iškirpti 
30 sekundžių . iš kurios gašlios 
scenos, tai gamintojai .šaukia 
meno vardu, kad tai esmingai 
jungiasi prie viso filmo ir bū
tina palikti. Tačiau kai dėl ko
mercinių filmo ilgumo sumeti
mų pačių gamintojų iškerpama 
net 20 minučių, tai atliekama 
visai ramiai, nors tuo atveju ir 
tikro nukenčia filmo meninė vi
suma.

Pagrindinių veikėjų rolėse 
Charlton Heston ir Richard 
Harris žavi puikia vaidyba, kai 
tuo tarpu spalvota fotografija 
patiekia eilę puikių Amerikos 
vakarų ir Meksikos autentiškų 
gamtovaizdžių.

Abu filmai tinkami suaugu
siems ir jaunimui, išskiriant tik 
mažuosius.

PABALTIJO KRAŠTŲ mergaitės padeda vainiką prie lietuviško kryžiaus rugsėjo 5, pabaltiečių dieną, pa
saulinėje parodoje. Nuotr. R. Kisieliaus. z

Nauji DARBININKO skaitytojai
A. Utar, Taylorville, Ill. VI. 

Simanavičius, Toronto, Ont. E. 
Bielkevičienė, New York, N.Y. 
Kun. Ed. Abromaitis, Chicago, 
111., A. Motuža, Chicago, Ill. V. 
Ruškėnas, Brookton, Mass., V. 
Bioševas, Hartison, N. J. P. 
Lėlys, Cleveland, Ohio, S. K. 
Butkus, Silver Spring, Md., S. 
Jaras, Hartford, Conn., K. Lam- 
bertas, Pottstown, Pa., N. T. 
Bajoras, Pittston, Pa. M. Mace- 
žinskas, Brooklyn, N.Y. A. II- 
gutis, Brooklyn, N.Y. V. Muraš 
ka. Philadelphia, Pa., A. Pakal
nis, Manchester, Conn., V. 
Kiaunė, Easton, Pa.

Darbininką užsakė:
P. Wentz, Queens Village, N. 

Y. savo tėvui J. Nevikui, Wor
cester, Mass.

N. Mikalauskas, Brooklyn, N. 
Y. — Pijui Čibirkai, Dalton, 
Pa.

O. Balčiūnienė, Newark, N.J. 
—Keniaušiui, Waterbury, Conn.

R. Kontrimas, Poughkeep
sie, N.Y. — E. Binkiui, Ply
mouth Meeting, Pa.

P. Račkauskas, So. Boston, 
Mass. — Broniui Račkauskui, 
Toronto, Canada.

Kun. Bortkevičius — seseriai 
D. Bortkevičius, Annapolis, Md.

Sveikindami naujus skaityto-

A.t A.
KAZIMIERUI 

MOCKEVIČIUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame 
visiems už šv. Mišias, velio
nės lankymą ir užuojautos 
pareiškimą.

Dėkojame kunigam ir lai
dotuvių direktoriui S. Aromis- 
kiui už paskutinį patarnavi
mą.

Dėkui giminėm, pažįsta
miem ir visiem prisidėjusiem 
prie laidotuvių.

Nuliūdę
Motina, broliai ir seserys

FUKERAL HOME

EAST MEADOW 
FUNERAL HOME, Inc.

Frank C. Mazza licensed manager 
Personal, friendly, dignified service 
priced to meet every need — 443 
Newbridge Ave., East Meadow, LI. 
Phone (516) IV 3-5565 — Chapels 
available in all boroughs.

WILLIAM A. MARTIN 
FUNERAL HOME

Chapels available in all communities 
We offer service and dependability 
combined with sympathetic under
standing - 536 Sterling Pl. icor. 
Classon Ave.) Brooklyn NE 8-6821 

jus, dėkojame užsakytojams. 
Darbininkui minint 50 metų jū- 
biliejų, prašome visų surasti 
bent vieną naują skaitytoją, 
kad būtų galima užpildyti miru
sių spragas. Naujiems skaity
tojams pirmais metais metinė 
prenumerata tik 5 dol. Rašyti: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave. Brooklyn, N.Y. 11221.

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

A home away from home- HOTEL 
LUCERNE 201 W. 79th Street. New 
York City ts 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. ~

CONTRACTORS

B &S CONTRACTORS

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

Call MA 4-6868

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

For the Finest Craftsmanship 
Call CONTRACTOR—PETER 
European - Painter - Plastering 

Paper Hanging - Carpenter

2 East 45th Street N. Y. C. 
MU 7-6865 — TR 6-6174

9th Floor

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

TRUITTS EXPRESS
Light Moving & Trucking 

Day & Night.
Free Estimates

Reasonable Rates.
Call GL 5-3350

530 Jefferson Ave., Brooklyn

PRINTING

INTERNATIONAL
PRINTING CO
197 E 4th Street 

EVERYTHING FOR THE 
PRINTING LINE 

Call OR 3-1830

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SCHOOLS

KAY-LAURE'
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
and evening 
classes

• Refresher course
• Manicuring

course 'Č/T
Free placement z; L

service
Write for brochure

KAY-LAURE'
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

New Classes start every Monday
8 Duffy Avenue

Hicksville, N.Y. • OVerbrook 1-5313

FABIAN MUSIC SCHOOL
2 Patricia Court 

Amityville - Massapequa Pk.
10 Lessons S10 Guitar - Accordion 
- Piano. Call 516 AM 4-6447 — Off 
Carmen Rd. 1 block South of Inter
County Center.

H. W. MALE - FEMALE

ENGLISH SPEAKING 
HOUSE CLEANER 

ONE DAY A WEEK. STEADY 
Near Woodhaven 

Call after 5:00 P. M. 
835-1596

OPERATORS 
EXP. ON GORSETS 

Single and double needle nerrow & 
Zig Zag Good pay Steady work: 

FIRE FLY, INC
537 Blake Ave Bklyn. corner Hins
dale Ave — EV 5-1400

PAINTING

PAINTING & DECORATING 
Interior and Exterior

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

AUTO SERVICE

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

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

LIMOUSINES 
FOR ALL OCCASIONS

Available for weddings and funerals 
now booking for the fall. Call RA 
8-8172 ask for Mr. Con Smith — 
— 2131 74th Street Jackson Htgs.

DISPLAY

JOSEPH HOVELL 
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. NJ.

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

VOCAL INSTRUCTION
ELMO RUSS. Voice Instruction 

Special author of "Successful Sing
ing” vocal range & power increase.

Classes forming
Call 516 MO 9-8627

DO YOU WANT YOUR CHILD to 
start the school year on the right 
foot? Coaching in all elementary 
school subjects — Special emphasis 
on reading and arithmetic. Phone: 

EV 5-4258

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

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.

BALDWIN AREA
Room & Board for elderly person —
preferrably under 75. 8150 per
month pius 1 month’s security.

Handicap entirely unimported.
Meals served in room on request.
17 yrs. experience. Beautiful Home.

Cail 5i6 TN 8-Us66

SERVICES

WAITING FOR RAIN? 
WE DIG A WELL 

For Free Estimate Call 
IN 3-0909 

FLUSHING BUILDERS SUPPLY 
34-30 Francis Lewis Blvd.

H E N R Y’ S
LAWN SPRINKLING SYSTEMS

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

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 W'axing We Guarantee All 
Our Work.
2853 Atlantic Ave. (Near Schenck) 

Brooklyn Call 827-8900

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

CLEANING SERVICE
Lyles Bros Door to Door Automo
bile Cleaning windows and base
ments All work done at reasonable 
rates all work guaranteed — Call 
537-8907 or 293-0877 7 AM to 8 AM 
1230 Teller Avenue Bronx.

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.

AIR CONDITIONERS 
Reconditioned & Guaranteed 
1-1*2 - 2 horsepower units 

Immediate Delivery 
107-11 Jamaica Avenue Jamaica

TOZI AIR CONDCORP. 
Call 441-3331

BAKERY

MEAT PIES, INC.
Affiliated with Near East Bakery

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

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

Call 875-2295

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

Tel. 516 AN 1-2864

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BANDŽ1UKAS 
84-12 102nd Street 

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

■ — — ■ -' ■- ■ - — ■ 1 I

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantą’
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. v

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

11-40 74th Street 
iackson Heights, N. Y 
Tel. NEvvton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — Applegate 7-7083

lAIDOJiMO DIREKTORiAi

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir baisamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NO TA R Y PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer- į 
memms dykai. Aptarnauja Cam- : 
Bridge ir Bostono kolonijas že- ! 
nuaustomis kainomis. Kainos tos 
pačios" ir'j kitus miestus. — 
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKb
.( ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MQDERN1 KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
B.rooklyn, 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.

evergreen 8-9770

Joseph Garszva
i
I GRABORIUS

Baisamuotojas

431 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

t5 O 11 A L 1 N t
- ScxlinSKclb

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE. .

tprie rureai Faiswaj station) 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
(oplyčios nemokamai visose 

>•••<',» <iaiy.*ie 'eikis ventiliai ! h 
et Virginia ' 449' 

raudotu vi 4 direktorius- 
4ODERNISKA KOPLYCL 

su Air Condition
••fe /th St., New York 9. N » 

GRamercy 5-1437

KARLONAS
'UNERAL HOME
i80 CHESTNUT STREE

vfw BRITAIN CONN

8* 9 ”8

< * If ” < »?
-UNERAl KAMI

!n«

WTKASJ KARaMIO —

•AidotuvTų direktorių.- 
ir balzamiiotoia.® 

a PROVIDENCE S’*
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
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DARBININKAS Prie kryžiaus
Lietuvos atstovas J. Kajec-

ir vėliavų

namto/įs
maūhenos.

Lietuvos generaliniam 'konsu
lui a.a. Jonui Budriui prieš me
tus mirus, už jo vėlę gedulin
gos pamaldos bus rugsėjo 11, 
šeštadienį. 10 vai. ryto Maspet- 
ho lietuvių bažnyčioje. Velio- 
nies žmona Regina Budrienė ir 
šeima maloniai prašo kartu su 
jais dalyvauti pamaldose.

New Yorko vyry choro pir
moji repeticija po atostogų i- 
vyksta rugsėjo 12 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Atletų Klubo patalpo
se. Ridgewoode. Maloniai kvie
čiami nauji -visų balsų daininin
kai atvykti į repeticiją ir padi
dinti choro eiles.

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

šeštadieniais iki filmos pabaisos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, rugsėjo 10 — iki 
Trečiadienio, rugsėjo 15, 1965 

Apviltos širdies išgyvenimai
“ICH WAR IHM HOERIG”

Vaidina:
Barbara Rutting, Carlos Thompson 

Briedinė filmą:
“Kleine Leute ma! ganz gross” 

Tr vėliausia vok. įvykių apžvalga.

tedakctjo 
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolynai ...........

GL 5-728I
GL 2-2923
GI 2-6916
GL 5-7068

Už a.a. dr. V. Tercijoną jo 
mirties metinių proga mišios 
bus rugsėjo 12 d. 11 v. šv. Jur
gio bažnyčioje, 443 Park Ave. 
Bridgeport, Conn. Velionies 
žmona ir šeima kviečia atsilan
kyti visas gimines bei pažįsta
mus.

Lietuviu gydytojų V-tasis 
suvažiavimas įvyko Darbo die
nos savaitgalį Detroite, Mich. 
New Yorko lietuvių gydytojų 
draugijai atstovavo: dr. V. Ka- 
nauka, dr. V. Avižonis, dr. P. 
Legeckis, dr. V. Paprockas, dr. 
St. Petrauškas ir dr. Jankaus
kas.

Maironio lituanistinėje mo
kioje nauji mokslo metai pra
sideda rugsėjo 11, šį šeštadie
nį, 9 v. ryto. Tėvai raginami 
leisti savo vaikus i šią lietuviš
ką mckyklą.

Išnuomojamas Woodhavene 
didelis gražus kambarys su vir
tuve. Pageidaujama moteris. 
Teirautis vakarais nuo 6 vai. 
šeštadieni ir sekmadieni visą 
dieną. Telefonas VI 6-1119.

kas, kalbėdamas rugsėjo 5 pa
saulinėje parodoje New Yorke, 
pakeliant Baltijos tautų vėlia
vas. tarp kitko priminė:

“Okupanto šventvagiška ran
ka nuplėšė Lietuvos trispalvę 
nuo Gedimino kalno ir visų 
Lietuvos pastatų. Lietuvių išei
vių meilė tėvynei ją šioje paro
doje garbingai iškėlė. Po ket- 
virties šimtmečio sutemų Ne
muno krašte ir po tiekos au
kų bei skriaudų mes galime su 
pasididžiavimu, su JAV himno 
autorium, kartoti kad “our flag 
is still hare’’.

Mūsų trispalvė tebeplevėsuo
ja Laisvės statulos kaimynystėj 
ir draugingų Estijos ir Latvi
jos valstybių vėliavų draugys
tėje. Ji spindi laisvės dienų gro
žiu. kūjo ir piautuvo vergovės 
ženklais nesudarkyta. Ji iškelta 
ne tik. pasididžiavimo tikslu. 
Ji iškelta ir tikslu padidinti 
mūsų ryžtą tęsti krutėti dėl Lie
tuvos.

Mes dėkingi JAV vyriausy
bei ir žmonėms už galimybę 
Lietuvos simbolį iškilmingai pa
gerbti tautos nelaimės metu. 
Mes dėkingi ir šios parodos, va
dovybei už suteiktą galimybę

parodyt, kas mum brangiausia, 
ir viešai pasisakyti, kas mums 
skaudžiausia. Paroda užsidarys, 
bet šioji trispalvė paliks istori
nė relikvija.

“Mūsų trispalvė plevėsuoja 
kryžiaus aikštelėje. Tai deri
nasi su šūkiu: Dievui ir Tėvy
nei. Lietuvai prikelti reikalinga 
širdies ir jėgų. Jų semiamės iš 
kryžiaus. Kryžius tai Lietuvos 
būsimo prisikėlimo viltis. To
dėl pikta ranka, kuri Nežinomo 
Kareivio paminklą Lietuvoje su
lygino su žeme, sunaikino ir 
kryžius Lietuvos pakelėse bei 
sodybose, šiandien visa Lietu
va — kaip Rūpintojėlis prie di
džiojo kelio. Todėl šioje medi
tacijos alėjoje praeivio malęla 
susimąstymu ir . atdūsiu prisi
minta kryžiuojama Lietuva’’.

“Ši diena taip pat Pabaltijo 
solidarumo diena. Tai Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos laisvės die
nų vienybės ir bendrų džiaugs
mų prisiminimo diena. Ji taip 
pat Pabaltijo tautų bendros ne
laimės, bendro ryžto, bendrų 
vilčių ir laisvės ilgesio diena. 
Bendru tikslų siekiant tegyvuo
ja pabaltiečiu vienybė tėvynė
je ir svetur ilgiausius metus!

Patentuotas lietuvio išradimas

LIETUVIŠKOJE MOKYKLOJE šį šeštadienį prasideda nauji mokslo me
tai. Nuotr. R. Kisieliaus.

Zenonas Ūselis, gyv. Flush- 
inge 134-21 59th Avė. pakvies
tas dalyvauti tarptautinėje pa
tentų parodoje. kuri vyksta ko- 
lizejume. Columbus Circle. New

ELIZABETH, N.J.
Šv. Petro ir Povilo parapijoj 

Šiluvos novena pradedama rug
sėjo 8 d. 7:30 vakare ir baigsis 
rugsėjo 15. Novenai vadovaus 
Tėvas Jonas Bružikas. jėzuitas, 
visiems gerai žinomas pamoks-- 
liniukas. Prelatas M. Kemežis 
nuoširdžiai kviečia visus gau
siai dalyvauti novenoj ir pa - 
garbinti šv. Mariją mūsų tau
tos globėją.

Šiuo metu bažnyčioje eina 
dide’i pataisymo darbai: tinka
vimas. dažymas. Bažnyčios vi
dus visai bus atnaujintas. Kry
žiaus keiių paveikslus atnauji
na dail. Subačius. A. Z

Kun. b’. Pakalnis ir A. Dau
girdas atsiliepė pirmieji į Atei- 
tini kų ša’pos Fondo Valdybos 
prašymą, kad kiekvienas ateiti
ninkas sendraugis prisiųstų me
tinį įnašą 3 dol. metams. Kun. 
N. Pakalnis atsiuntė 25 del. ir 
A. Daugirdas — 24 dol.

PADĖKA
Komitetas Lietuvos Nepriklau

somybei Atstatyti dėkoja Ap
reiškimo parapijos klebonui ku
nigui N. Pakalniui už leidimą 
parapijos prknike rinkti aukas 
žygiui į Jungtines Tautas pa
remti. Dėkojama ir talkininkėm 
rinkėjom Z. Pagramdienei ir 
L. Kulikauskienei, ta proga žo
dį tarusiam orkestro vedėjui 
Joe Thomas, ir visiems auko
tojams. Surinkta 79 dol.

Yorke, nuo rugsėjo 9 iki 12. 
Jis išstato savo patentuota mo
dernų, naudingą ir labai pla
čios vartosenos valymo įrankį, 
kuris visiškai apsaugo vartoto
jo rankas nuo vandens, muilo 
ir kitų valymo priemonių ir tin
ka, galima sakyti, beveik kiek
vienam valymo darbui.

Įrankis sudarytas iš savotiš
kos fermos ir išpiovimo kempi
nės ir specialaus kotelio, kuris 
stipriai laiko prie jo prijungtą 
kemninę ir kartu leidžia ją vi
siškai suspausti, kada pačią 
kempinę rė kia išplauti arba su
spausti. visiškai nepaliečiant 
jos rankomis.

Kemoinė pritvirtinta tokiu 
būdu, ksd ją visą galima sau
giai ir labai efektvviai naudoti 
betkokio dalyko valymui. Su ia 
lengvai ir greitai galima iš
plauti mažo indelio vidų, išvaly
ti orausykla. nuplauti stalą ar 
šaldytuva. kambario sienas ar 
autemobdi arba net apvalyti li
goni. pabėgusi žmogų ar kūdi
ki. Vandens kiekis kempinėie 
'kentr oliuodamas snūstelėiant 
koteh daugiau ar mažiau, todėl 
kiekvienas valymo darbas gali 
būti atliekamas švariai, tiesiog 
nenulašinus nė lašo vandens 
ant savo rankų ar grindų ir ne
užtekus ant drabužių.

Kadangi šitas valvmo įrankis 
yra ne tiktai visiškai naujas, 
bet taio pat nekomolikuotas ir 
patrauklus akiai, jis gali turė
ti neribota rinka. Būtu gera, 
kad ir iš lietuvių tarpo kas rim
tai susidomėtų jo gamyba.

Vietos numeris parodoj, 'kur 
išstatytas šitas įrankis yra 405.

(z.)

PABALTIEČIŲ VĖLIAVOS pasaulinėje parodoje rugsėjo 5. .
Nuotr. V. MaželioPABALTIEČIĮI DIENA PARODOJE

(atkeltas iš 4 ps.) 
nes. Maironio mokyklos gru
pė.. New Yorko šokėjų grupė, 
vadovaujamos Jadvygos Matu
laitienės. Viscm grupėm vado
vavo Jadvyga Matulaitienė, ku
ri Šeštadienį Aperiškimo para
pijos salėje pravedė bendrą re
peticiją.

Lietuvių tautiniai šokiai bu
vo atlikti gerai. Patraukė dėme
sį spalvingi tautiniai drabužiai, 
gražus jaunimas, o vikrumas.

Choro daines
Paįvairindami šokius, įvedė 

choro ir solo dainų. Dainavo 
Apreiškimo paraoijos choras, 
vad. V. Baltrušaičio. Operetės 
choras, vad. V. Strolios. Ange
lų Karalienės, vad. M. Liubers- 
■kio, V. Atsimainymo parapi
jos. vad. A. Vismino. Visiems 
chorams vadovavo Antanas Vis
minas. Dirigavo VI. Baltrušai
tis. M. Liuberskis. Pradžioje 
jungtinis choras padainavo — 
Maldą už tėvynę, Šiltas gražus 
rudenėlis. Kur guda žaliuoja.

Kitos dainos, programai už
sitęsus. buvo praleistos. Ir ge
rai. kad praleido. Paviljonas yra 
atviras, jį gairina visi vėjai, at
eina gatvių triukšmas. Tad ir 
su garsintuvų sistema sunkiai 
buvo girdima. Paviljonas yra 
pereinamas. Daug kas sustoja, 
pasiklauso, apsižvalgo. Šokis 
patraukia dėmesį, daina —ne-

visada. Jei dar lietuviu jungti
nis choras bu\o neblogai girdi
mas. tai teks laivių ansamblis 
visai nuskambėjo neišgirstas..

Solistės Irenos Stankūnaitės 
dainavimas buvo maloniai sutik
tas. Ji mokėjo pasinaudoti gar
sintuvu. tad buvo girdima.

Estai ir latviai
Estai parodė savo tautiniu 

šokius, chorą, solistę, moterų 
gimnastikos grupę. Iš jų labiau
siai “ai patraukė dėmesį mote
rų gimnast kos grupė, vyrų šo
kis sr, lazdomis.

I atvių programą sudarė tau
tiniai šokiai, latvių tautinė mu
zika. išraiškos šokių šokėja.

Žiūrovai turėjo progos paly
ginti visų trijų tautų tauti
nius drabužius, tautinius šo
kius ir kitokias tautines apraiš
kas. Susidaro įspūdis, kad lietu
vių tautiniai drabužiai spalvin
giausi.-vyrauja gelsvi. žalsvi ruo
žai. kiriuose atsišviečia malo
nūs raudoni tonai. Latvių tauti
niuose drabužiuose vyrauja rau
donos ir gretimos spalvos to
nai. Gi estų drabužyje ateina 
ir juoda spalva, šokiai latvių ir 
estų daug lėtesni už lietuvių.

Programa labai ilgai užsitę
sė. viso arti 6 valandų. Žmonės 
negalėjo tiek išbūti. Pradžioje 
dar atsidėję sekė, o paskui 
pradėjo išeidinėti ir vėl grįžti. 
Paviljono administracija norė-

Tautos šventės minėjimas 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 12. 
Lietuvių Piliečių D-jos audito
rijoj. Pradžia 3 vai. popiet. Pa
skaitą skaitys Lietuvos atstovy
bės patarėjas dr. St. Bačkis iš 
Washingtono. Meninę progra
mą atlieka sol. Stasys Liepas, 
šv. Petro parapijos choras ir 
tautinių šokių šokėjai.

Prel. Pr.. Virmauskis, Šv. Pet
ro parapijos klebonas, rugsėjo 
5 vėl susirgo ir paguldytas Car
ney ligoninėje dr. St. Jasaičio 
priežiūroje.

Mykolas ir Elzbieta Marazai, 
gyvenantieji 70 Clare Ave., Hy
de Park, rugsėjo 3 atšventė sa
vo 50 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų intencija tą dieną 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
aukojo mišias jų giminaitis kun. 
J. Trinka. Jubiliejaus banketas 
Įvyko rugsėjo 5 jų kaimynų’ na
muose įrengtoje salėje.

Baltijos tunto skautės ir jų 
draugės a.a. Reginos A. Lapins
kaitės atminimui šv. Petro baž
nyčiai padovanojo žalių rūbų 
setą mišiomis.

Parapijos mokykloje prie 
bažnyčios rugsėjo 15 d. 7 v.v. 
pradedama registracija tikėjimo 
pamokom aukštesniųjų mokyk
lų mokiniams ir kitiems, kurie 
nori pagilinti tikėjimo pažini
mą. Paniekos bus visą žiemą 
trečiadienių vakarais. Vado
vaus kun. Juozas Svirs-kas.

AUDRONĖ >BARIŪNAITĖ

Audronė Barūnaitė, praeitą 
pavasarį baigus Emmanuelio ko
legiją Magna cum Įaudė pažy
miu, rugsėjo 15 išvyksta tęsti 
studijų į Vokietiją. Audronė 
yra gavusi Fulbrighto stipendi
ją. Studijuos Mainzo universi
tete.

Antanas ir Ona Vileniškiai, 
Įnešė šimtą dolerių Lietuvių 
Fondui. Antanas Vileniškis 
prieš porą metų turėjo stiprų 
širdies priepuolį ri dėl jo pasi
darė visam laikui nedarbingas. 
Tad jo auka yra dar vertesnė.

Pirmasis subatvakaris įvyks 
rugsėjo 18 tautininkų namuose; 
pirmasis kultūros 'klubo susirin
kimas bus rugsėjo 25 Tarptau
tinio Instituto patalpose.

APREIŠKIMO PARAPIJOS salėje rugpjūčio 29 buvo pranešimas apie žygį j Jungtines Tautas. Nuotrau
koje matome dalį susirinkimo dalyvių. Nuotr. R. Kisieliaus.

jo. kad programa būtų nuo 4 
iki 10 vai., bet programa buvo 
anksčiau nutraukta, nes visi 
buvo pavargę. Lietuviai visą 
laiką savo programos nekartojo, 
latviai ir estai jau kartojo.

Tirščiausia diena
Tą dieną, rugsėjo 5. pasauli

nė paroda buvo gausiausiai lan- 
-kema. Iš viso atvyko per 
300.000 žmenių. Visur buvo 
tiek daug žmonių, kad net bu
vo sunku judėti gatvėm. Lietu
vių. latvių, estų galėjo būti 
■kokia 3-5 tūkstančiai, o gal ir 
daugiau. Paviljone pradžioje 
buvo labai daug žmonių, buvo 

sustoję antram aukšte, kur tik 
■kas galėjo geriau matyti. Vė
liau nuolatinių žiūrovų skaičius 
sumažėjo, bet šiaip praėjo labai 
daug parodos lankytojų. Prie 
pavlijono -vartų buvo dalijama 
literatūros, programos. Tad vi
si, kurie tik atėjo, žinojo kas 
čia dedasi.

Tuo baigti lietuvių pasirody
mai pasaulinėje parodoje. Pa
daryta labai daug, buvo bent 
kelios dienos atskiruose paviljo
nuose, praeitų metų lietuvių 
diena ir ši pabaltiečių diena — 
plačiai išgarsino mūsų varda.

<P)

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

•vairių progų: vestinių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Monahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.




