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Sovietam atidavė Berlyną, atidavė Prahą ■ kodėl? J. B. SHAL.I NS-*ALIN*KAS — Laidotuvių direktorių*. 84-02 Jamaica Avė, 
(prie Foreat F’way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose nuėsto dalyse. TeL Vlrguua 7-4499.

2.
Jei Sovietam atidavė Berly

ną ir byla dėl to miesto nėra 
baigta; jei atidavė Prahą ir už
kūrė nebaigtą grėsmę vidurio 
Europai, — tai už tai John 
Toland knygos “The Lašt 
100 Days” faktai tiesiogiai kal
tina gen. Eisenhovverį, vyriau
sią karo vadą. O tie faktai to
kie:
Berlyno atidavimas:

Dar 1944 metų vasaros gale 
Eisenhovveris buvo kalbėjęs, 
kad sąjungininkų kariuomenės 
žygis turi būti nukreiptas Į Ber
lyną. Feldmaršalas Montgome- 
ry tikėjo, kad toks nusistaty
mas tebegalioja. Buvo nustebin
tas 1945 kovo 28 Eisenhotverio

Jolm Toland dėsto faktus apie 
------------------------------------- Vokietijoje

gen. Eisenhowerio strategiją

jos Vakaruose, jei nebus kapi
tuliuota ir rytuose prieš bolše
vikus. Kai buvo aiškinama, jog 
rytuose vokiečių kariuomenė 
nori frontą palaikyti, kad spė
tų civiliniai pabėgėliai nuo So
vietų pasitraukti, Eisenhoweris 
atsakė: po poros dienų jis Įsa
kys neįsileisti ir civilinių pabė
gėlių iš kitos pusės Elbės, pa
likdamas juos Sovietų valioje.
Raketų palikimas Sovietam:

Nordhausene buvo vokiečių 
raketų V-2 sandėlis. Jos buvo 
evakuojamos i amerikiečių pu

sę. Evakuojantieji nebuvo net 
painformuoti, kad Nordhause- 
nas bus perduotas Sovietam, ir 
tokiu būdu dalis V-2 teko Į 
Sovietų rankas. Sovietų pulki
ninkas, radęs sandėli, nusijuo
kęs ir pasakęs: “Amerikiečiai 
atidavė tai mum. Bet po pen- 
■kerių ar dešimties metų jie gai
lėsis. Tik Įsivaizduok, kad mū
sų raketos skrenda per vande
nyną”.

(Kitaip elgėsi Sovietai vakari
niame Berlyne, kuris turėjo bū
ti atiduotas vakariečiam. Sovie
tų komendantas Berlyne gavo

įsakymą: “Paimk viską iš Ber
lyno vakarinio sektoriaus, vis
ką! Jei negali paimti, sunai
kink. Bet nieko nepalik sąjun
gininkam. Jokių mašinų, jokių 
lovų, net ir naktinio puoduko.”) 

Kokie tokios Eisenhowerio 
strategijos padariniai, šian
dien svarstyti netenka. Klausi
mas betgi kyla, kodėl vyriau
sias karo vadas taip darė.

Toland tiesiogiai neatsako, 
bet jis pasakoja faktus, kurie 
duoda netiesioginį atsakymą. 
Pirmiausia faktus apie vyriau
sio vado asmenybę. — Kai rei-

telegrama į Maskvą, kad jo 
kariuomenė eis į kitus miestus, 
Berlyną palikdama Sovietam. 
Eisenhovveris aiškino, kad Ber
lynas nebeturi reikšmės — tai 
esanti tik geografinė vietovė. 
Tuos Eisenhotverio žodžius Sta
linas pakartojo, pagirdamas Ei- 
senhowerio nusistatymą. Veltui 
anglų vadai protestavo, kad Ei- 
senhoweris neturėjęs teisės sa
vo valia kreiptis be viso štabo 
žinios. Veltui Churchillis įtiki
nėjo. kad Berlynas turi strategi
nės ir psichologinės reikšmės 
ir kad Berlynas turi būti Va
karų žygio tiesioginis taikinys.

Eisenhotveris savo nusistaty
mo dėl Berlyno neatsisakė ir 
paskiau. Balandžio mėn. gen. 
Pattonas siūlė paimti Berlyną 
ir nužygiuoti iki Oderio. Berly
nas — sakė jis — galįs būti pa
imtas per 48 valandas: Tarp ar
gumentų. kuriais atmetė Patto- 
no siūlymą. Eisenhotveris minė
jo ir tokius: o kas to nori; kam 
prisiimti našta — tūkstančių 
tūkstančius vokiečių, pabėgė
lių ir karo belaisvių.

Buvo griežtas Eisenhoyyerio 
įsakymas sustoti prie Elbės, o 
kurie daliniai ją perėję, turi 
pasitraukti atgal ir laukti, iki 
priartės bolševikai.
Prahos atidavimas:

Eisenhotveris neleido gen. 
Pattonui žygiuoti į Čekoslovaki
jos sostinę Prahą. Neleido, nors 
valstybės departamentas aiški
no prezidentui Trumanui, kad 
Čekoslovakijos užėmimas iki 
Moldavos upės, kuri teka per 
Prahą, būtų gera korta tolimes
niam žaidimui su Sovietais. Ki
tą dieną, spaudžiamas valsty
bės sekretoriaus pavaduotojo 
Gretv ir Churchillio, Eisenhowe- 
ris sutiko sprendimą “pakeisti” 
— sutiko Prahą užimti, jei tam 
pritars Maskva. Jis telegrafavo 
Sovietų štabo viršininkui Anto
novui. Tas. žinoma, pasiskubino 
atsakyti, kad amerikiečių ka
riuomenė nežygiuotų toliau 
kaip iki Pilzeno. Gen. Pat
tonui neteko žygiuoti į Prahą.
Pabėgėlių palikimas Sovietų va
liai:

Eisenhotveris nesutiko pri
imti Vokietijos naujo kancle
rio (po Hitlerio nusižudymo)

N.Y. Lietuviu Gydytoju draugijos susirinkime rugpiūčio 23 kalba pirm. dr. V. Avižonis, toliau dr. V. Pa: 
prockas. Nuotr. L. Tamošaičio

kėjo Europai vyriausio karo va
do, Eisenhoweris buvo “paly
ginti mažai žinomas brigados 
generolas”. Jį pasiūlė preziden
tui Rooseveltui gen. Marshallas 
— kai jis pats nebuvo paskir
tas tom pareigom (kaip to bu
vo norėjęs Churchillis, o anglų 
feldmaršalas A. Brooke pagei
davo MacArthuro) ir kai pir
masis Marshallo kandidatas 
staiga užsimušė. Roosevelto pa
tarėjai radę, kad pats Marsha- 
las geriau turėti Pentagone 
kaip armijos štabo viršininkas. 
Taip Eisenhovveris paskirtas vy
riausiu vadu. Tose pareigose 
“Eisenhovveris ir jo štabas 
spręsdavo visada pritartas Mar
shallo”.

Aukštieji Amerikos karinin
kai dėl Eisenhovverio nebuvo 
vienos nuomonės. Toland mi
ni vieno generolo vertinimą: 
esą Eisenhovveris linkęs prisi
imti paskutinio su juo kalbėju
sio nuomonę. Mini kito genero
lo vertinimą: esą Eisenhovveris 
tiko būti derintoju, kompro
misų ieškotoju tarp tokių skir
tingų asmenybių kaip Montgo- 
mery, Pattonas, Bradley. Pats 
Toland vertina: jis buvo dau
giau karinis valstybininkas ne
kaip kautynių vadas.

Eisenhowerio asmenybė tiko 
būti ne tik derintoju, bet ir 
klusniu vykdytoju įsakymu, 
kurie ateina iš viršaus — iš pre
zidento ir jo politinių bei kari
nių patarėjų štabo.

Toland faktai sudaro įspū
dį, kad gen. Eisenhovveris bu
vo tokis klusnus įrankis Roose
velto rankose kaip feldmarša
las Keitelis Hitlerio rankose.

Toliau — apie prezidentus 
Rooseveltą ir Trumaną.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notaty Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkų*, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modenusaa 
koplyčia Šermenim* dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
Koplyčios. 231 Bediord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-977U.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Alanager and Notary Public. 60U 
Grand SU, BrooKlyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4336.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sųžiningai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. Tel. (516) AN 1-2864,

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938._______________________________________________________
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421, VI7-4477.
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • TreCia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPER1OR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 

KODĖL SKURSTA MAŽIEJI
Tuo metu, kai didesnieji Lie

tuvos miestai auga kone uždus
dami nenatūralioje kamšatyje, 
visa eilė mažųjų miestelių 
nyksta. Apie tai Tiesoj (rugp. 
9) rašo mokslininkas gamtinin
kas Č. Kudaba. Ryškus pavyz
dys — Salakas, buvęs valsčiaus 
centras Zarasų apskrityje. Kai 
1897 metais Salake buvę 2386 
gyventojai ir 1923 nors ir ma
žiau, bet vis dar 1918, 1957 be
liko 776 ir 1968 — 600 ... 
(Nepastebėjo, kad 1939 Salake 
buvo 2130, o 1940 — apie 2500 
gyventojų). Tokių nykstančių 
miestelių esą ir daugiau. Pa
vyzdžiui, Pandėlys, Troškūnai, 
Tytuvėnai, Simnas . . . Tai vie
na iš neplaningo planavimo 
pasekmių: galvotrūkčiais plės
dami visokias įmones ir kon
centruodami jas didesniuosiuo
se miestuose, traukia į juos 
žmonių daug daugiau, negu gali 
suspėt parūpinti bent apypado- 
rių gyvenamųjų patalpų, o ma
žieji miesteliai jau ima stigti 
kuo apgyvendinti turimąsias pa
stoges . .. štai vienas iš tokių

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

“Yra vidury Vilniaus šiltna
miai (Mindaugo gatvėje), žmo
gus gyvena senamiestyje ir dir
ba šiltnamyje. Juk čia jis dirba 
ne savo darbą, ir, turbūt, pras
tai jam tai išeina. Arba vėl, ži
nau, senamiestyje yra įmonė
lė kaip nykštukas, kuri gami
na vaikams žaisliukus. Šios į- 
monėlės darbininkai, kaip ir in
žinieriai, laukia Vilniuje butų, 
laiko save labai reikalingais 
sostinei. Atsirastų tiems žmo
nėms būtinesnio “didmiestiš
ko” darbo, o šias lėles ne blo
giau pasiūtų Maišiogaloje arba 
Kavarske, negi čia reikia uni
kalių techninių inžinierinių 
sprendimų. Ir daug kurioziškų 
nesaikingumų, kuriuos 
reikėtų reguliuoti: Vilnių -
je kuriame sudėtingas 
skaičiavimo mašinas, konstruo
jame. bet čia ir klijus verdame, 
sagas darome. Pagaliau. Vilniu
je virti obuolienes, uogienes iš 
vaisių, atvežtų iš Rimšės, Laba
noro. ir pardavinėti Plungėje.

MIESTAI
Autorius primena, kad toks 

Salakas kadai buvęs besivystan
ti vasarvietė. Ir dabar, esą, ga
lėtų būti. Bet vasarotojų skai
čius neauga, ų. priešingai—ma
žėja. Ir daugiausia todėl, kad 
paskiros įstaigos veikia, kaip 
rankos, nežinančios, ką daro ki
tos rankos. Pavyzdžiui, viena į- 
staiga suplanuoja poilsio zoną, 
stato stovyklavietes, o kita — 
ima ir uždraudžia tokiame Luo- 
džio ežere (prie Salako) meš
kerioti iš valčių. O kadangi toks 
meškeriojimas tenai svarbiau
sia. jei ne vienai vienintelė 
atrakcija vasarotojams, tai už
draudimas meškerioti — peilis 
miestelio nugaron . ..

Apie biurokratų trumpare
giškumą autorius sako:

“Negalima kaikurių gamtos 
turtų naudingumo suvokti taip 
siaurai, kaip šiuo atveju. Eže
ras, išeitų, natūralus tvenkinys, 
reikalingas išaugt žuviai, kurią 
sugavus galima kažkur parduo
ti, ir baigta. 0 kur sveikatingu-

mo. poilsio, vandens sporto ver
tė ir efektas. 'Kažin- kas duotų 
didesnes pajamas — ar Luo- 
džio žuvys, ar Luodžio kuror
tas?”

Protingai patvarkius, esą, 
klestinčiomis vasarvietėmis ga
lėtų virsti ne tik Salakas, bet 
ir Sudeikiai, Dusetos, Rimšė, 
Dubingiai, Linkmenys, Laba
noras ir daug kitų dabar nyks
tančių miestelių. Iš viso, auto
rius ragina “duoti darbo” ma
žiesiems miesteliams, leisti 
jiems kuo nors būti. Esą, “ko
dėl neleidus marcinkoniškiams 
piaut lentas, meistraut (jie tai 
puikiai moka), o kas geriau gali 
išauginti agurkus ir kitas dar
žoves už trakiečius, kur su pie
tietiška karaimų tradicija šis 
verslas išlavėjo”.

Tai yra kvietimas gaivinti 
smulkiuosius verslus mažuose 
miesteliuose. Bet smulkieji 
verslai be ‘privačiasavininkiškų’ 
sąlygų paprastai auga ne geriau 
kaip bulvių daigai patamsy. O 
kol maskvinių komunistų valia, 
tol iš to patamsio nėra vilties 
išeiti... (Elta)

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30y2 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tek HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201-289-6878. 

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379. 

LOS ANGELES, CALIF. —- L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda VVJLB stotis, ban
ga 1400 šeštadieniais nuo 3-4 p.p. Vedėjas Ralph J. Valatka, 15756 Lesure 
Detroit, Mich. 48227, telef. 273-2224.

BOSTON. WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis. 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

nenuoseklumo pavyzdžių: šakiuose—ar lengva, ar pigu?”admirolo Doenitzo kapituliaci- APIE BIBLIOTEKAS ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

Aukšt.iitijos paežerė

Vilniaus Literatūros ir Meno 
skaitytojas vardu Alekna rugp. 
16 vėl rašė apie tas gausumu 
ir knygomis turtingumu išgar
sintas bibliotekas Lietuvoje:

“Užeikime i kaimo bibliote
ka. Įsteigtą prieš 10-15 metų, ir 
jos inventorinėje knygoje rasi
me jau 18.000-20.000 knygų. 
O faktiškai? Tokioje biblioteko
je knygų kur kas mažiau. Da
lis susidėvėjo, o kitos tiesiog 
užsimetė per bibliotekininkių 
nerūpestingumą. Bibliotekinin
kė sukomplektavo kilnojamąją 
bibliotekėlę, nunešė kur i fer
mos raudonąjį kampelį, o pa
žiūrėti. patikrinti, kaip ten kny
gos skaitomos. — pamiršo, ir 
bibliotekėlė ‘sutirpo’. Nunešė, 
dažniausia per mokinius. į to
limą kaimą knygų vienam ki
tam skaitytojui, o pakeisti, at
siimti neskubėto, ir knygos din
go. Taigi dažnai prieš keletą 
metu išleistų geresnių knygų
bibliotekose nerasi, nors jas, toteką" ...

galbūt, vos 1-2 žmonės perskai
tė”.

“Kaimo masinės bibliotekos 
garsėja, kai visi apylinkės gy
ventojai — bibliotekos skaity
tojai. Ir rašo, pluša biblioteki
ninkės skaitytojo formuliarus. 
Suregistruoja į juos net nemo
kančias skaityt seneles ar dar
želinukus. Bet kam to reikia?”

Tai apie bibliotekas. O apie 
bibliotekininkes —

“.. dažnai jos pačios nežino 
.. kas kuriose knygose rašoma, 
nežino kaip naudotis papildo
ma informacija, o kartais net 
neskiria grožinės literatūros 
knygos nuo specialios, štai vie
nos bibliotekos grožinės litera
tūros knygų kataloge radau ir 
Tado Ivanausko “Lietuvos 
paukščius". Kai pasakiau bib
liotekininkei. kad šios knygos 
kortelė turi būti kitame sky
riuje. ji įsižeidė. — atseit, ji 
geriau žino, kaip tvarkyti kar-

(Elta)

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus. WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Imestinji Co.. Ine.<
86-01 I 14+h Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. 212 -441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312 -476-2242
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LaHcrattJ tvarko REOAKCIN6 KOMISIJA;

Dvejopa diplomatija
betgi smūgis prestižui yra ne
kovoti už savo nusistatymą. Ne- 
kovodamos jos kaip tik neten
ka pasitikėjimo kitų; jie imasi

Pokalbiai ir pramogos sustiprino lietuviškumą
jau virtusi tradicija visose Sta
dijų savaitėse, įvyko penktadie
nio vakarą. Buvo pradėta vi
sų dainuojama “Lietuva bran

tė pluoštą poetiškų minčių apie 
tėvynę. B. Gailiūtė (Spies), pasi-

Studija savaite Vokietijoje (6)

Kovos nepradėk, jei apskai
čiuoji, kad nelaimėsi. Tokia yra 
tradicinės diplomatijos išmin
tis.

Kovok, nors ir nesitiki šiuo 
tarpu laimėsiąs. Kiekviena ko
vos pastanga tavo bylą palaikys 
gyvą, nuolatinės pastangos by
lą atnaujinti demoralizuos prie
šininką, stums jį į ofenzyvą ir 
-vers leistis į kompromisus. — 
Tokia yra dabartinė kai kurių 
valstybių diplomatija.

Tradicinis diplomatijos supra
timas gyvai stojas prieš akis 
skaitant Eltos paskelbtą (Darbi
ninkas rugsėjo 3) valstybės de
partamento paaiškinimą Estų 
tarybos pirmininkui dėl Balti
jos valstybių klausimo kėlimo 
Jungtinėse Tautose. -----

Departamento pareigūnas 
aiškino, kad šio klausimo kė
limas vargu ar susilauktų “pa
kankamai paramos iš JT narių 
tarpo”. Jei JAV klausimą kel
tų ir jų atstovaujamas nusistaty
mas daugumos pritarimo ne
rastų, tai “tokios iniciatyvos ne
sėkmė būtų skaudus smūgis 
Jungtinėms Valstybėms ir rim
tai pakenktų vyriausybės užim- 
tajai pozicijai pasaulio akyse”.

Sovietų Sąjunga labiau prak
tikuoja antrąjį diplomatijos bū
dą Žino iš anksto, kad nelai
mės, bet klausimą, pvz. kom. 
Kinijos priėmimą į J. Tautas, 
kelia kasmet.

Katra taktika teisingesnė, t. 
y. duoda sėkmingesnių vaisių, 
geriausiai gali atsakyti pokari
nė politikos raida. Pokariniai kad Stalino reikalavimų priėmi- 
Sovietai neabejotinai yra dau- mas susilauktų visuomenės pa- 
giau laimėję nei Vakarai. J. sipriėšinimo.

Ir šiuo kartu iš departamen
to paaiškinimo netenka daryti 
išvados: taigi tylėkim. Priešin
gai: tegul auga visuomenės bal
sai, ir visuomenės spaudimas 
tegul duoda jėgos diplomatų 
iniciatyvai. O ta iniciatyva už 
pavergtųjų laisvę ne tik aktua
lina pačių pavergtų problemą, 
bet kaip tik kelia J. A. Valsty
bių prestižą pasaulio akyse.

Tautose Sovietai beveik prilygo 
JAV įtaką, nors pradžioje jų į- 
taka buvo maždaug 1 prieš 4. 
Kovos diplomatija yra daugiau 
laimėjusi negu tylos ir lauki-
mo diplomatija.

Valstybės departamento raš
te baiminamasi, kad J. A. Vals
tybėm gali būti skaudus smū
gis, jei JAV atstovai rodys ini
ciatyvą ir nelaimės. Didesnis

šokėjais, padainavo Naujalio 
“Jau vakaras buvo”, Šimkaus 
‘Galingas Dieve* ir liaudies dai
nas “Kai aš grėbiau lankoj šie
ną”, “Kur tas šaltinėlis?” Pia
nu ją palydėjo muz. V. Banai
tis. Stud. Eglė Juodvalkytė iš

tokiu atveju ieškoti kompro- Chicagos stebino ne tik meniš- 
misų su Sovietais. Amerika ta
da ir daros vienišesnė savo po
zicijose.

Jei betgi J.A.V. pasisako už 
tylos politiką ir net prestižo 
smūgius prisiima (pvz. Pueblo 
katastrofa), tai priežastis kita, 
— siekimas su Sovietais bend
radarbiauti. Vardan šio bendra
darbiavimo JAV atstovai pri
ėmė Sovietų agresiją Vengrijo
je, paskiau Čekoslovakijoje. 
Vardan šio bendradarbiavimo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atstovai vis rečiau prabyla apie 
Sovietų pavergtas tautas. Var
dan šio bendradarbiavimo sie
kia apraminti ir pačios Ameri
kos visuomenę.

Amerikos visuomenėje randa 
daugiau pritarimo principinis 
nusistatymas — balsas už lais
vės grąžinimą Baltijos valsty
bėm. Sąjūdis už Kongreso re
zoliucijos vykdymą betgi ne
reiškia sąjūdžio prieš valstybės 
departamento norą bendradar
biauti. Visuomenės sąjūdis — 
priešingai — gali būti atrama 
diplomatų aktyvumui, kad tas 
bendradarbiavimas nebūtų vie
nos krypties. Jaltos konferenci
joje prezidentas Rooseveltas 
bei min. pirm. Churchillis dery
bose su Stalinu argumentavo,

ku deklamavimu, bet ir išmoki
mu mintinai tokių ilgų eilėraš
čių, kaip Putino “Mortuos vo- 
co”, Mačernio “Vizija” ir Bin
kio “Gėlėę iš šieno”. Ričardas 
Baltulis akordeonu pagrojo po
rą lietuviškų melodijų. Dvi stu- 
dent. Eglės, Juodvalkytė ir Pau- 
liukonytė, pirmoji iš Chicagos, 
antroji iš Worcesterio, stud. Jū
ratė Bieskutė taip pat iš Chi
cagos ir Elena Baliulienė iš 
Hamburgo, su Arūnu Gasiūnu 
iš Londono, Povilu Kabaila iš 
Australijos, Ričardu Baliuliu iš 
Hamburgo ir Petru Nevuliu iš 
Romuvos, pašoko Kubilą ir Len- 
čiūgėlį. Akordeonu grojo stu-

dentas M. Landas iš Miuncheno. 
Tai buvo globalinis akademinio 
lietuvių jaunimo susitikimas 
tautiniame šoky.

Po programos daugumas da
lyvių dainavo ir šoko iki iš
naktų.

Kapitalizmo ir socializmo 
suartėjimas

Studijų savaitės paskaitų cik
lą baigė dr. J. Norkaitis. Jis kal
bėjo apie dviejų kraštutinių 
ūkinių sistemų — socializmo ir 
kapitalizmo suartėjimą. Pra
džioje peržvelgė istorinę jų rai
dą. Liberalizmo šalininkai rei
kalavo individams visiškos 
ūkinio veikimo laisvės. Jie tei
gė, kad ūkinis gyvenimas turi 
savo dėsnius. Bandymas juos 
koreguoti kenkia ūkiui. Valsty
bei skiriamas nuošalaus stebė
tojo arba panaktinio (Nacht- 
waechterstaat) vaidmuo. Libera
lizmo teorijos įgyvendinimas ū- 
kyje pagimdė kapitalizmą.

Socialistai ieškojo teisinges
nės santvarkos. Jie skelbė, kad 
negalima palikti ūkiškai silpnų 
klasių kapitalistų išnaudojimui. 
Jie reikalavo gamybos priemo
nių nusavinimo ir teisingo jos

J. LUKOŠIUS

vaisių padalinimo. Tuo turinti 
pasirūpinti valstybė.

Pasirodė, jog abi teorijos tu
ri pliusų ir minusų ir reikalau
ja pataisų. Visiškai nekontro
liuojamas ūkis pažeidžia socia
linio teisingumo pradus ir ve
da prie katastrofų—ekonomi
nių krizių. Valstybės suabsoliu
tinimas veda .prie asmens lais
vės pažeidimo ir savivalės. Ko
lektyvinis ūkininkavimas sėk
mingiau įgyvendinamas vienuo
lynuose ar kibucuose, negu kol
chozuose. Idealistinių motyvų 
įvedimas į ūkinį gyvenimą daž
niausiai duoda priešingus rezul
tatus. Ūkis turi savo dėsnius, 
kurių nevalia nepaisyti.

Pagrindinė ūkio klestėjimo 
sąlyga yra jo augimas, ūkis au
ga, kai jis daug gamina ir gau
na pakankamai investicijų, ku
rios reiškia dalies nacionalinio 
produkto atitraukimą nuo kon- 
sumo. Aukštutinė investicijų ri
ba yra gyventojų aprūpinimas 
vartojimo reikmenimis, o žemu
tinė riba — aprūpinimas dar
bu. Investicijos gimsta iš san
taupų, tačiau taupymas gali tu
rėti ir neigiamų pasekmių ū- 
kiui. Didelį vaidmenį vaidina 
konjunktūrinės problemos. Lais
vajame ūky jos buvo laikomos 
likiminiu reiškiniu. Šiandien ži
nomos priemonės, kurių pagal
ba galima reguliuoti konjunktū
ras. Tai mokesčiu, diskonto, 
muitų, krašto valiutos santykio

su kitomis valiutomis, valsty
bės ir savivaldybių investicijų 
politika.

Ankščiau visomis priemonė
mis buvo siekiama juo aukštes
nės konjuktūros. Šiandien jau 
žinoma, jog per daug įkaitusi 
konjunktūra turi ir neigiamų 
pusių. Normaliam ūkio funkcio
navimui nustatyti vartojama 
magiškojo trikampio formulė: 
pinigų vertė, plius aprūpinimas 
darbu, plius užsienio prekyba. 
Vėliau trikampis, pridėjus 
ūkio augimą, virsta keturkam
piu, o dar pridėjus teisingą pa
jamų paskirstymą, virsta pen
kiakampiu.

Laisvajame arba kapitalisti
niame ūkyje atlyginimai nusta
tomi dviejų partnerių (darbinin
kų ir darbdavių) Susitarimu. 
Valstybė fiksuoja tik minima
lų atlyginimą, kuris priklau
so nuo bendro ūkio produkty
vumo. Kad ūkis gerai funkcio
nuotų, dalis atlyginimų tari bū
ti nukreipta Į investicijas. Tuo 
tarpu diriguojamame ūkyje at
lyginimus nustato valstybė. Da
bar stengiamasi sudaryti sinte
zę iš laisvos iniciatyvos ir cent
rinės intervencijos. Prie dabar
tinio ūkio išsivystymo laipsnio 
valstybė negali išvengti įsiki
šimo. Tai aiškiai parodo Rūro 
krašto anglies krizė.

Valstybei vis labiau kišantis 
į ūkini gyvenimą, gamybos prie
monių nuosavybė nustoja esmi
nės reikšmės. Į pirmąjį planą iš-

Kun. Jonas Riaubūnas dalina dovanas gimnazijos mokiniam Kūčių proga.

Vyskupo P. Brazio Vasario 16 gimnazijoje atsilankymo 
proga. Iš k. j <J. kun. Br. Liubinas, buvęs tuo metu gim
nazijos direktorius, vysk. Pr. Brazys, mokytoja Eliza Ta
mošaitienė, kun. Jonas Riaubūnas, gimnazijos kapelionas.

nu buvo užimti. Net mišių lai
kymas ir pamokslų sakymas bu
vo tik dalis jų apaštalavi
mo. Vieni dabar tegaudami lei
dimą parsivežti parapijai drus
kos ir muilo, tą naują pareigą 
jie prisiėmė kaip tikri žmonių 
globėjai. Vokiečiai berods, ne
trukus ėmė tyrinėti, ką tie 
dzūkai daro iš to sūrimo nes 
jų apskaitymais Veisijų porcija

(15)
Gal ne Veisijams reiktų ta ne

lemtojo Peliaus nešlovė primes
ti, bet kažin koks piktas nuke- 
rėjimas čia tarėjo įsisukti į tą 
užžavėtą žiedą. Išdavikai Glins
kiai jį gavo iš didžiojo kuni
gaikščio Aleksandro. Kai juos 
išvarė, kiti Slucko kunigaikščiai 
įnešė čia pravoslavų raugo. Kai 
paskutinė tos giminės princesė 
ištekėjo ųž Radvilos, ėmė čia 
maišytis sunkaus Brandenbur
go ir Nevvburgo kvapo. O iš Ma
salskių žymiausią (vyskupą) pa
tys savieji nudobė Vilniuje 
kaip išgamą. Pasiliko net legen
da, kad Lietuvos valdovui čia 
medžiojant palydovai buvę su
sitarę išdavikiškai jį nužudyti, 
bet ji išgelbėjęs vienas ūkinin
kas Maselis, sausam šuliny jį 
paslėpdamas po užverstais žaga
rais. Už tatai Maselis gavęs su 
kunigaikščio Masalskio vardu ir 
Veisijus ... Tik Viktorija O- 
ginskaitė atmeldė savo pirmata- 
kų nuodėmes, atstačiusi ir dos
niai aprūpinusi bažnyčią. Bet 
ir jos padermės globoje čia 
karšinosi klebonas Choinskis iš

Lomžos, kurs per 40 metų ne
išmoko su savo parapija lietu
viškai susišnekėti. Suprantamą 
Dievo žodį Veisijai išgirdo tik 
po 1770 metų, ligi tol išbuvę 
“krikštytų pagonų” sodyba.

Dabar vokiečiai buvo keturis 
kartus graibstę tą užburtą ne
gerovių lizdą, bet nei jų nei 
rusų ugnis jo neėmė. Užkerėta. 
jo grožė mokėjo pintis vis nau
jais raštais. Okupacijos valdžią 
sudarė du Prūsų žandarai, ku
rių vienas buvo tikras molio 
Motiejus ūltra-vokiškas lietuvis, 
o antras—fanatikas lenkas Poz
nanietis demonstratyviai nešio
jo ant rankovės raikštį su vo
kišku ir lenkišku parašu ir skel
bėsi čia esąs “Polščioj”. Sauje
lė Choinskio auklėtinių, tokio 
autoriteto užvėjoje tuojau pa
kėlė nosį ir bažnyčioj triukš
mavo prieš lietuviškas pamal
das. Jaunajam kunigui Luckui 
reikėjo išdėti daug pastangų 
prieš tokį oficialų lenkišką kur
są. Geriausia čia priemonė bu
vo —šauniai suderintas jau
nimo garsiagerklių choras.

Bet kunigas dabar ne tuo vie-

prašoko visas pasaulines varto
jimo normas... Bet jie užmir
šo, kad jų pačių dėka lietuviai 
čia jau bene pusę metų silkės 
burnoj neturėjo.

Jautrus avelių ganytojas ir 
klaikiųjų to krašto dvasių pa
stabus vairininkas tada buvo 
senas klebonas Marma. Nors il
gi metai jam neišvengiamai su
stiprino asmeninės ekonomijos 
principus, jis buvo svetingas 
apsiėjimu ir nešykštus žodžiais. 
Jis man atskleidė ir čionykščio 
kultūros progreso kliūtis. Švel
nios ironijos šešėlis uždengė jo 
veidą, kai jis man pasakojo, 
kad jo parapijoj nieks neskai
tęs laikraščių, “Šaltiniu” žmo
nes sienas telipinę, ir kad į 
“Žiburį” mergos eidavusios 
knygų, tesiverždamos jaunąjį 
kunigėlį pamatyti. Bet jeigu 
laikraščius ir knygas imtų kas 
dzūkiškai rašyti, Veisijai būtų 
plačiausiai skaitomas kraštas! Ir 
senleis šiltai man ranką pa
spaudęs, tarytum ateities gai
res smaigydamas, pridėjo: 
“Dzūkų yra labai galvotų vy
rų, neužmirškite!...”

TARP KATALIKŲ 
NAUJAKURIŲ

Visą ilgą naktį dzūkų tauti
ninko įspėjimo iš sapno nepa
leisdamas, anksti rytą tariaus 
pasukti dar į senąją Kapčių so
dybą, dabar Kapčiamiestį. Ten 
man, berods, daugiausia rūpėjo 
nusilenkti prie kapo, kurs tiek 
daug medžiagos teikė apmąs
tymams mūsų to meto sąlygo
se. Juk ten buvo palaidota gar
sioji mūsų Joana d’Are, Emi
lija Plateraitė, ‘nelaiminga Du
setų— Daugpilio karžygė, kuri 
taip vyriškai nešiojo pirmojo 
Lietuvos pulko kapitono laips
ni.

Tačiau visas tas intencijas su
ardė perdaug platus ..kelias. 
Nieks iš Veisijų neapsiėmė pa
rodyti savo paskutinio arklio 
tame vokiečių siuvamam ruože. 
Turėjau šunkeliais pro miškus 
ir ežerus dumti į Kučiūnus.

Sį kartą nei bokštas nei var
pinė nerodė man kelio tarp 
ežerų ir girių. Po garsių mušty
nių Beržininko bažnyčioje tarp 
miestelėnų ir sodiečių dėl pa
maldų kalbos, nuolaidesnė dau
guma atsiskyrė nuo rėksmingos 
saujelės į lenkišką sektantizmą 
iškrypusių pakvaišėlių ir sukū
rė čia naują parapiją. Gyveni
me akiplėšos dažniausiai laimi.

Nebuvo čia dar nei bažnyčios, 
nei klebonijos, nei tradicinio 
šventoriaus, nei pagaliau ne
išvengiamos alinės su mažmenų 
krautuve. Stambi ūkininko tro

ba stovėjo lygiam lauke, sutal
pindama ir bažnyčią ir kleboni
ją ir visą parapijos administra
ciją, ty. vargonininką.

Stiprus, augalotas, kresno 
sodiečio pečių kunigas Galiac- 
kas buvo čia energingas nauja- 
kuris, kurs pirmas mano apei
toje Lietuvos dalyje galvojo 
apie mokyklą ir ją iš tikrųjų į- 
kūrė tuose pačiuose ūkininko 
namuose. Kitur net riebūs “gas- 
padoriai” su 30-40 margų že
mės prieš karą nenorėjo nė pu
sės algos pridėti mokytojui, tad 
ką bekalbėti dabar.- Kučiūnai, 
priešingai buvo pilni naujaku
rių energijos geriau už kitas pa
sirodyti.

Be poros tuzinų karo pade
gėlių, kiti paskutine bėda nesi
skundė, nors neperdaug links
mai juokavo esą kaitros dau
giau pabausti, negu mūšių. To
dėl kunigas “kalėdos” didelės 
nelaukė ir iš anksto veržė savo 
diržą.

Vokiečiai tiktai dvarą kaip 
reikiant okupavo, laisvi čia pa
daryti kuotiksliausią statistiką, 
kuri jiems niekur pigiai nesi
davė. Net malūną paleido, iš
narplioję girnų sukamąją pa
slaptį, kurią buvo išsinešęs į 
Rusiją senasis malūnininkas. į 
visas'vokiečių manieras žmo
nės žiūrėjo ir su baime ir su 
šypsena. Prieš statistiką, tą ligi 
šiol negirdėtą baidyklę, kovojo 
iš paskutinosios. Veisijų ūki
ninkai atrado , net labai prak
tišką būdą: atpyškėję patamse

į Kučiūnų dvarą, jie išsidraskė 
sau visą kūgį rugių. Mat, jautė 
kad kas “pateks į statistiką”, 
tai jau tikrai bus prūso.

Greit apveizdėjęs tą naujaku
rių barą, kur istorija nesuspė
jo prinarplioti visokios painia
vos, dar labiau ėmiau gailėtis 
Kapčiamiesčio. Bet sužinojau, 
kad kazokai jį išdegino nė mū
šių nelaukdami, turbūt iš mit
rumo. O žmonės, sako, bėgę ar
ba varomi arba kunigų nelaiko
mi. Jaunasis Katilius buvęs per- 
lėtas, o klebonas Guogas se
nos kartos “proszepanas”, lai
kęs kampaniją su rusų valdžia, 
bent tiek, kiek jai atstovavo 
pašto viršininkas, lygus “valsty
binės” mėgėjas. Parapija buvu
si pakrikusi, be vadelių, o vo
kiečiai smagiau pasmaguriavę 
namuose be šeimininkų. Kiek 
čia teisybės — visur Esąs tegali 
žinoti. Mano kelias dabar suko
si į Seinus.

Naujakuriai ir čia pasirodė 
prašmatnesni: gavau arklį va
žiuoti net plentu. Kas žino, gal 
tokia auka buvo perbrangi tam, 
kurs taip didvyriškai nusiteikė 
klebono įprašytas.

šiaip ar taip, aš važiavau 
pusėtinai poniškai. Mano ke
lias dabar ėjo iš lygumos į tą 
kalnų gūbrį, kurs nuo Krosnos 
ir Rudaminos tarp Seinų ir Kal
varijos traukėsi į mūsų senąją 
prūsų žemę, ją tenai gindamas 
nuo mozūrų- Dar niekas nėra 
aprašęs tos Dzūkų kalnijos, nes

kyla gamybinės hierarchijos 
klausimas.

Ir iš viso reikia pasakyti, kad 
ekonominis momentas tol labai 
svarbus, kol bus pasiektas aukš
tas visuotinės gerovės laipsnis. 
Jį pasiekus, ekonominiai moty
vai tarės užleisti vietą idealis
tiniams, kaip asmeninės laisvės 
ir pan. problemoms.

Linksmavakaris
Paskutinis XVI Stadijų savai

tės vakaras praleistas besilinks
minant, Linksmavakarį 9 
vai. atidarė stud. M. Landas ir 
Bogutienė. Kupletus apie Studi
jų savaitės pasižymėjusius da
lyvius dainavo Eglės Juodvalky
tė ir Pauliukonytė, studentės iš 
JAV-bių. Po jų vyko bendri šo
kiai, dainos ir pokalbiai.

Uždarymas
įvyko sekmadienį, liepos 20 d.
11 vai. Studijų savaitės modera
torius V. Natkevičius paprašė 
dalyvius pareikšti savo nuo
mones.

Kalbėtojai pažymėjo, kad atsi
skleidė ekumeninė dvasia tarp 
katalikų ir evangelikų. Tas ban
dymas turėtų virsti nuolatine 
praktika. Vieta buvo labai gera. 
Pabaltiečių krikščionių studen
tų namuose būtų galima ruošti 
Studijų savaitę ir ateinančiais 
metais. Jaunimo laikysena šau
ni, moderatorius švelnus. Reik
tų turėti pagrindinę temą visai 
Studijų savaitei. Paskaitos ge
rai paruoštos, bet viena kita gal 
per perfekcionistiškai sukirpta. 
Paskaitininkai turėtų iš anksto 
pateikti paskaitų santraukas 
raštu. Diskusijose turėtų da
lyvauti didesnis dalyvių skai
čius. Paskaitų temos buvo ak
tualios. Paskaitas reiktų at
spausdinti. Kai kurie asmenys 
buvo per daug apkrauti darbu, 
o kiti nieko neveikė. Pageidau- 

. jama lietuvių poezijos vakaro.
Moderatorius apžvelgė XVI 

Studijų savaitės darbus, pateik
damas skaitytų paskaitų skers
pjūvį. Išvada — paskaitos pra
turtino dalyvių intelektą, disku
sijos, gyvenimas ir pramogavi
mas kartu bei pokalbiai sustip
rino lietuvišką solidarumą. Pri
imtas sveikinimas broliams ir 
sesėms tėvynėje Lietuvoje ir už 
jos ribų. Padėkota namų šei- 
mffimkam evang. kun. J. Ur- 
dzerir poniai už vaišingumą, V. 
/Natkevičiui už puikų modera- 

{ vimą, organizaciniam komitetui 
ir jo spiritus movens Alinai 
Grinienei už motinišką rūpini
mąsi dalyviais ir svečiais, dail.
Krivickui už parodą ir filmus, ir 
visiems kitiems už prisidėjimą 
prie programos, o tuo pačiu 
ir prie Studijų savaitės pa
sisekimo. Įteiktos dovanėlės 
kaip dėkingumo ženklas. Virtu
vės personalui padėkota per 
paskutinius pietus, sudainuo • 
jant “Buvo gera gaspadinė” ir 
taip pat įteikiant dovanėles.

Po pietų visi dalyviai, kai ku
rie atsisveikinę su ašaromis aky
se, išsiskirstė į visas pasaulio 
šalis. Jų vietą Annaberge už
ėmė estai, jau šeštadienį čia 
pradėję rinktis iš Europos ir už
jūrio kraštų.

mūsų rašytojai mėgsta ieškoti 
grožybių svetur. Mano gimtojo 
krašto (Kalvarijos) žmonės va
dina tuos kalnus Mėlynakiais, 
ir iš tolo jie tikrai toki atrodo.

Pirmą kartą atsidūręs toj 
“mėlynumoje” užmiršanir ma
no vežėjo auką ir tos miršta
mos tylos nuotaiką, kori čia 
lyg slėpė žmonių kanfios neri
mą. Tūkstančiai nutriušintų 
bokštų sugriautuose požemių 
milžino rūmuose tarytum den
gė savo griuvėsiais milijonus 
labirinto koridorių, kurie vin
giavo ir pynėsi dabartinių pa
kalnių ir slėnių neapmatomam 
rezginyje. Ir vėjas čia nušvilp
davo lyg iš tų didžiųjų korido
rių, kurių ten apačioje kažin 
kas saugojo paslaptį.
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Apeliaciniame teisme užvede bylą bežeme karta
Vitalijos Bogutaitės poezijos antroji knyga "Lietus ir laikas”Sustoji prie žodžių, kurie pa

sikartodami kalba apie “apelia
ciniame teisme bežemės kartos 
užvestą bylą” Vitalijos Bogutai
tės poezijos antroje knygoje 

■“Lietus ir laikas” (Pirma kny
ga buvo prieš 8 metus—“Veid
rodis jūros dugne”). Spėji, kad 
tie žodžiai reiškia “bylą” kar
tos (knygoje kartais vadinamos 
ir “genties”), kuri jaučiasi be 
žemės, be atramos j konkrečią 
geografinę vietovę, be atramos 
į tėvynę, į tėviškę ir joje gyve
nančius žmones. Tai ‘byla’ gen
ties, kuriai visi kontinentai, vi
sos religijos, visos kultūros, vi
sos rasės yra lygiai širdyje. 
“Byla” genties, kurios dvasia 
sudėliota iš tos visos žemės 
nuotrupų.

Tokiom nuotrupom galėtum 
laikyti knygos poetinius įvaiz
džius: upė į rytus, upė į vaka
rus; mirę miestai, miestų žibu
riai, vakaro fontanai, bažnyčių 
varpai, gatvės nuorūkos, sken
duolių kūnai ir žaliuojantys lau
kai, tyrai, negyvenamos salos, 
mėnulio pilnatis, saulės užte
mimas ir fosforinė naktis; plau
kto j antys laivai, klajoklių pul
kai, artojai, piemenys ir apelia
ciniai teismai, laidotuvių direk
toriai; šventieji, pranašai, an
gelai; aliejais tepamos kaktos, 
krikšto vanduo, avinėlio krau
jas, kryžius, sandaros kraujas, 
skudučiai ir fakyras; ryžių 
laukų sodinimo liturgija, devy
ni žalčiai, kraujo puta; stikli
nės seserys, juodos seserys, 
dramblių kaulo krašto moterys, 
drambliu kaulo krašto minia, 
apsamanoję kaulai, miręs die
vas, paklydę šventieji; žuvies ir 
duonos dalinimas, palaiminta 
tamsa, palaimintos naktys, šven
tųjų pagarbinimas, namų sura
dimas, pabudimas, prisikėlimas, 
audringas iškeliavimas . ..

Toki įvaizdžiai — kartais 

Pamotė užbūrė brolius, bet leido augti mažai sesytei. IS k. į d. Bronė Gasparėnienė. Darija Mikėnaitė ir Ma
rija Raugienė. Nuotr. K Cikolo

drąsūs, išradingi, kartais pro
vokuoją (“pirmasis išradimas 
buvo kaulas ... pirmasis žodis 
buvo kaulas ...”), apimdami, 
kaip sakyta, visus kontinentus, 
visus tikėjimus bei jų liturgi
jas, visas rases, kultūras, žvelg
dami į universumą iš atokios 
perspektyvos, galėtų rodyti 
žmogų su išaugusia universaline 
dvasia, kuriai tėvynė yra visa 
žemė, kuriai broliai yra visi 
žmonės.

Universalinė dvasia (jei tokia 
yra galima) betgi skirtina nuo 
“eklektinės” dvasios, kuri pri
sirenka elementų iš visos že
mės ar universumo. Eklektinė 
dvasia yra pasaulio trupinius 
savin susėmus, bet jų nesutir
pinusi ir nepavertusi nuosavu 
organišku pasauliu. Ji primena 
vaiko kelnaičių kišenėlę, kurio
je rasi peiliuką, blizgančią sa
gą, vandens nušlifuotą akme
nuką, saldainio popieriuką, gai
džio plunksną ...

Ar "Lietaus ir laiko" poezi
joje tie universumo elementai 
yra virtę nuosavu pasauliu su 
jam vienam būdingom linijom?

Mėgindamas surasti atsaky
mą, sustoji prie eilėraščio “Lie
tus ir laikas”. Čia gali pajausti, 
kad tos bent spėjamos linijos 
tai visa ko srovenimas į žemę 
ir iš žemės grįžimas naujam gy
venimui. Lietus ir laikas čia ga
li būti pajaučiami kaip to pro
ceso simboliai ir sykiu veiks
niai. Kitos poezijos žymioj da
ly nejauti tokio sulydinimo. 
Joje jauti pasaulio atplaišas, 
chaotiškai sumišusias. Jei pro 
jų visumą suvoki žmogų, lydi
mą nežinojimo, nusivylimo, ken
tėjimo, skausmo ar kovos, tai 
šie elementai Bogutaitės poezi

ją daro giminišką su egzisten
cialistų pergyvenimais. Tačiau 
egzistencialistiniai pergyveni
mai tai dar nėra universalumas 
— tai vienos epochos tam tik
ros grupės žmonių dvasia. Gal 
jie kada virs visuotiniais, o gal 
ir jie praeis kaip laiko mados 
ženklas? Kaip daugelis madin
gų maištavimų praėjo, mažai 
palikdami kūrybinės duoklės.

Kūrybinės duoklės dairyda
masis Bogutaitės "Lietuje ir 
laike", kreipi dėmesį į eilėraš
čių struktūrą. Jos atžvilgiu Bo
gutaitės poezija nepriklauso 
prie “mini-poezijos”. Eilėraš
čių didžioji dalis — cikliniai: 
vienas kitą pratęsia ir daro 
įspūdį lyg poemėlės. Tokios 
konstrukcijos poezija išvengia 
fragmentiškumo, atlaužų įspū
džio. Ji giliau ir prieinamiau 
išplėtoja temą. Tai pozityvus 
bruožas.

Tačiau šios konstrukcijos po
ezijoje autorė tyčia ar netyčia 
suplaka skirtingus elementus— 
tai, ką vadinam poezija, su tuo, 
kas yra paprasta koresponden
cija ar reportažas. Vaizdingai 
tai rodo pvz. skyrius “Laiškas 
broliui”, kuriame rašoma: 
“Ačiū už laišką, šiandien ga
vau. Norėčiau atsakyti. Tik ta
vo adresas nubluko. Nebeįskai- 
tomas . . . Rašau be adreso. Gal 
gausi. Turiu pasidalinti su ta
vim . . .” (10 p.). Šių žodžių iš
skirstymas į atskiras eilutes ne
gali jucse įžiebti to, ką vadina
me poezija.

Kūrybiniu originalumu galė
tum laikyti eilėraščio įvaizdžių 
tekėjimą asociacijos keliu. Bet 
įvaizdžių asociacinis ryšys tiek 
palaidas, kad skaitytojas daž
nai pasijunta pasimetęs eilėraš
čio pergyvenimuose. Tada jis 

turi pagrindo susimąstyti dėl 
pačios žodžio funkcijos poezi
joje.

Žinia, kad tiek žodis, tiek sa
kinys, tiek sakinių sąryšis tu
ri dvejopą funkciją: išreikšti 
asmens pergyvenimą ir būti 
komunikacijos priemone tarp 
vieno asmens ir kito. Kada 
klausytojas praranda ryšį su sa
kytoju, — kalba neatlieka sa
vo funkcijos. Tiesa, sakoma, 
kad rašytojas rašo sau. Jei taip

Per eilę bendradarbiavimo 
metų gal bus pirmoji vasara, 
kurios metu Darbininkui neteko 
nei vieno reportažo parašyti. 
Apie įvairias jaunimo stovyklas 
rašė kiti, o šiaip Chicagoje di
desnių lietuviškų subėgimų ne
buvo. Nebuvo ir riaušių mieste, 
kaip praėjusią vasarą demo
kratų konvencijos metu. Tik te
ko matyti vieną iš džiaugsmin
giausių ir įspūdingiausių šven
čių — mėnulio vyrų (astr- 
nautų) sutikimą mūsų mieste, 
kai jie vykdami iš New Yorko 
į Les Angeles, čia trumpam bu
vo sustoję.

Jau dvylikti metai kai Chica- 
gos lietuvių gyvenimas telkiasi 
Jaunimo centre. Bet nuo lie
pos 1, kaip kiekvieną vasarą, 
Jaunimo Centras buvo kietai 
užrakintas, jo direktorius kun. 
J. Borevičius apaštalavo New 
Yorko apylinkėse. Spaudoje bu
vo skelbta, kad pavasarį prasi
dės naujojo, padidinto Jaunimo 
centro statyba. Bet rugsėjo 1 
naujosios statybos dar nei ženk
lo nesimatė. Iš neoficialių šalti
nių girdėjau, kad jau gauti ga
lutinai detalizuoti statybos pla
nai ir objektas atiduotas varžy
tynėms ar ne -dešimčiai rango
vų. Yra galimybių, kad statyba 
gali prasidėti dar šį rudenį. Pi
nigų visuomenė jau sudėjo per 
200,000 dol., o iš viso reikės 
apie pusės milijono.

Šią savaitę į Jaunimo centrą 
naujojo sezono pradėti grįžta 
du Chicagcs pagrindiniai meno 
vienetai: Lietuvių opera ir “Dai
navos” ansamblis. Lietuvių o- 
pera su naujuoju ateinančio se
zono meno vadovu muz. V. Ma- 
rijošium ruoš operą “Likimo ga
lia”, galimas dalykas, su muz. 
A. Kučiūnų veš lietuvišką “Da
ną" į New Yorką ir Bostoną. 
Gi “Dainavos” ansamblis renka
si pradėti ruoštis ansamblio 25 
metų sukakčiai, kuri bus pami
nėta ateinančiais metais. “Dai- 
naviečiai” sidabrinei sukakčiai 
ruošiasi iš anksto ir labai ap
galvotai, pasiryžę pastatyti nau- 
lą linksmą lietuvišką operetę 
iš šių dienų mūsų gyvenimo. 
Operetei, kuri vadinsis “Auksi
nės kurpės”, tekstą parašė

Statomas naujas filmas—-liaudies pasaka ir apokalipsė
Riverside, N. J., visai prie 

Philadelphijos, rugpiūčio 9-10 
buvo tikrai keisti ir nematyti 
vaizdai. Ten yra susidaręs lie
tuviškas kaimas. Tai to kaimo 
gyventojai užsidėjo barzdas, se
nus pasakų drabužius, pūtė me
džioklės ragus, jodinėjo žir
gais per girias ir net pilies kuo
ruose ugnį kūrė.

Jei kas tuo metu važiavo pro 
šalį, galėjo pagalvoti, kad čia 
kas nors negera darosi. Iš kur 
barzdočiai, damos su senoviš
kais sijonais? Geriau apsidai - 
ręs. toks keleivis būtų pamatęs 
ir kitą sceną — tai fotografų ir 
filmininkų būrį. Ką kitą pagal
vosi — tai scena, kaip ispanai 
ar anglai užkariauna Ameriką. 
Taip nebuvo. Ten vaidino lie
tuviu liaudies pasaką — Dvyli
ka brolių juodvarnių. O vyriau
sias kaltininkas ir viso šio pa
statymo vadas buvo d r. Albi
nas Šmulkštys. 

iš tikrųjų yra, tai poezijoje pa
teisinama kalba, kuri viena au
toriui tesuprantama. Bet jei au
torius rašo ir savo raštus skel
bia knygom, tai, matyt, jis no
ri prabilti į kitus. Tokiu atve
ju tenka vartoti kalbą, kuri bū
tų prieinama ir skaitytojui — 
jei ne masiniam, tai rinktiniam, 
jei ne dabarties, tai ateities ... 
“Lietuje ir laike” lengviau su
vokiamas ciklas “Žuvis ir duo
na”, taip pat kai kurie eilėraš
čiai “Vandenų” skyriuje. Sun
kiai suvokiamas visas ciklas 
“Dainuoki, broli, savo likimą”,

RAMIAI VASARAI PRAĖJUS
REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

dramaturgas Anatolijus Kai
rys, o muziką kuria komp. Br. 
Budriūnas. gyvenantis Los An
geles.

Su įdomumu Chicagoje lau
kiama “Šatrijos” rengiamo poe
to Vyt. Mačernio mirties 25 m. 
minėjimo, į kurį jungiasi kom- 
poz. D. Lapinskas, sol. Aid. 
Stempužienė ir kiti avangardo 
menininkai. Taip pat vienas iš 
produktyviųjų įvykių, reikia 
manyti, bus šį rudenį Chicago
je įvykstantis jaunosios profe
sūros ir įvairių sričių moksli
ninkų suvažiavimas, išplaukiąs 
iš LB cv iniciatyvos. O šalia to 
mokslas lituanistinėse mokyk
lose, Pedagoginiame institute ir 
šimtai kitų įvykių sotins laisvo
jo pasaulio lietuvių sostinės gy
vuosius lietuvius savąja dvasi
ne duona.

Šią vasarą, kai Chicagos lie
tuvių gyvenime viešpatavo atos-

Scena iš statomo filmo. Broliams mirė motina. Iš k. į d. Antanas Rukšys 
ir Jonas Mingaila. Nuotr. K. Cikoto

Bent keletą metų jis nešiojo
si tokią idėją — padaryti fil
mą. kur būtų lietuvių pasaka 
apie brolius juodvarnius. Tie 
išvyti broliai juodvarniai yra 
negandos paliesti — taip pasa
ka sujungiama su šv. Jono Apo
kalipse. Tuos dramatinius vaiz
dus palydi Beethoveno Penk
tosios simfonijos muzika.

Begalvodamas apie filmą, jis 
spalvotais piešiniais pavaizdavo 
130 scenų, o filmo pradžiai pa
rinko Riverside ir Cambridge, 
N. J . apylinkes. ■'•Prie ežerėlio 
net kuorus pasistatė, pasamdė 
arklius medžioklei. istorinius 
kostiumus. Ir taip pradėjo pa
saką

Filmavimo darbam buvo pa
kviestas žinomas foto meni
ninkas kun. Algimantas Kezys, 
S.J. Jis su talka ir pervedė visa 
į vaizdinę juosta. Nufilmuo
ta tik pradžia — pirmosios 
dešimt scenų. Jei pirmieji 

skirtas A. Mackui. Čia kalba be
veik nustoja komunikavus su 
skaitytoju, teatlikdama pirmą
ją funkciją — išreikšdama au
torės poetinius pergyvenimus 
jai vienai suprantamu būdu.

Taigi šios knygos didžioji da
lis gali būti vertinama ne tiek 
kaip laimėtas poezijos grūdas, 
kiek kaip naujų kelių ieškoji
mas, eksperimentas.

Jei jau buvo siekta išreikšti 
“bežemės kartos užvestą bylą”, 
tai su rizika, kad “apeliacinia
me teisme” byla be “vertėjų” 
nebus suprasta tiek, kiek to no
rėtum linkėti.

(Vitalija Bogutaitė, LIETUS 
IR LAIKAS. Ateities leidinys, 
60 pusi., kaina 2 dol.).

toginė tyla, tikėkim, paskiri kū
rėjai — dailininkai, kompozito
riai, rašytojai ar mokslininkai 
—gal sukūrė nemaža naujų kū
rinių, kurių vaisius pamatysi
me ateinančių mėnesių ar metų 
bėgyje. Prieš kelias dienas pas 
dramaturgą A. Kairį įvykusioje 
literatūrinėje popietėje kaip 
tik teko pasidžiaugti naujais, 
brandžiais K. Bradūno eilėraš
čiais iš Donelaičio ciklo, taip 
pat šviesiu fragmentu iš nau
jausio C. Grincevičiaus romano 
ir dr. S. Aliūno naujausia hu- 
moristika, kuri vis stipriau lipa 
Ant. Gustaičiui ant kulnų.

Per vasarą pagrindinis Chica
gos lietuvių susitelkimo punk
tas buvo Union Pier vasarvie
tėse, kur savaitgaliais susi
rinkdavo po kelis šimtus žmo
nių. Union Pier lietuviškojo 
gyvenimo centras yra didžioji 
V. ir Alg. Karaičių vasarvietė

(nukelta į 5 psl.)

vaizdai bus patenkinamai geri, 
filmas bus sukamas toliau. įne- 
šant pataisas. Į filmą bus įjun
giami ir piešiniai.

Šio filmo sumanytojas yra 
dr. Albinas Šmulkštys, River
side apylinkėje jau per dešim
tį metų besiverčiąs gydytojo 
praktika. Jis yra reto dosnumo, 
retos energijos ir reto moks
lo žmogus. Jis Lietuvoje studi
javo meną Vilniaus dailės aka
demijoje ir lietuvių literatūrą 
Vilniaus universitete. Atsidū
ręs tremtyje. Tiubingenno uni
versitete, Vokietijoje, studijavo 
mediciną. Mėgo keliauti, savo 
kelionėse pasiekė net Jeruza
lę. Savo gyventai aplinkai visa
da buvo reto dosnumo ir geru
mo žmogus.

Pagautas ir šio filmo idėjos ir 
apsisprendęs už jo statymą, jis 
pats atliko visus parengiamuo
sius darbus — pagamino pie
šinius, parašė scenarimną.

Kily ga—geriausias 
draugas

Jonas Aistis, Elegijos
— 2.50 dol., Penktoji Pradalgė
— Literatūros Metraštis 1968
— 3.50 dol., Šekspyro Sone
tai. Vertė Alfonsas Tyruolis— 
4 dol., Šventadienio Žodis, Ku
nigas Ant. Valiuška—3 dol., A. 
Škėma, Raštai It. — 6 dol. 
V. Kavolio Lietuviškasis Libe
ralizmas — 3 dol., Liūnės Su
temos Bevardė Šalis — 3 dol., 
A. Landsbergio Penki Stulpai
— 2 dol., J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 dol., J. Meko Pavie
niai žodžiai — 4 dol., K. Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 dol., V. Kavolio Nu
žemintųjų Generacija — 2 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą. Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

"Atsiminimai iš Balfo veik
los". Prel. dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balfo įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol. 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas the Great". Prel. 
dr. J7 B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 
zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 dol. Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol.

Vergijos kryžkeiiuose, S. Ro
kienė, kaina 5 dol., kietais virš. 
6 dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol.. kie
tais — 5 dol. Labai graži do
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj.

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais. viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok
lio. kaina 1.50 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos. 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos. 2 
dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas. 
910 \Villoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221.
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dalyviai susipažino su simpo-
BALTIMOBE. M D.

žemį:

Pašventinimo proga 6 vaL vakare

KONCERTAS - VAKARIENE
RIDGEWOOD, 58-15 CATALPA AVĖ. (prie Myrtie Avė.)

Parapija aąlėje bRro sįmrb 
ta dajL Ę fmĮndtjteiei^ i 
bo paroda, kurią# išstatytą 
paveikslai. Atidaryme tnm 
Žodį tarė lietuvių &enų reĮ 
mft irneĮiitrtjfr pirmĮnmKay j

Nuolankiai kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius dalyvauti ir paremti savo dvasia ir auka šį di
dinga mūsų visų Kultūros Židinio statybos reikalą.

(Automobiliai* lengviausiai pasiekiama INTERBOROUGH PKWY pirmas iivažiavimas pu Cypress Mills iivažia- 
vieno, nors nepažymėta, bet žemyn ir j kairę VERMONT PL, Highland parką.)

Koncerto-Vakarienės auka Statybos Fondui 10 dol.

ttys — filmo su-
Nuotr. K. Cikoto

AMŽINYBEI... TĖVŲ ŽEMEI

“Gintaras”, čia sekmadieniais 
ant ežero kranto ne tik kad lai
komos lietuviškos mišios, -bet 
šeimininkai sugalvoja ir viso
kių pramogų ir savo vasaroto
jams, ir visiems Union Pier lie
tuviams. Kas savaitgalį vasaro
mis čia vyksta laužai su progra
momis, kurių ištikimasis vado
vas žinomas plunksnos vyras 
Jurgis Janušaitįs, ten pat bu
vo suruoštas rimtas literatū
ros vakaras, dalyvaujant poe
tams H. Nagini ir K. Bradūnui, 
Alvudo suaugusiųjų teatras pa
statė S. Čiurlionienės “Kupro
tą oželį” ir tt. Taip, kad ir 
newyorkiečiai, vasaromis pasu-

Iškilmingos pamaldos
Sekmadienį iškilmingas pa

maldas atlaikė vysk. V. Brizgys. 
Jis ir pasakė atitinkamą pa
mokslą.

Oficialioji dalis
Pačios lietuvių dienų svar

biausios iškilmės surengtos 
Westdale Collegiate salėje. Iš
kilmingam akte prisiminta oku
puota Lietuva, pagerbti žuvu
sieji dėl Lietuvos laisvės. Kal
bėjo Hamiltono burmistras Vic 
Copps, pradėjo . lietuviškai ir 

God bless

Kai čia Amerikoje vyksta or
ganizacijų kongresai, suvažiavi
mai, tai Kanadoje kasmet ren
giamos lietuvių dienos. Tai yra 
visų lietuvių šventė, pasisve
čiavimas, kartu pasisakoma ir 
aktualiais dabarties reikalais. 
Prie šventės jungiamas spor
tas, meno parodos.

Kiekvienais metais parenka
ma vis kita vieta. Šiemet buvo 
penkioliktoji tokia šventė. Ji

kę Chicagos link, turėtų nepa
miršti ir Union Pįer, kur atsive
ria nę tik Michigano paežerio 
grožis ir smėlėti paplūdimiai, 
bet kartu ir savi, nažį^tami vei- 
dai ir gyvas hptaviškas gyve
nimas. O “Gintarą” ir kitas va
sarvietes paklausus nurodys 
kiekvienas chicagietis.

Beje, prieš įžengiant | vasa
rą ir visų lauktas atostogas, 
tūkstantinė lietuvių minia Mar- 
ųuette lietuvių parapijos bažny
čioje nulenkė galvas Sibiro 
tremtiniams ir šovusiems kovo
je už Lietuvos laisvę. Birželio 
13 d. vakare muz. VI. Baltrušai
čio vadovaujamas tos parapijos 
70 asmenų choras drauge su 
pirmaujančiais mūsų solistais 
kankinių, tremtinių ir kovoto
jų garbei bei prisiminimui su
giedojo nesenstantį ir nenyks
tantį komp. Č. Sasnausko kū
rinį “Reųuiem” ir kelias kitas 
giesmes, praskambėjusius, atvy
kusių iš Lietuvos ir koncertą 
girdėjusių lūpomis tariant, ne 
mėgėjiškame, bet profesionali
niame lygyje. Po “Danos” ope
ros, po J. Gruodžio baleto "“Jū- užbaigė savo kalbą 
rate ir Kastytis” č. Sasnausko 
“Reųuiem” koncertas buvo vie
nas iš tų įvykių, kurie jau nebe
telpa į eilinių parengimų rė
mus. VL Rmjs.

Maldininkų kelionė į Liurdą 
šv. Marijos kolegijoje rengiama 
rugsėjo 21. Kelionei vadovaus 
preL L Mendelis. Jie ne tik ap
lankys šią gražią vietą kalnuo
se Emmitsburg, Marylande, bet 
ir pasimels prie palaimintosios 

pas saro brolius bei gimines motinos Seton karsto šv. Juoza- 
Peausyivanijoje.

jo: dr. M. Yčas iš Rochesterio 
apie genetiką, dr. V. Pavilanis 
iš Montrealio — virologiją, dr. 
A. Butkus iš Clevelando — ar- 
teriosklerozę, dr. J. Valaitis — 
onkologiją.

Vakare buvo koncertas ir ba
lius. Dainavo solistas Stasys Ba
ras. Į vakarienę atsilankė apie 
300 žmonių.

Rugpiūčio 31 suvažiavimas 
buvo tęsiamas toliau. Prof. Jo
nas Puzinas kalbėjo apie medi
ciną Didžiosios Lietuvos 
gaikštijoje.

Organizaciniam posėdyj 
žvelgta lietuvių gydytojų 
la. „Iš jos veiklos pažymėtina, 
kad baigiama paruošti Lietuvos 
medicinos istorija. Vyriausiu re
daktoriumi pakviestas dr. J. Pu
zinas. Dr. M. Budrienė kalbėjo 
apie Lietuvių Gydytojų Biule
tenio leidimą. Išrinkta nauja v- 
dyba, kurios centras sudarytas 
New Yorke. Pirmininku iš

kas Nagys. Priimtos rezoliuci
jos lietuves reikalu.

flfiriaboįt • dalis užtruko tik 
pusvalandį. Tai labai gerai, nes 
salė buvo karšta, tvanki. Ilgos 
kalbos būtų nuvarginę žmones.

Koncertas
Koncertinėje dalyje pagrindi

nė jėga buvo Metropolitan ope
ros solistė L. Šukytė, kuri sa
vo dainavimo karjerą ir pradė
jo Hamiltone. Ji padainavo 12 
dainų. Publika labai šiltai suti
ko ir daug plojo. Po pertrau
kos pasirodė Hamiltono tauti
nių šokių grupė “Gyvataras” 
ir Toronto “Birbynė”. Užbai
gos žodį tarė Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirm. dr. 
S. Čepas.

Žmonių koncerte buvo koks 
Lithuania”. “ tūkstantis. Komitetas svečiam

Sevikino konsul. J. Žmuidzi- Jaunimo centre surengė dar 
nas, PLB pirm. S. Barzdukas. priėmimą. Solistei L. šukytei į- 
Pagrindinę kalbą, užtrukusią teikė dovaną ornamentuotą al
io minučių, pasakė dr. Henri- bumą.

šv. Pranciškaus parapijos di
dysis piknikas tara nigpinčto 
17 d. Diena buvo tai 
Žmonių vugMėjff nematei Jų 
boro iš New Hajųpstarę vąifr- 
tybės, iŠ Worcestęrio, iš Bįraę|r 
tono.

Diena buvo labai fcąrštą, t# 
žmones išmosi soobbmS. 
net pritrūko, net (ta kartu rei
kėjo parvežti. Virtuvė, 
jama prityrusios IsMMta

ziumo programos ruošimo eiga 
ir aptarė su tuo susijusius tech
niškus darbus. Padėkos dienos 
savaitgalio metu Chicagoje į- 
vykstančio Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo programos paruo
šimas šiuo metu yra baigiamas.

ŠVENTINAME LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO, 
JAUNIMO CENTRO, AUŠROS VARTŲ KOPLYČIOS

— Kun. dr. F. A. Bendorai- 
tis, lietuvis misijonierius Ama
zonės džiunglėse, kaip praneša 
prancūzų žurnalas “Lettre d’A- 
mazonie”, kasdien gydo ligo
nius. Dviem pereitos vasaros 
mėnesiais, kada būna labai di
deli karščiai, jam pavyko išgel
bėti gyvybę keletos šimtų vai
kų, kurie kentėjo nuo dehidra- 
cijos. Tėvas Bendoraitis užsi
ėmęs statyba šimto namukų, 
kuriuose apgyvendins bena
mius Guajara - Minim srityje.

po kolegijoje. Kas dar nematė 
_flĮfninm "lĮĮĮijiyiijy nu- &U gražių vietų, tikrai verta 

ba* rugsėjo 13 HFikyfr- jas aplankyti. Maldininkai mėl
io* Wmi«riw<wp, ronpia vadina- s® už pasaulio taiką ir už ka
rną “Montp Čario” rokarą ” rius, kurie kovoja Vietname. 

■■■■■ ■ ’ ■■ i— Bilietų galima įsigyti kleboni-

IE3KOMA ŽINIŲ
Stelmokas, Juozas, Ameriko

je žinomas kaip Joseph StilI- 
man, turimomis žiniomis pasi
mirė Massachusetts ar Connec- 
tieut valstijoje bene prieš de- 
vyneris metus. Yra likę jo var
du išpirkti paskolos lakštai ir 
taipgi santaupos kuriam tai 
banke. Tas mažas palikimas ga
lėtų tekti velionies sunkiai ser
gančiai ir labai pagalbos reika
lingai motinai, jei būtų žinoma 
kame ir kada Juozas Stelmokas 
mirė ir kas turi jo santaupų 
knygutę, žiną malonėkite in
formuoti Lietuvos Generalini 
Konsulatą: Consulate General 
<rf Lithuania. 41 West 82 Str., 
New York, N. Y. 10024.

skanius lietuviškus valgtas. " " ' .n'-'?
Piknikas davė pelno per

2,500 doL ■
Sv. Pranciškaus bažnyčioje, —__

kaip ir kitose Lawrence katali- ■ 
kų bažnyčiose, šeštadienio vaka- ■ 
rais aukojamos mišios 5:45 ir ■ 
7 v.v. žmonių dabar vasarą su- | 
sirenka arti 100. Sekmadta stete er»
niaU tte asmenys befaySoįe m- r*-.1—My* hlhi_■
Mlaako, taip esti tag tnH*|

Madų parodą rengia parapijos 
sodalietės rugsėjo 17. Vakaras 
prasidės 7:30 v. su gražia va
kariene Martin West restorane. 
Vyrų ir moterų naujųjų madų 
demonstravimas bus 9 vai. Pro
gramoje dalyvaus vyrų choras 
Daina. Visas parengimo pelnas 
skiriamas Šv. Alfonso bažnyčios 
reikalam

Nauji mokslo metai prasidė
jo rugsėjo 3. Vaikai dalyvavo 
mišiose, kurias aukojo prel. L. 
Mendelis. Po mišių' visi susi
rinko į savo klases. Mokykloje 
dirba seserys kazimierietės.

Lietuviu radijo valandėlės ve
dėjai A. Juškus ir K. Laskaus- 
kas kviečia visus į jų metinį 
pikniką rugsėjo 21, sekmadie-

lietuvių gydytojų suvažiavimas Toronte
Rugpiūčio 30 ir 31 Toron

te, Kanadoje, Suįton-Plaza vieš
butyje įvyko septintasis Pasau
lio ir Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos suvažiavimas.Da
lyvavo apie 90 gydytojų ir vi
sa eilė svečių. Iš Australijos 
buvo atvykęs dr. L. Petrauskas.

Suvažiavimą sveikinimu pra
dėjo Kanados lietuvių gydytojų 
pirmininkas dr. A. Pacevičius. 
Toliau kalbėjo bendrosios są
jungos pirmininkas dr. H. Bra
zaitis. Jis apibūdino gydytojo 
įnašą į Lietuvos ir išeivijos gy
venimą bei organizacinę veiklą.

Po eilės sveikinimų pirmą 
paskaitą skaitė architektas dr.
A. Kulpavičius — “Analogia 
artis Vitalis”. Paskaitininkas 
ieškojo analogijos gamtoje, 
žmoguje, mene. Savo išvedžioji
mus pailiustravo skaidrėmis.

Simpoziumui medicinos te
momis vadovavo dr. J. Valai
tis. Pagrindinė tema buvo: kas 
naujo medicinoje, čia kalbė- rinktas dr. V. Paprockas.

— Pranciškonę vasarvietėje 
Kennebunkport, Maine, šią va
sarą atostogavo virš tūkstančio 
lietuvių. Svečiams suruošta 3 
koncertai-literatūros vakarai. 
Programą attiko solistai: Elz
bieta Kardelienė, Elena Blandy- 
tė, Agnė Paškevičienė, Antanas 
Keblys; pianistės: Olga Keršy- 
tė, Aldona Prapuolenytė; rašy
tojai: Leonardas Andriekus,
Paulius Jurkus, Algir - 
das Landsbergis, Nelė 
Mazalaitė, Stasys Yla. Progra
mą koordinavo ir jai vadovavo 
Elena Vasyliūnienė. Koncertai- 
literatūros vakarai vyko šv. An
tano gimnazijos didžiojoje sa
lėje. Tuo padu laiku, liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais, gimnazi
jos patalpose buvo dvi jaunimo 
stovyklos: bendroji, mažiukų 
vaikų — liepos mėnesį ir ateiti
ninkų — rugpiūčio mėnesi, 
kurioj dalyvavo 120 jaunuolių.

popreĮ J. Tadarąuskas- f

vakaras buvo Wentworth Cur- 
ling Club patalpose. Žmonių 
buvo labai daug. Biliętų iš vi
so parduota 990. Nors salė bu
vo nevėsinama ir labai karšta, 
bet žmonės svečiavosi ir šoko 
iki vidurnakčio.

nį, gražiame Conrad Vilią 
Parke. Gegužinė prasidės 1 vai. 
ir tęsis iki vakaro, šokiam gros 
orkestras.

— Mokslo kr Kūrybos sim
poziumui ruošti technikinės ko
misijos posėdis Įvyko rugpiūčio 
26 Nainių namuose Chicagoje. 
Posėdyje dalyvavo komisijos 
nariai kun. J. Borevičius, S. J., 
dr. Ringus, V. Kamantas, A. 
Augaitis, B. Nainys ir pataria
mosios programos komisijos na
rė dr. E. Vaišnienė. Posėdžio

— Viešosios demonstracijos 
yra viena iš priemonių kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Dėl prieš 
30 metų Stalino su Hitleriu 
prieš žmogaus ir tautų teises 
padarytų tarptautinių nusikal
timų, dėl kurių Lietuva, Latvi
ja ir Estija neteko laisvės, rug
sėjo 20 d. 2-5 vai. p.p. New 
Yorke D. Hammarskjold aikš
tėje prie Jungtinių Tautų Bato
nas ruošia protesto demonstra
ciją. Vlikas šios demonstracijos 
ruošimą materialiai parėmė ir 
kviečia visus lietuvius joje da
lyvauti. (E.)

— Lietuviškų melodijų radijo 
valanda Detroite, anksčiau per
duodama šeštadieniais iš WJLB 
stoties, dabar transliuojama 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš WMZK-FM 
stoties, banga 98 mc. Progra
mos reikalais kreiptis į vedė
ją Ralph Valatką nauju adre
su: 17696 Warwick, Detroit, 
Mich. 48219, telef. 537-5550.

—Lietuvos nepriklausomybės 
Fondo pirmininkė E. čekienė 
Eltai pranešė, kad to fondo pa
stangomis ir lėšomis Manyland 
Books (St. Zobarsko) leidyklos 
išleistoji knyga “Lithuania 700 
Years” jau pradėjusi susilaukti 
teigiamų JAV spaudos įverti
nimų, ir pradėję plaukti tos 
knygos užsakymai iš JAV bib
liotekų. Tų užsakymų iki rugp. 
16 dienos buvę per 500 egz. 
Pirmoji knygos laida (1500) 
esanti baigiama platinti, tad su 
leidykla esą susitarta dėl ant
ros, pataisytos 1000 egz. laidos.

• iii Iii 
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PADIDINTA SENELIŲ PRIEGLAUDA ELMHURST, PA.
Nukryžiuotojo Jėzaus sese

rys Elmhurst, Pa., turi senelių 
namus — St. Mary’s Vilią Nur- 
sing Home. Rugsėjo 7, sekma
dieni, buvo pašventinti ir atida
ryti dar nauji namai — dide
lis namų priestatas, kuriame 
tilps 52 ligonys. Pašventino 
Scrantono vyskupas Carrol Mc 
Cormick. Po pietų buvo viešas 
naujojo priestato lankymas.

Pastačius naujas patalpas, da
bar visuose namuose galės su
tilpti 122 gyventojai-seneliai. 
Juos prižiūrės 18 žmonių šta
bas, kuri sudaro gailestingosios 
seserys, pagelbininkės, gydyto
jai ir k.

Dabartinė seselių vienuolyno

DAR DEL SIUNTINIŲ Į OKUPUOTĄ LIETUVĄ
Rugpjūčio 20 d. Darbininke 

p. Kulikauskienė savo laiške re
dakcijai užmetė mūsų spaudai, 
jog ji talpinanti visuomenę klai
dinančius skelbimus. Jos išsi
reiškimas, jog “mūsų spaudos 
siekimas yra tarnauti tiesai, o 
ne vien pinigui”, paskatino ir 
mane paieškoti kiek tame jos 
laiške yra tiesos ir kiek visuo
menės klaidinimo.

Galima tikėti COSMOS siun
tinių bendrovės skelbimu, jog 
tūkstančiai jos klijentų paten
kinti, žinant, jog prekybinin
kai apie tai sprendžia iš klien
tūros pastovumo, bei jos gau
sėjimo. Bet įdomiausia, kad 
p. Kulikauskienės minimi tūks
tančiai nepatenkintų — yra tie 
patys tūkstančiai, kurie paten
kinti COSMOS patarnavimu, bet 
nepatenkinti “ .. .kada vien tik
tai už persiuntimą tenka mokė
ti pasakišką sumą .. .” Labai 
gaila, kad nei p. Kulikauskienė 
nei siuntinių bendrovės negali 
sumažinti SSSR imamą muitą. 

Senelių namai, kurie dabar padidinti

Elmhurste poilsiaujančių senelių aplankyti atvyksta jų vatkai ir anūkai

viršininkė yra sesuo M. Incar- 
nata, namų kapelionu — kun. 
James F. Farry.

Pagerbtas prel. John Boll
Tą patį sekmadienio vakarą, 

rugsėjo 7, Scrantone Sheraton 
Motor Inn surengtas prel. John 
Boll pagerbimas. Jis yra švč. 
Trejybės parapijos klebonas 
Wilkes Barre. Paskutinius 25 
metus jis buvo vilos dvasios 
vadu. Pagerbimą surengė pačios 
seserys ir vilos direktorių tary
ba. Pietuose dalyvavo ir vys
kupas.

Truputis istorijos
Nukryžiuotojo Jėzaus sese

rys Elmhurste. Pa., gyvena 
nuo pat savo Įsikūrimo, nuo 

LAIŠKAS REDAKCIJAI

kuris nemažėja, bet vis kyla. 
Taigi, nors ir esame visi nepa
tenkinti dėl aukštų muitų, prie 
esamų sąlygų, tenka naudotis 
šių bendrovių patarnavimais, 
nes tai vienintelis kelias dova
nų siuntiniais sušelpti savo ar
timuosius Lietuvoje.

Bet jau nuo čia su p. Kuli
kauskiene nesutarsime. Jos du 
siuntiniai ne “dingo”, bet sude
gė gaisre, kuris įvyko 1967 
gruodžio 14-15 N. Y. pašto san
dėliuose. COSMOS bendrovė, 
gavus iš Lietuves laišką, jog 
siuntiniai negauti, iš JAV paš
to išreikalavo siuntinių apdrau- 
dą, o iš SSSR paimtą muitą ir 
kit. mokesčius ir p. Kulikaus
kienei išmokėjo 268.83 dol. Jei 
p. Kulikauskienė pasisamdė ad
vokatą. tai jos reikalas, bet tas 
advokatas prie šių pinigų išrei- 
kalavimo nieko neprisidėjo.

Mum gerai žinoma, kaip sun
kiai verčiasi mūsų lietuviška 

1923. Jos tada Įsikūrusios ati
darė pirmuosius senelių na
mus. Vienuolyną ir namus gais
ras sunaikino 1942. Tada sese
rys turėjo ir našlaičių namus.

Dabartiniai namai baigti sta
tyti 1962 rugsėjo 22. Jįe galėjo 
sutalpinti 70 pacientų. Tų vie
tų neužteko, nes seselių gera 
globa patraukė vis daugiau se
nelių. Taip reikėjo praplėsti na
mus. Naujas priestatas atsiėjo 
850.000 dol. Jis turi ne tik pa
talpas seneliam gyventi, bet ir 
visus modernius gydymo įren
gimus. Jo statyba buvo pra
dėta 1967 gruodžio 10. Kartu 
padidinta ir valgykla ir koply
čia.

spauda. Todėl didelė jai para
ma yra prekybininkų skelbimai, 
kurių mūsų spaudoje yra taip 
maža. Ir štai dėka p. Kulikaus
kienės laiško, šie skelbimai su
mažėjo, nes COSMOS bendrovė 
savo nuolatinį skelbimą nutrau
kė dėl laikraštyje talpintų už- 
metinėjimų ir klaidingo visuo
menės įtaigojimo. Jei p. Kuli
kauskienė būtų davusi faktus 
taip, kaip jie yra. ir išėjusi i 
spaudą su laišku, jos pačios žo
džiais tariant: “ .. .statant lietu
viškus interesus pirmoje vieto
je aukščiau visų kitų. . .” mū
sų laikraštis nebūtų turėjęs 
ši-o nuostolio.

Juozas Bružas

BoksuĄasi naktį

58 m. amžiaus paryžietis Mi- 
nett buvo išskirtas ir jau ket
virtą kartą.

Jis yra buvęs boksininkas ir 
sapnuodamas vis kumščiuoja 
naktimis savo žmonas.

Seneliu namuose Elmhurst, Pa. Namus tvarko Nukryžiuotojo Jėzaus seserys.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių Bendruomenės Brid- 

geport, Conn., apylinkė tradici
nį rudens balių rengia spalio 
11 d. 7 vai. vak. šv. Jurgio pa
rapijos didžiojoje salėje, 443 
Park Avenue. šokiam gros gar
susis Ed. Radionovo orkest
ras. Visus vietos ir apylinkės 
lietuvius maloniai kviečiame at
vykti į ši tradicinį balių ir nau
jai išremontuotoje parapijos sa
lėje jaukiai praleisti vakara.

—Valdyba

NEWARK, N. J.
švč. Trejybės parapijos meti

nis piknikas bus rugsėjo 21, 
sekmadienį, aikštėje prie baž
nyčios ir parapijos salėje. Pik
niką rengia parapijos draugijos 
ir klebonas kun. John Schar- 
nus.

Pradžia 12 vai. Speciali pro-* 
grama bus 3 vai. popiet. Bus 
rodomi apsigynimo būdai — 
Karate ir JuJitzu.

Skiriamos Įvairios dovanos 
laimėjimam.

Kviečiami atsilankyti visi pa- 
rapiečiai ir kadaise buvę šios 
parapijos nariai. Visiem bus ma
lonu susitikti ir pabendrauti. 
Kviečiami ir parapijos draugai 
bei kaimynai. Visiem bus sma
gu. ' F. V.

Neverkia žmonės
Esama žmonių, kurie visai 

negali verkti.
Neverkia jie ne dėl to, kad 

būtų kietos širdies. Jų ašarinės 
liaukos neveikia ir negamina 
ašarų.

Suliesėjama 10 svarų 
per 10 dienų pagal 
naują grapefruktų 

dietą
New York. -— Apie naują 

grapefruktų dietą plačiai kal
bama. žinia apie jos pasiseki
mą greit pasklido po JAV ir 
Kanadą, kadangi tai dieta, 
kuri tikrai pagelbsti dauge
liui nutukusių asmenų. Jei ji 
tiksliai vykdoma, nutukę as
menys per 10 dienų gali sulie
sėti 10 svarų. Ši nauja dieta 
leidžia valgyti ir tuos valgius, 
kurie anksčiau buvo "uždraus
ti". ir vis tik galima per pir
mas 10 dienų suliesėti 10 sva
rų. o po to vis pusantro svaro 
kas dvi dienas kol svoris bus 
normalus. Praradus nereika
lingą svarj ir atrodomą ir jau
čiamasi geriau. Knygą apie 
šią sėkmingą dietą galima 
gauti pa siunčiant 2 dol. adre
su (JRAPEFRt’IT DIET. 
Dept L. 210 5th Avenue. New 
York. N.Y. 10O1O.

SUSITIKIMAS TABOR FARMOJE
PLB valdybos buv. pirminin

kui a.a. Juozui Bačiūnui rūpė
jo artimi ryšiai su lietuvių spau
da ir radiju. Ryšiams palaikyti 
jis turėjo dėkingas galimybes, 
1964 birželio 6-7 buvo sukvie
tęs spaudos ir radijo žmones į 
savo Tabor Farmą. Visi pa
kviestieji buvo jo svečiai, ir su
sitikimas paliko malonius atsi
minimus. Bačiūnas susitikima 
norėjo pakartoti šiais metais. 
Deja, visus jo planus nutrau
kė mirtis.

Tai, ką planavo buv. pirmi
ninkas, dabar nori įvykdyti jo. 
darbų tęsėjai — dabartinė PLB 
valdyba. Sąlygas sudaro nauja
sis Tabor Farmos šeimininkas 
inž. V. Adamkus su savo po
nia. Kadangi vietų skaičius ri
botas, ir šiuo atveju svečiai 
kviečiami individualiai. Be mū
sų spaudos ir radijo darbuoto
jų, susitikime taip pat daly

1. AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI 
DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?

2. AR MOKĖJO JŪSŲ GIMINĖS PAPILDOMUS MUI
TO MOKESČIUS?

3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS Į JAV?
4. AR BUVO DINGĘ DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO 

GIMINĖMS?
5. AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO, 

KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patarna
vimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu sudarė 
rimtą reputaciją daugelio patenkintų klijentų tarpe JAV, 
taip pat ir giminėms USSR.
Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnautojų 
štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir Podarogiįts, 
Ine. įgaliojimus priimti užsakymus maisto - pramonės- 
dovanų CERTIFIKATUS Sovietų Sąjungos gaminiams. 
Dėl informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų centrinę 
įstaigą arba į skyrius.

CENTRINĖ ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

SKYRIAI: 
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTI M ORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Avė. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Avė. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau A 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LATHAM, N.Y. — 465 Troy-Schenectady Rd. 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 — 217 E. Hennepin A\ 
NEW BRITAI N, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Avė. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE. VVash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, N.J. 08882 — 168 VVhitehead Avė. 
VVORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street 
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hali, West Landis Avė.

vaus PLB valdybos nariai ir JV 
LB nei Kanados LB centrinių 
institucijų atstovai. Tikimasi 
susitikime taip pat turėti mū
sų veiksnių pirmininkus.

Susitikimo tikslas — pabend
rauti ir visiems mums rūpimais 
reikalais pasikalbėti. Bus taip 
pat prisimintas bei pagerbtas 
PLB valdybos buv. pirmininkas 
a.a. Juozas Bačiūnas ir simpo
ziumų būdu svarstomi du klau
simai — lietuviški mūsų užda
viniai Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose bei lietuviško darbo 
talka jaunosiose mūsų karto
se. Šiam tikslui kviečiami mūsų 
jaunimo organizacijų atstovai.

Susitikimo pradžia — 1969 
rugsėjo 13 d. ryto 11 vai. Su
sitikimui skiriamos dvi dienos 
— rugsėjo 13 ir 14, šeštadienis 
ir sekmadienis.

PLB inf.

WA 5-8878 
Dl 2-2374 

A N 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608 

ve. 365-6350 
203-249-6255 

518-785-4495 
382-1568 

FR 9-8712 
FE 2-4908 

224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
B A 5-5923 
O R 4-3930 
LO 4-7981 
M E 3-1853 

257-2113 
798-3347 

LY 9-9163 
691-8423

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
PAPIGINTOM KAINOM

Trys ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės už penkis dolerius

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi. Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktelę, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
ieva, ievuže, Augu pas tėve
lį, Stikliukėlis.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras.

.. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na. Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo. Šią nedėlėlę. Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo. Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras. Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai. Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė. Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis, 
šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arle- 
siana — Cilea, Pajacai —Le- 
oncovallo, Meilės eleksyras — 
Donizetti, Tosca — Puccini. 
Perlų ieškotojai — G. Bizet. 
Žydė — Halvey. Kaina 5 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuviško* Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas. piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom. dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie - 
tuvos Bičiulių draugija Kaina 
5 dol.

Su užsakymais kreiptis į 
“Darbininko" administracija 
910 Willoughby Avė, Rrook- 
lyn, N. Y. 11221.
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Inž. Algimantas Prekeris prie savo aparatų

SPORTAS
LITUANICA IR VĖL 

MEISTERIS
Darbo Dienos savaitgalyje 

Brooklyno Lietuvių Atletų Klu
bo futbolo komanda, nuvyku
si Chicagon, varžėsi su vietos 
Lituanica dėl š. Amerikos lie
tuvių futbolo meisterio vardo. 
Vienetas, Chicagoje beje per
krikštytas į “New Yorko Atle
tą", laužydamas visus popierio 
forma numatytus lūkesčius, ma
loniai nustebino. Laimėjimas 
Chicagai atiteko tik po dvie
jų valandų kovos, siaučiant tro
piniam karščiui. Rungtynėm pa
sibaigus 2:2 ir pratęsus 2x10 
min., laimėtojas vis buvo neiš
aiškintas. Tolimesniame pratę
sime. žaidžiant iki pirmojo 
įvarčio, laimė nusišypsojo Litua- 
nicai.

LAK Chicagoje žaidė tokios 
sudėties: Malinauskas 1; Budrai
tis, Klivečka I, Remeza 11, 
Mrozinskas (Vainius IV); Šilei
kis, Klivečka II, Vainius II: Bud- 
reckas, Česnauskas, Bileris.

PRASIDEDA PIRMENYBĖS
Ateinantį sekmadienį New 

Yorke prasideda vietos 1969- 
70 metų futbolo pirmenybių se
zonas. Lietuviam futbolininkam 
tai jau 19 sezonas.

Šį sekmadienį pirmuoju prie
šininku yra College Point SC. 
Rungtynės įvyksta jų aikštėje 
3 vai. Priešžaismyje 1:15 vai. 
žaidžia rezervinės. įdomu kaip 
rezervinė šiais metais atrodys 
(jei iš viso pasirodys). Per
eitą sezoną pirmą kartą rezer
vinės komandos neturėjome. 
Pirmenybių tvarkaraštį rasite 
kitoje Darbininko laidoje. Ma
žučiai ir jaunučiai pirmenybes 
pradeda rugsėjo 27.

SERVICE

Atletas

Exp. Operators on Singer machines. 
Section work on pants. Steady — 
Union Shop. Leeds Sportsvvear 
101-09 Woodhaven Blvd. Ozone 
Park, N. Y. Call 847-9347.

7

A. PREKERIS PADĖJO ERDVĖLAIVIUI PAKILTI
Mūsų tautietis inž. Algiman

tas Prekeris savo darbu ir su
gebėjimais ypatingai prisidėjo 
prie erdvėlaivio Apollo 11 sėk
mingo pakilimo, tuo pačiu ir 
prie Amerikos astronautų sėk
mingo nusileidimo mėnulyje. 
Apie tai skelbia Goddard erd
vinio skridimo centras, priklau
sąs valstybinei aeronautikos ir 
erdvių administracijai, kur inž. 
A. Prekeris buvo paskirtas dirb
ti prieš erdvėlaiviui pakylant. 
Dirbo komunikacijos 
prie

A. Prekeris 12 m. dirba ITT 
(International Telegraph - T e - 
lephone) bendrovėje kaip elekt
ronikos inžinierius. Prieš Apei
to 11 pakilimą buvo sugedę mi
sijos centro ryšiai su Madridu,

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

MALĖ - FEMALE

General Factory Help for new clean 
plant in Westwood — Punch press, 
Assembly or Spray room experience 
helpful, būt will train. For first 
shift 7:45 to 4:30 pm. Good fringe 
benefits. Apply Kurt Versen Co. 10 
Charles St. Westwood, N.J. (201) 
664-8200 Ext. 14

General Factory Help, MACHINE 
OPERATORS day or night shifts 
Experienced OK Union Shop — full 
benefits Fine Company. Will train 
for: Punch Press - Brakes - Spot 
Welders. Apply direetly —

NU LABORATORY 
FURNITURE CO.

270 Duffy Avė. Hicksville L.I.
516-931-3100

H. W. FEMALE

TELEPHONE CLERKS

SERVICE

RENT- A -TRAILER
ERIBA CAMPLNG TRAILERS 

$65 a week — any car can pull our 
trailers. See them at 65 Street & 
Metropolitan Avė. Maspeth.

Gali GL 6-1039

0UALITY WORK
Painting & Decorating Expert Pa
per hanging Free estimates Al! 
work guaranteed.

Call 824-6531
Ask for Frank

PAMID
HAVEN
RĘST
HOME

srityje, 
transatlantinių kabelių 

tvarkymo. Skelbiama, kad jis 
ir kitas bendradarbis (Bob 
Murphy) darbą atliko pažymėti
nai gerai. Komunikacijos sky- 
raius viršininko L. R. Stelter 
žodžiais tariant, tuo labai kri
tišku metu niekas kitas toje 
darbovietėje nedirbo sunkiau, 
kaip “Mr. Bob Murphy and Mr. 
Al Prekeris”.

Pirmą kartą viešai spaudoje 
pristatoma sferinės geometri
jos studija. Supažindinama su 
sferiniais dėsniais, teorija, kar
tu palyginama su linijinės geo
metrijos dėsniais. Leidinys va
dinasi: Spheric and Linear 
Laws of Geometry. Autorius — 
A. Stelingis. žinios naudingos 
visiem, ypač architektam, inži
nieriam, menininkam, geomet
rijos mokytojam, industrijų va
dovam ir pan. Kaina — 2 dol. 
Užsisakyti galima adresu: A. 
Stelingis. 85-16 88 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421. Ga
lima gauti ir Darbininko admi
nistracijoje.

Ispanijoje, su stotimi, kuri se
ka erdvės skridimus. Misijos 
centras tada kreipėsi i ITT. ir ši 
paskyrė inž. A. Prekeri su B. 
Murphy, kurie savo sumanumu 
ir darbu atstatė misijos centro 
ryši su Madridu ir palaikė per 
visą astronautų kelionę.

Jau po 15 minučių šeiminin
kai vedė 2:0. Nepasimetę new- 
yorkiečiai dviem Bilerio įvar
čiais pasiekia lygiųjų, štai net 
ir pratęsime pasiektas įvartis ir 
tik dėl nuošalės neužskaitytas. 
Įvarčio autorius Česnauskas, ži
noma, tikrina nuošalėje nebu
vęs. Aplamai ambicingai su
žaidę atletai Chicagos žiūro
vų neapvylė ir veik galėjo tapti 
netikėtais laimėtojais. Tuo 
pu — žiūrėkite antraštėn.

ASSEMBLY VVORKERS

No Experience Reguired 
Will Train 

Electronic Manufacturing

WHIPPANY ELECTRONICS

1275 Bloomfield Avenue 
Fairfield (Caldvvell) N.J.

(201) 228-2141

Major Retail Organization near 
Caldwell has immediate openings 
in its cedit department for Tele- 
phone Clerks — Full or Part time. 
Previous credit investigation orAu- 
thorization. Experience desireable. 
Būt not reąuired Mušt be high 
school Graduate. Excellent Compa
ny Benefitsand vvorking conditions. 
For Appointment call Mr. Roberts 
at 201 228-3300 — Monday Thru 
Friday — An Equal Opportunity 
Employer.

Florence Csik Prop.

N.J. State Approved

AGED & RETIRED MEN 
AND WOMEN

HOMELIKE AND COUNTRY 
ATMOSPHERE

Englishtown Road 
Jamesburg 

201-521-1194

A f A

ALEKSANDRUI MATHEV/S
mirus, žmoną solistę Lionę ir dukrelę Janiną giliai už
jaučia ir kartu liūdi

BRONĖ ir PRANAS SPŪDŽIAI

tar-

Mūsų mielai narei
A f A

VIKTORIJAI JOCIENEI
mirus, jos dukrą Vidą su šeima, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Kunigaikštienės Birutės Karių Šeimų
Draugijos New Yorko skyrius

Buvusiai Maironio Mokyklos mokytojai

VIKTORIJAI PRAPUOLENYTEI-JOČIENEI
mirus, jos dukrą Vidą su vyru, anūkes ir gimines liūde
syje užjaučia

MAIRONIO MOKYKLA

JUOZUI SVILUI
mirus, jo dukrą dr. Leonildą Giedraitienę su šeima ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu gedime

M. ir A. Armonai. M. ir B. Jankauskai,
R. ir M. Jauniškiai. M. Žeruhenė

Išvykstant kitur gyventi, pi
giai parduodami baldai: virtu
vei stalas su kėdėm, šaldy
tuvas, kitiem kambariam 2 
lovos, sofa, minkštos kėdės, di- 
vonas 12x12, elektrinis vėsintu
vas, įvairūs'Įrankiai,' elektrinis 
valytuvas vamzdžiam valyti, a- 
lyvos apšildymo vienetas, ypač 
naudingas namų savininkam. 
Informacijai telef. CL 8-6340.

Gera proga pensininkam! Iš
nuomojamas keturių kambarių 
butas gražiame Jeffersonvil- 
le miestelyje — Catskill kalnuo
se. Skambinti (914) 887-5358.

Maspethe, prie lietuvių baž
nyčios. išnuomuojamas vyrui 
atskiras kambarys su galimybe 
naudotis virtuve. Tel. TW 4- 
1962.

<4 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Didmeistris Benko nugriebė S1000 
prizą, laimėdamas Merrimack Grand 
Prix ir Nauj. Anglijos p-bes. įvyku
sias Salem. N.H. Jis surinko 6’į 
tš. iš 7 galimų. New Yorko meist
ras Zuckerman 6 tš. ($500>. did
meistris Robert Byrne ir Friedman, 
R.I. po 5>2 (po S250). Pažymėtina, 
kad didmeistris A. Bisguier liko su 
4 taškais. Dalyvavo keli latviai: A. 
Strazdinš. Conn. surinko 4’2 tš., J. 
Pamiljens, N.Y. — 4. J. Ozols. Mass. 
3 tš. Viso dalyvavo 218 žaidėjų, iš 
jų 138 rezervinėj grupėj. Čia laimė
jo bulgaras Boris Petroff iš N.J. su 
6’2 tš. Kazys Merkis gerai užbaigė 
surinkęs 5 tš.. A. Strazdinš. Jr. — 
3 ir Klavinš iš Hartfordo 2’2 tš.

Tarptautiniam turnyre. Vilniuje,

Razuvajev. surinkęs 5 tš. Kaunietis 
A. Butnorius turėjo 3 taškus. Jis 
įveikė Vengrijos didmeistrio Por- 
tisch brolį.
•• Pasaulio jaunių p-bes. Stockhol- 
mc. laimėjo maskvietis 
10-1. rumunas Ureiko 
Adorian po 7 taškus.

vengras

• Estijos didmeistris P. Keres įtal
pino "Chess Life" žurnale (8 19691 
savo pratiją su Vladu Mikėnu, žais
tą 1968 m. Rygoje, pateikdamas jai 
plačius komentarus. įžangoje Kere
sas pabrėžia, kad jis Vladą Mikėną 
pažįsta arti 40 metų. Jiedu seni 
draugai. Mikėnas buvo jo sekun
dantu įvairiuose turnyruose. Kovo
jo viens prieš kitą, pradedant 1935

tija. nežiūrint jų amžiaus, praėjo 
tikroj kovoj, pilna painiavų ir kom
binacijų. lyg būtų žaista prioS 30

Užbaigoje Keresas dėkoja Mikėnui 
už nepaprastą kovą.

Darbininkas šią partiją talpino
gegulės

ne- 
mi- 
ke- 
pa-

Lietuvių Atletų Klubui 
galint finansiškai pravesti 
nėtos išvykos, visi žaidikai 
lionės išlaidas turėjo patys
dengti. Šiuolaikinėje pinigų gar
binimo gadynėje tai retai užtin
kamas tikrų mėgėjų sportinin
kų pavyzdys. To pasėkoje ir lie
tuvių futbolo ateitis New Yor
ke mum šviesiau atrodo.

Cypress Hills sekcijoj išnuo
mojami 2 baldais apstatyti kam
bariai. Pageidaujama dirbąs vy
ras ar moteris. Nuoma savai
tei 15 dol. Skambinti nuo 9 v. 
ryto iki 4 vai. popiet 827-7009.

Parduodami visi buvusios fo
to studijos įrankiai. Gera proga 
viską įsigyti už žemą kaina. 
Pardavimo priežastis: senas am
žius ir nesveikata. Kreiptis: 
R. Kruchas. 65-23 Grand Avė., 
Maspeth. N. Y. 11378.

— Rašomos mašinos nuo ma
žiausios iki Standard 92ž. liet, 
anglišku raidynais, taip pat TV, 
radijo ir biznio mašinos. Reika
laukite katalogėlių: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port. N. Y. 11731 telef. (516) 
757-0055.

Factory utility men. A good opp’ty 
for ambitious men with mechanical 
interests. Excellent starting rates, 
liberal vacation plan, 10 paid holi- 
days, group insur. plan. Apply per- 
sonnel Office 10 am to 3 pm or call 
(201)245-2320 — H. K. Porter Co. 
Coupling Works, 109 Aldene Road 
Roselle, N.J. Eq. Opp’ty Employer.

ALL VENT CORP.

Rubbish Removal and Carting 
Demolition, Lic. No. 6736 90 (665- 
394) — Free estimates. 324-8470 - 1

L & M CAR SERVICE
DOOR TO DOOR ANYWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports 
Hospitals — Meter Rates

Call (212) 568-6000

H & L AUTO CLEAN UP SHOP
Open 6 days a week Your car will 
look likę new Polishing and Simo- 
nizing, clean inside. We take pride 
in our vvork. Call (201) 741-9785 
Shrewsbury N.J. ask for Herman

DEXTER PARK
IS PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMA1CA AVENUE

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

Alfa Jeweler

H. W. MALĖ

ERNIE & RUDY’S

WAREHOUSE SELECTORS
(6)

Night Work 8 PM - 5 AM
Work with Frozen Foods 

We provide necessary clothing 
$2.90 per hr. plūs 10'/ Bonus 

to $3.29 per hr.
After 30-60 days $3.50 per hr.

Call (201) 256-9000 ext. 281 ask for 
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte 

HUDSON WHOLESALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totowa, N.J.

TEXACO SERVICE STATION

Open 6 AM to Midnigt Daily 
Complete Automotive Service and 
Road Service. 4 No Bevervvyck Rd. 
Lake Hiavatha N.J. 201-334-6976

FOR SALE

(3)
TRACTOR TRAILER 

DRIVERS
Work with Frozen Foods 

Guaranteed work 5-day week 
Call (201) 256-9000 

Ask for
Mr. Herb Keenan or Mr. Gilforte

HUDSON VVHOLESALE 
FILIGREE FOOD 

Taft Rd. Totowa, N.J.

BOYS
YOUNG MEN

Wanted in Shipping Department 
Good Starting Salary 

Chance for Advancement 
Good vvorking conditions 

Apply —

Church being demolished entire con- 
tents for sale: pews, stained glass 
windows, religious articles, complete 
church organ. St. John the Evang. 
Church E. 55th St. & Ist Avė., NYC 
Open daily Mon. thru Fri. 9-3 pm. 
D & D DEMOLITION CO., Ine. Mr. 
Drachman (212) 593-1817 -18

H. W. MALĖ

EXP OPERATORS ON 
STREET DRESSES

Mušt do a complete garment. Stea
dy work nice working conditions. 
TAIL0RED GIRL 307 West 38th 
Street N.Y.C. llth Floor. Call —

(212) LO 3-6577

Heidelberg Pressmen exp in offset 
& Letter press steady position, good 
pay hospitalization, other fringe be- 
nefits Work where you live in — A 
fine air cond plant ąuality workers 
will be happy here — Castlereagh 
Press Ine. 300 Buffalo Avė, Free- 
port L.I. Tel. 516-379-2122

PARK LANE LINGERIE 
COMPANY

15 Clinton St. Yonkers, N.Y. 
(914) YO 3-6700

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENE — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimo.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDARYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mantel & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227 
Tel. 894-4188

SCH ALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios deiros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, Įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — [eitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
Ncw Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — A8 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6118 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 518-757-0601

Franklin 8q., L.L: 981 Hempatead Tpke. — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — H! 5-2552 

Jackton Helflhte: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154

Poughkeepsle, N.Y.: 450 Maln St. — #14-454-9070

WAREHOUSEMEN
for

LIBERTY U.A. RECORD
DISTRIBUTING CORP.

Major record distributor needs Sev
erai warehousemen. Advancement 
to supervisory positions possible — 
good starting pay. 40 hr week, ex- 
cellent company benefits. Start at 
once. (201) 964-1560 — 1835 Bur- 
nett Avė., Union, N.J.

Work Near Home
MALĖ CUTERS

On Children sportwear Permanent. 
Sulary open Plenty of overtime 
Mušt be Exp.

150 Commerce Rd. 
Charlstadt, N. J. 

(201) 933-8844

DISPLAY

PRIVATE GOURMET 
CATERING

V'c go to your Home or Church
Affairs for all occasions. Call
PIERRE your Chcf

516—333 6752

ALMA CLEANING MAITENANCE 
Vcnitian Blinda clcaned, floors 
w,xxed. carpels shampoocd. Kitch- 
en walls washed & stovės cleaned. 
traverse rod.chandcliers. Ltgftts 
glebe, mirrors. pieture. range hoods 
inutalled. Ali verk supervised Al
ma Cleaning. 34-10 Dureimer Avė. 
Call 654-4441.


