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DARBININKAS Lietuvos atstovo pareiškimas popiežiui
Ryšium su popiežiaus kelione 

j New Yorką Lietuvos minis
ter’s prie §v. Sosto pasiuntė 
Valstybės Sekretoriui Kardino
lui Cicognani notą, kurioje pra-

vimą, kuris reikalauja ne tiktai 
smurto aktų sutrukdymo, bet ir 
jau Įvykdytų skriaudų — k a. 
Lietuvos okupacija — atitaisy
mo.
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Popiežius Paulius taikos misijos diena New Yorke
Parėmė, J. Tautų autoritetą kaip taikos įrankį. Skelbe, kad taika priklauso ne tik 
nuo politinių interesų ir jėgų balanso, bet ir nuo meilės taikai ir žmogui

Dopiežius Paulius, praleidęs 
14 valandų New Yorke, laimin
gai grįžo Į Romą. Po jo ap
silankymo belieka apžvelgti, ką 
jis New Yorke rado, ką 
New Yonkui atnešė, koki 
tolimesni jo kelionės vaisiai.
KA RADO NEW YORKE

Popiežius rado priėmimą 
nuoširdų ir visuotinį, techniš - 
kai puikiai paruoštą ir Įvykdy
ta tvarkingai, meistriškai tele
vizijos perduotą pasauliui — 
kaip jokiam kitam svečiui. Nors 
tai katalikų Bažnyčios galva, 
bet ji pagerbė visų tikėjimų 
žmonės, J. Valstybių preziden
tas, vyriausybė, visos Jungtinių 
Tautų delegacijos, išskyrus tą 
vieną Albanijos atstovą, kuris 
priėmime nedalyvavo. Net Įspū
dingose Yankee stadijone pa
maldose, kur buvo 90,0 0 0 
žmonių, dalyvavo taip pat ne 
tik katalikai, bet ir kitų tikėji
mų atstovai. Galima tarti, kad 
Popiežiaus Pauliaus asmeny vi
si pagerbė atstovą idėjos, ku
rios visi ilgisi ir kurią popie
žius dramatiškai išreiškė savo 
kelione ir žodžiais Jungtinėse 
Tautose ar pamaldose.

jis 
bus

KĄ POPIEŽIUS ATNEŠĖ
Popiežius buvo pakviestas Į 

Jungtines Tautas. Jose pasaky
toje kalboje labiausiai ir ryš
kėjo popiežiaus misijos sieki
mas — apeliuoti per Jungtines 
Tautas Į valstybių atstovus už 
taiką.

Jungtines Tautas popiežius 
labai vertino kaip priemonę tai
kai išlaikyti. Būdamas “istori
nės patirties” atstovas, o taip 
pat reikšdamas mirusių dėl pra
eities karų ir gyvųjų, dėl da
barties ‘karų kenčiančių, valią, 
popiežius skelbė Jungtinių Tau
tų Įstaigai “moralini ratifikavi
mą”. Sėkmingai J. Tautų veik
lai turi vadovauti principai: 
“santykiai tarp tautų turi būti 
tvarkomi protu, teisingumu, tei
se, derybomis, ne jėga, ne 
smurtu, ne karu, ne baime ir 
apgaule”; antra. J. Tautos turi 
jungti visas tautas draugėn— 
ir tas. kurios išsiskyrė; trečia, 
visos tautos šioje institucijoje 
turi būti lygiateisės; turi būti 
solidarios, viena kitai padėti. 
Padėti ne gimimų kontrole, bet 
padauginant duoną jų stalui.

Skelbdamas siekimą, kad

"neturi būti daugiau karų”; kad 
“taika turi vadovauti tautų ir 
žmonijos likimui”, nurodė: “ne
užtenka politinių priemonių, jė
gos ir interesų balanso”; neuž
tenka net pašalinti alki. Taika 
turi būti kuriama žmogaus min-

tyse, idėjose, veiksmuose. Tai
ka reikia mylėti, kaip dar aiš
kiau tai kartojo pamoksle, apie 
taiką reikia mąstyti, medituo
ti. Tai veda i asmens pasikeiti
mą taikos naudai. "Atėjo laikas 
asmeniniam pasikeitimui, vidi-

kiekvieno

principus 
praktines

šė pateikti Šventajam Tėvui 
linkėjimus, kad jo istorinis 
žingsnis — kreipiamasis i Jung
tines Tautas — kuo geriausiai 
pasisektų.

Greta to buvo išreikštas lin
kėjimas, -kad ši Popiežiaus in
tervencija paskatintų Jungtines 
Tautas kelti savo balsą už Die
vo ir žmonių Įstatymų tarptau
tiniuose santykiuose respekta-

AZIJOJE naujas politinis drebėjimas
Indoneziją, greitai plečiančią 

agresiją i kitus kraštus, ištiko 
vidaus sukrėtimas — rugsėjo 
30 - spalio 1 perversmas. Po po
ros dienų nežinios prabilo In
donezijos diktatorius Sukamo 
ir paskelbė, kad jo vyriausybė 
■kontroliuoja kraštą, remiama 
ištikimos kariuomenės.

Aišku, kad perversmas buvo 
prieš Sukamo; kad ji vykdė 
•pulk. Untung su savo batalio
nu, skirtu Sukamo apsaugai. 
Neaiškūs perversmo motyvai. 
Minimi keli spėjimai: pats pul
kininkas Untung norėjo sau 
valdžios; valdžią norėjo pagrob
ti komunistai, bet katrie —mas- 
kviniai ar kom. Kinijai palan
kūs? Pagrindo gali ,turėti, kad 
maskviniai — Sukamo, kaip 
"pragmatinis” valdovas, sukio
josi i tuos, iš kurių daugiau 
naudos tikėjosi. Ėmė 700 mil.

iš Amerikos: paskui nusisuko Į 
Maskvą ir ėmė iš jos ginklus; 
paskiausiai rėmė Kinijos komu
nistus. Maskvai buvo intereso, 
kad Sukamo neatiduotų Indo
nezijos Kinijos Įtakai. Kinijai 
nebuvo intereso šalinti Sukar
no, kuris jai rodėsi palankus, 
nebent būtų norėjusi eigą pas
kubinti. imdama valdžią Į ko
munistų rankas.

ši ar ta priežastis, bet yra 
aiškus faktas, kad Indonezijoje 
iškilo daugiau politinių jėgų ir 
kad Sukamo autoritetas jau 
■yra palaužtas, nors ir toliau jis 
liktų valdyti.

POPIEŽIUS PAULIUS IR PREZIDENTAS JOHNSONAS kalbėjosi 
50 minučių Waldorf-Astoria viešbuty.

niam atsinaujinimui". Vardan 
šio atsinaujinimo popiežius ir 
skelbė apeliaciją i 
moralinę sąžinę.
KOKI BUS VAISIAI

Popiežius teskelbė 
ir nekalbėjo apie
priemones J. Tautų veiklai ar 
taikai. Jis tesiekė sudramatinti 
taikos reikalą ir apeliuoti i vi
sų ir kiekvieno sąžinę. Tik 
apie tos rūšies reikšmę kalba
ma spaudoje.

“Popiežiaus kelionės i JT vai
sius bus daugiau simbolinis, ne
gu praktinis. Neabejotinai jis 
padės sustiprinti šios organi
zacijos prestižą” (Ha Tribune). 
Į dvasinį atgimimą, į sąžinę 
daugiau dėmesio kreipia Chr. 
Science Monitor, pripažinda - 
mas. kad šių dienų žmogus krei
pia akis į technologijos trium
fą, bet kuo mažiausio į jos šal
tinius. Gal popiežius Paulius, 
mano laikraštis, padės užlygin
ti Šią prarają.

Su šia misija popiežius pasi
ryžęs keliauti ir į kitus kraštus. 
Davė suprasti, keliautų net ir į 
Kiniją.

Vvtautas Valaitis
Spalio 4 New Yorke tragiš

kai žuvo Vytautas Valaitis, žy
mus fotografas, bendradar
biavęs Amerikos didžiuosiuose 
laikraščiuose ir žurnaluose.

Spalio 3, sekmadienio vaka
re, apie 11 v., jis 'grižo mažu 
motociklu iš Manhattano. kur 
tvarkėsi savo foto laboratorijo
je. Apie 11 vai. Queens Blvd. 
Įvyko nelaimė; neišaiškinta, ar 
kas ji užkliudė, ar jis atsitren
kė i stulpą. Sunkiai sužeistą po
licija nuvežė i netoliese esan
čia ligoninę, kur jis mirė spa
lio 4 d. 5:20 v. popiet.

Velionis buvo 34 metų. Bu
vo baigęs aukštuosius fotogra
fijos mokslus, buvo prasiver
žęs i šio krašto žinomus foto
grafus. laimėjęs tarptautinių 
premijų. Jo nuotraukų yra Įdė
ta viso pasaulio fotografijos al

bumuose. Kuri laiką dirbo 
Newsweek žurnale, porą pasku
tinių metų vertėsi kaip laisvas 
fotografas. Ji atskiriems užda
viniams samdydavo ne tik New 
Yorko. bet ir visos Amerikos 
ir kitų kraštų laikraščiai bei 
žurnalai.

Velionis giliam nuliūdime pa
liko žmoną Vandą, tris mažus 
vaikus, savo tėvus Clevelande, 
keturis brolius ir seserį.

Pašarvotas bus Šallnskų lai
dojimo koplyčioje Woodhaven. 
Laidojamas ketvirtadieni, spalio 
7 d.. 9 v. r. iš Maspetho lietu
vių parapijos bažnyčios šv. Ka
rolio kapinėse. Atsisveikinimas 
trečiadienį vakare.

PARALELINES POLITIKOS nauji ženklai ir taktika
Valstybės sekr. Rusk ir min. Amerikos taktika kitokia. Ją 

Gromyko susitiko rugsėjo 29 ir rodo Amerikos elgesys su J. 
spalio .1. Teigiama, 'kad buvo. Tautom: Amerika jom šiuo me- 

fti davė vėl 24 mil. Spaudoje 
paaiškinta, kodėl dabar. Esą J. 
Tautos turinčios naujų išlaidų 
ryšium su taikos misija Pakis- 
tano-Indijos konflikte, ryšium 
su popiežiaus atvykimu (labai 
jau iš oro pagautas argumen
tas!). Sovietai yra davę iš visos 
metinės duoklės tik 5 mil. Jei 
dabar kalbama apie "paraleli
nę” politiką, tai gal Amerika ir

no toliau. Ir to pasitarimo vai
sius Pakistanas bei Indija paju
to — paramos karui iš niekur 
negauna. Antras klausimas, ku
riuo vėl gali reikštis "paraleli
nė” politika, yra atominių gink
lų apribojimas rankose tų. ku
rie juos jau turi. Amerika su
interesuota, kad tekis ginklas 
■nebūtų duodamas Kinijai. So
vietai labiausiai nenori prileisti 
prie jo Vokietijos. Nėra abejo
nės. kad buvo kalbamasi ir dėl 
Vietnamo.

čia jos tiki: tikisi, kad Sovietai 
ims ir paseks Amerikos pavyz
džiu ir pridės daugiau pinigų?

Ironiją mėgstantieji nurodo, 
kad J. Tautose Amerika ir So
vietai esą lygiateisiai. Sovietai 
turi teisę turėti tris kartus dau
giau balsų nei Amerika; Ame
rika turi teisę mokėti tris kar
tus daugiau pinigų nei Sovie
tai (metinis Amerikos mokestis 
29.3 mil., arba 32 proc. viso JT 
biudžeto. Sovietų mokestis 12.3 
mil.).

— Indonezijos aviacija parė
mė perversmą ir 6 armijos ge
nerolus antl'komunistus nužu
dė. Nors perversmas dabar lik
viduotas esąs, bet perversmo 
vadas pasitraukė, ir laukiama 
pilietinio karo.

KINIJOS komunistai provokuoja
Kom. Kinija vaidina galingą 

ir akiplėšišką. Kai J. Tautose 
Prancūzijos atstovai ir kiti karš
tai Įrodinėjo, kad kom. Kinija 
turi būti priimta Į J. Tautas, 
Kinijos užsienių reikalų minis
teris paskelbė sąlygas, kuriom 
Kinija sutiktų i J. Tautas eiti: 
turi būti atšauktas kaip “klai
da” Jungtinių Tautų pasmerki
mas kom. Kinijai dėl Korėjos 
•karo; turi būti pakeista charta; 
turi būti išmestos “imperialistų 
iškamšos”. Ministeris dar ‘kvie
tė’ Ameriką: tegul esą ji prieš 
Kiniją imasi agresijos... 
imasi agresijos ...

Provokavo ir Sovietus, pla
čiai garsindama pareiškimus Li 
Tsung-Jen, kuris buvo naciona
linės Kinijos prezidento pava
duotojas ir iš Jungtinių Valsty
bių liepos mėn. pabėgo į kom. 
Kiniją. Ten jis garsiai 'kalbėjo 
prieš Chiang Kai-sheką, Ame
riką. Sovietus. Sovietai, kurie

nuo Chruščiovo laikų vengė aš
tresnių pasisakymų prieš kom. 
Kiniją, nebeiškentė, ir spalio 3 
Pravda aiškino, kad tai tas pats 
generolas Li, kuris 1927 tūks
tančius Kinijos komunistų nu
žudęs; kuris buvo paskelbtas 
'karo nusikaltėliu' šalia Ch'ang 
Kai-sheko ir tt.

Provokavo kom. Kinija ir In
dijos pasieny-spalio 2 25 kinų 
kareiviai susikovė su indais 
Sikkim provincijoje ir sudarė 
indam Įspūdi, kad kinai vėl tel
kia kariuomenę.

VIETNAME: viltys, kad kovos išseks
Kovos paaštrėjo. Marinai 

spalio 1 puolė bunkerių siste
mą ir 40 komunistų nukovė, pa
tys neprarasdami nė vieno. A- 
merikos aviacija bombarduoja 
š. Vietnamą. Bet tuo pat metu 
komunistai sustiprintom jėgom 
puolė 11 Įtvirtinimų Mekongo 
deltoj; pačiam Saigone susprog
dino bombas teroristiniais tiks
lais.

J. Alsop (H. Tribune) verti
na. kad komunistam nepasise
kė šią vasarą Įvykdyti jų plano: 
perkirsti pusiau P. Vietnamą, 
paskelbti "išlaisvintos" P. Viet
namo teritorijos dalies. Chr. Sc. 
Monitor vertina, kad Amerika

dabar jau esanti stabilizavusi 
Vietname padėti ir "totalinės 
pergalės” nesiekianti. Pasitari
mai tarp va 1st. sekr. Rusk ir 
min. Gromyko, noras vykdyti 
"paralelinę” politiką gali vesti 
prie to. kad Amerika akciją pri
laikys, sovietai duos mažiau pa
ramos š. Vietnamui; tokiu bū
du susidūrimai retės, iki galų 
gale kautynės išseks savaime be 
jokių formalių paliaubų, kaip 
tai buvo daroma Korėjoje. Ta
čiau U.S. News ... informuoja, 
kad Rusk nesutinka sustabdyti 
oro atakų, kol š. Vietnamo ka
riuomenė nesitraukia iš P. Viet
namo.

Scvietų ministeris Gromyko 
tarėsi su Rusk tuo pačiu metu, 
kai partijos centro komitete pir
masis sekretorius Brežnevas 
skelbė, kad su Amerika negali 
būti normaliu santvkiu. kol A- 
merika neatsisako nuo "agresi
jos” Vietname. Tai sovietų dve
jopa taktika: viešai atmeta ben
dradarbiavimą, slaptai bendra
darbiauja. Dar ir trečia takti
kos rūšis: kur tik gali, varo ky
li prieš Ameriką. Vokietijos ats
tovas parvyko i Bonną iš Mask
vos nieko nepešęs. Jam buvę 
pasakyta dėl santykių tarp Bon- 
nos ir Maskvos sunormalinimo: 
tegul pasirūpina, kad ameri
kiečiai pasitrauktų iš Berlyno.

Žygio komitetas kreipėsi Į žymiuosius
Žygio į Jungtines Tautas ko

mitetas tą pat dieną, kada Į 
Jungtines Tautas atvyko popie
žius, išsiuntinėjo 1.500 laiškų 
kreipimosi i Įžymiuosius Ame
rikos žmones, kad jie padėtų Į- 
nešti i Jungtines Tautas ir Lie
tuvos bei jos kaimynų klausi
mą — pasirašytų atsišaukimą . 
skirtą N.Y. Times skelbti, daly-

vautų manifestacijoje. Kreipta
si i teisininkus, unijų vadus, 
prekybininkus, vyskupus bei 
kardinolus, katalikų, protestan
tų. žydų dvasios vadus, akto
rius, mokytojus, kongresma- 
nus bei senatorius, guberna
torius. taip pat eilę miesto ma
jorų.

— B. B. Johnsonas yra ket
virtas Amerikos prezidentas, 
susitikęs su popiežium. Pirma
sis buvo W. Wilsonas, aplankęs 
Benediktą XIV 1919, toliau— 
Eisenhoweris Joną XXIII 1959, 
J. F. Kennedy Paulių VI 1963.

— Prez. Johnsonas spalio 3 
prie Laisvės statulos pasirašė 
naują imigracijos Įstatymą.

INDIJA-PAKISTANAS: nusivy
limas draugais

Abidbi pusės ir toliau kal
tina viena kitą paliaubų laužy
mu. Abidvi pusės ieško naujos 
pagalbos. Indija neslepia nusi
vylimo draugais, kurie jai ne
padėjo. Savo politiką buvo rė
musi trim “neutraliaisiais”: Ti
tu, Nasseriu ir Sukamo. Jie vi
si apvylė. Indija dabar atšalo ir 
Amerikai priekaištauda m a , 
kad Amerikos ginklai, duoti 
Pakistanui, buvo nukreipti 
prieš Indiją; kad Amerika su
siaurina ūkinę paramą Indijai. 
Pakistanas mėgino gauti gink
lų, bet nesėkmingai. Sovietai Į- 
spėjo Indoneziją, kad neduotų 
Pakistanui sovietinių ginklų. 
Nepraranda dar vilties gauti jų 
iš kom. Kinijos.

KUBOJE: kur nudėjo Guevarą
Castro rugsėjo 28 paskelbta

me partijos centro komitete nė
ra “mūsų draugo” Ernesto Gue
vara. Nėra jojo nė partijos; jis 
esąs išvykęs. Tėra tik gandai, 
kur dingo jau visas pusmetis 
tas Castro dešinioji ranka, ko
munizmo ideologas, buvęs pra
monės ministeris. Pagal gan
dus Guevara užmuštas pirmom 
kautynių dienom Santo Domin
go, sužeistas Peru ar Kolumbi
joje infiltruotų komunistų su
sidūrimuose; pagal kitus gan - 
dus dar jis’ ir Vietname sužeis
tas ir gydosi. Tikresnis gandas, 
kad Castro turėjo su juo atsi
sveikinti, nes Sovietai reikala
vo jj pašalinti. Jis buvo kriti
kavęs sovietų naują ūkinę poli-

tiką kaip nukrypimą nuo mark
sizmo.

— Castro paskelbė išleisiąs 
iš Kubos norinčius išvykti i 
Amerika pas savo gimines. Pre
zidentas Johnsonas pareiškė, 
kad Amerika juos priims ir 
prašė Šveicarijos atstovybę Ku
boje tarpininkauti. Tokių galį 
būti 15-20,000. Viso iš Kubos 
tremtinių esą Amerikoje 240 
000.

— Sovietuose po partijos 
centro komiteto posėdžių iški
lo į pirmąsias vietas pats parti
jos pirmasis sekr. Brežnevas ir 
pirmuoju ministerio pirmininko 
pavaduotoju padarytas Kirti T. 
Mazurov, buvęs Gudijos pirma
sis sekretorius, ėmęs kilti pa
šalinus Chruščiovą.

TARP RESPUBLIKONŲ: du sparnai
Kalifornijoje eis kova dėl gu

bernatoriaus. Pagal opinijos 
duomenis sen. Thomas Kuchel 
esąs populiaresnis už dabartinį 
demokratą gubernatorių Edm. 
P. Brown. Tačiau Kuchel yra 
resp. liberalas. Jis nerėmė Gold- 
waterio ir dėl to nepopuliarus 
tarp respublikonų konservato
rių. O konservatoriai ten stip
rūs. Tad Kuchel atsisakė būti 
kandidatu i gubernatorius. 
Konkuruoti su Brownu stos 
konservatorius Ronald Regan, 
televizijos ir Hollywoodo akto
rius. pelnęs populiarumo. Tai 
jau antras iš Hollywoodo akto
rius eina Į politiką. Pagal opi
niją jam tenka 46 proc. popu
liarumo, Brownui 41. Jis jau 
pasirodė ir Connecticut valsty
bėje, organizuodamas akcijai 
pinigus.

New Yorkas. antroji valsty
bė savo didumu, eina priešin
gu keliu. Čia tarp respubliko
nų stipresni liberalai, ir i prie
ki eina kongresmanas John 
Lindsay, jeigu jam nepakenks 
konservatorius W. Buckley.

H. Tribune informavo, kad 
tarp respublikonų labai stipri
nasi Birch Society — ne tik Ka
lifornijoje. bet jau New Jersey, 
Maryland ir kt. Sen. Thruston 
B. Morton rengiasi pasipriešin
ti šiai Įtakai. Partijos koordina
ciniame komitete, kuriame yra 
28 vadai, sieks gruodžio mėn. 
rezoliucijos, kurioje būtų pa
smerktas Birch Society sąjūdis. 
Bet jei komitetas ir pasisakytų 
prieš. Įpareigoti partijos sky
rius tegali pati konvencija.

Pačioje partijos viršūnėje po
puliarėja R. Nixonas. Pagal 
Gallupo duomenis tarp respub
likonų populiariausias Nixo - 
nas, toliau Goldwateris, Lodge, 
Rockefelleris, Dirksenas. Scran-

— Sen. Dirksenas spalio 4 
pradėjo filibuster! prieš siūly
mą panaikinti Taft Hartley Įsta
tymo 14 (b) skyrių, kuris ap- Jonas, Taft. Romney. Kandida- 
riboja unijų norą, kad Įmonės tas Į prezidentus minimi tokia 
darbininkas turi priklausyti u- eile: Nixonas, Romney. Lodge, 
nijai. Goldwateris, Scranton.
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Ar lietuvis studentas skiriasi nuo amerikiečio?
Algis Norvilas iš Chicagos at

siuntė redakcijai pluoštą raštų 
su pastaba: ‘ ‘Siunčiame jums 
šių metų Studentų Ateitininkų 
Sąjungos stovyklos kai kurių 
diskusinių būrelių išvadas. Dis
kusijų rezultatuose įdomiai at
sispindi .dabarties lietuviškos 
studentijos galvosena, kurią, 
manome, būtų naudinga prista
tyti lietuviškai visuomenei”.

Paskaičius, išvados tikrai į- 
domios. Jos padeda ne tik su
prasti vyresniesiem jaunesniuo
sius, bet ir jaunesniesiem save 
pačius. Jas skelbiame, praleis- 

_ darni tik tas, kurios yra jau gry
nai vidaus organizacinio pobū
džio.
1. IŠTIKIMUMO DVIEM TAU
TOM KLAUSIMAS

Vadovavo Rimantas Repšys 
(studijuoja matematiką Toron
to univ.), sekretoriavo Kristina 
Galvydytė.

Ekilus klausimui, kas yra 
tauta, sutikome, kad tautą su
daro kultūra, kalba, papročiai 
ii' teritorija. Bet tauta nebūti
nai sudaro valstybę, nes Įvai
rios tautinės grupės gali įsi
jungti į tą pačią valstybę. Nor
maliai žmogus tautos nepasi
renka; jis tautoje gimsta. Bet 
išeivijoje tenka už tautą apsi
spręsti — žmogus turi raciona
liai tautą pasirinkti ir gyventi 
pagal jos dvasią. Dauguma pasi
sakė. kad mūsų sąlygose yra į- 
manoma gyventi pagal vienos 
tautos ir kartu kitos valstybės 
dvasią.

Toliau buvo klausimas, ką 
reiškia būti ištikimam savo tau
tai? Atsakėm, jog neužtenka 
savo tautų tik nepaneigti, bet 
reikia ją pažinti, jos kultūrą 
propaguoti ir sunkiose aplinky
bėse jos neapleisti.
2. LIETUVIŲ KALBOS REIKŠ
MĖ IŠLIKIMUI

Vadovavo Onutė Damaitė 
(studijuoja chemiją Creighton 
univ.), sekretoriavo Daina Ba- 
tyriūtė.

Išlikti lietuviu savo kalbą 
užmiršus teoretiškai Įmanoma, 
bet praktiškai nepaprastai sun
ku, nes kalba kartu su kraujo 
ir tradicijos ryšiais sudaro tris 
svarbius elementus, išskirian
čius mus iš kitų kultūrų bei 
tautų tarpo. Tarp šių trijų, kal
ba gal pati svarbiausia. Savos 
kalbos praradimas reiškia kul
tūrini bei dvasini žmogaus su
nykimą. ypatingai lietuvybės at
žvilgiu. O gyvenant išeivijoje, 
mokėjimas savos ir esamo kraš
to kalbos dvasiškai praturtina.

3. LIETUVYBĖ VEDYBOSE
Vadovavo Albertas Druktei- 

•nis (studijuoja mediciną Xavi- 
or univ.), sekretoriavo Dalia 
Sakevičiūtė.

Vedybos tarp lietuvių yra bū
tinos savai kultūrai išlaikyti. 
Nors ilgainiui visi sulisim i 
“melting pot”, tačiau reikia at
siminti. kad dviejų kultūrų su 
situokime tirpimas vyksta grei
čiau. nes tada šeimoje aplin
kos kultūra Įsigalėtų daug leng
viau negu mūsų mažumos kul
tūra.
Lietuvybė vedybose taip pat 

yra svarbi dėl šeimyninio sugy
venimo ir asmeniškų priežasčių. 
Grynai lietuviškoje šeimoje ar
timesni jos narių ryšiai ir leng
vesnis gyvenimas.

Pastebėta, kad dažnai ir lie
tuviškose vedybose vaikai pa
mažu praranda lietuvybę. At
rodo, kad už tai atsakingesnė 
motina, nes jinai turi daugiau 
laiko. Tie. kurie vedybose išlai
ko lietuvybę, yra individai. Jie 
išsiskiria iš amerikietiško masi
nio supanašėjimo. Bet už tau
tini auklėjimą nėra atsakingi 
tik tėvai. Atsakingos mokyklos, 
draugai ir visa aplinka.

Lietuviškų vedybų galimybė 
priklauso nuo vietovės. Didesni 
miestai turi daugiau lietuvių.

NAUJI 1966 FORDAI:

Kairėje — Mustang, dešinėje 
Ford Galaxie.

Studentai apie lietuvybę, vedybas, nugerimus, studijas...

susitikti su kitais lietuviais. 
Ten, kur mažiau ietuvių yra 
•lengviau pakrypti į amerikietiš
kus papročius ir draugauti su 
amerikiečiais.

Kilo klausimas, ar patys stu
dentai rūpinasi lietuviškų ve
dybų klausimu, ar čia tėra tik 
tėvų noras? Sutikom, kad iš da
lies tai atsispindi tėvų norą, 
bet iš kitos pusės studentai su
pranta nutautėjimo problemą ir 
yra patys ja susirūpinę. Galuti
nis šio klausimo atsakymas yra 
asmeniškas dalykas. Tie žmo
nės, kurie nori lietuvybę išlai
kyti, ją ir išlaikys. Tie, kurie 
nori atsižadėti lietuvybės vedy
bose ir Įsijungti i amerikietiš
ką gyvenimą, gali turėti nera
mią sąžinę — nes jie bus atsi
sakę pilnesnio gyvenimo.
ir 1.1.; ten yra daugiau progos 
daugiau kultūrinių parengimų

4. LIETUVIO STUDENTO 
SKIRTINGI BRUOŽAI

Vadovavo Augustinas Idzelis 
(studijuoja istoriją Michigan u- 
niv.), sekretoriavo Onutė Da
maitė.

Lietuvis studentas turi dau
giau problemų negu amerikie
tis studentas, nes lietuvis turi 
gyvent dviejose aplinkose, ku
rios savo kultūra skiriasi. Lie
tuvis studentas apskritai yra 
nuoširdesnis ir parodo daugiau 
tolerancijos. Veiklos srityje lie
tuviai studentai nerodo tiek už
siangažavimo, nors jų tikslai 
aiškesni, kiek amerikiečiai, vei
kia be lygiai svarbių idealų.

Lietuviai studentai yra linkę 
laikyti pačią ateitininkų organi
zaciją, kuri savo tikslais ir veik
la natūraliai išsiskiria iš kitų 
organizacijų, uždara ir snobiš
ka. Ateitininkams reikia būti

nai imtis rodyti nuoširdumo ir 
asmeninio kontakto su kitais lie
tuviais studentais.

Lietuvės studentės skiriasi 
nuo lietuvio studento savo gi
lesniu religingumu, geresniu 
lietuvių kalbos išlaikymu, di
desniu lietuviškų papročių ver
tinimu ir noru ištekėti už lietu
vio.
5. LIETUVIS STUDENTAS A- 
MERIKOS UNIVERSITETUO
SE

Vadovavo Algis Liaugauda 
(studijuoja inžineriją), sekreto
riavo Birutė Saldukaitė

Diskusijose nutarėm, kad lie
tuvio veikla amerikiečių or
ganizacijose nekankia jo lietu
viškumui ir konfliktų dėl veik
los amerikiečių tarpe nekyla. 
Bet priešingai, per savo patirti 
ir pasiruošimą lietuviškose or
ganizacijose, jisai tampa pajė-

WASHINGTONE pabaltiečiai lankė kongresmanus dėkodami už pravedimą rezoliucijos Baltijos valsty
bių laisvinimo reikalu, čia prie Kapitolijaus matome iš k. j d.: Mrs. M. Tamm (estų atstovė), E. Jurgė- 
iaitė — lietuviu, kongresm. E. Derwinski, R. Karulis ir dr. R. Paegle — latvių atstovai

giu aktyviai prisidėti prie ame
rikietiškų organizacijų veik
los, suteikdamas naujų minčių. 
Nors lietuvis studentas yra dau
giau linkęs prie savos veiklos, 
jį traukia ir amerikietiška veik
la, ypatingai jeigu ji yra laiko
ma svarbi profesiniam pasiruo
šimui.
6. LIETUVIO STUDENTO Į- 
VERTINIMAS—ALKOHOLIO ‘ 
PROBLEMA

Vadovavo Salvinija Gedvilai
tė (studijuoja “speech thera
py” Marymount), sekretoriavo 
Vladas Giriūnas

Kodėl lietuviai studentai per- 
gausiai alkoholį vartoja?

Pasisakymai: 1. Gėrimas yra 
vartojamas kaip pabėgimo for
ma. 2. Noras pasigerti kyla iš 
konflikto tarp dviejų kultūrų,
3. Geriama, kad būtų linksmiau,
4. Atvažiuojam i stovyklą, links
mai praleisti laiką, o ne dėl in
teligentiškumo. 5. Vyrai geria, 
kad jaustųsi vyriškesni, 6. Ge
ria, kad pabėgtų nuo '‘neuro
sis of our age” nuo “atomo 
bombos baimės, 7. Geria, kad 
drąsiau būtų apsieiti su mergi
nom, 8. Merginom patinka vy
rai, -kurie gali tarp vyrų pasi
rodyti, o gėrimas yra vienas to
kių būdų. (b.d.)

SPAUDA

PobūviŲ sezoną 
pradedant

Drauge rugsėjo 18 vedamaja
me Pr. Gr. ‘kritiškai pažiūrėjo 
į pobūvius ir pasisakė ■ prieš 
juose besireiškianti nuosmuki. 
Sako: Pobūvių perdaug — to
kioje Chicagoje po du, tris, ke
turis per vieną vakarą. Jie ba
nalūs — “visi jie dažniausiai 
pasireiškia su vakariene, šo
kiais ir trumpa menine prog
rama, tartum menas būtų tik 
tam. kad susirinkusiem būtų 
skaniau valgyti .. J” Pobūvių 
kalbos — ak, tos kalbos, “kai 
susirinkusieji maitinami kalbo
mis be turinio, banaliais vieni 
kitų pristatinėjimais”.

Ką ir kaip rengti? “.. .turė
tų būti pirmenybė didžiosioms 
šventėms, kuriose prisimename 
mūsų tautos praeiti.. . Bet ir 
šie didieji parengimai, turėtų 
mėginti išeiti iš banalumo, ku
ris jaunimą atgraso... o vy
resniuosius padaro kankiniais”.

Ką laikraštis sako, deja, tai 
tiesa.

Dirva rugsėjo 27 nuotaikas 
reiškia iš Cleveland©:

“Balių daug, ir jie visi gra
žiems ir kilniems tikslams ren
giami. Tačiau jų per daug. Ne
mažinant jų vertės, reikia ma
žinti jų skaičių”.

JAU PASIRODĖ 1966 METŲ FORDAI
Spalio 1 Fordo parduotuvių 

languose jau pasirodė nauji— 
1966 metų automobiliai.

Prieš metus Fordo mašinos 
buvo visai naujai pagamintos, 
panaudojant pačius geriausius 
ligi šiol gamybos įrengimus. 
Tuo būdu sukurtos mašinos, ku
rios pasiekė didžiausio tylumo, 
koks tiktai žinomas tarp geriau
sių pasaulio automašinų. Tuo 
pačiu pagrindu yra pagaminti 
1966 Fordai — dar patogesni, 
saugesni ir tylesni.

Nauji 1966 modeliai turi pa
grindinai pertvarkytą, tiesiog 
revoliucini spyruoklių įrengi
mą, kuris leidžia automobiliui

dar tykiau riedėti ir jį vairuoti. 
Visiškai naujos konstrukcijos 
yra spyruoklių atotraukos.

1966 Fordų išvaizda taip pat 
nauja, tačiau ne tiek, kad ne
būtų galima Fordo atpažinti. Sa
vo išvaizda labiausiai primena 
1964-5 Thunderbirds. Taip pat 
ryškiai krinta į akis stačiakam
pės užpakalio šviesos.

Visiškai naujai inžinierių per
kurtas Fairlane, kuris nebuvo 
keičiamas nuo jo atsiradimo 
metų — 1962. Naujasis 1966, 
vidutinio mašinų didumo, da
bar atrodo gana stylingas. spor
tiškas. jaukios išvaizdos.

Taip pat nauji yra Mustang 
ir Falcon modeliai, kuriem pa
naudotos kai kurios bendros 
ypatybės. Dabar 1966 Falcon 
iš tikrųjų pasidaro šeimos 
Mustangu. (sk.).

Tuneliai kalnuose iškasami 
daugiausia susisiekimo tikslais.
Šiuo metu visame pasaulyje pri
skaičiuojama virš 4000 geležin
kelių tunelių. Simplon geležin
kelio tunelis Šveicarijoje, iškas
tas 1898-1905, turi 20 km ilgio 
ir laikomas ilgiausiu pasaulyje.

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................  CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue ................... LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ..............  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ..._.............  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ DI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue .............  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ • TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave................ ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street .........................  FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ..............  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave. ................. LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..................  AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ............................  GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave............ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............ SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave........................ GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440

I ■ — - - ■ —

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

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

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

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

Key features of the two most successfal ears ever introduced 
— the Falcon and the Mustang —— are combined in the. 1966 
Falcon. The Mustang styling influence is readily apparent in the 
long hood, short rear deck, rear quarter “hop-up” and round 
wheel openings of this 1966 Falcon Futura Sport* Coupe. The 
1966 Falcon has new roominess, outstanding economy and tech
nical innovations. Lengthened wheelbase and wider tread improve 
riding comfort. Reversible keys and keyless locking, curved side 
glass and integrated air conditioning are among other customer 
comfort and convenience feature* in the J966 Fąįcoą.

Dramatic styling — including a new 2-door hardtop roof line 
— is shown in these photos of the Ford Galaxie 500 2-door 
hardtop, top. and the Ford Galaxie 500 7 Litre 2-door hardtop, 
bottom. The “7 Litre’’ is. an entirely new scries available in 2- 
door hardtop and convertible models. It features a new 428- 
rubic-inch V8 engine and front-wheel power disc brakes as stan
dard equipment. Both the disc brakes and the new 428-cubic- 
inrh engine are optional on all other Fords. Other features in
clude nniqne 7 Litre identification, distinctively styled steel 
uheelcovera. and AMcial “dual accent Dainį lUinc*.” ~

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

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

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

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 j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

Baudžiavos sutemose ir laisves apyaušry

Šiuo Lietuvos vergijos metu 
mūsų išeivijos vienas svarbiau
sių uždavinių yra lietyvybės iš
laikymas ir kova dėl tautos lais
vės.

Mūsų veiksniai ir LB planuo
ja ir dirba, kad tie uždaviniai 
būtų įvykdyti. Organizacijos, 
lituanistinės mokyklos, lietu
viškos gimnazijos, pedagoginis 
institutas, lietuviškos parapijos 
mūsų kultūrininkai, spauda, 
knygų leidyklos, chorai, meno 
ir tautinių šokių ansambliai dir
ba ir aukojasi, kad mūsų jau
nimas ir būsimosios kartos ne
nutaustų.

Visų paminėtų sričių .. dar
bams organizuoti ir vykdyti rei
kia ne tik daug ryžtingų žmonių 
bet ir lėšų. Tad čia ir ateina į 
pagalbą LF, kurio pagrindinis 
uždavinys yra sutelkti užtekti
nai lėšų lietuvių švietimui, kul
tūrai, mokslui remti, skatinti 
ir ugdyti, ir sudaryti kapitalą , 
kuris būtų panaudotas Lietu
vos atstatymo pradžiai laisvę 
atgavus.

LF nepriklauso kuriai nors 
vienai žmonių grupei. Jis yra 
visus lietuvius, be pažiūrų ir į- 
sitikinimų skirtumų, jungiantis 
fondas.

Asmuo, paaukojęs LF 10 0 
dol.. tampa pilnateisiu fondo 
nariu. Jis savo Įnašu remia lie
tuviškus reikalus ir asmeniškai 
dalyvauja fondo tvarkyme, nes 
kiekvienas fondan Įnešta šimti
nė duoda vieną balsą visuoti
niame narių susirinkime, kuris 
yra vyriausias fondo organas 
LF atleistas nuo pajamų mokes
čių. Paaukotą fondui sumą au
kotojas gali nurašyti nuo savo 
pajamų. Atleidimo nuo pajamų 
mokesčių dok. Nr. CHI -EO 64- 
272 Group 24.

LF Valdyba dės visas pastan
gas, kad iki 1968 vasario 16, t. 
y. 50 metų Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo datos, LF pa

didėtų ne mažiau kaip iki pu
sės milijono dolerių.

Šiuo metu LF turi arti 200, 
000 dol. pagrindinio kapitalo. 
Iki šiol iš nuošimčių lietuvybės 
reikalams yra duota 10,000 dol. 
Kada fondas išaugs iki milijo
no dol., tada tam tikslui bus 
galima iš ' nuošimčių kasmet 
Skirti 50-70 tūkstančių dol. Mū
sų visų sukrautas LF pagrindi
nis kapitalas liks nepaliestas. 
Gi paaukotas mūsų doleris bus 
kaip nuolatinis neišsemiamas 
šaltinis, dirbs už mus ir nuo
lat rems mūsų tautos gyvybi - 
nius interesus.

Pagerbimui ir Įamžinimui 
fondo narių ir rėmėjų bus iš
leistas reprezentacinis LF var
dynas. kuriame, be fondą lie
čiančios medžiagos, bus narių 
biografijos ir nuotraukos. Bus 
pažymėta ir nario aukos suma. 
Kiekvienas lietuvis gali vardy
ne Įamžinti ne tik save, bet ir 
savo artimuosius. Įrašydamas 
juos Į LF narių eiles. Vardyną 
gaus kiekvienas fondo narys. 
Jis bus išplatintas laisvojo pa
saulio bibliotekose. Tuo būdu 
LF nariai šiuo vardynu daly
vaus Lietuvos vardo garsinime 
plačiame pasaulyje.

Tapdami LF nariais ar testa
mentu užrašydami fondui savo 
palikimą ar jo dali, atliksite di
deli patriotini darbą savo tau
tos labui. Už tai dabartinė ir 
būsimosios kartos Jūsų niekad 
neužmirš.

Dr. Antanas Razma
LF Valdybos Pirmininkas 

Antanas Rėklaitis
Vajaus Komiteto Pirmininkas 

Dr. Zenonas Ašoklis 
Vajaus Reikalų Vedėjas

—Dr. Gedas ir Aldona Gri
mai vieni iš pirmųjų atsiliepė 
Į suaktyvintą Lietuvių Fondo 
vajų ir paaukojo tūkstanti do
lerių. Abudu yra gydytojai, gy
vena So. Holland. Ill..

Prel. Mykolui Krupavičiui 
spalio 1 suėjo 80 metų. Tai vie
nas iš didžiųjų mūsų tautos vy
rų, laisvės kovotoju ir demok
ratinės Lietuvos kūrėm, anie 
kuri qalima būtu ir reikėtų kal
bėti Įvairiais atžvilgiais. Jis — 
kunigas, visuomenininkas, ga
bus oratorius, buvęs Lietuvos 
seimu atstovas ir ministeris, lie
tuviu krikščioniu demokratų or
ganizatorius ir lyderis. Lietuvos 
žemės reformos skatintoias ir 
vykdytojas, pagaliau buvęs ilga
metis Vl’ko nirminmkas. rezis
tentas. Kiekvienu jo reiškimo
si klausimu būtų daug kas pri- 
mintina. nes tai nebe eilinis lie
tuvių tautos veikėjas, tačiau 
norima čia sustoti tiktai prie 
paties didžiojo prel. M. Krupa
vičiaus darbo — žemės refor
mos, ir tai tik bendrais bruo
žais.

Šis vienas atžvilgis pasirink
tas ir dėl to, kad žemės refor
ma. tasai epochinės reikšmės 
lietuviu tautai darbas, dabar 
niekinamas Lietuvos okupantu, 
gi laisvėie gyvenantieji arba ji 
■primiršta arba nuvertina ma
dinei “kontravprsi’os” argu
mentu (žiūr. Aleksandro Merke
lio ‘Antanas Smetona’. 295 p.l. 
Tuo tarnn žemės reforma buvo 
visos lietuviu tautos troškimų 
siekinv.s. noras atitiesti buvu
sia didele socialine neteisybę 
Lietuvoje. Ir tai padaryta dau
giausia kun. M. Krupavičiaus 
rūpesčiu ir triūsu.

—o—
Prel. M. Krupavičiaus abu tė

vai buvo gimė dar baudžiavos 
laikais. Senelis, motinos tėvas. 
ė:es sunk;a- baudžiava ir dah’- 
vaves 1863 sukilime, mokėjo 
gvvai nasaketi sunkiai išgyven
tus laikus. Ynač tu pasakosimų 
mėgęs k’ausvti ’aunas Mykoliu
kas. gimęs ir augės dvaro ama
tininko šeimoje. Balbieriškvie 
prie Nemuno. Paaugės ir pats 
matė skurdu mažažemių ūkinin
ku bei dvaro kumiečių gyveni
mą. o šalimai — daug žemės 
apkėtusius dvarus. Socialinis 
nelygumas ir neteisybė krito i 
aki dar mažam vaikui. Kai ne 
visi ūkininku bei amatininkų 
vaikai tada Įstengė mokytis, M. 
Krupavičius vis dė to baigė Ig- 
liškiu pradžios mokyklą, o 1905 
Įstojo i Veiverių mokytojų se
minariją. Tada turėjo jau 20 
metu.

Seminarijos bibliotekoje už
tiko knygele apie brolių Grak- 
chų žemės reformą Romos vals-

Prel. M. Krupavičiaus 80 metu sukaktį minint

tybėje dar antrame amžiuje pr. 
Kristų. Abu broliai, liaudies 
tribūnai, siekė žeme aprūpinti 
neturtinguosius. Apie tas jų pa
stangas ir kovas M. Krupavi
čius susižavėjęs pasakojo savo 
draugam. Vienas iš jų paste
bėjo: “Ar manai, kad rusų žan
daras praves Lietuvoje žemės 
reformą?”. Ne, rusai nesirengė 
to padaryti, nors baudžiava ir 
buvo panaikinta (1861). Aprū
pinimas žeme Lietuvos ūkinin
kus buvo neteisingas ir skriau- 
dus. Be to. rusai protegavo sa
vo kolonistus, o lenkai dvari
ninkai toliau savivaliavo.

M. Krupavičius, mokytojau
damas Lenkijoje. Lomžos guber
nijoje, matė nemažą skirtumą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos dvari
ninkų. Lenkijoje jie organiza
vo žemės ūkio draugijas ir ko
operatyvus rūpinosi kininkų 
švietimu, skaitė jiem paskaitas, 
gerino javo ir pašaro sėklas, 

PREL. M. KRUPAVIČIUS Nuotr. V. Maželio

parūpindavo veislinių gyvulių. 
Lietuvoje mažai kuris dvarinin
kas tai darė, o jei ir darė — 
būdavo savo kaimynų peikia
mas ir laikomas “revoliucinin- 
ku*. Lietuvoje lenkai dvarinin
kai kaimo žmonės išnaudojo ir 
lenkino. M. Krupavičius su to
kiais lenkininkais susidurdavo, 
mokytojaudamas Papilės pra
džios mokykloje.

Iš Papilės nusikėlė i Seinų 
kunigų seminariją, kur Šalia tie
sioginių studijų dar gilinosi i 
socialinius klausimus, atidžiai 
skaitė pop. Leono XIII encikli
kas. Socialinio teisingumo pro
blemom tuo metu taip pat do
mėjosi kun. Jurgis Matulaitis, 
vėliau Vilniaus vyskupas. Jis 
skaitė paskaitas socialiniais 
klausimais Varšuvoje (1908) ir 
paskui Kaune. Iš tų socialinių 
kursų plaukė dvi išvados: Kata
likų Bažnyčia nedraudžia tei
singiau padalyti turtus, ir toks 

padalijimas yra būtinas.
Iš Se nų persikėlė i Petra

pilio dvasinę akademiją (1913). 
Kunigu buvo Įšventintas 1914 
birželio 13 — prieš pat Didįjį 
karą. Karui prasidėjus, buvo 
paskirtas Tallinne, Estijoje, gy
venusių lietuvių komiteto pir
mininku. Kas savaitę trim die
nom važinėjo į Ta’linną. o ki
tas skyrė tolimesnėm savo stu
dijom akademijoje. Socialiniai 
klausimai buvo jo dėmesio cen
tre.

Tuo metu, karui tebeinant, 
Rusijos durnoje (parlamente) 
žemės reformos klausimą kėlė 
Petras Leonas. Tas pats reika
las buvo paliestas ir Petrapi
lio seime <1917). Seimo metu 
įvykusiame lietuviu kr. demok
ratų susirinkime M. Krupavi
čius jau išėjo su žemės refor
mos konkrečiu projektu. Voro
neže 1917 buvo išrinktas krikš
čionių demokratų partijos pir
mininku. ir tas pareigas ėjo dau
geli metų.

Tuo metu Rusijoje jau buvo 
Įsisiūbavusi bolševikų revoliuci-

Filipas Bonoskis visur aklas!
sienos, skiriančios vakarų kul-Rugpiūčio 16 Draugo Nr. 186 

davė skilti “?.Iiestas be baž- 
žnyčios”, kuriame rašo, kad Fi
lipas Bsnoskis. lankydamas pa
vergtoje Lietuvoje, buvo susto
jęs Akmenėje ir mokyklos met
rašty palikęs pasikalbėjimą, 
jog miestelyje nematęs bažny
čios. O bažnyčios, girdi, nesą 
todėl, kad niekas neprašąs jos. 
Žinia paimta iš "Komjaunimo 
Tiesos” Nr. 141.

Jei Filipas Bonos'kis cieso
riaus Nerono laikais būtų nu
vykęs į Rcmą. jis irgi nebūtų 
matęs bažnyčios. Bedieviškoje 
Uranijoje bažnyčia gyva ne 
bokštuose, bet katakombose.

Filipas Bonoskis yra aklas ir 
škelbia tai, *ką jam paruošia so
vietų. hitlerinių fašistų kolabo
rantų. slapta agentūra. Tai 
aiškėja ir iš to. kad š.m. gegu
žės m. 14-19 dienomis Filipas 
Bonoskis lankėsi komunistinia
me kruviname Berlyne ir iš 
tos viešnagės jis paskelbė re
portažą “Literatūra ir Menas’’ 
(Nr. 26. birželio 26). Įdomiausia, 
kad Filipas Bonoskis. būdamas 
rytiniame komunistų Berlyne 
5 dienas, visai nematė komu
nistų šedevro: komunistų mūro 

ja. Voronežo komunistų už a - 
kių nuteistas mirti Ir ieškomas, 
kun. M. Krupavičius slaptai pa- 
sitravkė iš miesto, perejo vo- 
kieČių-rusų frontą ir pasiekė 
Sei ms. Čia jį sus rado Lietuvos 
Tanba. veikusi Vilniuje, ir an- 
gaža\ o valstybės atkūrimo dar
bui. Keliaudamas iš miestelio į 
miestelį, kun. M. Krupavičius 
ugningomis prakalbomis telkė 
laisvės kovai aukas, aiškino Lie
tuvos valstybės atkūrimo reika
lą. pasakojo apie busimąją že
mės reformą. Vilniuje 1918 
lapkričio 20 Įvykusioje krikščio
nių demokratų konferencijoje 
išdėstė žemės reformos projek
tą. kurį buvo aptaręs su vysk. 
Jurgiu Matulaičiu. Konferenci
joje atstovų nuomonės išsisky
rė. Aleksandras Stulginskis, bū
simas Lietuvos prezidentas, pa
laikė nuosaikesnę žemės refor
mą. kun. M. Krupavičius —ra
dikalesnę. Vengiant didesnio 
suskilimo, priimtos dvi progra
mos — mažoji (pradžiai) ir di
džioji (galutinė). Vėliau viršų 
paėmė didžioji programa, kai

buvo priimtas 
įstatymas (b.d.) 
Pr. Pauliukonis

Lietuvos seime 
žemės reformos

tūrą nuo komunistų chaoso, 
laisvę nuo vergijos! Bonos'kis 
nematė tos mūro sienos, kurią 
pastatė komunizmas kapitu mo
damas prieš vakarų kultūrą ir 
aisvę. Komunistų mūro sieną 

pamatyti važiuoja Amerikos. A- 
frikos. Azijos ir viso pasaulio 
karaliai, prezidentai ir ministe
rial. O Bonoskis jos nematė, 
nes jis, komunistų partijos, hit
lerinių fašistų kolaberantės įsa
kymu rytų Berlyne buvo aklas. 
Jis ir Akmenėje buvo toks pat 
aklas! '

Komunizmas jau žlunga. Vie
na diena jo nebus. Kaip žuvo 
ir hitlerinis nacionalizmas, ko
munizmo koloborantas.

J. Smilga

— New Yorko balsuotojų 
■opinija rodo 10-11 proc. per
svarą Beame naudai. John Lind
say gadino palankumą konser
vatorius W. Buckley, skelbda
mas. kad Lindsay nenusimanąs 
pakankamai apie komunizmo 
pavojų, jei su kongr. Roose- 
veltu rėmęs rezoliuciją, kad 
būtų panaikinta komisija anti- 
amerikinei veiklai tirti.

NELE
MAZALAITĖ

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

---------------- Laimėjęs “Aidų” premiją ----------------
(19)
Tai šitaip įsidėjo į galvą motina, ir su tėvu kalbėjo 

apie tą apžavėjimą. Nes kaip kitaip bemanysi, kad vai
kas pasidarė kaip ne jų ir kaip nesavas. Iki šiol jie ne
buvo pastebėję, kad jis pasirodytų šykštus jiems, sese
riai ar ir svetimam. O gal jie nematė pirma? Tačiau jis 
dabar negalėjo ištūrėt.i kad motina atriekdavo duonos 
užėjusiam vargdieniui, ar kad savo dukrelei siūdino 
naują apdarą, arba, jei tėvas duodavo tabokos kaimy
nui — vaikiuko dantys kalenosi iš apmaudo.

Pradžioje tai net patiko tėvui. “Taigi, sakė jis. ar ne
sakiau. kad mano sūnus toli nusvies savo strypą, jis 
žino ‘kaip taupyti, jis tikrai mirs daug turtingesnis, negu 
gimė.” Jam patiko ir tai. kaip vaikas kalbėdavo, kad jis 
rinks pinigus — tiktai auksą, gryną auksą, tokį pat, kaip 
jau turi. O. kad ne kasdien gali gauti tekiais, nes šiaip 
sau žmonės temoka tiktai popierių ar variu, tai reikės 
pavargti, kol pakeisi auksiniais. Bet jau jis tokio var
go nebijos, nes verta: auksas yra amžinas.

— O ką pirksi? — klausdavo tėvas, ir vaikas išvers
davo akis:

— Kam pirkti?
— Tai kam tau pinigas? — klausinėjo tėvas, ir sūnui 

net nesuprantama, kaip tėvas nesupranta, kaip galima ir 
klausti.

— Pinigą reikia -laikyti ir laikyti.
Juo toliau, juo labiau tai Įkyrėjo meistrui Vaivorui. O 

motiną stačiai apstojo baimė, ir juo labiau ji vertė kaltę 
ant vdkiečio. kada ji regėjo sūnų žiūrint iš pasalų, kai ji 
pasiimdavo ką -nors sau, savo pačios daiktą.

Jie niekuomet nebuvo labai stiprios sveikatos. o 
nuo tokių susikrimtimų stačiai ėmė sirgti. — Neduok 
Dieve. — pati galvojo ir vyrui kalbėjo. — jeigu mums 
tektų karšti pas jį, tai iš pirmųjų dienelių badu numa
rintume.

— Nebijok. — sako vyras. — ar mes pas tokį paršelį 
gyvenam, ar jis pas mus. Jeigu jam nepatinka, tegu sau 
netrūksta galvą, kur i kitą parapiją, arba pas prūsus 
kur nors.

Galėjo jie taip kalbėti, jie nė ipatys tuo netikėjo. 
Tačiau abu priėjo prie ašarų, -kai tas jų vaikas iš tikro 
susigalvojo, kad jis čia skriaudžiamas, -kad jam su tėvu 
nebuvo tikro uždarbio. Jis sakė, kad jam galvą skauda 
bežiūrint, kiek jie daug suvalgė, kiek viskam išsvaido 
pinigo. O svarbiausia, šitokioje smulkioje vietovėje, 
kaip jų valsčius, ar net keli aplinkiniai, niekur apyvar
toje nebuvo tiek aukso, kiek jis geidė, popieriniams iš
sikeisti. Taip, eidamas septynioliktus, jis išsidaužė, iš
siplovė, nemesdamas nė žodžio kur.

— Ak, Tu Dieve geras, — meldėsi ir verkė motina, 
tačiau dvasios viduje vis tiek ji pasijuto lengviau, kad 
neberegėjo ant savęs tų savo vaiko akių, kurios kar
tais ruseno, kaip koks negeras auksas. O sesuo, visai 
nesislėpdama, džiūgavo, kad nebėra, kas ją varstė žo
džiais ir pavydu. Ji žydėjo ir gyveno.

Tačiau tėvas tylėjo — labai gailėjosi, kad sūnus išė
jo. Vis tiek, koks jis buvo, jis buvo mano dešinė, ir 
mano gudrioji galvos pusė. Gal ir gerai, kad jis prie 
pinigo linkęs iš pat jaunumės. Kai suaugs į protą, pats 
žinos, kas perdaug, tas į grabą varo. Tiktai, ko jis 
išbėgo, ko kailyje nesitvėrė! Ir tėvui buvo liūdna; jis 
jau nebeišsigalėjo mintyti, kad čia bus pastatyti mū
rai. Jis jau kartojo, kaip ir tas jo vaikelis: kam mūrai? 
Dar ką prasimanysi — kad tik stogas ant galvos, geriau, 
kad po pastoge kas spindėtų. Ir taip senis darėsi, kaip 
netinkama statybai medžiaga. Jis maišėsi gyvenime tar
si atlaikas. Taip jis galvodavo apie save. Taip šarvo 
moteriškei prasitardavo, nors ji ir pertardavo jį, ir barė, 
ir gyrė, kad tik jis neplėšytų pats sau garbės.

Ir gal per savo mįsles jis pasidarė išsiblaškęs. Gal 

užsižiopsojo aukštumoje ir, siekdamas perteli pasidėto 
kirvio nukrito. Ne nuo taip aukštai — ir nebūtų užsi
mušęs tiktai i tą kirvį susižeidė. Nors pagulėjo keletą 
savaičių, bet, pasirodė tai buvo mirtinoji. .

Vos porą metų buvo praėję nuo sūnaus dingimo iš 
namų, ir jis susirado i laidotuves. Ne, laidoti jis pavė
lavo, visas aštuonias dienas vėliau atvyko. Nors motina 
nusiminimo dienomis vaitojo, kad sūnelis būtų čia. ta
čiau kai pamatė ateinant, tai rodėsi tarsi savo mirtį 
būtų išvydus — toks jis Įžengė į vidų, jos pačios gimdy
tas sūnus.

O. paskui po laiko ji svarstė: ne taip reikėjo ji man 
pasitikti — reikėjo kaip šeimininkei, kuriai viskas pri
klauso. kuri turi teisę išvaryti neklusnų -vaiką, su
drausti. jei būtų drąsi ir dabar atstojanti tėvo ranką 
gal nebūtų buvęs toks galas. Bet jis įėjo, 'kaip Į savo 
-paveldėtą turtą, ir ji iš karto pasidavė.

Jis buvo suaugęs i pilną vyrą, stambų ir nebjaurų. Jai 
pradžioje net gražus, kaip motinai, pasirodė. Bet kas iš 
to: ar galėjai džiaugtis, jeigu prie stalo, dar pirmą 
valgį, motinos virtą, ragaudamas, jisai vos vieną riekę, 
pats kaip šeimininkas atpjovęs, kepalą pristūmė po sa
vo ranka, ir neklausė, ar nereikia daugiau. Ne, sesuo jo 
nebijojo, ji neapkentė jo, tai ji netrukus ir parodė. Bet 
ji buvo tiktai mergaitė ir jaunesnė ir silpnesnė, ji nesu
gebėjo apginti motinos, kuri taip ėmė baugštintis. jog 
ir per miegą krūpčiojo.

Koks prasidėjo gyvenimas! Jis nesipasakojo kur bu
vęs. kaip gyvenęs, ką dirbęs, bet jos pažino jį ir žinojo, 
kad tai, ką jis sakėsi uždirbęs — buvo auksas. Bet 
sunkiai ar suktum užsipelnė — nežinojo. Tačiau jis 
pats klausinėjo daug iš pradžių jos ir pasakojo, kaip 
savas savam. Ir tai buvo tokie, rodos, paprasti dalykai. 
Tik netrukus paaiškėjo, kad jos buvo įteikę jam medžio 
šakelę, nesuprasdamos, kad jis iš to pasidirbo lazdą: 
poros savaičių nebuvo praslinkę, kai jis atsirado, o jau 
jis atlupo nuo visų, kurie dar nebuvo spėja atsilyginti 
meistrui Vaivorui.

Atkasė jis ir tokias skolas kurių -pats tėvas nebeatsi
minė — tokios jos buvo užsisenėjusios ar beviltiškos. 
Bet kaip Zigme Vaivoras sakė: tik tas gali eiti kasti pi

nigų. kas turi kastuvą. Jis turėjo, jis atlupo tas pra
rastas skolas, ir žmonės ėmė stebėtis ir, sakytum, bi
jojo ir gerbė — toks jaunas, o toks kietas. Jie -kažkaip 
nugirdo, kad ir grižo ne ubagas. Ir paliko gi jam, sūnui
— šitokie namai, daržas ir sodelis: be abejo, santaupų
— vadinas, teko elgtis su juo. kaip su tikru vyru.

Motina nesiskundė niekam, tik šventiesiems maldo
je — kaip ji galėtų kalbėti apie savo vaiką blogai — o 
gero nieko net sumeluoti neišmanė. Tiktai sesuo prasi
tardavo, ko nederėtų. Tačiau niekas ir netikėjo ja — 
maža ką merga prasimano, gal iš pavydo, kad brolis 
turi garbę. Daugiau ji buvo papeikta, kad ir iš namų 
išėjo — nebuvo iki šiolei dirbus sunkiai, nespaudė nei 
tėvas nei motina, ir štai dabar -pati ieškojosi pas ūki
ninkus už mergę.

Ir nekaip jai ėjosi. Neprityręs sutvėrimas, ji jau pir
mais metais buvo berno suvedžiota. Gerai, kad moti
na jau nematė, kad nebegirdėjo, -kaip jos vienturtė bai
gė savo jaunystę, vos tik prasidėjusią — baigė gėdoje 
ir skurde, nes kasgi benorėjo samdyti kaime nevedu
sią, nenašlę, o su vaiku. Ji suseno jaunystėje: ji liko žyd- 
mergė. o vaikas — aišku, kas iš jo galėjo išeiti doro?

Tačiau, kaip sakiau, jos motina, senoji Vaivorienė. 
nespėjo nė sužinoti apie betėvį sūnaitį. Ji buvo jau mi
rus — paprasčiausia, stačiai rš baimės. Ji nedrįso sau 
nei duonos atsiriekti savo troboje, nei karvės pasimilž
ti. Pats sūnus tą darbą atlikdavo, kad 'kartais pieno la
šas nenuvarvėtų — kaip jis sakė, nes jos rankos -virpė
jo. nebetiko daiktams laikyti. Gal ji mirė ir badu— 
kiek čia jai reikėjo. Ko liga nespėjo, tas naujas gyveni
mas pribaigė. Ir palaidojo ją — jau prasčiau ir neįma
noma kaip. Ir tai dar jis lygosi su -klebonu, kaip joks 
čigonas su žydu nesiderėjo — tokia buvo žmonių nuo
monė.

Tai buvo jo paskutinės išlaidos, lamei — tarė jis. 
Dabar reikėjo tik ramiai ir tvarkingai gyventi, nes 
niekas netrukdė. Jis negalvojo apie sesers vardus, ta
čiau ir ji jokiu atveju nesišaukė jo. Ji nusisukdavo į ki
tą pusę, jeigu tekdavo praeiti pro tėvų namus.

(Bus daugiau)
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SMAGU skaityti drauge su tėčiu Nuotr. V. Maželio

KETVERIŲ METŲ RITELĖ MOKOSI SKAITYTI

Happy and joyous Columbus Day

PIRMOJI SKAITYMO 
PAMOKA

Tą rytą Ritelė jau laikė pra
sidedančia “mokslo diena”, o aš 
atsipalaidavimu nuo Įkyrių Ri
telės klausimų, kada ją pradė
siu mokyti. Tą rytą per pus
ryčius visu rimtumu ji man ta
rė:

— Tai šiandie mane jau mo
kysi?

— Po pusryčių- einame mo
kytis!

Kai papusryčiavęs Įėjau Į dar
bo kambarį, Ritelė jau sėdė
jo prie mano rašomojo stalo ir 
laukė manęs. Aš išėmiau iš ra
šomojo stalo apyminkštį pieštu
ką, pluoštelį folio lapo (4 dalių 
ir padėjau jai. Kartu pridūriau:

— Pieštuką ir lapelius pasidė
si Į lentyną ir naudosies jais, 
kai reikės rašyti, kad man ne
reikėtų jų ieškoti!

Buvau numatęs pradėti mo
kyti tik didžiomis spausdinto
mis raidėmis, nes jos yra pa
prasčiausios. O išmokus skaity
ti jom, bus nesunku pereiti ir 
prie mažųjų. Taip pat buvau 
nusistatęs nepradėti tradicine 
A, bet £, kuri geriau tinka 
pirmiesiems skaitymo žodžiam. 
Elementoriaus neturėjau, nes 
mano užmanytajam elemento
riaus metodui jie netiko. Ma
nasis metodas — skiemenų, 
kuriame skaityti išmokoma veik
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Ryšium su artėjančiomis šventėmis, lai- i 
kas pagalvoti apie pasiuntimą siuntinio j

Į

— dovanų savo giminėms U.S.S.R.
’■ • ii

COSMOS PARCELS EXPRESS '
| CORPORATION !
■ ■' !

Amerikoje žinoma firma, turinti daugelių metų patyrimą 
pristatyti licenzuotus siuntinius į visas USSR dalis, pa- j 

i siūlo Jums savo paslaugą. FIRMA TURI V/O VNEŠPO-
SYLTORG LEIDIMĄ. GARANTUOTAS SKUBUS IR 
TIKSLUS PRISTATYMAS. Visi mūsų skyriai turi didelį 
pasirinkimą aukštos kokybės prekių.
Šalia siuntinių. Jūs galite taip pat užsakyti USSR gyve
nantiems savo giminėms sovietų gamybos prekių, kaip 
antai: AUTOMOBILIUS, ŠALDYTUVUS, TELEVIZO
RIUS, KELIALAPIUS Į KURORTUS, o taip pat MAIS- 

į TO SIUNTINIUS iš USSR sandėlių.

— Prieinamos kainos.

Katalogų galite gauti visuose mūsų skyriuose 
ir vyriausioje įstaigoje:

COSMOS PARCELS EXPRESS
Į CORP. j

45 West 45th Street, Room 1101
į New York, N.Y. 10036 —Tel. CI 5-7905

Iš pedagoginės praktikos

dviraidžiais skiemenimis. Pra
džioje duodamas balsis, o vė
liau su juo seka eilė priebalsių, 
kurie ir sudaro skaitymo pag
rindą.

Įsiminęs balsi vaikas moka 
dali kiekvieno skiemens ir gali 
lengvai juos paskaityti net mo
kant raidžių metodu, kuriame 
Įpratinamas iš karto griebti vi
są skiemenį, ko, senaisiais me
todais mokomas, jis nepajėgda
vo — giedodavo, mykdavo, bet 
žodžio negaudavo. O šiuo meto
du jis skiemenį gauna iš karto, 
ir patys skiemens jungti leng
va. (Šiuo metodu dabar parašy
tas Elementorius Ė).

Dabar tęsiau patį darbą, 
kreipdamasis į Ritelę.

•- — Tu žinai, kaip sako verk
damas kaimyno vaikas? Tai čia 
jo žodis (ir parodžiau Ė). Lei
dau jai pačiai tą Ė parašyti ir 
pasakyti to rėksnio žodį. Abu 
aiškiai tą žodį pakartojom. šia 
pamoka dar nesitenkinau, nes 
aiškiai jutau, kad Ritelės tokios 
porcijos “mokslo” bus perma- 
ža. Taigi, kad pažintąją raidę 
geriau įsimintų, leidau jai 4 tas 
E parašyti (Ė Ė E E).

Dabar ant lapelio nubrėžiau 
išsižiojusią avį ir pasakiau:

— Tu žinai, kaip avis rėkia? 
MĖ. Ir jai matant parašiau ties 

avimi tą žodelį (ME). Pasakiau, 
kad ji tik tą vieną žodelį ir te
moka. Pakartojom. Dabar 4 
avies žodelius ėmėme ant naujo 
popierėlio rašyti.

Pasakiau, kad šiandie pamo
kos baigtos. Ji gali, ką išmoko, 
parodyti Agutei, taip pat su
grįžusiai mamai. Parodyk, kad 
moki ir parašyti.

ANTROJI PAMOKA
Pamoka truko apie 10 min., 

kol ji išsišnekėjo su Agute vi
sais rūpimais klausimais ir iš
rodė, kaip rašoma E ir ME. Po 
trumpo laiko vėl sugrįžo ir kal
bino toliau mokytis. Aš pasi
džiaugiau, kad ji mokė Agutę, 
ir tolimesnes pamokas įkalbė
jau atidėti iki pareis mama. Su
tiko. Tada ir jai parodysi, ką 
moki.

Po pietų vėl turėjau tęsti pa
mokas. Pirmiausia reikėjo pa
kartoti išmoktą pamoką, kad 
naujos ir senos žinios nesipai
niotų.

— Tai kaip sako verkdamas 
kaimyno vaikas? (E).

— Ka’p sako avytė, kuri tik 
tą vieną žodelį ir temoka? (ME).

— Dabar išmoksime visą žo
delį, sakomą suaugusių žmonių: 
E ME. Ir parašiau jį atskirame 
lapelyje. Ritelė jį rašė taip pat. 
Paskaityk tą parašytą žodelį.

Nusiškicuoju lapelyje moterį, 
kitame vyrą, dar kitame morką 
ir paskutiniam dar sviedinį. 
Juos pavadiname žinomais var
dais: Agutė, Jonas, morka, svie
dinys. Dabar iš jų darome saki
nius: Agutė E ME morką. Jonas 
EME sviedinį. Agutė E ME 
sviedinį. Jenas EME morką. 
Ritelė tą žodį jau įsiminė. Tai 
kokį žodį mes išmokome? (E- 
M£).

Dabar pasakiau, kad rašysi
me žodelį TE (Parašau ir liepiu 
paskaityti (TE). O kas būtų, 
jeigu dar kitą tokį žodelį prira
šytume? TE TE. Tai koks žodis 
parašytas, (TE TE). Parašyk ir 
tu mano žodį. Parašyk 4 žo
džius (TE TE TE TE TE TE 
TE TE).

Reikia atminti, kad rašydami 
žodį jį geriau įsimename, o be 
to laviname ranką rašyboje.

TREČIA PAMOKA
Dabar rašykime kita žodį. Ir 

parašau žodžio dalelę. DE. Rite
lei matant paskaitau.

— Ką reikia prirašyti, kad 
būtų žodis DE DE?

— Dar reikia prirašyti vieną 
DE.

Prirašau ir skaitome DE DE.
Nusiškicuojame kelis paveiks

lėlius: kepurę, ožką, lazdą, me
džio lapą. Pasinaudodami jais 
sudarome naujus sakinius: — 
DE DE E ME kepurę. Ožka E- 
DE lapą. DE DE E ME morką. 
DE DE ME TE lazdą.

Dabar rašome žodį DE DE, 
kad geriau jį įsimintume. Rašo
me žodį 4 kartus: DE DE DĖ
DĖ DE DE. (Bus daugiau)

lg. Malėnas

LE CHATEAU RICHELIEU

48 East 52nd St 
NEW YORK CITY, N.Y.

PL 1-6565

Mr. Peter J. Robotti, Prop.

LONG ISLAND WINDOW INC.

Scheduled Home Cleaning 
Service — We ’do Everything 

From Cellar to Attic

3 Carlton Ave. 
Port Washington, N.Y.

516 PO 7-1080

LOUIS MANCUSO AIR SCHOOL

782 Grand Boulavard 
DEER PARK AIRPORT, L.I.

Student Instruction 
Charter Service

Call 516 MO 7-8088

M. ARBANO

Serving Staten Island over 
40 years—Auto Repairs on 

All Makes — Brake Service—
Ignition — Carburetors — 

Official N.Y. State Inspection
Station license 28224526 

526 Tomkins Ave. 
Staten Island, Call 

447-9492

MACALUSO HOMES INC.

We Build Fine Homes

1450 Richmond Road 
Staten Island, N.Y.

Can 273-4440

MARYS BRIDAL HOUSE
South Jersey Areas Largest
Collector of Wedding Gowns 

Bridemaids — Cocktail Dance
Date and Party Dresses

123 Ridgewood Ave.
Berlin, New Jersey

609 767-3154

MC GUINNESS CLUB BAR

Where Good Friends Meet
Open 7 Days a Week 

Your Host Jim McGuinness

U20-«22 South Orange Ave.
NEWARK. N.J.

CaH 201 372-9211

MERRILL LYNCH PIERCE 
FENNER and Smith INC.

570 BROAD STREET

NEWARK, NEW JERSEY

201 624-8600

MICHAEL'S PIZZA
Home Deliveries

3 Fast Trucks For Fast Service 
All Kinds of Pizza, Heros Beer 
Catering for Home and Office 
Parties — Ample Parking — 

Free — In the Rear 
1194 Castleton Ave.

STATEN ISLAND, N. Y. 
GI 7-9498 or YU 1-3999

EDWIN CHAN CHINESE 
‘ restaurant

Fine Chinese Cuisine Luncheon 
Dinners — Outgoing Orders 

Private Party Room—Catering 
2712 White Plains Rd. OL 4-6170 
Near Allerton Ave — Bronx, N.Y.

EDENWALDt CONTRACTING CO. 
General Contractors 

151-45 6th Rd., 
Whitestone, New York 

IN 1-3000

O'REILLYS BAR AND 
RESTAURANT

4824 Church Ave. 
BROOKLYN, N.Y.

For the Finest in Seafood 
Steaks and Chops

Can 773-9308

ORLANDO SIMMONETTI

To AU our Friends and 
Customers — For the Finest in 

Insurance
5009 Broadway

NEW YORK CITY, N.Y.
LO 9-4024

PANCAKE INN
Open 7 Days a Week 

For Dehcious Pancakes 
Luncheons and Fun 

Course Dinners 
Ralph and Farragut Road 
BROOKLYN, NEW YORK 

Near 77th Street 
Open 24 hours a day. 

Can 763-2444

PARKWAY GARDENS
NURSERY

2139 57th St.
BROOKLYN, N.Y.

Specializing in Landscaping 
Come in and See Us or Call

CL 9-2626 for Quality Service

PETE SANNINO

Lie. Plumber

16 Oakwood Road 
Princeton, N.J. 

CaU 609-WA 4-1878

ROBERT TREAT 
DELICATESSEN

Everything In Salads and 
Sandwiches—Cold Cut Platters 

Hors D’Oeuvres
Open 7 Days A Week 

113 Quimby Street 
WESTFIELD, N.J. 
Phone AD 2-0925

RISPOLI PASTRY SHOP

For the Finest in Bakery 
Products

7202 New Utrecht Ave.
BROOKLYN, N.Y.

BE 6-2970

RONNIE BRAHMS 
A.I.D.

Residential and Commercial 
Interiors

Furniture Reproductions

835 Third Avenue 
New York City, N.Y.

PL 5-1786

ROOSMA BROS AGENCY ING

General and Life Insurance 
Real Estate

2 Offices to Serve you

104 Prospect St. Passaic, NJ.
(201) 473-6696

537 Getty Ave., Clifton, NJ.
(201) 478-1300

RUDOLPH SPAGNOLA

We Cover All your Insurance 
Problems

Legewood Shopping Center
Route 46 Ledgewood, N. J.

Call 201 JU 4-5888

SOMMO VANS INC

139 Quentin Road 
BROOKLYN,-N.Y.

Specializing in Long Distance 
Moving Agents for Greyhound 

Van Lines — Fireproof 
Storage — Packing Shipping 
Call ES 2-2260 or ES 2-2979

STAPLETON SERVICE 
LAUNDERERS AND DRY 

CLEANERS
Rugs Cleaned — Shades Brighter 

Rug Storage on Premises 
Expert Rug Repairing 

Modem Plant owned and 
Operated by

Stapleton Sercice Laundry 
For Service Day or Night 

Call GI 2-4450

STEVE'S PIZZERIA

1386 2nd Avenue. Manhattan 
bet 71st and 72nd Sts.

628-8854
1681 University Ave., 

BRONX, N.Y.
TR 2-9826

Delicious Pizza Served 
Prompt attention to 

Take Our Orders

STIO ACCORDION CENTER

For the Finest in Accordions

153 Dorp Lane 
STATEN ISLAND. N.Y.

FL 1-0925

STOCKYS SERVICE

Open 7 Days a Week 
Lubrication and Repair Service 

Tires and Accessories

7 West Mam Street 
CLINTON, N.J.

201 735-7414

ST. JOHNS DELICATESSEN

AND LUNCHEONETTE

Fresh Baked Goods Daily
Special Attention given to 

Sandwiches and Outgoing orders

3017 Kennedy Blvd. Jersey City 
201 653-9525

VILLA CIRO'S

For the Best in Continental 
Cuisine and Atmosphere

60 BayviUeAve.
Bayville L.I.

CaU NA 8-2225 (516)

V.I.P. HAIRSTYLIST

722 KINGS HIGHWAY 
BROOKLYN, N.Y.

The Latest in Hairstyling by
Mr. Rocco

Hair Colorist Supreme — 
Mr. Frank

CaU 376-9597 or 998-7776

CROUGHN’S AUTO BODY 
SHOP COLLISION WORK 
Custom Body Work and 

Expert Painting 
457 Route 10 — Whippany, NJ. 

TU 7-9732

CHINA ROYAL RESTAURANT 
Cocktail Lounge — Music and 

Dancing in the Winter 
537 Fulton St. Brooklyn, N.Y. 

TR 5-5676

WAITT FUNERAL HOME

Highway 79 Morganville 
Marlboro Township 

The Expense is a matter of 
Your Desire — For integrity, 

Ethics and Dependability 
Call 201 591-1313 ask for 

Mr. Frederick R. Wai it

For the Motorist who cares

WATER WAY AUTO BODY

Complete Body and Fender 
Repairs — Open 5 ¥2 days 

2147 Bridge Ave 
POINT PLEASANT 

Edward L. Ruggieri — 
General Manager 
Call 201 892-8383

WHITNEY DUPLICATING

CHECK COMPANY

406 W. 31 STREET 

New York City, N. Y.

Call LA 4-6277

JAHN'S
OLD FASHIONED 

RESTAURANT and ICE CREAM 
PARLOR

Catering to all Parties 
Childrens Parties Our Specialty 

3861 NOSTRAND AVE.
(Cor. Ave. Z) 
BROOKLYN

Ample Free Parking 
TW 1-3780

JESSE'S SERVICE STATION

Open 7 Days a Week 
Texaco Products

Wrecker and Road Service 
and Towing Service

Joline and 6th Avenue
LONG BRANCH, N.J.

Call 201 229-9790

JOE D. SANDWICH SHOP

Industrial Catering 
Prompt Delivery

42-19 Lawrence Street 
FLUSHING, L.I. 
CaU FL 9-9439

JOE'S RESTAURANT

For the Finest of Food

44 Court St. 
BROIKLYN, N.Y. 

Call TR 5-6000

KISSENA TAXI and 
LIMOUSINE SERVICE

43-77 156th Street

FLUSHING, L.I.

CaU HI 5-0535

JOHN DI MAGGIO

4-40 Associates Designers
We are Designers for Wall Paper

Wall Coverings, Vinyls and
Fabrics for the Decorative Field

4 West 40th St., N. Y.C.
4th Floor—LW 4-0581
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Veidai, vardai ir
Naujas veidas, (nors vardas 

iš spaudos ir pažįstamas) buvo 
iš Paryžiaus atvykęs profeso
rius dr. A. J. Greimas. Į jo pa
skaitą Čiurlionio galerijoje, ku
rią rengė Santaros-Šviesos fe
deracija, atsilankė nepaprastai 
netikėtai daug žmonių. Iškalbus 
profesiorius, kalbąs gyvais epi
zodais sugebėjo sudominti publi
ką ir, ners paskaita užtruko ne
toli dviejų valandų, niekas ne
sijautė pavargęs ar nuobodžiau
jąs. Bet kai kurios paskaitinin
ko mintys, liečiančios lietuvių 
buitį ir mūsų politiką, pasiro
dė esančios ne tik nepriimti
nos, bet tiesiog nuodingos. Ak
centavimas “paleckinės politi
kos” ir tikėjimas, kad tik per 
tą “politiką” lietuviai namuose 
gali išsikovoti bent minimalinę 
“laisvę”, visai paneigiant išeivi
jos lietuvių ir ypač jaunimo po
litines pastangas, kaip tai lap
kričio 13 žygį į Jungtines Tau
tas ir <kt, buvo nelauktai sveti
mos didžiumos išeivijos lietu
viu dvasiai. Todėl nenuostabu, 
kad iškilusiose po paskaitos gy
vose diskusijose dr. A.J. Grei
mo mintims opozicijoje atsisto
jo net tik kitų pažiūrų žmonės, 
bet ir Santaros ryškieji var
dai, kaip Br. Raila ir kiti.

Po keliu dienų prekybininko 
ir lietuviškų knygų bei plokšte
lių leidėjo J. Karvelio reziden
cijoje man pasitaikė pirmą 
kartą susitikti ir drauge pabū
ti su ryškiuoju šių dienų publi
cistu Broniu Raila, atvykusiu iš 
Kalifornijos trumpam vizitui i 
Chicagą. Kartu dalyvaujant ra
šyt. Al. Baronui ir kitiem, be
matant užsimezgė nuoširdžiau
si, aukštaitiškos šiluma atausti 
pokalbiai, ir mes nesigailėjom 
atsparajam Br. Railai kompli
mentų už jo nepalaužiamą ko
vą su Lietuvos okupantais, ku
ri taip gyvai, atveriant visą ei
lę užkulisių, išryški jo straips
niuose “Dirvoje”, “Mūsų Vyty
je” ir kitur. Kovinga ir nepa- 
lūžtanti Br. Railos figūra, besi
reiškianti tame pačiame Švie- 
sos-Santaros idėjiniame lauke, 
yra, rodos, dimiatraliai skirtin
ga nuo dr. A.J. Greimo.

Tą pati vakarą, atradęs minu
tėlę laiko. Br. Raila su žmona ir 
kitais nubėgo pas čia pat kai
mynystėje gyvenantį dail. V.

LOS ANGELES vaidintojų grupė vaidina J. Gliaudės parašyta komediją. 
3irmoje eilėje iš k. d. Ema Dovydaitienė, Jonas Janušauskas. Jūratė 
Kvedienė, Liudas Medelis. Irena Keselytė, Vytautas Sulaitis, ll-je eilėje 
Vladas Gilys, Danutė Tuminaitė, žibutė Stropiutė, Kazys šakys, Dana Ve- 
:bliūnaitė, Vincas Dovydaitis.

PIRMOJE EILĖJE iš k. j d. E. Dovydaitienė. J. K ved ie nė, I. Keselytė, 
O. Mackelienė — režisierė, J. Gliaudą — Sambūrio pirm_ D. Vebeliūnaitė, 
ž. Stroputė, S. Batkienė. D. Tuminaitė, stovi — J. Janušauskas, J. Rarbys, 
V. Gilys, B. Mackelis, K. šakys, V. šulaitis, V. Dovydaitis ir L. Medelis.

Nuotr. L. Kančausko

Resportas iš Chicagos

Petravičių apžiūrėti jo tapybos 
ir grafikos darbų. Tuo tarpu 
mes Chicagoje, nors ir turime 
oficialiąją Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos C.V., bet kai ku
riuose jos narius taip retai te
matome dailės parodų atidary
muose, intelektualinėse paskai
tose ir kitose mokslo bei me
no šventovėse. Juk tai yra gy
venimiškasis laukas, kur besi
lankydami spaudos žmonės mo
kosi, tobulėja ir gilina savo 
mentalitetą.

Iš senesniųjų pažįstamų dide
lį džiaugsmą atnešė susitiki
mas vidurvasaryje su muz. VI. 
Baltrušaičiu ir jo šeima, kurie 
čia buvo atvykę iš New Yorko 
trumpų atostogų. VI. Baltrušai
tis Chicagos lietuviams yra ne
pamirštamas, nes jo didžios į- 
niciatyvos ir impulso dėka, re
miant muz. A. Kučiūnui, Vyt. 
Radžiui ir kitiems, gimė lietu
vių opera Chicagoje, jau pra
dedanti dešimtąjį darbo sezo
ną. Bet šios vasaros pckalbio- 
se VI. Ęaltrušaičio mintys ir 
komplimentai daugiau krypo į 
jo vedamą New Yorko vyrų 
chorą, kuriam jis nesigailėjo 
gražių žodžių ir pagarbos. Užsi
minus apie Verdi “Requiem”, 
kuriuo praėjusį birželio mėn. 
buvo pagerbti kovoję ir žuvę 
už Lietuvos laisvę per 25 oku
pacijų metus partizanai ir kiti 
kankiniai, VI. Baltrušaitis la
biau aslsakė už C. Sasnaus
ko “Requiem”. Apie Br. Mar- 
kaičio “Vilniaus varpus” atsi
liepė kuo geriausiai.

Atrodo, kad VI. Baltrušai
čio neras mūsų operą pasukti į 
savąją tautinę muziką Chicagos 
lietuvių operos vadovų jau se
nokai vystomas ir ateinantieji 
metai gali atnešti staigmenų.

Vienas iš ryškiųjų ir popu
liariųjų Chicagos lietuvių vei
dų, Jaunimo Centro direkto
rius kun. dr. J. Kubilius šią va
sarą atšventė kunigystės sida
brinį jubiliejų. Rugsėjo 11 vie
šu minėjimu jį pagerbė Chica
gos visuomenė, sausakimšai už
pildžiusi Jaunimo Centro di
džiąją salę. Trys akivaizdžios 
trumpos kalbos ir Pedagoginio 
Instituto studentų bei mokslei
vijos — tos kartos atstovų, ku-

audros
rią Jaunimo Centro rūmų už
vaizdą labiausiai myli ir deda 
* lidžiausias pastangas visus 
juos užauginti susipratusias lie
tuviais — jubiliato džiaugsmui 
išpildė meninę programą, ak
centuodami pagerbimo šviežu
mą ir gyvumą.

Te skaitytojas nesusidaro į- 
spūdžio, kad vyresnioji karta iš 
Jaunimo Centro išstumta. Kun. 
J. Kubiliaus dešiniąja ranka 
čia yra Lietuvos kariuomenės 
savanoris-kūrėjas Adolfas Juod
ka, o prieš žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo, kuris sto
vi prie Jaunimo Centro, apei
gų tvarkytojas yra Vyčio kry
žiaus kavalierius pulk. Šešta
kauskas. Tad jaunimas dienų 
dienomis čia mato ir tuos pas
kutiniuosius Lietuvos laisvės 
kovų dalyvius, kurie 1919-20 
gynė Lietuvos laisvę, o Jauni
mo Centro direktoriaus asme
nyje — buvusį Prancūzijos po
grindžio prieš nacius dalyvį, 
kurį karas atkirto Prancūzijoje 
ir kuris prancūzų pogrindyje iš
ryškėjo kaip redaktorius, kuni
gas, pasmerktųjų mirčiai gelbė
tojas ir net pats stovėjęs prieš 
mirties sperndimą. Pasibaigus 
karui, kun. J. Kubilius prancū
zų pogrindyje užsitarnautą var
dą ir garbę panaudojo lietu
viam padėti ir jiem gelbėti. Ir 
nuo to laiko kun. J. Kubiliaus 
žingsniai ir darbai aukojami 
mūsų bendruomenei. Jis Chica
goje pasidarė vienas iš po- 
liariausių asmenų.

VI. Rmj.

BROCKTON, MASS.
$v. Kazimiero parapijos 40 

valandų atlaidai rugsėjo 17-19 
praėjo labai nuotaikingai. Tėv. 
Rafaelio šakalio, pranciškono, 
pamokslai savo nuoširdumu pa
traukė parapiečius; paskutinę 
diena bažnyčia buvo pilnutėlė. 
Atlaiduose dalyvavo prel. Pr. 
Juras, kun. J. švagždys, kun. 
A. Abračinskas, kun. A. Kon- 
tautas. kun. A. Janiūnas, kun. 
A. Klimas, kun. S. Saulėnas.

Įrengti nauji vargonai ir ku
nigo J. Paulausko dėka sustip
rėjęs parapijos choras prisidė
jo prie pamaldų iškilmingumo. 
Religinės muzikos vargonų 
koncertas rengiamas spalio 17.

Kleb. kun. F. Norbutas džiau
giasi savo parapiečiais, jų gau
siu dalyvavimu atlaiduose, jų 
parama parapijai. Skolų sumaži
nimui suruoštas karnavalas ir 
išdalinti dienos uždarbio voke
liai.

Didelį dėkingumą kleb. kun. 
F. Norbutui parapiečiai jaučia 
už jo palankumą lietuviškam 
’’uklėjimui. Šimet šeštadįeninė 
mokykla naudojasi parapijos 
patalpomis ir veikia daug nor
maliau. Tėvų -komitetą sudaro: 
pirm. J. Monkus ir nariai —O. 
Beržinskienė. V. Skabeikienė, 
A. Baškauskienė. P. Cepkaus- 
kas ir V. Bizinkauskienė. Komi
tetas padėjo daug triūso, telk
damas mokinius ir ieškodamas 
mokytojų. Šiuo metu mokylą 
lanko 45 mokiniai, paskirstyti 
į keturias grupes. Mokyklos ve
dėju yra A. Padagas, mokyto
jai — E. Ribckienė. L. Senutie- 
nė ir N. Kucinaitė.

Pamokomis susidomėję ir se
nųjų ateivių kelios šeimos ir lei
džia savo vaikus. Čia pažymėti
na Petro ir Verutės Bizinkauskų

VAIDINS KAUKIŲ BALIŲ
Los Angeles, Calif. — Dra

mos sambūris savo rudens se
zono premjera pasirinko naują 
Jurgio Gliaudąs dviejų veiks
mų komediją — Kaukių balių. 
Ši komedija vaidinama Balfo 
skyriaus parengime. Veikalą re
žisuoja Dalilė Mackelienė, rež. 
padėjėja — Stela Batkienė, de
koracijos dail. Algio Žaliūno. 
Bus vaidinama spalio 16. Pra
džia 7 v.vak. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Po vaidinimo Šo
kiai, grojant muz. Giedros Gu
dauskienės orkestrui. K.

LIETUVIŲ tautinio ansamblio valdyba su savo vadovu ir svečiais. Sėdi — Veronika Kaulinienė, kun. Stasys 
Raika, ansamblio vadovas Leonas Kaulinis, kun. Vladas Budreckas, ansamblio valdybos pirm. Antanas Ruk- 
iys. Stovi — vicepirm. Valdonė Romanauskaitė, Pranas Stupelis, sekret. Leonora Kaulinytė ir ižd. Vincas 
šalčiūnas. Nuotr. K. Cikoto

TURIME STIPRIAI PAREMTI MANIFESTACIJĄ
— Philadelphia, Pa.—Žygis 

į Jungtines Tautas šiuo metu 
yra pagrindinė kalbų tema. 
Apie jį kalbama visuose or
ganizacijų susirinkimuose, kal
bama namuose. Ir išvados yra 
gana aiškios ir tvirtos — žygis 
reikalingas, jis turi pasisekti, 
jį turime stipriai paremti tiek 
savo dalyvavimu, tiek pinigine 
auka. Žygiui tvarkyti yra suda
rytas komitetas su propagan
dos, finansų ir transporto ko
misijomis. Komisijų nariai yra 

šeima, jų vaikai -kalba lietuviš
kai ir lanko mokyklą labai no
riai, taip pat leidžiami Mazge
liu ir Tamoniu šeimų vaikai.

Prasidėjus mokslo metam, 
pradėjo savo veiklą ir ateitinin
kai jaunučiai. Rugsėjo 19, susi
rinkę pas Eivus, išsirinko savo 
valdybą, aptarė su globėjomis, 
-ką šiemet-numato veikti. Būre
lio pirm. Rafaelis Beržins- 
kas. sekretorė Dovilė Eivaitė.

Stovykloje dalyvavę papasa
kojo savo įspūdžius. Iš Brock- 
tono buvo nuvažiavę Genė Plo
nytė. Roma Šukytė. Dovilė Ei
vaitė ir Rafaelis Beržinskas. Iš 
vyresniųjų — Andrius Eiva, R. 
Baužytė ir J. Cinčytė.

Jaunučių būrelio globėja Ir. 
Eivienė rūpinosi programą pa
gilinti lituanistinėm žiniom. 
Tam skiriami eilėraščiai, pasa
kos, vaidinimėliai, žaidimai, tur
tiną lietuvių kalbos žodyną. 
Tuo tarpu į susirinkimus lan
kosi 12 jaunučių.

Sūkurė nauja šeimą Vincas 
Grybauskas, baigęs pranciško
nų gimnaziją ir vėliau Bostono 
universitete psichologiją. su 
Sandra Littlefield; jaunosios 
motina ir seneliai, karšti lietu
viai. išauklėjo ją lietuviškoje 
dvasioje, išmokė lietuvių kal
bos. Yra baigusi Bostono kole
gija. mokytojavo aukštesniojo
je Brocktono mokykloje, o vė
liau valstybinėje -kolegijoje 
Bridgewatejy įsigijo magistrės 
laipsnį ir dabar paskirta toje 
kolegijoje studentų dekanės 
padėjėja. (G.D.)

— • —
Balfo 72 skyrius birželio įvy

kių minėjimo proga vykdė pini
ginį vajų lietuviam šelp
ti. Vajus pavyko labai gerai. Iš 
viso suaukota 656.50. Aukoju- 
siem ne mažiau 2 dol. Balfo 
Centras prisiuntė ir aukotojams 
išdalinta puošni Sibiro maldak
nygė. “The Living Testament 
of Faith and Courage”. Sky
riaus Valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiem aukotojam už paramą 
taip svarbiame šalpos darbe. 
Spalio 16 d. 6 vai. 30 min. va
kare Sandaros salėje Įvyks Bal
fo skyriaus rudeninis pobūvis- 
vakarienė, kur bus galima 
linksmai laika praleisti ir pasi
sotinti. Norintieji galės pasišok
ti grojant geram orkestrui. Visi 
Brocktono ir apylinkių lietuviai 
prašomi atsilankyti. J.K. 

pasiekiami telefonu. Ko n e 
kiekviena organizacija komisi
jose turi savo atstovą. Informa- 
sijos ir propagandos komisijai 
vadovauja Juozas Janulaitis, fi
nansų — Antanas Juzaitis (na
riais yra Petras Vaškys. Juozas 
Petronis. Vytautas Matonis, Jo
nas Skladaitis), transporto — 
Kęstutis Pliuškonis (nariai — 
Putinas, Mešakaitis, Vincentas 
Gruzdys, Juozas Gaila). Kelionė 
į New Yorką ir atgal autobusu 
-kainuos 3.75 dol. Jau sudaromi 
važiuojančių sąrašai. Užsirašyti 
reikia iki spalio 20.

Šiluvos koplyčios atidaryme 
pakviestas dalyvauti Philadel- 
phijos lietuvių ansamblis. Muzi
kas kun. Vladas Budreskas, ly
dimas kun. Stasio Railos, ap
lankė ansamblio vadovą Leoną 
Kaulinį, dalyvavo valdybos po
sėdyje ir pakvietė ansambli da
lyvauti Washingtone religinio 
kongreso muzikos programoje 
ir giedojimuose koplyčios pa - 
šventinimo metu. Po ilgesnio 
svarstymo ansamblio valdyba 
kvietimą priėmė.

Ryšium su šia išvyką į Wa- 
shingtoną. reikalingas žymus 
ansamblio sustiprinimas nau
jais dainininkais. Ansamblio va
dovas ir valdyba kviečia visus 
balsingus asmenis jau dabar 
jungtis į ansamblį.. Šiuo reika
lu geriausiai kreiptis į ansamb
lio vadovą L. Kauliną, kad ir 
telefonu RA 5-1705. Religiniam 
kongrese ir Šiluvos koplyčios 
pašventinimo iškilmėse, kurie 
įvyksta kitų metų rugsėjo pra
džioje, tikimasi, dalyvaus 15.000 
žmonių. Religinis kongresas 
bus prie Marijos šventovės 
esančiame universiteto stadio
ne.

Vinco Krėvės šeštadieninė

NEW HAVEN, CONN.
Lituanistinė mokykla naujus 

mokslo metus pradėjo rugsėjo 
18. Mokyklą lanko 21 mokinys. 
Naujų prisidėjo 7. Iš pernykš
čių “išaugo” ir mokyklos nebe
lanko 4. šiais mokslo metais 
mokykloje dirba penkios moky
tojos, — daugiau galimybių ge
riau paruošti atsilikusius. Mo
kinių amžius 4-16 metų.

SLA 142 kuopa rengia meti
nį banketą — pietus spalio 10 
d. 1 v. popiet, liet. soc. klubo 
salėje. 243 Front St.. New Ha
ven, Conn. Bilietu kaina — 3 
dol.

Pelningiausias filmas tarptau
tinėje filmų gamybos istorijoje 
tai “Gone With the Wind”. 
Nuo 939 gruodžio mėn. prem
jeros iki dabar žiūrovai už bi
lietus yra sunešę 60 milijonų 
dolerių. 3 vai. ir 45 min. besi
tęsiančio filmo gamyba kainavo 
(keturi milijonai su ketvirčiu.
Filmo statytojas David O.Selz- 
nick mirė š.m. birželio 22 nuo 
širdies smūgio.

mokykla, Šv. Andriejaus para
pijos klebono kun. Juozo Cepu- 
kaičio nuoširdžiai globojama, 
pradėjo naujus mokslo metus. 
Po vienerių metų pertraukos, 
mokyklai vėl vadovauja Ge - 
naitė Mačiūnienė. Mokytojais 
yra Teresė Gečienė. Stasė Ka- 
nanavičienė, Gema Kreivėnaitė 
— vaikų darželiui. Estera Ben- 
džiūtė — tautiniam šokiam ir 
Anelė Kaulinytė — dainavimui.

Literatūros ir muzikos vaka
rą ruošia Lietuvių moterų klu
bų federacijos Philadelphijos 
klubas. Girdėsime Lietuvos ope
ros solistę Salomėją Nasvytytę- 
Valukienę. pianistę Aldoną Ke- 
palaitę. Lietuvos valstybės 
teatro aktorių Vytautą Valu- 
■ką ir rašytoją Vytautą Volertą. 
Vakaras įvyks spalio 16, 8 v.v.. 
Ethical Society salėje. 1906 Rit
tenhouse Sq. K. č.

GENOVAITĖ MAČIŪNIENĖ vėl va-
iovauja šeštadieninei mokyklai Phi- 
adelphijoje. Nuotr. K. Cikoto

Lietuvių Bendruomenės ni- 
ciatyva rugsėjo 30 sukviestas 
visų organizacijų atostvų pasita
rimas. Aptarti lapkričio 13 de
monstracijos reikalai. Susirinki
mą pravedė A. Gruzdys. Daly
vavo 13 asmenų. Sudarytas ko
miteto aktyvas; kun. kleb. A. 
Zanavičius — garbės pirm., A. 
Gruzdys — pirmininkas, J. Šau
lys ir E. Šaulienė — sekreto
riai ir transporto organizato
riai. dr. Vėbrienė, A. Gruzdys 
ir R. Misiūnas — propaganda. 
St. Lipčius — ženkliukų ir bi
lietų platinimas, M. Jokubaitytė. 
M. Ramanauskienė ir Z. Merke
vičius — aukų rinkimas. Jei 
atsiras 45 asmenys, kurie no
rėtų važiuoti autobusu, bus pa
samdytas.

L. K. Motery S-gos 33 kuopa 
rugsėjo 26 surengė sėkmingą 
dešrų ir pyragų pardavinėjimą. 
Dėkojame narėms, kurios prisi
dėjo darbu ir pyragais.

šv. Kazimiero parapijos ru
dens vakarienė bus spalio 31 
parapijos salėje. Laukiama atsi
lankant visų parapiečių. A.

Prel. Pr. Juras, šv. Pran- 
ču'kaus lietuvių parapijos kle
bonas Lawrence Mass., rašo 
Lietuvių Fcndo Valdybai: “Šiais 
pasaulinio sukrėtimo laikais 
kiekvienas patriotiškai nusitei
kęs lietuvis pripažįsta Lietuvių 
Fondo didelę reikšmę“. Kvie
čiame ir jus įsijungti į LF na
rių eiles. Kreipkitės į Lietuvių 
Bendruomenės vietinę apylin
kę arba betarpiškai į LF: 6643 
So. Maplewood. Chicago. Ill. 
60629.

— Tėvai saleziečiai, kurie I- 
talijoje turi savo spaustuvę ir 
berniukų gimnaziją, prisiun
tė Balfo Centrui New Yorke 
savo leidinių. Juos galima užsa
kyti bet kurio krašto lietuvių 
naunimo bibliotekai.. Per Balfo 
Centrą tas knygas užsakė. įmo
kėdami po šimtą dolerių: 1) 
L. B. Rockfordo apylinkės Val
dyba savo ligoniam; 2) kun. J. 
Keller, Kristoforų Sąjūdžio stei
gėjas ir nuoširdus lietuvių bi
čiulis, gyvenąs New Yorke. — 
Sao Paulo lietuvių parapijai: 3) 
kun. Benediktas Sugintas, sa
vo 70 metų sukakties proga— 
Sao Paulo lietuviam: 4) prel. Ig
nas Albavičius. Cicero. III., sa
vo 75 metų minėjimo proga— 
Dainavos stovyklos jaunimui ir 
5) Marijona Pasickienė Cicero. 
III., a.a. savo vyro Silvestro at
minimui —vietinei Švento An
tano liituanistinei mokyklai.

— Hartford, Conn, spalio 24 
Lietuvių Katalikių Moterų są
jungos 17 kuopa ir Katalikų Su
sivienijimo 89 įkuopa drauge 
rengia šventišką popietę su lai
mėjimais ir pietumis. Popietė į- 
vyks parapijos salėje tuojau po 
pamaldų.

— Waterbury, Conn. — Spa
lio 1 Waterbury mirė Ona Va
laitienė — Andriuškevičiatė 72 
metų. Palaidota spalio 4. Velio
nė buvo Darbininko skaitytoja. 
Lietuvoje Valaičių šeima gyve
no Šardokų kaime, Vilkaviškio 
valse, ir apskr. Buvusiam Ne
priklausomos Lietuvos Seimo 
atstovui Jonui Valaičiui, liūdin
čiam dėl žmonos mirties, reiš
kiama nuoširdi užuojauta.
. — Ramunė Valukcnytė, bai
gusi chemijos mokslus Detroito 
ir Michigano universitetuose, 
pradėjo profesoriauti Glendale 
kolegijoje Los Angeles, Calif.

— Orėsiantieji pavojai ir 
noras pasitarnauti skaudžiau- 
siuoju momentu Lietuvai paska
tins lietuvius gausiai aukoti Lie
tuvių Fondui. Taip rašo LF 
valdybai prelatas P. M. Juras iš 
Lawrence. Nestovėkite nuoša
liai. tuoj įsijunkite į LF narių 
eiles.

— Studentu Ateitininku Są
jungos naujoji centro valdyba: 
pirmininkas Augustinas Idzelis. 
310 North State. Ann Arbor, 
Michigan; vicepirmininkė Daiva 
Bajorūnaitė. 17689 Goldwin,— 
Southfield. Michigan, tel; — 
313 356-5847; valdybos sekr. 
Viktorija čiunkaitė, 2051 —24 
Street. Detroit, Mich., tel: 313 
TA 5-2178: sąjungos sekr. Ind
rė Damušytė. 8050 Hartwell. 
Detroit. Mich. 48228. tel.: 313 
LU 4 4308 (oficialus valdybos 
adresas ); iždininkė Danutė Pol- 
teraitytė. 1982 25th Street. De
troit, Michigan, tel.: 313 TA 6- 
6418; užsienio skyriaus vedėjas 
Saulius Sužiedėlis, Box 824, 
Catholic University of Ameri
ca, N.E., Washington. D. C.; pa
dėjėja Vejunė Svotelytė. Box 
407. Centreville North. Univer
sity of Maryland. College Park. 
Maryland; spaudos — informa
cijos skyriaus vedėja Aldona 
Bušinskaitė. 508 Glenlake. To
ronto. Ontario, Canada, tel.; 
416 767-6135; nariai Šarūnas 
Lišauskas. 723 Elmwood Dear
born. Mich, tel.: 313 LO 2-40 
98. Sigitas Viskantas. 2701 25 
th Street. Detroit. Michigan, 
tel.: 313 826-0956. Kontrolės ko
misiją sudaro Salvinija Gedvi
laitė. Kęstutis Girnius. Gedimi
nas Naujokaitis ir Antanas Vai
nius.
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Happy and joyous Columbus Day 1
SOL POST AWNING INC

Awnings and Canopies
For the Home and Stores

Free estimates, all work guaranteed
852 Monroes St Brooklyn. N.Y.

Dial GL 3-1910

Happy and joyous Columbus Day 
to all our Friends and Customers

INDEPENDENT 
ROOFIN G CO.

HARRY YOUNG. Prop.

308 Pitney Avenue 
Atlantic City. New Jersey

Call 609 - 344-1952

Happy and Joyous Columbus Day 
to all our Friends and Customers

LLEWELLYN
NURSING HOME

A Home Away From Home

515 Park Avenue 
ORANGE N. J.

Call 201 - 674-5848

COLUMBUS DAY 
GREETINGS 

Superb Italian Cuisine 
in the heart of the theatre district

DELSOMMA
A Before Theatre Must 

An After Theatre Certainty 
Luncheon - Dinner - Cocktails 

Introducing . . .
The BACCO ROOM 

for Parties and Banquets 
For Reservations Call:

PL 7-9079
266 West 47th Street

THE FIRST
NATIONAL

IRON BANK
Founded 1855 

Complete Banking and Trust 
Services

Student Loans

Main Office 
22 South Street 
Morristown. N. J. 
Member of F.D.I.C.
(201) 538-2800

CASSER
TOURS

■‘One of America’s Largest 
Operator' of Tours" 

Comfortable - Modern 
Charter Bti'C' for all Occasions 

Croup travel anywhere in America
One dav - week end or longer 

Low rate' Bonded 
201 W. 41st St. ( Nr. 7th Ave.)

BRvant 9-1000

Short Hills
Golf Ranee

Golf Pro Shop 
Mmi.iiure (iolf Gour'e

800 Morri' Turnpike

SHORTHILLS N.J
Call

201 - DR 6-2543

Mi Clark Mac Wright

THE GOLDEN 
PEACOCK

Oir- of Newark' most < xciting 
places

Hall available for Weddings 
P.mies M i-fngs Communions 

and (Confirmations

Call BI 8-9851 or 242-9212

258 Clinton Avenue

N< wark N. J-

Vincent C. Sica
Contracting 

Co
Bl 1 LI )ING CONSTRUCTION

at its Best 1926

665 Newark Avenue 
Jersey Citv 6 N. J.

Call
201 - OL 3-5690

THE
CARRIAGE 

CLUB
For the ultimate in 

gracious dining 
Luncheon. Dinner. Cocktails 
Facilities for private parties 

up to 70 persons
Enjoy the singing of our alters. 

Waitresses and Hostesses

Tcaneck Road at Route 4 
TEANECK. N.J. 

Dick and Terri De Shane. 
Your Hosts

Phone: 201-833-2323

HUNTINGTON
TOWN HOUSE

124 E Jericho Tpke

HUNTINGTON

Long Island

Call

516 HA 7-8485

CLEMENTE
BUS STATION 

and 
CAFETERIA

Route 13 & 40

Dupont Boulevard 

NEWCASTLE

DELAWARE

302 - EAst 8-4496

GOWEN FUNERAL HOME

Joseph J. Staudt, Director

233 Somerset St. 
New Brunswick. N.J.

201 — KI 5-1344

First Rapids 
Furniture 
Company

The Finest in Furniture

261 Walton Avenue 
BRONX. N.Y.

(kill MO 5-3377

1 Seasons
Paint and Wall 
Paper Center

255 Sunrise Highway 
Merrick L.I. N.Y.

Call 516 TH 8-8856

Open 8 AM to 6 PM daily 
8 AM to 9 PM Thursday & Friday 

One of the largest selections oi 
wallpaper in Long Island.

FRANKLIN
GARAGE

General Auto Repairs 
Towing and Road Service

Open 7 days a week

203 East Park Avenue
Long Beach L.I. N.5 .

Call
GE 2-9570

Mahony Troast 
Construction

Company
790 Bloomfield Ave.

CLIFTON N.J.
201 - PR 7-0200

130 North Broadway 
CAMDEN N.J. ’ 
609 - EM 5-9004

Established since 1928

MURPHY
DOOR BED 
COMPANY 

Inc.
3 E 44th Street 

New York City.

LOMBARDY 
HOTEL

111 East Fifty Fifth Street 

New York City

PL 3-8600

QUEEN ITALIAN 
RESTAURAN1

Delicious Italian Food

98 Court St.. Brooklyn, N.Y.
Telefone MA 4-9621/

HILLTOP TEXACO SERVICE

General Auto Repairs 
Specializing in Foreign 

Car Service
Pick up and Delivery 

Towing — Inspection Service 
Route 202—Taconic State Pkw. 

YORKTOWN HEIGHTS. N.Y.
Phone 914 — 245-1422

TONY’S
American
Service

Tires. Tubes. Batteries 
Acce'sories - M nor Repairs 

Road Calls 
Phone 201 -684-9386 

100 Union Blvd. 
TOTOWA. N. J.

BILL’S
SUNOCO
SERVICE

Open 7 days a week 
Service b Our .Motto

U.S. Highway 46 
Near Plymouth St. 
FAIRFIELD N. J.

201 - 226-9836

ENGEL
BROTHERS

Inc
World-wide Movers

901 Julia Street
ELIZABETH N.J.

Call
201 - EL 4-7800

FACTORYX r.

EQUIPMENT
COMPANY
Scale' and Material
Equipment - Scales

190 State St.
Bloomfield N.J.
201 - PI 8-7171

CASA FELICIA 
RESTAURANT

288 Larkfield Road,
East Northport, N.Y.

Closed Monday
Our Specialty — Italian Food 

At its Very Best

Joan and Bill Schroeter

DIETRICH MOTORS INC.
Franchised Dealers for Econo 

car
World’s Fastest Growing Car

Rental System—Rentals by Day 
Week — Month

801-805 Sip St. Union City. N.J.
201 UN 7-7863

HARRIS DRUGS

53 Fifth Ave—Pelham. N.Y.

Specialists in Prescription 
Compounding

Free Delivery’—7:30 AM -10 P.M.

Phone: 914 PE 8-1909

GLENWOOD SERVICE STATION
Sinclair Cards Honored 

General Repairs 
For Fast Courteous Service 

CALL GE 4-9632 
42C2 Glenwood Rd. Brooklyn.

NEW York

D'LCAR KENNELS

Trimming and Showing 
Boarding all Breeds

Old Sunrise Highway Ext.
Amityville, L.I. N.Y.
D’L Carswell Owner

Member P.H.H. Handler
Call 516 AM 4-0911

J. and M COUNTRY CENTER 
SERVICE STATION 
183 Central Avenue 

WHITE PLAINS. N.Y.
Road Service — Complete Auto 
Repairs—.Rentals on U-Haul 
Trailers and Trucks — One

Way and Locally—Expert Brake 
Service

Phone: 914-WH 8-3934

EARNEST HAIR STYLIST

867 Merrick Rd., 
BALDWIN, L.I.

Specializing in Hair Tinting, 
Hi Fashion Styling and Fine 

Permanents — Wigs Sales and
Service

Phone: 516 BA 3-4204

ALDEN MUSIC CENTER
Richard J. Garofalo. Director 
Pre Schoolers — Pre Ballet, 
Modern Dance and Creative

Children and Teenagers
Ballet. Modern and Modern Jazz

Slimnastics Instruction for
Weight' Watchers

Instruments — Sold and Rented
239-31 Linden Blvd. Elmont, L.I.

Phene 516-CU 5-7795

GOLDEN STAR 
RESTAURANT

Chinese American Cuisine
At its very Best

Open 7 Days — Prices are Right

1098 Flatbush Ave. 
BROOKLYN, N.Y.

JOSEPH'S BEAUTY SALON

32 Main St., Mt. Kisco. N.Y.
32 Main St., '

MT. KISCO. N.Y.
914 MO 6-9724

Finest in Hair Coloring. Styling 
and Lasting Permanents 

Wigs — Sales and Service

JACK'S SHELL SERVICE 
STATION

Excellent Repair Service 
Pick Up and Delivery

North Grand Ave. and
Grand Terrace.

N. BALDWIN. L.I.
Phene: 516 — BA 3-7777

THE CLOCK MAN OF OLD 
TAPPAN SERVICE and SALES

Cocks and Time Pieces 
Herschede and Revere 

Authorized Service 
201 666-0910 

280 011 Tanpan Road
OLD TAPPAN IN 

NEW JERSEY

WILLIAM ZABRANSKY, JR. 
INCORPORATED

Domestic — Public Industrial 
Plumbing and Heating 

Installation
11 Picker’s St. — Little Ferry. NJ. 

Phone 342—5477 
Established 1907

SATORI ART GALLERY 
Art Treasures — From 

Around the World 
Paintings — Sculpture — 
Ceramics — Hand Crafted

Gold Jewelry
' 486 A — 6th Ave.
(near 12TH Street> 

YU 9-5775

I Norite geros meniškos fotografiio* —
L PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ
J ’vairiy progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūviu ir kt nuo- 
I trauku; norite atnaujinti senų fotografija? Jums geromis «alvgomi- 
i Dsdarvs -

i VYT. MAŽELISi
I TaI HY»rin( 7-4Ą77

l 477 Men^han Street. Ridqewood. Brooklyn N v

LITAS Investing Co. Inc. 
O 

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

D<H prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; H1 1-6<.mu
A. VED EC K AS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel.

•
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
tuviškas maistas prieinama kaina

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y 

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN 
baras ■ restoranas
PRANAS BRUČAS, 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.

I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių: vynų, degtiniu, konjaku, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

MSF-UMS - -mv k 

MAISTO KJĮAtfTrV*

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.
91-15 Jamaica Avenue. Woodhaven, N. Y.

Tol VI 9-5077 
Tel. STagg 2-4329 
- Te|. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna
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^Happy and joyous Columbus Day^
JOE D'CATERING

Industrial Catering 
Italian American Heros 
All Kinds of Delicious

Sandwiches
Prompt Delivery

FL 9-9439
42-19 Lawrence St., — Flushing, 

LONG ISLAND, N.Y.

A and M KITCHENS

For the Finest in Wood and 
Formaica cabinets, Panelling 

and Block Ceilings 
We cater to the Family

590 Hawthorne Ave 
NEWARK, N.J.

Call 201 375-3321

ADA'S BEAUTY SALON

Open 5 days a Week 
Late Night Thursday 

For the Latest in Hair Styles

818 Kearny Ave. Kearny N.J.
CALL 201-991-6584

ANN'S RESTAURANT

Italian Cuisine 
Specializing in Home 

Cooking and Delicious Pizza

2083 Nostrand Avenue 
BROOKLYN, N.Y. 

Near Glenwood Road
Call GE 4-9824

ANTHONY HAIR FASHIONS

Open 5 days a Week 
For Individual Styling

16 'MAPLE ST. 
SUMMIT, New JERSEY 

201 277-6776

AUJ AUTO SERVICE
166 HUDSON St.

New York City7, N.Y.
Open 12 hours a Day 
5j/2 DAYS A Week 

Specializing in Automobile 
Repaii's of all Kinds of Foreign 

and Domestic Cars 
Expert Work — Low Rates

All Work Guaranteed 
Call 924-0580

AUTO TOP KING

2334 First Ave.
New York City, N.Y.

Auto Top Sale Worth — $75
NOW — $25

SEAT COVER SALS 
WORTH — $35 — Now — $15

Auto Carpet Sale 
Worth $35 — Now — $8.00 

Call EN 9-6010

BAYONNE BARRELL 
AND DRUM COMPANY

U.S. Highway Nr. 1 

AND Raymond Blvd., 

NEWARK, N.J.

MA 2-0110

BEL-FIORE CATERING INC.
Specializing in All Outside 

Catering Service in the Five 
Boro—Completely equipped to 
Cater 750 persons — We serve

Delectable Italian Food for 
Weddings you will Always 

Remember — Parties you will 
Never Forget — For Offices

Factories — Churches
Call CL 7-2634 or NT 9-0268

FEDERAL STORAGE 
WAREHOUSES 

Moving Packing Warehousing 
155 Washington Street 

NEWARK. NEW JERSEY 
201 MI 3-2222

FAIELLA
For the Finest in Italian Cuisine 

285 Flatbush Ave. 
BROOKLYN, N.Y.

MA 2-9773

BENSON FUNERAL SERVICE 
INCORPORATED

Established 1928 
Jamaica — Flushing — Kew 

Gardens Hills 
Personalized Service 
83-12 Parsons Blvd. 

JAMAICA, NEW YORK 
CALL RE 9-5353

BEDFORD LAUNDRY SERVICE 
♦ 

Depot Plaza 
BEDFORD HILLS, N.Y.

914-MO 6-5325

BLUE JAY DINER

Open 7 days 
Steaks — chops — Sea Food 

Large Parking Area 
All Baking Done on Premises

Route 35 Wall Township 
BELMAR. NEW JERSEY 

Call 201-449-9856

BOB RICHARDS

Specializing in Carburetors 
8418 — 18 AVENUE 

BROOKLYN, N.Y. 
Call CL 9-3050

CADILLAC LIMOUSINE 
SERVICE

Air Conditioned Cadillacs 
Chauffeured Limousines 

Service for Airports 
Theatres — Weddings — All 

Occasions 
24 Hour Service

Call 861-4300

HAIR STYLING BY 
CATERINA

Specializing in all Fields of 
Beauty Culture 

Garfield and Pacific Ave.
WILDWOOD, N.J. 
Friday Late Night

Call 609-522-7151

Free Parking

CAUGHEY'S PINE ROOM

Open 11 AM to 2 AM..
Lunch Dinner Continental 
Menu — Childrens Menu 

Come Bring the Family for 
Sunday Dinner

64 Hoboken Road 
East Rutherford, N.J 
Call 201 WE 9-4448

CHARLIE CITIES SERVICES

Open 7 days a Week 
“We Worry about your car” 

Pick Up and Delivery

Park ave and Stephenville 
Parkway — Metuchen, N.J.

Call 201 LI 8-9850 
ASK FOR Charlie Kazar

CHARLES PETER NAGEL 
FUNERAL HOME

352 East 87th Street

NEW YORK CITY

AT 9-2221

THE COLONY ANTIQUE SHOP 

: Interior Consultations

Specializing in Antique Jewelry 
One East Palisades Ave. 
Englewood, New Jersey 

201 LO 8-5357
Open 10:30 AM — TO 6 PM 

Slyvia Franklin and 
Estelle Paulen

CRUZ BROTHERS GARAGE

Open 6 days a Week 
For the Finest in Automotive 

and General Repairs

27-29 Austin Street 
NEWARK, N. J.

CaU 201-248-3590

DELANON KIPP INC

Insurance

50 Valley Road 
Montclair, N.J.
201 PI 6-5500

DEMYAN'S REST AND 
CATERERS

The Authentic Old . Country 
Bavarian Hofbrau

For Weddings — Communions 
Confirmations 

For Res. Call GI 8:7337 
if no answer call GI 7-9420 

730 Van Duzer St. 
STAPLETON, S.I. N.Y.

EDWARD CHIOVAROV 
AND SON INCORPORATED

Painting Contractors and
• - Decorators-

160 Broad Street 
SUMMIT, N.J.

Call 201 CR 3-3567

EMBASSY PRIVATE 
LIVERY SERVICE

24 Hour Service 
Limousines and 1965 5 

Passanger Cars for all occasions

CaH HY 1-5450

ERNEST DE NICOLAIS

Real Estate and Insurance

168 E. 111th. Street 

NEW YORK CITY, N.Y.

Call LE 4-3853

FAIR AUTO BODY WORKS

Open 5 days a Week 
Experts in Collision and 

Painting — We Guarantee all 
our Work

2 Anderson Ave. 
FAIRVIEW, N. J.

201 943 - 9045

FERRARO'S PIZZERIA

Hot Home Deliveries

On the South Shore 
7519 Amboy Rd.

STATEN ISLAND, N.Y. 
FL 6-1333

Dinners — Heros — Pizza 
Weekdays 5-11 P.M. 
Weekends 5-12 P.M.

EUROPE BAKERY
Bread — Rolls — Pastry 

Wedding — Birthday Cakes 
Cookie Trays

30-12 30th Ave., Astoria, N.Y.
RA 8-5286

EMIL’S RESTAUTANT

23 Park Row — New York
WO 2-5866

FILLMORE ELECTRIC CORP

All Types of Installations

4214 Quentin Road 

Brooklyn, N.Y. 

Call DE 8-2290

FLORA ITALIAN RESTAURANT

For the Finest of 
Italian Cuisine

We have Outgoing Orders

2951 Nostrand Ave.
BROOKLYN, N.Y.

DE 9-9567

FRANK LYON AND SONS

Mercury and Comet Dealers

MIDDLE COUNTRY ROAD 

CORAM, LONG ISLAND 

CALL 516 SE2-4081

FRIENDLY CAFE 
RESTAURANT AND PIZZERIA

Where Good Friends Meet

149-151 Brighton Ave.
WEST END, NEW JERSEY 

We Also Deliver 
CaR 201 - 222-9711

/ r ; y r v -? •.*
' ' the GALAXY

Brooklyns most Modern Diner 
Penn. Ave. at Linden Blvd.

Open 24 Hours a Day 
All Baking done on Premises 

Orders to Take Out 
Special Group Rates for 

organizations
CALL NI 9-2220

GARRETTS GULF SERVICE

Open 7 Days a Week 
24 Hour Towing Service

Wrecking Service
Route 22 R.D.I Phillipsburg, N.J.

Call 201 859-9836
Ask for Walter

HICKORY SERVICE INC. 
Chevron Center

Specialists in Repair and
Air Conditions — Transmissions

Factory Trained Mechanics
Mon. Sat. 7 A.M.-10 P.M.

Sunday 8 AM - 9 P.M.

Morris Ave and Broad St. 
SUMMIT, N.J.
201 CR 3-9815

HOUSE OF FU 
Open Every Daj 

Cocktails — Luncheon 
Dinner 

Take Out Orders — 
Air Conditioned 

Rear Parking 
574 North Avenue 

NEW ROCHELLE, N.Y. 
914 NE 2-0821

INTERNATIONAL SUPER 
MARKETS

499 — 6th Avenue
OR 5-1040

188 — 9TH. Avenue
675-1225

1299 Wilkinson Avenue
DA 3-2835

LE BOUEF A LA MODE

539 East 81th Str.
NEW YORK CITY, N.Y.

A Smart Little Franch Place
With Clever Murals 

And Excellent Cuisine

Call RH 4-9232 ask for
Mr. Etienne

HARRISON AUTO BODY 
WORKS

21 Osborne Road 
HARRISON, New York 
Phone: 914 TE 5-3060

CAPRI HAIR STYLISTS
Corner Broadway and Central Av.
(Lyceum Bldg.) Tarrytown, N.Y.

We Specialize in High Styling 
Expert Coloring and Wigs

Look Your Best!
Phone 914 ME 1-1120

LARRY’S MID ISLAND 
MOWER AND POWER 

TOOLS INCORPORATED 
Glen Cove and Vicinity 

Sales — Service — Repairs 
Snowblowers, Mowers, Tractors 
Authorized Dealer for Homko 

Simplicity Tractors. Remington 
Chain Saws — Pick Up and 

Delivery — All Work Guaranteed 
41 A. Cedar Swamp Rd. 

GLEN COVE, L.I. 
516 OR 1-0890

ARMIENTO STUDIOS z
John M. Armiento 

Ecclesiastical — Stained Glass 
Windows — Statuary — Marble

Bronze
104 Railroad Avenue 

Hackensack. N.J.
(201) 489-6181

DOCTORS EDWARD MOUNT 
AND RICHARD MORRELL

Chiropractic Service
44 Tulip Ave., — Floral Park. L.I.

516 — GE 7-2264

CORO’S OF MASSAPEQUA
Engines and Transmissions

Pick up and Delivery
5660 Merrick Rd., 

MASSAPEQUA, N. Y.
516 MY 1-9222

WAYSIDE LIGHTING STUDIO 
INCORPORATED

The House with a thousand lights 
Tremendous selection of 

contemporary—modern—early 
American—Traditional —Danish

Also lamps repaired — Visit our 
Shade Department

569 Bedford Rd. (Route 117) 
BedfordHills,N.Y.

(914)MO6-3303

GENE HARMAN’S 
COMMUNITY SERVICE CENTER

Expert Auto Repairs — Tires 
Batteries — Accessories
Pick Up and Delivery

581 Lakeville Rd., New Hyde Park 
Long Island, New York 
Phone 516 — GE 7-4006

“MR. ALLEN’S”
HI STYLE BEAUTY SALON 
For the Woman who Cares

723 Chancellor Ave. 
Irvington, New Jersey 
Phone: 201 371-5168

BRIARCUFF AUTO COACH

120 Woodside Ave
BRIARCLIFF MANOR, N.Y.

914 WI 1-5145

C. and R. TIRE COMPANY

Insure Your Life For Safer
Riding with Cooper Tires 

Open Mon. and Thurs. to 9 PJM.
613—4th St., — Hoboken, NJ.

Phone: 795-0075

CARINI CORPORATION
Specialists in Fine Custom 

Furniture and Antique Furniture 
Finish

117 E. 29th Street 
NEW YORK CITY 

MU 4-4470

AUTO SERVICE

AUTO BURGLAR ALARMS
Don’t be sorry—be safe Automobile 
and Truck Burglar Alarms Protect 
your Cai- and Valuable from theft— 
Guaranteed installations BURSKY - 
60-11 Northern Blvd Woodside Call 
RA 6-1331 Bring this Ad with you.

OCEAN AUTO PARTS
Hours 8 AM to 10 PM
Monday thru Saturday '

Sunday 8-6

Complete machine shop work 
Prompt deliveries made

2233 Highway No. 9 SoutharJ
201 - 363-4477

EDDIES 
AUTOMOTIVE SERVICE

Open 6 Days a Week

385 TREMONT AVE.

ORANGE N. J.

Call 201 - 678-1663

M & M

SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

263 BAY STREET 
STATEN ISLAND /

For Fast Prompt Sendee

Call GI 7-8937

Me CLARY'S

Gulf Service
z Open 7 Days a Week 

'COMPLETE AUTO. REP AIRS
Auto Transmission Specialists

328 Clinton Avenue 
NEWARK N. J.

Call 201 - 243-8734

SERVICE
PARAMOUNT BUSINESS 

MACHINES
6112 5th Avenue Bay Ridge, Bklyn 
We have the finest of Typewriters 

We have rentals we also repair: 
Use our lay-away plan. 
We cater to the family

Call HY 2-9075

RIC ROYS SERVICE CENTER
31-38 Linden Pl. Flushing L.I.

Tune-up specialists. State Inspection 
Open 6 days a week Shell cards hon
ored We give double Plaid Stamps 
or 5% discount Call IN 3-9776 For 
the best of Sendee call RIC.

JESSIE CHAMBERS 
MOVING & STORAGE 

Lie and Bonded
Local and Long Distance Movers 

2 Men and Van §12 per hour 
1791 Fulton St Bklyn

Call IN 7-8747

JACK CLEMENTE’S 
PRO SHOP

Carry full line of Bowling Balls - 
trophies, bowling shirts, shoes: ex
pert drilling while-u-wait. AMF - 
Manhattan - Jubilee. 297 Wyckoff 
Ave. Ridgewood. Qns., N.Y. EV 1- 
5304. Member of Pro. Bowlers Assoc.

REAL ESTATE
HEMPSTEAD — 10 rooms 5 and 5 
finished basement, lot 50x100. Quar
ter brick and shingle near shopping, 
transportation. 8 years old. Apts 
rent for §140 priced at §27,000 For 
appointment phone after 6:20 OL 
7-497s or Sundays at 441-1560 E. J. 
Sullivan agent.

DISPLAY

MR. &. MRS. CARLO RENZULLI 
INSTRUCTORS IN PIANO 

AND VIOLIN
145 West 69th Street N.Y.C.

We take Beginners and Advanced 
Students

Call 799-0137

Mr. Shepherd’s DOG TRAINING, 
Inc. Obedience (Problem dogs our 
specialty). Guard, Tricks, etc. train
ed dogs for sale. Guard, obedience 
Free pickup and delivery 366-6311 
421 Bushwick Ave., Brooklyn.

OUR BEST 
STORM WINDOW
ALCOA ALUMINUM 
3 CHANNEL TILT 
POSITIVE LOCKING 
WEATHERSTRIPPED 
$11.55 (6 or more) 
$11.95 (under 6)

Installation $3.00 per window. Free 
demonstrations anytime. Free de
livery and measuring. 24 hr. 7 day 
phone service

(212) HA 8-1400
Factory Distributors, Richmond Hill

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

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

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir baisamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Tel. Evergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Baisamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. 5 HALINS
- Saimskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Korest Parkway station)
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573
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W YOttOM 
NAUJIENOS,

Vysk. James J. Navagh, 
DD,L.L.D. Patersono diecezijos 
ordinaras, mirė spalio 2 Romo
je. Kunigu jis buvo įšventintas 
1929 gruodžio 21, nominuotas 
tituliariniu Ombi vyskupu ir Ra
leigh vyskupijos aukziliaru — 
1952 rugpiūčio 6, konsekruotas 
1952 rugsėjo 24, Ogdenburgo 
vyskupijos ordinaru buvo pa
skirtas 1957 gegužės 8, į Pater- 
soną perkeltas 1963 vasario 12 
d. Laidojamas Patersone spalio 
8, penktadieni 11 vai.

Lietuviškom lėlėm pasauli
nėje parodoje išlaikyti leidžia
mi trys paveikslai: W. Witkaus, 
M. Žukauskienės, Aleksandros 
Merker-Vitkauskaitės. Laimėji
mai bus spalio 10 d. 7 v.v. Bet
ter Living paviljone, antrame 
aukšte, ten kur yra išstatytos 
lietuviškos lėlės.

Goda Kašubaitė, ekonomikos 
studentė N.Y.C. kolegijoje iš
rinkta pabaltiečių klubo pirmi
ninke. Iki šiol pirmininkai bu
vo tik vyrai. Ji yra pirmoji mo
teris ir pirmoji lietuvaitė, iš
rinkta pirmininke.

Linas Stonys baigęs inžineri
ją Brooklyno kolegijoje baka
lauro laipsniu, prieš savaitę iš
ėjo savanoriu i marinus karinės 
prievolės atlikti. Šiuo laiku jis 
yra marinų apmokymo stovyk
loje South Carolina. Kalėdoms 
žada atostogų parvažiuoti, o at
likęs karinę prievolę, toliau 
studijuoti.

NEWARKO LIETUVOS VYIŲ 50 metų sukaktie* bankete spalio 2 kal
ba prof. Jokūbas Stukas. Ii k. j d. kun. dr. St. Valiuiaitis, banketo iei- 
minink Kristina Jakavonieni ir prel. Ig. Kelmelis. Nuotr. R. Kisieliaus..

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. M1NKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

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

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS 

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

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

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

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

Redakcija
Administracija ...............
Vienuolyną^ ...................
Spaustuvė

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 5-7068
GL 2-6916

Bilietai i Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertą galima gauti 
pas Kudžmą, NE 8-5396; J. Cin
kus Saldainių palociuje, 495 
Grand St., tel.: Ev. 4-9293. J. 
Andriušio Haven Realty Įstaigo
je. 87-09 Jamaica Ave.. VI 7- 
4477; J.M. šalinskų laidojimo 
biure, 84-02 Jamaica Ave., VI 7 
4499; J. Pašukonio knygyne 94- 
17 Jamaica Ave., HI 1-7747; Dr. 
M. Žukauskiene EV 4-2623; inž. 
A. Sabalį VI 7-9148 ir kun. V. 
DabušĮ (201) 6892.

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė dalyvauja grupinėje 
parodoje Modern Artists Guild, 
Fairleigh Dickinson University. 
Madison, N.J. Yra išstačius! du 
darbus — lietuviškus kryžius ir 
indėnų vasarą. Paroda tęsiasi 
nuo spalio 2 iki 31.

KAIP NUVAŽIUOTI Į D. 
LAPINSKO KONCERTĄ

Brooklyno kolegijoje Walt 
Whitman auditorija, kur bus 
Dariaus Lapinsko kūrinių kon
certas spalio 10. sekmadieni, 4 
vai. popiet, pasiekiama: 1. I.R.T. 
traukinio 7th Avė. linija važiuo
ti iki pat galo — Flatbush Av.
stoties. Iš čia skersai Flatbush 
Ave. i Nostrand Avė. iki Avė 
H. tik vienas blokas.

Iš BMT linijos į I.R.T. gali
ma persėsti Times Square, Ful- 
ten St., stotyse Manhattane ir 
Atlantic Avė. stotyje Brcckly- 
ne.

Iš I.R.T. Lexington Ave., lini- 
jos i 7th Avė. liniją galima per
sėsti Nevins St. arba Franklin 
Ave. Brooklynę.

2. Autobusais Flatbush Ave. 
ir Nostrand Ave. autobusai pri
veža prie pat salės ir reikia iš
lipti tų gatvių susikirtime.

3. Važiuojant automobiliais 
Flatbush Ave. iki Nostrand A- 
ve. arba Nostrand Avė iki Flat
bush Ave. susikirtimo, kur yra 
Hiller PI., ši gatvelė priveda 
prie Walt Whitman auditorijos. 
Važiuojantiems Bedford Ave. 
ar Ocean Ave., prie Brooklyno 
kolegijos Įsukti Į Campus Rd. 
South, kuris priveda prie kon
certo salės. Automobilius gali
ma statyti aplink visą kolegiją.

Simfoninis orkestras, vado
vaujamas Edwardo Cerberio, 
kuris oficialiai vadinasi The 
Philharmonia of New York, be 
daugelio anksčiau išpildytų 
koncertų, 1965 metų sezoną 
pradėjo Sterling Forest, N. Y. 
labai gražioje vietovėje, ketu
riasdešimt mylių i Šiaurės va
karus nuo New Yorko. Tai bu
vo eilė koncertų, kuriuos globo
jo Sterling Forest Foun
dation ir pavadino Sterling Fo
rest Summer Music Festival. 
The Philharmonia of New York 
rugpjūčio 24 išpildė Handelio 
Concerto Grosso in B. Minor, 
Op. 6. No. 12. Bacho Concerto 
in C Minor for oboe, Violin 
and Strings, Haydeno Concerto 
in C Major for Violin and 
Strings ir G.P. Telemanno Sui
te in A. Minor for Flute and 
Strings. Be to, šis orkestras dar 
turėjo koncertus ten pat rug
pjūčio 27, 31 ir rugsėjo 2, ku
riuose buvo išpildyti Mozarto, 
Sir William Waltono, Arthur 
Honeggerio, Karl Stamitzo, C 
Gounodo, Wagnerio, D. Milhau- 
do, Shuberto, Beethoveno ir ki
tų kūriniai. Orkestras turi dide
li patyrimą ir gerą vadovą Ed
vard Gerber. Jis gros ir Da
riaus Lapinsko kūrinius spalio 
10 sekmadienį, 4 vai. popiet 
Brooklyno kolegijos Walt Whit
man auditorijoje.

Nastutė Umbrazaitė lapkri
čio 13 žygyje vadovauja komi
sijai. kuri rūpinasi kvietimais, 
o ne svečių ir stebėtojų priėmi
mu, kaip buvo praeitam Darbi
ninke paskelbta.

Walt Whitman auditorija, ku
rioje vyks Dariaus Lapinsko 
kūrinių koncertas spalio 10, 
sekmadienį. 4 vai. popiet., yra 
naujai Įrengta ir pritaikyta 
aukšto lygio koncertams. Ten 
spalio 9 koncertuoja čekoslova- 
kų Philharmonija su 100 orkes
trantų. Diriguoja Karei Ancerl 
ir Vaclav Neumann. Ši viena 
garsiausių Philharmonijų pasau
lyje savo debiutui JAV pasirin
ko Walt Whitman auditoriją. 
Lapkričio 13 savorečitalį tu
ri viena garsiausių sopranų An
na Moffo. Kitų metų kovo 26 
ten koncertuoja Houstono sim
foninis orkestras iš Texas, diri
guoja pasaulinio garso dirigen
tas anglas Sir John Barbirolli. 
Dar šių metų spalio 30 karališ
kasis Winnipeg© (Kanados) ba
letas taip pat ten turi savo pa
statymą. (d).

Parduodamas namas Great 
Neck N.Y. Plytinis 2-jų aukš
tų, 6 kambarių, garažas, skly
pas, 71x118 pėdų. Kaina — 
25,000. Telef. 516 HN 6-9384.

NEW YORKO Philharmonia orkestras, diriguojamas Edw. Cerberio

A. A. DANTŲ GYD. VANDAI KOŠIENEI MIRUS
------------- .» 
Rugpjūčio 28 vakare, St. Fran
cis ligoninėje. New Yorke, mi
rė dantų gyd. Vanda Košienė. 
Ligoninėje išgulėjo 4 sav. ir 
buvo ruošiama širdies operaci
jai. Nors dar kelias dienas 
prieš mirti daktaras jos vyrui 
garantavo 95 proc. pasveikimo, 
bet nualinta jos sveikata ir šir
dis nebesulaukė nei operaci
jos. kuri dar prieš 5 metus jai 
buvo siūloma.

A. a. Vanda Košienė-Prapuo- 
lenytė buvo paskutinė atžala 
garsios Prapuolenių giminės.
Jos tėvas, inž. B. Prapuolenis, 
už gausius lietuvybės klausi - 
mais straipsnius, kuriuos rašy
davo rusų, vokiečių ir lenkų 
kalbomis, buvo ištremtas Į Sibi
rą. JAV jis visą laiką gyveno 
senelių prieglaudoje Chicago- 
je, kur mirė tik prieš mėnesi 
sulaukęs virš 80 metų. Duktė 
Vanda, sukaupus paskutines sa
vo jėgas, važiavo Į tėvelio laido
tuves, nė nenujausdama, kad 
už mėnesio ir ji gulės karste.

Velionė 1933 baigus Kaune 
medicinos fakulteto odontolo
gijos skyrių, visą laiką vertėsi 
praktika provincijoje, vėliau 
Kaune. Tremtyje išgyveno ben
dra visiem tremtiniam benamio 
dalią. Amerikos krantus 1949 
m. pasiekė drauge su vyru. 
(Lietuvoje buvo pedagogas ir 
gimnazijos direktorius) ir apie 
6 m. dirbo su vyru vienoje ita
lų klebonijoje, kur ji šeiminin
kavo. Jos buvęs klebonas prel. 
V. Genova, sužinojęs apie mir
tį, nutraukė savo atostogas Ka
ribų salose ir drauge su savo 
seserimi ir jos šeima atskubėjo 

paskutinį kartą atsisveikinti su 
velione. Taip ji buvo visų my
lima ir gerbiama.

Man artimiau teko pažinti a. 
a. Vandą paskutiniais jos gyve
nimo metais, kai abi drauge dir
bome North Eastern Dispense- 
ry, kur ji jau 7 buvo išdir
bus. Kaip lietuvė, darbe buvo 
labai gerai užsirekomendavus . 
nes. kai atsirado darbovietėje 
naujų etatų, direktorius prašė, 
kad ji surastų daugiau tokių 
darbininkių. Žinoma, tik jos dė
ka ir buvo priimtos dar dvi lie
tuvės. Darbe negali būti geres
nės bendradarbės. Visada rim
ta, maloni, visada greita su pa-

VANDA KOŠIENĖ

tarimais ir pamokymais. Ir da
bar dar visur mes ją matome, 
visada ją minime jos. nepapras
tos tvankos darbe pasigendame.

Nors priklausė N.Y. Lietuvių 
Dantų Gyd. D-jai. bet retai ka
da atsilankydavo į susirinki
mus. Matyt, jautė nuolatinį 
nuovargį, sugrįžus iš darbo, ir 
ilsėdavosi. Jos visas gyvenimas 
buvo tik darbas ir jos vyras 
(vaikų neturėjo), ir jiems ji bu
vo atsidavus visa širdimi. Ji net 
dažnai kartodavo vyrui: “žinau 
kad greit mirsiu, bet kaip tu 
gyvensi vienas?”.

5»ur'
A. a. Vanda Košienė buvo pa

šarvota šalinskų koplyčioje tik 
viena vakarą. Atsisveikinimo 
apeigos buvo trumpos. Kun. A. 
Račkaus'kas sukalbėjo rožančių 
ir keletą atsisveikinimo žodžių 
tarė: N.Y. Liet. Dantų Gyd. D- 
jos vardu di. J. Skripkienė. Fi- 
liae Lithuaniae vardu — dr. A. 
Didžiulienė ir Medikų D-jos 
vardų — dr. A. Goeldnerienė. 
Sekančią dieną velionė buvo iš
vesta Chicagon, kur po gedulin
gų pamaldų buvo palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse. Sauja lie
tuviškos žemelės, paberta ant 
Tavo karsto, tesaugo Tave sye- 
čloj šalyje.

L. Baltrušaitienė

PADĖKA
1965 rugsėjo 13 širdies smū

giu mirė brangus vvras. mvli- 
mas tėvelis ir sūnus, a.a. Sta
nislovas Sandanavičius, sulau
kęs 56 metų. Buvo pašarvotas 
Juozo Aromiskio laidotuvių įs
taigoje ir iškilmingai palaido
tas &v. Karolio kapinėse rug
sėjo 16 iš Apreiškimo bažny
čios. kurioje pats per ilgus me
tus uoliai dirbo.
Nuliūdus žmona, vaikai ir mo

ti la nuoširdžiai dėkoja gimi
nėm ir draugam bei pažįsta
miem, kurie atėjo Į šermenis at
sisveikinti su velioniu, užprašė 
už jo sielą Šv. Mišias ir puošė 
jo karstą gėlėmis. Ypatingai dė
koja klebonui kun. N. Pakal
niui už pagalbą ir už bažnyti
nes apeigas, taip pat kun. A. 
Račkauskui ir kun. B. Kruzu i už 
asistą mišiose. Kun. A. Pup- 
šiui ir kun. VI. Budreckui už 
atlaikytas Šv. Mišias prie šoni
nių altorių, dalyvavusiem baž
nyčioje prel. J. Končiui, kun. 
St. Railai, kun. A. Kardui, kun. 
J. Gurinskui. ir kun. A. Bortke- 
vičiui: muzikam VI. Baltrušai
čiui ir P. Sakui ir Apreiškimo 
parap. vyrų chorui už gražų ir 
įspūdingą giedojimą gedulingų 
mišių metu, visom Apreiškimo 
parp. mokyklos seselėm, o ypa
tingai Sės. Martin ir Sės. Niko
demai. visiem Apreiškimo moki

Amerikcs Lietuviu Inžinierių 
ir Architektu Sąjungos suvažia
vimas Įvyks Bostone spalio 9. 
10 ir 11. Suvažiavimo posė
džiai bus Tautininkų Sąjungos 
namuose, 484 E. 4th So. Bos
tone. Suvažiavimas pradedamas 
spalio 9 d. 2 vai. popiet. Posė
džio metu paskaitą skaitys prof. 
A. Jurskis: ‘ Dvidešimtas am
žius — mokslinės revoliucijos 
ar pažinimo plėtros pakopa”. 
Vakare bus banketas Dorches
ter Plaza patalpose, 5 Tonawan
da St. Spalio 10, sekmadieni, 8 
vai. ryto mišios bus šv. Petro 
bažnyčiojde už žuvusius ir mi
rusius inžinierius. Popiet “Lais
vės Varpo” koncertas Liet. Pi
liečių Klubo salėje. Trečioji su
važiavimo diena, spalio 11, yra 
skirta ekskursijoms Bostono 
mieste ir apylinkėje.

Smuiko koncertas Įvyks spa
lio 7, ketvirtadienį, 7 vai. vak. 
Holy Ghost ligoninėje Cambrid
ge Mass. Koncerto programą iš
pildys smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas, talkinamas kun. 
Vinco Valkavičiaus. Įėjimas ne
mokamas.

.Laisvės Varpo koncertas bus 
ateinantį sekmadieni, spalio 10. 
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Pradžia 3 v. popiet. Kon
certo programai atlikti šį kartą 
pateiktos vietinės meno jėgos: 
solistai — Stasys Liepas, Dai-
va Mongirdaitė, Benediktas Po- 
vilavičius ir kompoz. Julius 
Gaidelis. Po koncerto gus vai
šės ir šokiai.

niam gausiai atsilankiusiem į 
šermenis ir uoliai atėjusiem Į 
Šv. Mišias ir priėjusiem prie 
Šv. Komunijos: tėvam pranciš
konam iš St. Francis Prep., ir 
mokyklos gimnazistam. Bishop 
McDonnell H.S. seselėm ir mo
kinėm, lietuviam pranciškonam, 
d r. Daugėlai atvažiavusiam iš 
Washington©, pusbroliui Česlo
vui Staniuliui ir šeimai, Bartho
lomew Baldera ir Dominikui 
Valenti, laidotuvių direktoriui 
Juozui Aromiskiui už gražų ap
tarnavimą. Domai Kunskaitei 
už vaišes šermenų metu, Mote
rų Sąjungos 29 kuopai, šv. Var
do Draugijai, Katalikių Moterų 
Draugijai sendraugiam, studen
tam ir moksleiviam ateitinin
kam. Komitetui Lietuvos Ne
priklausomybei Atstatyti; nuo
širdžiausia .padėka p. Kezienei 
už paruoštas po laidotuvių vai
šes Apreiškimo salėje, ir 8 sky
riaus mergaitėm padavėjom.

Visiem nuoširdžiausiai dėko
jame. Niekuomet nepamiršim 
visų, kurie mūsų nepamiršo ir 
mums padėjo nelaimės bei mū
sų skausmo valandoje.

Emilija Sandanavičienė, 
dukros — Irena ir Marytė, 
sūnus —Petras, 
motina Pelagija Sandanavi
čienė

LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyriškų ir moteriškų drabužių
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