
Skaičiai Vietname

Amarilra GEn^ioiiM - ir 
migiai galimybes derėtis, fino, 
kad derybom raktas yra Mask
voje. Indijos, Anglijos mm. pir
mininkų irJk^Tarių-gmi.sritr 
rotoriaus kelioriėsfMaskyąde-

Natūralu, kad su kainų kili
mu reikalaujama kelti ir atlygi
nimus- O tai jau tiesioginis ke
lias į streikus.

Vakarų pasauly tebeorgani- 
zuojama opinija prieš Ameri
kos politiką Vietname. Pasku
tinis šūktelėjimas buvo “Pa
saulio bažnyčių tarybos” pasi- 
aą^tymaSfeę , pasisakyme

Ohio konjrfyarnnr lausche 
skelbė, kad rasinėse riaušėse or
ganizuojama ranką turi kernu- 
nhtat. Kiti tai ntigiyesą komu-

__ Apooupoo departamentas 
spalio mėn. naujokų šauks 46, 
200. Tai bus didžiausias kiekis

— Lenkijos valdžia uždraudė 
religines procesijas Varšuvoje. 
Kardinolą Wyszynski atsisakė 
išleisti į Ameriką.

— Lėktuvas, kuris rugpiūčio 
6 nukrito Nebraskoje su 42 as
menim, spėjama, buvo netekęs 
kuro.

Amerikos vadinamų kairių- kad jie, tariamai remdami ju 
jų liberalų kritika prezidento duosiąs, siekia tik savo tikslų, 
politikai Vietname šiuo tarpu 
sumažėjo. Jie pamatė, kad gy
ventojų opinija neina su jais- 
Jų opinija, priešingai, pacfidė-

Samprotavimas įdomus ir įs
pūdingas. Ypačiai, kad čia var- 

. tojamas Amerikoje labai ger
tus per metus 15 dienų kursai, biamas metodas — statistika ir

— Amerikos protestantai sto
koja dvasininkų — neužimtos 
60,000 vietų..

kos, tai Maskvą turi rodyti ša- ninku. IŠ pėeadėntd ėpČudos 
vo kietumą, kad Ameriką, jei šefo Moyeru.t-PMteBiiu bažny

čių taryba” susilaukė kaltini
mo, kad ji vienašališka—kalti
na Ameriką dėl žiaurumo Viet
name, bet nutyli apie žiauru
mus komunistų, kurie pagrobia 
ir nužudo civilinius gyvento-

— Gvb. Rockofeboris pradėjo 
akciją, kad liktų gubernato
rium trečiu kartu. Jo kovai va
dovauja šen. Javits.

čiau visom mušėm būdinga ta 
pati taktika: vieno ar dviejų 
kivirčas šit policiją policijos ap
kaltinimas priekabingumu ar 
žiaurumu, masinės peštynės su 
policija — akmenys, buteliai, 
Molotovo kokteiliai, langų dau
žymas, automobilių vartymas, 
deginimas, namų padeginėji - 
mas, krautuvių plėšimas.

— Brazilijos vyskupai ėmėsi 
rengti pasauliečius diakonus, 
kurie pavaduotų eilėje pareigų 
kunigus. Jiem skiriami du kar-

trūkumo, visko-tebėra pertek
lius- To karo sunkumus Ameri- 
ka pakelių stot E.Dąle (Ti
mes), vienu pirštu. O tačiau, 
kaip tikina Cbr. Sc. Monitor,

mas dėl ateities. Dingo pąsto- 
jokio prekių vumo, tikrumo, saugumo jaus-

Genetikos atžvilgiu -"--.svars
to Garrethjuodiji rasė evo
liucijos raidoje einanti 209,000 
metų paskui baltąją rasę, Neg
rų smegenų vidurkis mažesnio 
tūrio, mažesnio svorio ir ma
žiau išraižytas nei baltojo.

Praktikos atžvilgiu — negrų 
vaikai pradžios mokykloje atsi
lieka nuo baltųjų per 2-3 kla
ses; vidurinėje mokykloje dar i 
labiau; iš. tų, kurie stoja į ko
legiją, reikalaujama inteligenci
jos koeficiento 110; tarp baltų
jų tam koeficientui atsako 30 
proc., tarp juodųjų 1.

Autorius tad daro išvadą: "A- 
merikos bendruochenė bus su
niokota protiniu ir kultūriniu 
atžvilgiu; pakils kriminaliniai ir 
politiniai kraštutinumai*', jei 
bus vykdoma kraujomaiša.

“Studentų ėe 
nacinių kante 
Stokely Care 
— skelbia ate 
tųjų; ragina o 
ją jėgą” —pi 
ganizacijas; į 
jiem padeda, 
turi spręsti t

ries ilgiau Amerika, negalėtų 
rasti MoHies. Bent iki rinkimų-
Kokioje padėtyje yra tie klau

simai, kurie labiausiai kelia su
sirūpinimą?

Garreth įspėja, kad pasisaky
mas, prieš tos rūšies kraujomai
šą nereiškia hitlerinių aspiraci
jų, o tik susirūpinimą civilizaci
jos pažanga, ne još atžanga-

Tai nereiškia nė rasių rūšia
vimo — ta rasė aukštesnė, o 
ta žemesnė, — papildo brošiū
ros leidėjas Patrick H enry 
Press. Aukštesnė ir žemesnė 
sąvokos yra reliatyvios. Jų 
reikšmė priklauso nuo kultū
rinės aplinkos: kaukaziečių ap
linkoje baltasis žmogus yra

R. Utenas, aplankęs Saigo- 
ną, pasisakė, kad karas truk
siąs 2*3 metus, jei kariuome-

Socialinės lygybės ieškotojai 
ragina skubinti pilietinių teisių 
vykdymą; R. Nixonas (U. S. 
News...) ragina atmesti anar- 
chines teorijas, kad pilietis gali 
tevykdyti įstatymus, kurie jam 
patinka; eilinis pilietis baimi
nasi, kad jo turtas ir jis pats 
neteko saugumo. Atstovų rūmai 
rugpiūčio 8 priėmė įstatymą 
bausti iki 5 metų kalėjimo ir

— Berlyno nuo 1962, kada 
buvo pastatyta siena, žuvo 69 
mėginę ją perbėgti Tačiau tu
neliais ir kitais keliais pasiekė 
vakarus 3,510.

maišant kraują. .To iš esmės 
negrų kovotojai ir siekia. Mlš-

?Taip ateina knygelė“Breeding 
|l)uwn”, kurios autorius yra 
Henry E. Gąrrėth, Kolumbijos 

-universiteto' filosofijos dakta- 
roųto universiteto psichologi- 
įjosr škyraus vedėjas per 16 m., 
* profesoriavęs taip pat eilėj kitų 
universitetų, buvęs psichologų 

Sąjungos pirmininkas ir t. t. 
^Taigižmogus su moksliniu var-

nim; džazą įkėlė į baltojo žmo
gaus civilizaciją tie, kurie vado
vauja Amerikos civilizacijos ei
gai. Tie vadovai džazą, matyt, 
tebelaiko aukštos vertės menu, 
jei eksportuoja jį ir | Sovietas. 
Gyvenimo ironija: Sovietai gar
siai “gina” negrus nuo amert 
kiečių “eksploatavimo”, o tos 
negrų civilizacijos įsileisti labai 
nenorėjo!

''Beatles” manija AngHjoje 
ir Amerikoje taip pat nėra nei 
Afrikos nei Azijos dovana. Chri- 
lizaciją nusmukdyt, savo “vete- 

■ — Lėktuvų tfrolkaų trukęs lę” gadint, degmereot sugebi*
daugiau kaip mėntesį, vis nebai- jo ir baltojo žmogaus ctofitead* 

Uter. b. KMMfeute giamas. jos atstovai.

Amerikos šeimininkės pajuto rijoje. Streikuoja 35,000, bet 
atlyginimų negauna 73,000 dar
bininkų. Nuo streiko pradžios 
iki rugpiūčio 8 jie neteko 40 
mil. dol. atlyginimo. Jei išsi
kovos atlyginimus, kurių dabar 
reikalauja, tai truks dvejus me
tus, iki jie atgaus tai, ką lig 
šiol streikuodami pralaimėjo. 
Penkios bendrovės neteko 232 
mil. pajamų, tarp kurių turėjo 
būti 17 miL pelno. Vyriausybė 
neteko 15 mil. mokesčių, čia 
neskaičiuojamų kiek * neteko 
viešbučiai, restoranai, nesulau
kę turistų. .

dvi kunigų seminarijos, kurios 
išleidžia kasmet po 12 kunigų. 
Prieš 1948, kada komunistai pa
ėmė valdžią, išleisdavo per me
tus 148, prieš antrąjį karą 250- 
300.

Sęn. Dirkseno siūlymui leisti 
valdžios mokyklose savanori- 
nes maldas laiškais pritarė 
4000 kunigų, apie 20,0 00 dar 
pareikštą pritarimą- Bet senato 
apklausinėjimuose prieš maldą 
pasisakė kun. R. Drinan, S. J , 
Bostono kolegijos teisių mokyk
los dekanas.

5*? H. E. Garreth . sustoja prie 
klausimo: ar rasių naikinimas, 

į|tyįf •' rasimu atžvilgiu mišrios 
‘šeimos yra geras dalykas ar ne?
Kad atsakytų, klausimą apsu

nks: ar civilizaciją iš rasiškai
mišrių šeimų . laimi?. Atsako:
"Ne, kraujomaiša nebus geras 
dalykas baltieiinn, nes juodie
ji neturi nieko, kuo galėtų pa
pildyti baltuosius“.

Tam įrodyti skelbia: inteli
gencijos koeficientas (IQ) bal- 

juodieriem kuteūvoje beitasis žmogus bus

KąjėddenŠ Oafyvavo <u*cy John
son ir Patrick John Nūgent garbei 
priėmime, kurį surengė diploma
tam ambasadorius Hamman rugp. 
1 ir padovanojo jauniesiem lie- 
tuvtėkas lėlės,' vaizduojančias'jau
nąjį h- jaunąjų- Tarp sveikinimo

čiukų garite ančiukas yra že
mesnis, o ančiukų prūde viš
čiukas yra bejėgis.pakhipdytų, tai kuo daugiau iš 

jos išspaustų Maskva tad de
monstruoja Amerikai nedrau
giškumą, atsiribojimą nuo Va
karų stiprindama Berlyno sie
nų suvaržydama turistų judė
jimo laisvę po Sovietus; varly- jus. 
dama satelituose “lįberalizaci-

name. Sakoma, laimėjo jo-nu
sistatymą ne balandžiai, bet va
nagai " Tačiau ir stiprindamas 
spaudimą, prezidentas labai 
santūrus, žiūrėdamas į opini
ją tiek namie, tiek užsieniuose. 
Tai uždelsia karo sprendimų 
bet mažina triukšmų

— Amerikos, Afrikos, Euro
pos eilė televizijų stočių atsisa
kė nuo “Beatles” programų — 
protesto ženklui, kad jų vado
vas paskelbė, kad jie esą popu- 
laresni už Jėzų Kristų ir kad ne- Pietų Amerikoje 
są aišku, ar pirmoje vietoje yra T *
krikščionybė ar rock’n’rolL — Argentinoje prez. Onga- 

nia, valdąs nuo birželio 28 per
versmo, įsakė uždaryti eilę uni
versitetų dėl opozicijos. Ameri- Knygelę skaitydamas,. imi 
kos valstybės departamentas tą abejoti ir teisingumo tvirtini- 
uždarymą pasmerkė. Argėnti- m0^ kad juodoji rasė nieko ne

turi, kuo papildytų baltojo civi
lizacijų Faktas yra, kad papil
dė— papildė džazu ir juo grįs
tom dainom bei šokiais. Gali

Čekoslovakijoje tiko tik matematika. Tačiau šis nMto- 
das čia kaip tik yra silpniausia 
autoriaus vieta. Anas metodas 
gali būti idealus vertinant ir 
matuojant daiktus, bet žmones 
— ne. Daryti besąlyginę išva
dų kad iš rasinės kraujomaišos 

■kils civilizacijos gedimas 10 
procentų, matematiškai teisin
gų bet gyvenimiškai — reiktų 
tada braukti iš civilizacijos is
torijos tokius kaip.. .Puškmas, 
kurio “veislėje” irgi buvo juo
dojo kraujo. 

Knygelę skaitydamas,

ją”. Tegul Amerika mato, kad 
jos karas Vietnamo kenkia jos 
politiniam tiekimui Europoje 
— statyti tiltus tarp Vakarų ir

nos valdžia paskelbė protestą 
prieš kišimąsi į vidaus reikalus.

— Čilėje prezidentas Frei per 
7 valdymo mėnesius užsimo
jo įvesti drausmę — panaikino 
pietų pertraukų kuri trukdavo 
3 val<; įsakė nuo vidurnakčio 
uždaryti kinus, televizijas, kad 
žmonės galėtų išsimiegoję eiti 
į darbą; naktiniuose klubose pa
naikino prostitucijų Prieš pas
kutinį įsakymą labiausiai ėmėsi 
organizuoti opoziciją prostituci
jos verslininkai.

nės skaičius bus padntintas iki 
500,000 ir bombardavimas Ha- 
noi ir Hąiphbngo srityse bus 
sustiprintas. Karą pratęsia A- 
naeri|^-.vid(y^iw^|mo6 dę- 
monstracijos prieš vyriausybės 

rybų nepriartino^ Maža paųgrm- politikų nes priešui sUdwo įs- 
do tikėti, kad Thailando šau
kiamas Arijos valstybių pasita
rimas Vietnamo klausmui turė
tų didesnio pastsekuno taikos 
reikalui, nes sprendimas pri
klauso ne nuo tų mažųjų.

. O Maskva taikosi kietai: te
gul Amerika pasitraukia* iš Viet
namo; Maskva stiprinsianti 
ūkinę, diplomatinę ir karmę 
nąramą šiaurės VktuateL li
to ko iš . Maskvos ir negaižma.
• '- • -** < .***■ A. f ■4---^.> ‘k

būti klausimas: ar tai civiliza
cijos gerinimas ar smukdymas- 
Tam, kuris yra susirūpinęs bal
tojo žmogaus civilizacijos išlai
kymu ar gerinimu, tos 'civiliza
cijos gadintojų nebūtina ieško
ti kraujomaišoje su negrais. 
Faktas, kad į Amerikos civili
zaciją džazą įvedė ne tie vienas 
milijonas šeimų, kurios yra 
mišrios ir kurias autorius laiko 

— Brazilijoj* 31 mėne- menkesnės inteligencijos asme- 
sį Casteilo Branco prezidentavi
mo pragyvenimo kainos pakilo 
340 proc-, nepaisant radikalių 
vyriausybės priemonių kovai su 
infliacija.

y hzaaja. raida bus degraduota
■ / .ita»;:’;pariąltate? zatafeją -ir- 10,neabus degradaotascteiH-

s austančios pažiūros į baltuosius žariją, kariančio asmens urieti- 
irBwda<ls»ls Joje teigiama: gencijos.Hjėgumaų;

riu IkiUlUSo “Pūkštimų teisių” sulygini-
• -mo šūktoose garsiau kalbama 

„JHfeę darbo, atlyginimo, 
buto tetees. Mažiau kalbama, 
ko te tikrųjų Irinausiai siekia- mea. dau- 10,000 dėt tuos, kūne panau- ___ *

fe neyis yekybos ir

lov, kuris su kitais tarėsi teisti infllti^cijos iš S. Vietnamo. ■ |
laikraštį opozicijai prieš komu- Amerikiečių kariuomenės ■ |
ntetų partijų Vietname 286,000, kitų sąjungi- ■
- Adenauorte, buv. Vokieti- ninku 29,000, p^ių vietnamie. ■ | .

jos kancleris, pasisakė už Ame- 314’000- |
rikos pteitraukimą iš Vietnamo, Prezidento LBJ pareiškimu, I | Į
o Sovietus vadino “taiką my- Amerika neteko Vietname 326 
finčia” valstybe. lėktuvų. ' .-LTriLJiiiiu

Amerika, neatsisakydama 
nuo dertfbų guKmybšų yra pri
versta stiprinti Vietnamo kari- 
nį spomKmų Priartino bomh^r- 
davfaną prie Hanoi ir Haiphon- 
go. Pratęsė bombardavimą de- 
militariznotoje zonoje (kur Viet
namas telkė rovo kariuomenę). Lėktuvų mechanticų streikas 
Kariuomenės skaičių didina, dabar lūžiausias lėktuvų iste- 
^uo metų yra 186,060. Dd me
tų galo numatoma 400,000.

Sovietų bei rytų Europos. Vis kainas kylant Už mėsą turin
iai spaudimas. Tokį spaudimą čios mokėti apie 8 proc. dau- 
norima išlaikyti ypačiai prieš giau nei prieš metus.Brangsta 
rinkimus. Tačiau stebėtojai no- taip pat pienas,' duonų svies- 
mano, kad- Sonetai rizikuotų tas. Plieno gamintojai pakėlė 
leistis į karinį konfliktą su A- plienui. kainas. Jie aiškinu kad 
marike; jie nori tik palaikyti plieno tonai turėjo pridėti 3.10 
esamą įtemptą padMį Vietna-. dol daugiau, nes darbo išlai

dos nuo pereitų metų padidė
jo 5 dd tonai Prezidentas 
protestavo prieš kainų kėlimą, 
bet nuleido.

Rinkimai tik lapkričio mėn., 
bet jau rūpinamasi, su kokiais 
nusistatymais balsuotojai atris 
prie urnų. O tie nusistatymai 
dabar yra mįslė. Ūkinė gerovė 
tebeklesti. Karas Vietname be
veik nėra patiekęs gyventojų 
ūkinių reikalų "
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Jus prašome Lietuvai mažesnes aukos negu Vietnamui
Jaunimo kongreso delegacija 

r (kun. G. Sabataitis, S.J , A. Su- 
*. žiedelis, H. Jurgėlaitė, A. Zapa

rackas — pirmininkas, A. Barz- 
’ dūkas, N-Umbrazaitė) liepos 21 
' paliko valstybės departamen

te laišką, skirtą prezidentui. 
Laiške painformavo apie įvy
kusį kongresą — kad jame 

.dalyvavo 10,000 jaunimo vadų 
ir atstovų iš Argentinos, Aust- 

. ralijos, Austrijos, Belgijos, Bra
zilijos, Kanados, Kolumbijos, 

, Prancūzijos, V. Vokietijos, Bri
tanijos, Italijos, N. Zelandijos, 

• Švedijos, Šveicarijos, Jungtinių 
Valstybių, Urugvajaus ir Vene- 
zuelos. Kongreso tikslai laiške 
apibūdinti taip:

“1. Svarstyti ir gerinti kon
struktyvinį kultūrinį įsiderini - 
mą ir integraciją;

2. siekti naujų kelių kūrybiš
kai dalyvaujant bendruomenės 
organizacijose ir aktyviai reikš
tis tautinėse bei tarptautinėse 
programose;

3- siekti Lietuvai nepriklau
somybės kultūrinėm ir diploma
tinėm priemonėm.”

Toliau rašte pasisakoma už 
Jungtinių Tautų chartos ir žmo
gaus teisių deklaracijos vykdy
mą ir tautų apsisprendimą bei 
nepriklausomybę. Reiškiamas 
dėkingumas Amerikos tautai, 
kuri per savo garbinguosius 
prezidentus remia Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
principus. Ir specialiai šiam 
prezidentui: “Mes esame dė
kingi, Pone Prezidente, kad jū
sų vyriausybė tebestoja už lais
vę Lietuvai, kaip ji yra ir už 
laisvę Pietų Vietnamui”.

Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui rašte kreipiamas prezi
dento dėmesys į šiuos konk
rečius dalykus:

■ “I.. Jungtinių Valstybių ne
pripažinimas Lietuvos okupaci
jos, įvykdytos Sovietų :Sąjun->* 
gos. yra labai svarbus. Bet rei
kalingi tolimesni pozityvūs 
žingsniai. Jūsų vyriausybės kal
bėtojų tam tikrom progom pri
siminimas apie lietuvius prie
spaudoje anapus uždangos duo
da neįkainojamo padrąsinimo 
mūsų kenčiantiem broliam. 
Tačiau palankumo ir simpati
jos žodžiai negali sugriauti ko
lonializmo, kaip jie negali lai
mėti karo Pietų Vietname. Rei
kalingi didesni įsipareigojimai 
ir aukos. Tačiau mes neprašom 
jus įsipareigojimo Lietuvos ne
priklausomybei imtis jėgos, 
kaip darote tai Pietų Vietna
me. Mes tik prašome, kad Jūsų 
vyriausybė pavartotų taikingas 
ir diplomatines priemones, ku
rios yra galimos šiandien. Tai
kos banga yra mum palanki, ar 
ji būtų Azijoje, Europoje ar 
lotynų Amerikoj. Baltijos vals
tybių reikalas yra vienintelis 
toks rytų Europoj, ir natūralu, 
kad jos žiūri į Jungtines Vals
tybes kaip į savo laisvės ir ne
priklausomybės čempioną- Mes 
tad prašome, kad jūsų vyriau
sybė pavartotų reikšmingas dip
lomatines priemones Jungtinių 
Tautų forume ir kituose pasi
tarimuose paspausti Sovietų Są
jungai, kad ji grąžintų Lietu
vai seniai paneigtą nepriklauso
mybę.

II. Mes dėkingai sutinkame 
labai veiksmingas Amerikos 
Balso siuntas lietuvių kalba. 
Mes žinome betgi, kad ten yra 
tuštuma kultūrinėje srityje; jo
je būtų vertinga įvesti kultūri
nes ir informacines programas 
apie lietuvių veiklą. Mes tiki
me, kad šis kultūrinis tikslas 
galėtų būti geriau tenkinamas 
pradėjus Laisvosios Europos ra
dijo siuntas lietuviškai. Mes 
būtume dėkingi, jei Departa
mentas pavartotų savo tarpi
ninkavimą ir įtaką, kad prie 
Laisvosios Europos radijo prog
ramos būtų pridėtas lietuviš - 
kas skyrius.

III. Mes surinkome apie 150, 
000 parašų peticijai su prašy
mu Jungtinėm Tautom pa
smerkti kolonializmą ir atstaty
ti Lietuvos nepriklausomybę

Ką lietuvių jaunitijas parašė prezidentui

Lietuviai visur kur būtų be ga
lo dėkingi jums, Pone Prezi
dente, jei jūs pavestumėte mū
sų ambasadoriui garbingajam 
Arthur Goldbėrgui pristatyti 
mūsų peticiją Jungtinių Tautų 
24 komitetui, kuris tiesiogiai 
rūpinasi kolonializmo klausi
mu.

IV. Mes prašome mūsų vy
riausybės vykdomąją valdžią 
paremti kongresines rezoliuci
jas — priimtą Atstovų Rūmų 
(H. Con. Res. 416) ir esančią 
Senate užsienių reikalų komi-

tete, — kurios reikalauja lais
vės Lietuvai ir kitom dviem 
Baltijos valstybėm-

V. Pagaliau mes prašome 
mūsų vyriausybę pavartoti vi
sada pasitaikančias diplomati
nes galimybes, kad būtų išgau
tos iš Sovietų Sąjungos kaip 
realus žingsnis tolimesniam 
prasmingam bendradarbiavi
mui tokios nuolaidos:

a. kad Sovietų Sąjunga pa
naikintų nepaprastai aukštus 
muitus dovanų siuntiniam, ku
rie yra skirti tiesiogiai gavė-

jam vartoti —. kaip maistas, 
drabužiai, vaistai, — ir

b. kad Sovietą Sąjunga duo
tų išvažiavimo vizas tiem pilie
čiam, kurių šeimos yra suskal
dytos daugiau kaip 20 metų ir 
kurie galėtų susijungti čia A- 
merikoje.”

Kas laiškui būdinga?
Savo taktika — jis atsiremia
Amerikos valstybės svarbųjį 

siekimą — visų joje esančių jė
gų integravimą.

Savo nusistatymu dėl Ameri-

i

kos vyriausybės politikos —la
biau angažuojasi už ją (Vietna
mo reikalu), nei tai buvo pa
ties kongreso pasisakymuose/

SayO nusistatymais dėl Lie
tuvos — konkrečiau išreiškia 
siekimus, ko lietuviai šiuo me
tu pageidauja iš Amerikos vy
riausybės.

Tie pageidavimai bei prašy
mai, išreikšti, gal būt, ir kito
kiais žodžiais, rodo, kad tarp 
lietuvių, tiek jaunesnių, tiek vy
resnių, nėra skirtumo nusistaty
muose dėl Lietuvos laisvės ir 
kelių į ją.

Šiais atžvilgiais laiškas 
teigiamą pozityvų įspūdį.

daro

r-

REPUBLIC Liquor Store, Ine.

, ■ JUOZAS BRUZINSKAs vedėjas
. Dideliš pMŪinišMs įvairią vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventins bei kriokiami progoms
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VILNONES MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms uitiesalai, 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 Si, New York, N.Y. 10002

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.

Jaupimo kongreso atstovai Valstybės departamente, ;W"ashingtone- Iš k. j d: dr. A. Sužiedėlis, tėv. G. Sabataitis, S.J., Alton L. Jen- 
kens, Baltijos skyr. direktorius, N. Umbrasaitė, Walter J. Stoessel, Jr. V. Sidejkauskas, E. Jurgėlaitė, A. Zaparackas ir A. Barz- 

-dūkas. Nuotr. Mane &Tamas De Kun. * 1 7 .a -/L- - > . ■ "
—----------------------f ' -7—--------------------------------------
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JAUNIMO KONGRESAS NEABEJINGAS KOVOJANČIAI LIETUVAI
Laiškas redakcijaiDarbininkas liepos 27 nume

rio rašiniu “Lietuva vaitojo ir 
kraujavo, bet nepasidavė” žvel
gia i tai, kaip mes savo kasdie
nybėje vertiname kovojančią 
Lietuvą. Laikraštis randa, kad 
vertiname nevienodai. Antai, 
1941 metų sukilimo atžvilgiu 
Vliko ir Krikščionių Demokra
tų Sąjungos nusistatymai pasi
keitę teigiama linkme, o Jauni
mo Kongresas jam dėmesio ne- 
parodęs:

“Tarp jaunimo labiausiai dė
mesį atkreipė Waterbury jauni
mo metų komitetas, įspūdin
gai išnešdamas sukilimo faktą 
ir prasmę į amerikiečių eiles.

Jis nunešė sukilimo idėją ir 
jaunimo kongreso rengėjam. 
Bet jie buvo tam abejingi”

“Abejingumu” jaunimo kon
gresą kaltina ne tik Darbinin
kas. Kaltino ir tie, kurie kong
rese visų pirma norėjo matyti 
sporto varžybas. Kaltino tie, 
kurie jame pasigedo literatūros 
ir apskritas! kultūros klausimų 
nagrinėjimo. Kaltino taip pat 
tie, kurie, kongreso programo
je nerado savęs ir savo nuo
taikų.

LIETUVOJE

Nauja tvarka
Biržų “Siūlo” (lininių audi

nių) fabriko vadovai pradėjo 
tvarkytis pagal Kosygino refor
mos dėsnius: ėmė patys suda
rinėti sutartis su Įvairiom Ru
sijos bei Ukrainos įmonėm, pa
sižadėdami pagaminti jom dau- 
gyvę audinių Bet kai pradėjo

ALIARMAS DĖL 
CHULIGANŲ

Viešosios milicijos vad. mi
nistras Lietuvoj (A. Gailevičius) 
birželio 26 d. per Tiesą krei
pėsi į visuomenę, kviesdamas 
padėti suvaldyti chuliganus. Su 
jais nebesusidoroja ne tik mi
licija, bet ir “draugovininkai”, 
tai yra, savanoriai milicijos pa- 
gelbininkai, kurių, bent popie
riuje, Lietuvoj esą 
zuota bene kelios 
tūkstančių.

Chuliganam esą perdaug nuo
laidžiaujama, 
atgalia ranka 
baudimo teisėmis, bausmių lai
ku nevykdanti, o vadinamieji 
“draugiški teismai" esą dar 
nuolaidesni Tas chuliganus tik 
padrasina leistis i didesnius 
nusikaltimus.

suorgani- 
dešimtys

Administracija 
tesinaudojanti

ilgisi senosios 
vykdyti užsakymus, paaiškėjo , 
kad trūksta ir staklių ir audė
jų. Pradėjo užsakymus vykdy
ti pavėluotai, netesėti baudų. 
Vadovai dabar ilgisi senos tvar
kos, kada viskas buvo iš vir
šaus “pirštu parodyta”, kas da
ryt, ko nedaryt. O antriniai 
darbininkai priekaištauja, ko 
vadovai, prieš sutartis sudari- 
nėdami, su jais nepasitarė. Bet 
tai nepadeda išbristi iš klampy
nės. (Tiesa, 1966, birž. 16).

(Elta)
Liepos 16 d. LHaratūra ir Me

nas paskelbė, kad Vagos leidyk
la Vilniuje (Valstybinė grožinės 
litaratūros leidykla) pradės leis
ti Lituanistinę Biblioteką. Tai 
turi būti daugiausia senųjų raš
tų serija. Tam tikrais atvejais 
tie raštai būsią spausdinami 
dviem tekstais: originaline ra
šyba arba kalba, ir dabartine 
rašyba arba išversti dabartine 
rašomąja lietuvių kalba. Atei
nančiais metais žada išleisti Jo
no Goštauto “Ponas Teisėjaitis 
arba pasakojimas apie Lietuvą 
ir Žemaitiją” (Parašyta lenkų 
kalba. 19 amžiuje). Toliau — 
S Stanevičiaus “Raštų" dalis.

(Elta)

Natūralu: kam ką skauda, tą 
ir pūčiam.

Kitas klausimas, ar jaunimo 
kongreso rengėjai galėjo į vi
sus siūlymus ir pageidavimus 
atsižvelgti?

Kitas, klausimas, ar jaunimo 
kongreso rengėjai galėjo į vi
sus siūlymus ir pageidavimus 
atsižvelgti?

Iš arti stebėjom parengia
muosius kongreso darbus, tad 
dabar galim paliudyti, kad bet 
koks “abejingumas” jo rengė
jam mažiausiai buvo būdingas. 
Pečius gulė milžiniška našta, o 
galimybės buvo labai ribotos. 
Jų daugiau teikė abi stovyklos, 
o paties kongreso programą te
ko sprausti į dvi dienas, šitaip 
buvo neišvengiamas programos 
karpymas, ir pirmenybę reikė
jo atiduoti ateities svarstymam, 
ne praeities minėjimam. Kong
resui taip pat rūpėjo ne “ame
rikiečių eilės”, bet jaunimas, 
kurio laukia lietuvių išeivijos ir 
tautos ateitis.

Del to kongresas, negalėda
mas skirti specialaus posėdžio 
1941 metų sukilimo dvidešimt 
penkerių metų sukakčiai pami
nėti, šį sukilimą gražiai ir pras
mingai išryškino ypačiai dviem 
momentais.

1 Atidaromojo posėdžio me
tu, kur

“Gilų įspūdį darė partizanų, 
laisvės kovotojų prisiminimas, 
kai susikaupime užgeso švie
sos ir tik nušvito lietuviška tri
spalvė. Stud. šukelytė paskaitė 
žuvusių kovotojų atminimui ei
lėraštį” (Draugo VU, 2 nr.).

2. Rezoliucija, kuria prisi
minti ir pagerbti ypač 1941 m. 
sukilimo didvyriai:

“Todėl kongresas didžiuoja
si visais tais lietuviais, kurie su 
nepalaužiama viltimi ir pasiau
kojimu dirbo ir dirba savo tau
tos gerove ir ateičiai, ypač Lie
tuvos jaunimu, savo valią iš-

reiškusiu 1941 metų sukilimu 
prieš okupantą, didvyriškomis 
partizanų kovomis, rezistenci
niu pasipriešinimu ir kitais žy
giais.”

Jei kongresas iš tikrųjų bū
tų buvęs abejingas 1941 metų 
sukilimui, kaip kad rodosi Dar
bininkui, šitokių momentų ja
me nebūtų buvę.

Gerai, kad Darbininkas išryš
kino besikeičiančius Vliko ir 
krikščionių demokratų nusista
tymus. Mums rodosi, būtų taip 
pat naudinga pastebėti nusista
tymus, kurie nesikeičia. Toks 
yra PLB nusistatymas:

“Bet dvidešimt laisvės metų 
išaugino laisvus žmones, ir lie
tuvių tauta į prievartą atsakė 
1941 metų sukilimu ir partiza
nų kovomis” (Pasaulio Lietu
vis Nr. 16). St. Barzdukas

Red. pastaba- Yra bendrinių 
reikalų — svarbių visai gru
pei; yra partikuliarinių reikalų 
— svarbių tos grupės daliai. 
1941 sukilimas Vliko atsišauki- 
mė šiemet buvo vadinamas 
“visuotiniu” tautos sukilimu. 
Tai reikštų, kad jame visi lie
tuviai turėtų “rasti save ir sa
vo nuotaikas”; kad jo “skaudė
jimą” visi turėtų pajausti. Su
kilimo gretinimas lygioje plot
mėje su “sporto varžybom” ir 
kt. reiškia sukilimo degradavi
mą į partikuliarinius reikalus.

Gerai, kad laiškas supažindi
no su kongreso rezoliucija (re
zoliucijos Darbininkui nebuvo 
atsiųstos.'), tačiau rezoliucija, 
invokaeija, įprastinis himno su- 
giedojimas yra virtę kongresų 
“ritualiniu” veiksmu. Norint 
kurį reikalą ne tik priminti, bet 
ir įminti paieškoma efektyves
nių būdų. Laiške suminėti bū
dai sukilimui priminti gretina
mi su nesuminėtu Misa Lithua- 
nia spektakliu sudaro įspūdį, 
kad kongreso rengėjam labiau 
rūpėjo “rasti save" Miss Lith- 
uania spektakly nei tautos su
kilimo sukakty.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANįJ 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. DELANCE1’, M. 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 į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertint/'s!

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N/Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos ParcelsExpress 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.

CO§MOS PARCELS EKPRESS CORP.
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue ........   Ll 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 .......,....... Dl
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Flllmore Avenue ..............  TL
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicaflo Avenue ............ BR
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halrtead Street............ WA
• CLEVELANO 13, Ohio — 9WLIter-ary Road .........  TO
• DETROIT, Mlch. — 730 Michigan Avenue .................. VI
• GRANO RAPIDS, Mlch. — 636-38 Bridge St., N.W. GL
• HARTFORD 14, Conn. ------ ‘ -----------------
• HAMTRANCK, Mich.
• IRVINGTON 11, N.J.
• LAKEWOOD, N.J. —

le i *
NEWARK 3, N.J. 
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.............
NEW YORK, N.Y. 10011 — 1M VVest I4th Street 
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .................
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ........................... GR
PATERSON 1, N.J. — 99 Malu Street......................... MU
PHILADELPHIA, Pa. 19122-1Ž14 N. 5th St.. PO 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU
SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn. — 905 Bank St. 
WORCESTER, Mase. — 174 Millbury Street 
YOUNG8TOWN 3, Ohio — 2l Flfth Avenue

5- 8808
6- 2674 
8-6966
5- 2737 
1-1068
1- 5355 
8-2256

— 2O0Fnnklin A v., tel. 233-8030. 246-0215
— 1 1333 Jo®._ Campau ............ TO 7-1575
— 762 Sprinsfield Avė............... ES 2-4685
126 - 4th Street ......................... PO 3-8569

LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
428 Sprhgfield Avenue .  Bl 3-1797

------  * LO 2-1446 
CH 3-3005 
AL 4-5456

2- 6387 
4-4619
3- 4818 
1-2750
6- 1571 
6-6786 
8-2888 
3-0440

. sw 
Rl
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LAKŪNŲ STEPONO DARIAUS IR STASIO 
GIRĖNO PALAIKŲ LIKIMAS

Geros valios lietuvio pareigos:
— (1) Parašyti tris laiškučius, 
ir (2) Paremti rezoliucijų žygi 
pinigine auka.

Nesustokime pusiaukelėje ir 
pra veskime rezoliuciją Lietu
vos laisvinimo reikalu ir JAV- 
bių Senate. Visų patriotų lietu
vių paramos ir talkos dėka 
1965 pasisekė pravesti rezoliu
ciją (H. Con. Res. 416) Atstovų 
Rūmuose. Mūsų pastangų ir 
darbo apvainikavimas laimėji
mu Senate ir Lietuvos bylos 
perkėlimas į Jungtines Tautas
— tai nepaprastai didelės ap
imties žygis. Čia reikia visų ge
ros valios lietuvių visos gali
mos talkos ir paramos.
Turime paskubėti 
ir pasispausti

Laiko tikrai liko nedaug, nes 
JAV-bių Kongresas išsiskirstys 
namo rugsėjo mėnesio pirmoje 
pusėje. Iki rugsėjo pradžios 
turime priversti senatorius mū
sų rezoliucijas apsvarstyti ir 
vieną iš jų priimti.

Dauguma senatorių yra mū
sų pusėje- Visa nelaimė, kad 
senatorius J. William Fui - 
bright, kurio rankose yra visos 
mūsų rezoliucijos, vis dar ne
duoda eigos šiam taip svar
biam reikalui.

Turime jį užversti tūkstan
čiais telegramų ir trumpų laiš
kučių. Turime jį spausti per 
savo abu senatorius, parašyda
mi jiem taip pat po trumpą 
laiškuti. Rašykime senatoriui 
Fulbright ir abiem savo steito 
senatoriam visi, kurie tik val
dome plunksną rankose. Para
ginkime visus savo pažįstamus 
tai padaryti. Atlikime tai kaip 
galima greičiau.
Būkime trumpi.

Ilgų laiškų jiem rašyti nerei
kia, — pakanka poros ar trijų 
sakinių laiškučių. Senatoriui J. 

W. Fulbright laiškučio turinys 
gali būti maždaug toks: —My 
dear Seųator: Please act spee- 
dily and favorably on the free- 
dom resolutions concerning 
the Baltic States. I ask you 
kindly to expedite this legisla- 
tion without further delay and 
to send it to the Senate for 
adoption. Thank you- Sincerely, 
(Parašas). Laiškai jam adre- 
suotini: The Honorable J. Wil- 
liam Fulbright. Senate Office 
Building, Washington, D. C. 
20515.

Laiškučiai abiem savo sena
toriam gali skambėti taip: — 
My dear Senator: Please have 
talks with Senator Fulbright 
and all members of his Com- 
mittee and urge them to expe- 
dite the Baltic States’ free- 
dom resolutions vvithout furth
er delay that are pending be- 
fbre the Foreign Relations 
Committee. The House acted 
on this legislation more than 
one year ago. Cannot the Se
nate do the šame? Thank you. 
Sincerely, (Parašas). Visi, be 
abejo, žinome savo abiejų sena
torių vardus ir pavardes. Laiš
kučiai jiems adresuotini: The 
Honorable (senatoriaus vardas 
ir pavardė). Senate Office 
Building, Washington, D. C. 
20515-
Nepamirškime savo "našlės 
skatiko"

Dideli dalykai neatsiekiami 
tuščiom kišenėm. Visos tos ak
cijos pravedimas pareikalauja 
tūkstančių dolerių. Pasiųskime 
dar šiandien savo auką Rezoliu
cijoms Remti Komitetui, kurio 
adresas yra — Post Office 
Box 77048. Los Angeles, Cali- 
fornia 90007.

Tikrai atsieksime laimėjimą, 
jei tik visi nuoširdžiai prie šio 
darbo prisidėsime- lt.

(Tąsa iš praėjusio nr.)

“Vieną 1942 m. vasaros po
pietę prof. Siaulys (prof. Bene
diktas šiaulis, farmacijos ka
tedros vedėjas, 1925-27 studija
vęs Harvardo, ir Westem Re- 
serve universitetuose, Jungt- 
Valstybėse.E.), pasikvietęs pati
kimus universitete gyvenu - 
sius žmones Riaubą, Beržinską, 
Štriupkus, paaiškino:

— Buvusio aeroklubo lakū
nai nori paslėpti Dariaus ir Gi
rėno karstus ir prašo mūsų pa
galbos. Visa tai turi likti pas
laptyje.

Karstus numatė paslėpti rū
syje. prie katilinės esančioje 
nišoje.

“Vakare, kai visi sumigo, tal
kininkai atvežė plytas ir pa
ruošė skiedinį. Iš kiemo, per 
lavoninę, paruoštą medžiagą su
nešė į rūsį. Po to karstus liftu 
nuleido rūsin ir, sudėję vieną
ant kito, patalpino nišoje. Tal
kininkaujant dviem mūrinin
kam, iki aušros išaugo nauja 
siena. Prof. Šiaulys ’ dar kart 
visus Įspėjo — jeigu gestapas 
tardytu, sakyti, kad kraštus iš
sivežė atvažiavusi kažkokia vo
kiečių mašina.

“Ir ištiesų, praėjus keliom 
dienom, okupantai suuodė, kad 
koplytėlė tuščia. Prasidėjo tar- 
dvmai ir ieškojimai- Gestapi
ninkai šaukė, kad tai bolševi
ku darbas, ir ypač kibo prie rū
muose gyvenusių tarnautojų. 
Tačiau šie kartoto vieną ir tą 
patį: karstus išvežė vokiečių ka
reiviai. Okupantai nieko nega
lėjo padaryti.

“Laikas bėgo. Tuoj pat po 
karo mirė prof. Siaulys. (Iš tik
rųjų prof. Šiaulis mirė tik 
1957. 1951-56, tuose pačiuose 
rūmuose, kur buvo paslėpti 
karstai, jis buvo fakulteto de
kanas. E). vėliau mirė Beržins- 
kas, Riauba Buvusiame univer
sitete nebegyveno ir Štriupkai. 
Net daugelis universiteto dar
buotoju susigyveno su ta min
timi. kad palaikus sunaikino 
hitlerininkai.“

Toliau rašo:
“Valstybinio- Dailės instituto

diplomantas V- Mačiuika (poe
tas ir skulptorius. E.), rinkda
mas medžiagą diplominiam dar
bui “Dariaus ir Girėno pamink
las”, susidomėjo lakūnų karstų 
likimu. (Pasakotojas nemini, ka
da: prieš ar po Dovydaičio pra
nešimo, kad karstai atrasti E ). 
Jis, susižinojęs su kitais suin
teresuotais asmenimis, ryžosi 
surasti lakūnų palaikus. Prasi
dėjo ieškojimai. Apklausti ins
tituto (Medicinos instituto, ku
ris yra buv. Medicinos fakulte
to patalpose. E.) darbuotojai 
tik spėliojo, kad karstai gali bū
ti paslėpti kažkur institute. Li
ko tokia galimybė: docentas J. 
Riauba, mirusio senojo Riau
bos sūnus. Jis gimė ir augo uni
versiteto rūmuose, pro jo smal
sias paauglio akis vargu ar ga
lėjo praslysti toks įvykis Ta
čiau, kas ir kada karstus užmū- 
rino, nežinojo, ir Riauba. Tė
vas prieš mirtį išsitaręs, jog jie
yra rūsyje, ir kad tiksliai apie 
tai žino štriupkai. Pagaliau siū
lo galas atvedė prie tikslo — 
pensininkas štriupkus parodė 
vietą, kurioje užmūrijo kars
tus.”

Vėliavų pagerbimas dainų šventėje.

Kada tai buvo, Balčiūnas ne
mint Tik sako, kad buvo su
daryta ekspertų komisija, kuri 
nustatė, kad 1946 m. potvynio 
metu, pro ventiliatoriaus angą 
vanduo buvo užliejęs užmūry
tąją patalpą. Nors kūnai buvo 
ir balzamuoti, nuo vandens jų 
audiniai labai suirę, net suny
kę, vėl balzamuoti nebeįmano
ma. Komisija nutarusi, kad la
kūnų S. Dariaus ir S. Girėno 
palaikus tikslingiausia palaido
ti. Jie buvę iškilmingai (?) pa
laidoti ... 1964 liepos 12 Kau
ne •.. sovietinių karių kapinė
se ...

Jeigu palaikai buvo atrasti 
tada, kai buvo pirmą kartą apie 
tai paskelbta, tai yra, 1958 bir
želio pradžioj (o kad turėjo bū
ti tada rasta, beveik nėra abe
jojimo, nes jau tada buvo nu
rodyta, jog karstai atrasti me
dicinos fakulteto rūmų rūsy už- 
murytoj slėptuvėj), tai dabar 
paaiškėja, kad ekspertų (turbūt 
ne tiek medicinos, kiek politi
kos ekspertų) komisija šešerius 
metus svarstė, ką su tais palai
kais daryti. Nors 1958 kalbėjo

Dainų šventas komiteto pirm. dr. S. Biežis su jaunimo atstovais jauni
mo centre prie paminklo žuvusiem už Lietuvos laisvę. Nuotr. V. Norei

kos.

apie visuomenės rengimąsi pa
laidoti lakūnus geriausioj vie
toj ir pastatyti paminklą, “eks
pertai” pagaliau Lietuvos did
vyrius palaidojo ... okupantu 
kapinėse. Ir vietoj žadėto pa

Nuotr. A. Šimukonio. monės.

minklo, kaip pasakoja J. Bal
čiūnas, “išaugo naujas kapas su 
memorialinėmis lentomis ir įra
šais: S. Darius, 1896.1.8- 1933. 
VII.17. S. Girėnas, 1893.X.7 — 
1933.VII.17”. Dvejus metus te
ko laukti, ligi rašytojų laikraš
tyje tapo prasitarta, kada ir kur 
palaidoti.

Skulptorius V. Mačiuika sa
vo diplominį darbą atliko pui
kiai: sukūrė labai įspūdingą Da
riaus ir Girėno reljefinį portre
tą. Bet paminklo dar nėra ir, 
turbūt, nebus (visi skulptoriai 
dabar įkinkyti lipdyti pamink
lus Leninui, jo šimtojo gimta
dienio progai). Dariaus ir Girė
no žuvimo metines tik šiuo pa
pasakojimu atžymėjo Literatū
ra ir Menas. Tiesa, kuri prieš 
aštuonerius metus buvo labai 
gausiai apie juos prabilusi, šį
met liepos 17 rytą skelbė so
vietinio metalisto šventę, o pro 
Dariaus ir Girėno sukaktį pra
ėjo tylom, lygiai kaip ir visi ki
ti Lietuvoj skaityti gaminamie
ji laikraščiai. (Elta)

— Kalifornijos demokratę 
opinijoje 50 proc. už šen. R. 
Kennedy į prezidentus 1968, 
26 už Johnsoną ir 24 be nuo-

ČIGONAI LIETUVOJE
I

Buvo gražus gegužės vaka
ras. Jaunimas, skirstydamasis 
iš gegužinių pamaldų, gatvėj 
dar šnekučiavosi, dalinosi die
nos įspūdžiais.

Auksinės saulės spinduliai 
seniai jau pasislėpė tamsaus 
miško gilumoje. Prasišypsojusį 
dangaus mėnulį temdydavo pil
ki, tamsūs debesėliai. Jakube- 
lio Jonas su Naste, sėdėdami 
ant suolo po medžiu prie čiur
lenančio upelio, klausėsi ir gė
rėjosi lakštingalų suokimu.

Iš vakarų pusės pasirodė du 
keisti šešėliai. Jie pamažu artė
jo prie sėdinčių jaunuolių.

— Jonai, kas ten iš miško 
ateina, — klausia Nastė.

— Nežinau! Tuojau pamaty
sim. Man atrodo, kad kažkokie 
keturkojai eina. Gal kartais kar
vė atsilikusi iš ganyklos parei
na, — sako Jonas.

Mėnulį užslinko tamsus debe
sėlis, lauke lyg sutemo. Nastė 
Šnabžda Jonui į ausį:

— Joneli, bijau!
Mėnulis atsigavo, dangus vėl 

pagiedrėjo. Jiedu išpūtę akis 
žiūrėjo į artėjančius šešėlius 
Kada jau visai prie jų priartė
jo, Jonas greit atsistojo ir tuo
jau ėjo prie neaiškaus šešėlio. 
Priėjęs, pamatė arklį. Salia jo 
žingsniavo nulenkęs galvą žmo
gus.

— Žmogau, kodėl nejoji, o 
pėsčias eini?

Šis krūptelėjo, lyg išsigando, 
apsidairė ir, palikęs arklį, teki
nas nubėgo per 'kalnelį į tan
kius miško krūmus.

— Palauk, kur tu bėgi, no
riu pasikalbėti su tavim! —šau
kė Jonas. Bet nežinomasis ne
sustojo ir net neatsigrįžo. Aki
mirka dingo krūmų tamsumo
je.

— Tai, va, Nastute, ir arklį 
jau turime. Gal dabar abu jo
sim ant jo namo, — juokavo 
Jonas.

Jų klegesį išgirdo Jono drau
gai ir atėjo to įvykio pasižiūrė
ti Pamatę arklį, labai susido
mėjo: glostė jį, karčius čiupi
nėjo. o arklys tik prunkščia ir 
nori pabėgti.

Pagaliau atėjo ir Garbaus 
Petras pasišnekėti.

— Na, ką jūs vaikai darote 
tam čigono arkliui?

— Ką, čigono arklys? — nu
stebę vaikinai klausia.

— Taip, aš šiandien mačiau 
kaip čigonas Paulius juo važia
vo. Jis kvietė mane mainyti 
ant mano kumelkos, bet aš tik 
pasijuokiau iš jo siūlymo. Išsi- 
meldė iš manęs gerą glėbį šė
ko, padėkojo ir išvažiavo Mar
cinkonių link. Sakėsi važiuo
siąs prie Margionių įdvaro, ten 
papievy prie miškelio sustosiąs 
pasiganyti. Galimas daiktas, 
kad ten ir nakvosiąs.

— Tai kam pagaliau šitas ark
lys dabar priklauso? — klausia 
Jonas.

Visi tik trauko pečiais ir nei 
vienas nieko nepasako.

— Žinot ką. vyručiai, paliki
me šį arklį pas dėdę Petrą. — 
sako Nastė. Jos pasiūlymui vi
si pritarė. Tačiau atsirado no
ras susirasti tą čigoną ir nu
statyti ar tikrai tas arklys jo. 
Kadangi Margionių dvaras bu
vo tik už keturių kilometrų nuo 
Musteikos, tai Jonas, Andrius 
ir Stasys nutarė eiti pas čigo
nus pasižiūrėti. Stasys pasiėmė 
medžioklinį šautuvą, Jonas ir 
Andrius apsiginklavo lazdomis-

Dangus apsiniaukė, ėmė laš- 
noti lietus, bet pasiryžėliai nuo 
savo sumanymo neatsisakė. 
Perėję Perkado mišką ir lau
kus,. iš tolo pamatė papievy 
blykčiojančią ugnį.

— Tai, turbūt, čigonų ten 
ugnis, — sako Stasys.

Po kokių 15 minučių priėjo 
tą ugniavietę ir čia pat rado či
gonus miegančius. Moterys ir 
vaikai miegojo palapinėje, o 
trys čigonai, išsitiesę šalia ug
nies, knarkė.

. Pauliau, kelkis, gana tau 
miegoti, gal arkliais mainysi
me? - kalbėjo Petras, krutin
damas čigoną.

Paulius tik pasiraivė, apsiver
tė ant kito šono ir vėl knarkia.

— Kelkis, gana tau miegoti! 
— suriko Andrius.

Čigonas raivydamasis atsisė
do ir trindamas akis rūsčiai pra
bilo:

— Nu, koks velnias čia jus 
naktį atnešė’’ Ko jūs norit iš 
vargšo čigono?

— Arkliais norime mainyti. 
Parodyk, Pauliau, savo arklius.

— Ana ten pievoje ganosi, 
pasižiūrėkit.

— Bet mes jo ten nemato
me. Vesk mus pats ir parodyk 
tą arklį. Gal ir padarysim mai
nus, o paskui gersim magary
čias.

Pradėjo švisti. Miške pasigir
do paukščių rytmetinė malda. 
Čigonas nenoriai atsistojo, pasi
šildo prie ugnies, užsimetė ant 
pečių nudėvėtą švarką ir paga
liau sako:

— Na, einame arklio pažiū
rėti. Bet kur gi tas mano bėris? 
Aš jį čia supančiojau ant šios 
pievukės, tai kur jis galėjo 
dingti? Tai, turbūt, jį kas pa
vogė, — susirūpinęs kalbėjo či
gonas.

čigonas bėga į vieną pievos 
kraštą, tai į kitą, o arklio ne
suranda. Nusiminė. Grįžęs prie 
ugnies, pirmiausiai pranešė sa
vo žmonai, o po to ir kitiems 
čigonams. Kilo čigonų stovyk
loje sąmyšis. Vaikai ėmė verk
ti, suaugę vis kartojo:

— Pavogė mūsų mylimiausi 
arkliuką! Broleliai, padėkit jį 
mums surasti! Būsim jums la- 
labi dėkingi.

— žmogui reikia nelaimėj 
padėti. Eikim vyrai, gal kur ir 
surasim tą vagį arba arklį, — 
sako Jonas.

— Na, Pauliau, eikim tavo 
arklio ieškoti. Gal kur ir sura
sim.

Pagaliau vyrai su čigonu Pau
lium grįžo į Musteikos kaimą. 
Lietus smarkiai lijo, šunys lo
jo ir nenorėjo jų įsileisti į Gar
baus Petro kiemą. Andrius šu
nis išvaikė ir, atidaręs tvarto 
duris, liepė čigonui pasižiūrėti 
arklio, čigonas, pamatęs savo 
arklį, puolė prie jo, apsikabino 

už kaklo ir ėmė jį bučiuoti.
— O, kad jums, vyručiai, 

Dzievulis duotų sveikatą ir pc 
mirties gražų dangų, kad jūs 
gerąjį mano arkliuką suradote. 
Dėkui, dėkui, tegu Dzievas 
jums šimteropai užmoka.

— Pauliau, ar gi ne tu va
kar vėlai vakare šį arklį vedei 
per mūsų tiltą? — klausia Jo
nas.

— Ne, kaip mane gyvą ma
tote, ne aš, galiu bažnyčioj 
prisiekti prie altoriaus, aiški
nosi čigonas.

— Na, tiek to, palikime ark
lį čia tvarte, o mes eikim ten 
ant kalnelio pasižiūrėti.

Čigonas nusiminė, tačiau 
tam nesipriešino ir ėjo nurody- 
ton vieton.

— Pauliau, žiūrėk, ar ne ta
vo čia pėdos šiame smėlyje, — 
sako Jonas.

— Ne, ponuliai!
— Eikš čia arčiau, dėk sa

vo koją ant šios smėly įspaus
tos pėdos.

Čigonas labai nusigando, dre
bėdamas statė koją ir kaip tik 
atitiko jo pėdas.

— Sakyk, Pauliau, nemeluok, 
kur tu vakar savo arklį vedei 
ir kai aš paklausiau tavęs ko tu 
pabėgai, palikęs arklį? — klau
sia Jonas.

— Aš arklio nevedžiau ir vi
sai čia nebuvau. Ponuli, apsi
rinki taip kalbėdamas, — sako 
čigonas.

— Jei neprisipažinsi, arklio 
neduosime!

čigonas, parpuolęs ant kelių, 
maldavo grąžinti jam arklį ir 
pasigailėti jo mažų vaikų

Čigonas neprisipažino, kad 
jis kažkur vedė arklį. Susidarė 
kebli padėtis. Neduoti jam ark-

LIETUVIŲ KAMBARYS
Pittsburgho universitete

Liepos 31 LRKSA 63-jo sei
mo delegatai, svečiai ir vieš
nios, lankydami Pittsburgho u- 
niversitete tautinius kambarius, 
labiausiai domėjosi lietuvių 
kambario įrengimu. Universite
to skirta aiškintoja visuose 
kambariuose aiškino angliškai, 
bet lietuviškam kambary buvo 
aiškinama ir lietuviškai. Nema
žai kreipta dėmesio ir klausta 
apie užpakalinėj sienoj “Dvie
jų karalių” paveikslą, tačiau ne
buvo tikro ir aiškaus atsaky- 

lio nebuvo pagrindo. Vyrai, 
kiek paerzinę čigoną, leido 
jam arklį pasiimti. Čigonui iš 
džiaugsmo net ašaros ėmė per 
veidą riedėti. Jis greit užsėdo 
ant arklio ir jojo iš kiemo, bet 
čia prie vartų sulaikė jį keturi 
vyrai iš Margionių kaimo. Jiem 
dingo keturi arkliai ir jie ma
no, kad tai čigonų darbas.

— Ne čigonų, bet vagių. Va, 
ir mano arklį buvo pavogę, 
bet gerieji žmonės atėmė iš va
gies, —aiškino čigonas Paulius.

Margioniškiai nepaisė čigono 
aiškinimo, bet su juo drauge 
nuvyko į čigonų stovyklą. Čia 
jie, aplink stovyklą ieškodami, 
surado miško tankumyne pri
rištus savo arklius. Pėdsakai ir 
virvės išdavė čigonų darbą. Jie 
tuos arklius ruošėsi vesti į Gu
diją išmainyti. Gi savo arklį či
gonas vedė girion paslėpti, kad 
sudarytų Įspūdi, jog ir Čigonų 
arklį iš ganyklos pavogė.

JONAS MIŠKINIS. 

mo. Suglaustoj formoj trumpas 
paaiškinimas yra toks:

Visas lietuvių tautinis kam
barys yra įrengtas pagal seno
vės lietuvių liaudies meną, ku
rio pavyzdžiai buvo paimti • iš 
Čiurlionio meno galerijos Kau
ne.

Baldai, sienų kraštai ir kam
pai, grindys, durys ir slenkstis 
yra šviesaus ir tamsaus Lietu
vos ąžuolo- Sienos originaliai 
buvo išmuštos Lietuvoj ran
kom austu lininiu audeklu, ku
riame meniškai įaustas “Paukš
čių takas”, irgi iš daugelio pa
vyzdžių šiam tikslui parinktas 
Čiurlionio meno muziejuj Kau
ne.

Kambary kabo Čiurlionio ta
pyto paveikslo kopija. Paveiks
las pavadintas “Du karaliai”. 
Kopiją paruošė Philip Elliot, 
kuris tuo laiku buvo dailiojo 
meno profesorium Pittsburgho 
universitete. Čiurlionio meno 
galerijos atstovas apie paveiks- 
veikslą taip išsireiškė: “Medžiai 
yra Lietuvos miškai, kurie den
gia tamsią ir paslaptingą praei
tį. Tarp šakų matosi žvaigždės, 
kurios reiškia viltį. Paveiksle 
matosi du karaliai. Vienas lai
ko rankoje labai šviesų brang
akmenį, kurį antrasis saugoja 
savo kardu. Šviesa, kuri iš Šio 
brangakmenio atsispindi, yra 
labai graži. Šios šviesos spindu
liuose matosi lietuviškas kai
mas, šiaudiniais stogais name
liai, svyruoja gluosniai, balti 
beržai, kiekvieno lietuvio bran
giausias turtas".

Veronika Kollčiani
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klyne pristojo pas p. Įtarius.
Visi trys gyvena San PMto 

mieraBg ptaDBKsiD* r. flMBVHt? 
km. Ta po»a proga risi Mreifc 
kė savo padėką Mrit brooklynto- 
čiam šeimininkam, tiek visiem 
kitiem lietuviam, įgalinusiem jų 
kelionę bei Amerikoj suttita- 
šiem malonią globą.

Mr. A. JANKAUSKAS — 88-02 129th St, Richmond Hill, N.Y. 11418
Telef. VI 7-7027

PRANAS BRUCAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

rodė. »
Rytojaus dieną, sekmadienį, 

Marųuette Parko gatvės jau at
rodė, kaip mūšio lankas. Po
pietėje čia atkeliavo keli šim
tai demonstrantų ir vaikščiojo 
gražiom Marųuetto Parko gat
vėm, kur žafisodai ir tvarkinį 
lietuvių bei amerikiečių namai, rai praslinkus po demonstraci-

Demonstrantam vaikštant, ii- jų, prie Dariaus-Girėno pamink- 
gamini būstai vis didesnės rie- lo tame pat parke, iš pravažiuo- 
tatų gyventojų mb®. 1 ne- jwcw

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškom knygom ir 
plokštelėm veiks Lakevvood, 
Pa., lietuvių dienoje nigpiūčio 
14. Bus galima užsisakyti Dar
bininką, pratęsti prenumeratą, 
papigintom kainom įsigyti lie
tuviškų knygų ir plokštelių.

pasiryžo veržtis juodieji Pir- 
miauria, žinoma, “taikingom” 
priemonėm, demonstruodami 
prie namų pardavimo įstaigų, 
kurios neparduoda juodiesiem 
namų, ir tt. »

šeštadienio, liepos 30 d. va
kare atėjom į Marųuette parką 
pasižiūrėti Atrodo gamtoje ro
domo filmo “Stadent prince”, 
kur skambėjo nepamirštamas 
auksaburnio tenoro Mario Lan- 
za balsas, kur studentų minia 
šauniai gėrė alų, traukdama 
studentiškas dainas.. . O dr. J. ptažįytta totalui ėmė kristi ply- 
Adomavičius, Alvudo įkūrėjas tež, atataty* tr pta. žšrimuoti

irimportuo- 
inės ir vyno. 
ųDHtti. nly.

\ Tel. Vlrųinia 6-9549
SALO VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM

■ / Salėje gali tilpti 100 dalyviu

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

DALIA tr ALBERTAS RADŽIŪNAS, bar.Lietuviška vasarvietė gražiuose Adirondacfcs kalnuose — 
300 akrų miško ir pievų. Kabinos su virtuvėm, kambariai 
su patogumais. Geras maistas. Didelis maudymosi basei
nas, teniso aikštė, svečių kambarys. 13 mylių nuo Lake 
George. Rašykite ar skambinkite dėl brošiūros:

Pranas Leika
Aitai Nuv York 12810 ; Tek 518 NA 34750

y tHiNbo- (tiesiem užratatas, jau baisu 
ta Viitakro- ptfMta t tataMtaM* Tad 
praėjo tarnai ta tiri šrbije, tari > ėmė 

demonstruoti Marųuette Parke. 
. Tri buvo tik pirmoji demon

stracijų stadija. Kaip skelbia
ma, jos tęsis ir tatai Kova ga
li būti dar aršesnė, ir kai šis re
portažas bus atspausdintas, gal 
čia bus įvykę dar baisesnių da- 
lykų-

Pirmadienio vakare, vos pa-

Visi keturių dienos daly
viai Lakewood parke Išrašomi 
ne tik linksmintis ir vaišintis, 
bet taip pat kviečiami pasižiū- 
rėti ir programos, tam bus sa- 

. Įėję. Atvykę nesigailėsite.

Lietuviu dienaLakewood, Pa.
šiemet surengė sa- 

prieš šventę įvyko Pottsvlėje, vo įspūdingą kantatą. Choro 
Longos restorano patalpose. Po- * pasiklausyti bus visiem didis 
sėdžiai vadovavo tam. St Luk- malonumas-.
šys. Apsvarstyti lietuvių dieną Iš Pirilade^riiijos atvyksta ir 
liečią reikalai. Nutarta 52 tie- šokėjų grupė, kuri visus pra
tariu dieną Lakevvood Pa. įkir- džiugiu* lietuvių tautiniais So
ti prel. J. Karaliaus . pagerbi
mui. Kaip žinoma, šiemet kun- 
J. Kataras tavo šv. Tėvo pakeL

ELENĄ KRASAUSKAS
P. O. Bož'397, West Hyannis Port, Cape Cod. Mass. 

’ tel. HYannis, Gode 617 - 775-9216

B 1-0799 
,0-4 vai.

CHICAGO, DLL.: 6775 8o. Western Ave^ teL CK 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
tottadienį nuo 10 ikf 3 vaL poptet.

Svečiai E BradBjos
Grįždami iš jaunimo kongre

so, pereitą savaitę redakcijoje 
apsilankė trys Brazilijos lietu
vių jaunimo atstovai-

Angeline Dirsytė — Brazili
joj gimusi lietuvaitė, dirba 
kaip slaugė vienoje ligoninėj 
ir įsijungusi į lietuviškų para
pijų veiklą. Brooklyne apsisto-

LITAS Investing Co. Ine. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitų (ligi 516%)
Skolintia aatomaiiMms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto tr Kitais reikalais.- 4
V. VEBSLIONAS, 100-21 89th Avė., RictUbond HH1 NX
Darbo valandos: Sldkiadieniuis 6-9 vah vUk.; šeitadienii

Jau antri metai, kaip Lietu
vių Taryta drauge su latviais ir 
estais rengia baisiojo birželio 
minėjimus- Yra sudarytas bend
ras 12 narių komitetas (po 4 iš 
kiekvienos tautos).

šiemet okupacijos minėjimas 
tavo nukreiptas į amerikiečių 
visuomenę. Buvo informuota 
spauda, radijas, tavo ktapte-

■ " -A.'. - - i.

r difelį attaMtsitifr

Rezultatai tave geri. Keletas 
kongresmanų kalbėjo JAV <m- 
grėsė ir stvo kritas stapausfi- 
no Congrestamal Retad. NJ. 
gutarriatertas Rfchtfd J. Hugh
es paskelbė proklamaciją, & 
imncMmas pavergtų tautų savan 
tę liepa 17-23. DHigji farikntš- 
čiai palankiai patanėjo dkupa- 
cijoB u trenmo sūnūs.

#—t ■<. «re > vv<t U- _ ė-- uv ■ #fvaffių tuuejKBų Mtnyaoae
Duva sultonu dudutojo komi
teto ir gubernatoriėM nitai fr 
žmonėm tavo ffriinenamos Bal
tijos tintų neišimta.

Bėndratis koatitetes dėkoja
- t - v -f— >*- —tt- *VMiem, žūna vmijomu ar kuo- 
tau Mdu prisidėjo prie Mo žy-

TeL HYacirrt 7-4677
422 Menahan Street, Ridg«wood, Brootiyn, N. Y.

Vfržuje parodoma sptata iiardoma

A 5 (ML F S C fl B JUG t K F U1N t f t B t, lac- 
_ YtaMte Dfcifimtaa, . Gražiausia Baidų Krautuvė 

bAiAlb 3M 8m a. BMb t h 2 Avenuo) H. Y.C.

jo pas p. Ytabaras, tarta tidp Mo hetavht taflų beta
pai ntatatei priėmė Atarti- rimnata ehsra radėjas. Bfta- 
jus, Argentinos ir Urugvajaus 
atstoves.

€hroib ŽBasėBanyiė tav. 
beturiu choro tart, talkina Be- 
tarištaje veikioje tėvam jėzui
tam. Dirta Jungtinių Tautų 
San Paulo skyriaus raštinėje.

te, prugr—oje dalyvaus Pbila- 
dtaphijae Yauttaa ansamblis, 
vaduta^auĮte L Kaulinio. An- 
sanfttayrt’gerai žinomas ne 
tik PMIadefobijoje, bet ir kur

Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, aut/^rnoUUų, baldų Ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax ožptidymas, Mutual Funds — Pi
nigų invastacijos.

' Kasdien nuo 9 iki 8 vai; Seitadieniais iki 6 vaL popiet.
87-09 Jamaica Av^,' Woodhavwi 21. N. Y. • Fri. VI 7Am

Naaaų ptihhaio, panžavtako, apdraMAui ir rieųkūta zailak 
žais IrrnifMtfa tu-

JOHN ORMAN AGENCY

Lietuviška vasarvietė Catskifl kalnuose
Atskiri tatai, nuosavas didelis baseinas
Ideali vieta poilsiui, savaitgaliams . . .

Kreiptis:



VISUR

isįjį, bet ir gyvuosius.
Sic keli tai

narstymą maža atošvaitė.
Velionis Alfonsas Jurskis

lykolb

lankė pareikšti velioniui pa
artai ir paskutinį sykį atsis- 
Mkinti,
Atsilankiusiųjų tarpe matėsi 
iš toliau atvykusią. ...
Po rožančiaus ir maldų, kul- 

trinių organizacijų vardu bu- 
> atsisveikinta su veikmių.
Inž. arch. vardu kalbėjo arch. 

mas Stelmokas, ramovėnų 
irdu —- pulk. šiaudys, anglų 
ilba—teisin. Jonas Stiklorius,

geidavima. kžcf nebūtu gėli t 
tai visuomenė jį suprato ta tą 
—~ ?*—f*
DVKCsaSvHBs> *®P *
dė. Jrvardu mdžjr m dėL 
Lietuvių FecMtaiir 143 daL Va
sario 16 gimnazijai- -4 -

Reii&jn ir rtėvynės meilė tai 
buvo du pagria&niai tihmtii, 
apie kuriuos sukosi visas velio
nio gyvenimas. Ir tai buvo ne 
žodinis apsisprendimas, bet ti
sų savo pastangų ta 'tankme 
nukreiptam^, • •

Jo straipmis “Mažian kalku
liacijos _ daugiau kontempliaci- 
cijos” knygoje “Mano pasaulė-

prašė, kad jo testą išklotą įį| 
žemės atvežta liaų 

raštuota drobe.
Naujas kapas supiltas. Gyviek 

ji turim užpildyti mirties pada
rytas spragas, e Aukščiausiojo 
paprašyti veliumo sietai amži
no atūso ir kad amžinoji švie
sa jam šviestą amžinai-

vardu — 
ž- Ardys. B. Raugas paskaitė 
slionies mintis iš knygos “Ma-
> Pasaulėžiūra”. Atsisveikini
mam vadovavo inž. Vyt Vo
ltas, kuris paskutinis tarė žo- 
į Amerikos L. B. vardu.
Tyliai skambėjo Marija, Ma
ja giesmės žodžiai...
Rugpjūčio 4 prieš 72 metus 

sUonis išvydo šj pasaulį ir rug- 
iūoo 4 iš šermenų patalpų 
rasidėjo jo paskutinė šioje že- 
ėje kelionė.
Karstą, apdengtą trispalve, 

jšė romovėnai ir inžinieriai, 
z. Andriejaus bažnyčioj gedu- 
ngas mišias aukojo klebonas 
un. čepukaitis, kun- Raila ir 
m. VaseL Mišių metu, giedojo 
>eros solistė Juzė Ąugaitytė,- 
irgonais palydint V. Matoniui.
Nors buvo darbo diena, į 

nžinojo poilsio vietą Prisikėli- 
io kapinėse, velionį palydėjo 

34 mašinos. Kapuose religi- 
es apeigas.'atliko kun. S. Rai- 
. Tyliai skambėjo Angelas Die-
> giesmės žodžiai ir iš lengvo 
irstąs nyko žemės glėbyje.
Velionis -jau nuo Mintaujos 

imnazijos laikų reiškėsi kultū-

Adolfas G.

RABTrOBD, CONN.
TRYS Bkuji: NCMI IR MIRĘ 

LIETUVIŲ FONDO NARIAI 
Reikia pripažinti, kad lietu

vių tarpe yra daug sektinių pa
vyzdžių. štai vienas gražus iš 
Hartfordo. _

Michalina Kutaitienė- -Saldu- ši geraširdė našlėpeųsininkė. L- 
Be to, dr. Antanui Šerkšnui 

mirus, vieton gėlių, Lietuvių 
Fondo Hartfordo vajaus komi
tetas surinko 120 dol. ir velio
nį dr. Antaną šerkšną įamžino 
Lietuvių Fondo nariu. Tai irgi

din- Justiną Guntulį Lietuvių 
Fondui pasiuntė 200 dol. Garbė 
jai! Sis garbingas pavyzdys tu
rėtų atsiliepti ir kitų širdyse. 
Nejaugi kiti yra mažesni patri- 
jotai ar mažiau pasiturį, negu

kaitė — našlė, pensininkė, buv. 
Marijampolės pašto .viršininko 
žmona, pati būdama Lietuvių 
Fondo nare, įamžino Lietuvių 
Fondo nariu savo brolį Petrą 
Saldoką, 5 pėst. pulko leitenan
tą, garbingai žuvusį už Lietu
vos nepriklausomybę kautynė
se su lenkais 1920 rugsėjo 22. 
Beržinskų apylinkėje prie Dūlių 
kaimo, Seinų apsk.

Taip pat Michalina Kutaitie- 
nė įamžino Lietuvių Fondo na
re savo dukterį Danutę Kutaity- 
tę, buvusią Sibire (ji taikino 
partizanam kovose prieš Lietu
vos okupantus bolševikus).'

Michąlina Kutaitienė, įamžin
dama Lietuvių Fondo nariais 
savo brolį ir dukterį per L. F. 
Hartfordo vajaus komiteto iž-

PADĖKA
Marytei, marčiom ir anūkėliui 
pareiškusiem užuojautą žodžiu, 
laiškais, spaudoje ir per radio 
nuoširdžiai dėkoju. Ačiū J. Ber
notui ir V. Čekanauskui už pa
rašytus straipsnius spaudoje. 
Dėkoju buvusiem Kauno Mari
jos Pėčkauskaitės vardo gimna
zijos mokiniam už prisiminimą 
savo mokytojo ir direktoriaus 
bei pareikštą man užuojautą.

IŠ Putnamo atvažiavusiom se
selėm Motinėlei Augustai, Mo
tinėlei Aloyzai ir seselei Feli- 

r. Kuzmickui ir J. Guntuliui cijai, iš New Yorko L. Speraus- 
ešusiem karstą; kun. V. Cu- 
urui, V. Balčiūnui ir V. Kuz-

Mirus mano .brangiam vyrui 
.a. dr. Antanui šerkšnui, reiš- 
iu gilią padėką gerb. klebo- 
ui kun. J. Matučiui, kun. A. 
taraliui ir kun. Kartonui, at- 
dkiusiem šv. mišias už jo sie- 
į; muzikui Jurgiui Petkaičiui 
■ jo vyram Ig. Simonaičiui, G. 
imonaičiui, A. Petkaičiui, A. 
uzėniri, J. Norkūnui, P. Braz- 
žioniui, M. Palubinskui ir A. 
očiūnui giedojusiam bažny - 
ioje; V. Nenorta, K Tijūnė- 
ui, A. Kupriui, M. Palubinskui,

Michalina KutaStieni

imo žodi ant k

em
mie- 

ir
ažįstamiem, atriuntusiem prie 
arsto gėlių ir užprašiusiam už 
o sielą šv. Mišias. Man, mano 
imam Sigita ir Toliui, dukrai

kienei ir Noreikams ir visiem 
Hartfordo ir jo apylinkės lietu
viam, nepagailėjusiam paauko
ti darbo dieną ir dalyvavusiam 
laidotuvėse širdingai dėkoja.

Laidotuvių direktorei Karlo-. 
nienei už taip rūpestingą pas
kutinį patarnavimą esu labai

šerkšno atmintiniam įnašui au
kojo: 20 doL Sperauskų šeima 
(iš New Yorko), 10 doL dr- P. 
Vileišis (iš, Waterburi<< po t5 
doL: CC. Shimkus, H. Dapkus^ 
V. Balčiūnas A Ustjanauskas, 
A. Dragunevičius, J. Dragune- 
vičius. M. Palubinskas, T. Se
reika, A Kuprys, V. Nenortas, 

_ V. Dunikas, ;B- Kriščiūnas, J.
Guntulis, V. Kuzmickas (iŠ Wa- 
terburio), V. Liaukus, dr. J. 
Gailun, A. - Jucėnas ir J, 
Tijūnėlis. Lietuvių Fondo Hart
fordo vajaus komitetas aukoju- 
siem širdingai dėkoja.

LANKĖSI DR. A. KUDIRKA
Šakių miesto teisėjo a.a. Ku

dirkos sūnus dr. Arvydas Ku
dirka su žmona Aldona (Sidzi- 
kauskaite) iš San Francisco lie
pos 31 atvyko į Hartfordą ap
lankyti savo tetos Michalinos 
Kutaitienės, pusseserės Jūratės 
ir svainio Kazio Mikalauskų.

; Prieš pietus Daiva Mikalauskai- ,1 
tė atmintinai ir pasigėrėtinai' 
paskambino pianinu du gana 
sunkius kūrinius.

Dr- A. Kudirka prieš kurį lai
ką yra baigęs Coimecticucuto 
u-tą, o paskui baigė Purdue u- 
tą inž. daktaro laipsniu. Da
bar San Francisco Gen. Elect
ric bendrovėje eina inžinie - 
riaus-vykdytojo pareigas.

Palaidotas Paulius Šilaika
Liepos 29 savo namuose be

sėdėdamas staiga mirė Paulius 
Šilaika, sulaukęs 77 m. am
žiaus. Pirmadienį po gedulingų 
pamaldų švč. Trejybės bažny
čioje palaidotas, šv. Benedikto 
kapinėse, Bloomfielde. Velionis 
paliko žmoną Stefaniją ir sūnų 
Juozą. J. Bernotas.

ir di- 
susibū- 
(liepos

Matulaičio namų statyba 
pradedama
Kadangi sukanka 20 metų nuo įvedimo HiU-Burton 

programos, per kurią gauta valdžios paremta Matulaičio 
namų statybai, Connecticut valstybės ir sveikatos depar
tamento valdžios pareigūnai atvyksta į Putnamą rugpiū
čio 15 d. 2 vai. pp. žios sukakties atžymėti.

Su žia sukaktimi sutampa statybos pradžia. Kas tik 
gali, kviečiamas atvykti į žią ižkilmę statybos pradžią.

Lauksim visų Putnamo Nekalto Prasidėjimo vienuolyne

rugpiūčio 15 d.
2 vai, pp.

LABAI AČIŪ!

Stęvyklos uždarymo 
džiojo metinio lietuvių 
rimo mūsų. sodyboje
24) proga esame patyrusios la
bai daug ir įvairios pagalbos, 
kuri prailgino mūsų rankas, su
stiprino pasiryžimą išvesti iki 
galo jau suplanuotus darbus ir 
dar daugiau dėmesio skirti mū
sų jaunimo lietuviškumui stip
rinti.

Savybėje neužmiršime nė 
vieno, tačiau spaudoje visų mi
nėti neturime galimybės, todėl 
visiem kartu ir kiekvienam,at
skirai spaudos keliu tariame 
tik vieną nuoširdų žodį — 
AČIŪ!

Atskirą ačiū sakome mū
sų dailininkam (A. Galdikui, A. 
Elskui, V. Ignui, R- Ingelevičie- 
nei, J. Juodžiui, P. Jurkui, B. 
Gedvilienei, E. Kepalaitei, Mik
šiui, A. Zubfenei, M. Žukauskie
nei, R Viesului) už paskolini
mą savo kūrybos darbų, kad 
ne vien žodžiu, bet ir realiu 
faktu galėtume pristatyti sto
vyklavusiam jauniui dalį lie
tuvių kūrybos turtų — šį kar
tą gerą būrį menininkų.

Kasdieninėje maldoje prisi
minsime visus, savo dalyvavi
mu, darbu ar auka šia proga 
mus parėmusius. *

Nukiltai Pradėtosios
Marijui Seserys

Baltimorės žinios
Kardinolo vajus įvairiose pa

rapijose vyksta sėkmingai ir 
žmonės dosniai aukoja šiam kil
niam tikslui. Šv. Alfonso para
pijai tenka surinkti 115,0 0 0 
doL Nemažas skaičius lietuvių, 
suprasdami parapijos užduotį, 
prisideda pinigais ir pažadais, 
įsipareigodami išniokėti paža
dėtą sumą per 30 mėnesių. Pa
rapijoj vajuj vadovaująs kun. 
A. Dranginis laiškais primena 
apie įsipareigojimą ir padėkoja 
atsiliepusiem.

Nashtia, N. H.
Liepos . 19 staiga mirė Kazys 

NadzeHca, 75 m. amžiaus gyv. 
7 Sputh Street Velionis buvo 
pašarvotas Kazio Kazlausko lai
dotuvių name, 8 E. Pearl Str.

Palaidotas liepos 23 iš šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios šv. Kryžiaus (parapijos) 
kapinėse. Gedulo mišias auko
jo kldac kuų^Jū^tM^ucėvičius, _______ ______
M.S. ir taip pat rožančių ir mal- Marijos šventovę,- kur baigiama 

įrengti Šiluvos koplyčia. Taip 
pat lankėsi Lietuvos pasiunti
nybėje, kur labai maloniai pri
ėmė J. Kajeckas su žmona. An
tanas Kneižys dar aplankė savo 
buvusį bendradarbį Juozą Lauč- 
ką Amerikos Balso įstaigoje. 
Lietuvių skyriaus direktoriumi 
yra dr. Kostas Jurgėla, o vice
direktorium J. Laučka Aplan
kė ir Laučkų namus, kur malo
niai praleido sekmadienio po
pietę.

Hartforde svečiavosi pas gi- 
mines:. Maniką, Staniulis, Gil
mes, Vnkuš, Žitkus ir k. Bur- 
lingtone dar buvo užsukę pas 
Praną ir Nancy Kneižius. Į Na- 
shuą sugrįžo liepos 20 vakare.

Stasys Hendrick (AndriekuS), 
gyv. 7 Howard st. liepos 28 
sunkiai susirgo ir buvo nuvež
tas į Nashua Memorial ligoni
nę. Jis priklauso LRKSA 228

Kun. Antanas P. Knoižys, šv- 
Mykolo parapijos vikaras Hud- 
son, Mass., praeitą mėnesį lan
kėsi Nashua pas savo tėvą An
taną Kneižį ir tetą Teklę Mit- 
chell. Juos pasikvietė drauge 
aplankyti Kneižių šeimas Fair- 
field, Conn., ir Lancaster, Pa. 
bei kitas gimines Washingtone 
ir Hartforde, Conn.

Washingtone turėjo progos 
pamatyti Nekalto Prasidėjimo

das atkalbėjo šermenynėje ir 
kapinėse; giedojo varg. Jonas 
Tamulionis.

Velionis priklausė šv. Kazi
miero lietuvių parapijai ir jos 
draugijom: šv. Juozapo lietu
vių katalikų sąjungai, (buvo 
LDS garbės narys), ŠV. Kazimie
ro pašalpiniam klubai. Apašta
lavimo Maldos draugijai ir kt. 
Daug veikė parapijoj, drau
gijose ir visuomeninėje veiklo
je, ypač kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės.

y Liko Jiųdesy žmona Marijo- 
nJ^Naztžaikienė ir sūnus Jo
nas; du brohai Lietuvoje ir 
daug giminių.

Vladas Bajeržius iš So. Bos
ton, Mass., praeitą mėnesį bu
vo atvykęs pas p. Palevičius į 
Hudson, N.H., (šis miestelis tik 
tiltu atskirtas nuo Nashua), ir, 
sužinojęs, kad Antanas F. Knei- 
žys gyvena Nashua, tai lydi- kuopai. Yra viltis, kad su Die
nias Juozo Palevičiaus, atvyko vo pagalba pasveiks.
pas Kneižį. Tai buvo malonus 
susitikimas, nes Vladas Bajer- 
čius buvo jo artimas draugas ir f 
nuoširdus lietuvių radijo valan
dos rėmėjas.

Petras Tamulionis, 77 m. am
žiaus, gyv. 32 Vine Street, Na
shua mieste pragyveno 55 m., 
po ilgos ligos mirė liepos 16. 
Velionis buvo pašarvotas Kazio 
Kazlausko laidotuvių namuose. 
Palaidotas iškilmingai iš šv. Ka
zimiero liet parapijos bažny
čios šv. Kryžiaus kapinėse lie
pos 19 po gedulingų mišių, ku
rias aukojo vebonio giminaitis 
kun. Juozas Svirskas, šv. Petro 
lietuvhj parapijos vikaras, So. 
Boston. Mass. Asistavo kleb. 
kun. Juozas Bucevičius, M- S. ir 
kun. Robert Davis, M.S. Sanktu- 
arijoj sėdėjo kun. KranceviSus 
iš Troy, N.Y. Vargonais grojo ir 
giedojo muz. J. Tamulionis.

Kapinėse maldas atkalbė
jo kun. J. Svirskas, dalyvaujant

Pas. Juliy Grigą, gyv. 29 
Allds st., atvyko iš Kalifornijos 
jo sesuo Bertha ir svainis 
Haines Detrol praleisti atosto
gų. Jie yra mokytojai. Bertha 
(Grigaitė) Detrol gavo stipendi
ją ir leidimą rudenį vykti Į 
Prancūziją ir studijuoti prancū
zų kalbą.

Vincas Grigas, 76 metų am
žiaus, mirė liepos 27. Gyveno 
344 Main St Buvo pašarvotas 
Kazio Kazlausko laidotuvių na
muose. Iškilmingai palaidotas 
liepos 30 iš šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapinėse. Gedulingas 
mišias aukojo kleb. kun. Jonas 
Bucevičius- Nuliūdime paliko

'z w«y ‘-i nr.
\ — Nauja vadovybė išrinkta 
MĮ P. MarijOB Nekaltai Pra
dėtos seserų kongregacijoj. Vy- 
. muštoji vadovė bus motina M.

y Aloyza, sesuo M. Paulė — pir- 
* moji patarėja, sesuo M. Fetici-

—- antroji patarėja, sesuo M. 
U Bernadeta — trečioji patarėja, 
" sfesuo M. Bernarda — ketvirto

ji patarėja ir sekretorė. Buvusi, 
motina M. Augusta perima vy
riausios ekonomės pareigas.

— Putnama Nukulto Prasidė- * 
jimo vtanuolyno rugpiūčio 15 
EL Vaičekauskaitė (iš Australi- • 
jos) priima apžadus ir gaus Se
sers Marijos' Cecilijos, vardą. Į • 
noviciatą stoja Irena Gempai- 
tė iš Toronto, Marija Astraitė 
iš Grand Rapids, Mich., Gra-' 
žiną Savickaitė iš Chicagos Į 
postulantes — Jane Tumosaitė 
iš Toronto.

—- LRKA Susivienijimo sei
me, įvykusiame Pittsburghe lie
pos 31 — rugpiūčio 3, išrinkta 
nauja centro valdyba: pirm. L. 
šimutis, vicepirm. T. Mack-Mi- 
kelionis, sekr. V. Kvetkus, ižd. 
L. Donoravičienė, dvasios va
das prel. J. Baltusevičius. Iždo 

, globėjais išrinkti V. Jucius ir 
Abromaitis. Direktoriais — dr- 

' Šimaitis, Katilius ir Laučka. 
Labdarybės komisija: Poškienė, 
Srupšienė ir Gilbert. Teismo 
komisija: Gariiauskas, Rubinas 
ir Kisielius. Jaunimo komisija: 

'Vaimas, Mąčrijauškienė^ir GH-' 
lis. Statuto^komisija: Jakubka, 
Montvila ir Vitkus.

— Kun. Laurynas Kemėšis ' 
Australijoje sunkiai sužeistas 
automobilio katastrofoj. Nu
laužtas kairės rankos kaulas, 
sužeista koja ir veidas. Gydosi 
St. John of God ligoninėj, Su- 
biaco, W. Australia.

— Norį atostogauti pran
ciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte, Maine, kreiptasi: 
Franciscan Monastery, Kenne- - 
bunkport, Me. Telef. (207) 
967-2771.

LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ REZOLIUCIJOS

Liet. Fronto Bičiulių suvažia
vimas įvyko liepos 2-4 Chica- 
goje. Priimtos rezoliucijis, ku
rių santrauką čia spausdiname.

Pirmiausia Lietuvių Frontas 
kviečia visą lietuvių visuome
nę nuolat ieškoti vienybės lietu
viškais klausimais ir skatina iš
laikyti lietuvišką kūrybingumą. 
Politinę kovą už Lietuvos lais- 'C 
vę Lietuvių Frontas laiko pačiu 
pagrindiniu lietuviškos" išeivijos 
uždaviniu ir kviečia tos kovos 
vadovus imtis naujos iniciaty
vos ir metodų, kad į kovą būtų 
sutelktas lietuviškas jaunimas 
ir kad būtų naudojama lietu
viška kūryba kovai paremt Su
važiavimas ragina narius sustip
rinti Lietuvių Fronto organiza
ciją kaip gyvosios lietuviškosios 
kūrybinės dvasios sąjūdį, pasi
sako už perijodinį “I Laisvę” 
žurnalo leidimą. Rezoliucijos 
baigiamos visa eile sveikinimų.

4

dukterį Malviną Grigas, anūką 
Vincą Grigą, proanūką ir daug 
giminių. A.

vyskupijos, jaunimo organizaci
ja grąžtai pasireiškia ir šv. Al
fonso parapijos jaunimo tarpe. 
Kas mėnesį ruaštami įdomūs 
parengimai. Rugpiūčio 5 mūsų 
jaunimas dalyvavo St Mary 
Star of tbe Sea parapijos šo
kiuose, grojant geram orkest
rui iš New Jersey. Rugpiūčio 
19 dalyvaus gegužinėje šv. Be
nedikto parapijos salėje- Visi 
nariai kviečiami gausiai ta
me parengime atsilankyti.

Java Pleikienė, ankstesnės

P. Krancevičhii ir varg. J. Ta- 
mulioniui. ~r

Velionis priklausė šv. Kazi
miero lietuvių parapijai ir šv. 
Kazimiero pašalpiniam klubui.

(Simonaitytę) Tamulionienę, 
dukterį Steną ir žentą su šei
ma, sūnų Albiną, penktas anū
kus, vieną proanūką ir daug gi; 
minių.

dalingos mišios už jos sielą su
kartos lietuvė, visą laiką gyve- kotos šv. Alfonso bažnyčioje 
naši Baltimorėje, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė liepos 
30. Velionė 'buvo ne tik ištiki
ma šv. Alfonso parapijos narė, 
bet ir susipratusi lietuvė. Ge-

rugpiūčio 2. Palaidota New Ca- 
thedral kilpinėse. Ūko nuliū
dusios dukros Norma, Ulė ir 
Magdė bei eilė anūkų.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS.ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASl RY20 M E— ĮVYKDYSI ME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMt PRANCIŠKONAM* BROOKL.YNE (BUILDINC FU N D) 
M0 BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

T
Siunčiu auk* . ......... statybų fondui Ir pralau |r«iyti mane / mūsų
Seimų f mūsų mirusiuosius
□ GarMs ftmdatortae ($1000)
□..Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500)
□ Rėmėjus (matssne suks)

Pasttudu i* viso paaukoti ateityje statybų fondui..

ADRESAS ___________________ ___________ ________

(Vi»nu aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deducUbie)



RESTAURANTS
NURSING CARE

WEST POINT FARMS

FUNERAL HOME

NURSING KOMES

Joseph Garszva
CARSON PLUMBING & HEATING

OUTLAW8 BOOKKEEPING

TYPING SERVICE

HENRY HUDSON HOTEL

GENERAL RETREAT

FUNERAL MRECTORS

KARLONAS
FUNERAL HOMESALVO

CARROL

NINO BUFFA

FOR SOUND - HEAT and COLD
KAY LAURE
IEAUTY

SCHOOL

struktavimui. Kursų kaina __
30 doL, įskaitant kambarį ir 
pilną pragyveaimų. Nep^ėgian- 
|w»m kUISU kaina

Tikram malonumui b&tinai 
užsakyk Rheingold alų, 
savo mėgiamoj aludėje 
ar restorane.

CORMARIA 
RETREAT HOUSE

Labor Day Weekend—Sept. 2-5 
Bus service from and to New York

MARCRE8T RĘST HOME 
For Senier Citizen*

MAR1AN MANOR 
NURSING HOME

Sag Harbor, LX N. Y. 11963 
Tek 516 - 725-9788

186 Fifth Avenue N.Y.C. N.Y. 
Free Pick-Up and Delfvery 

CaN 924-6070-1-2

Toy Demonstraton $4.00 per hour 
guaranteed The original Discount 
Party Plan. No investment. Com- 
missions to 25%. Write, or call col- 
lect: Mrs. Eileen Clausen, American 
Home Toy Parties, Ine. 66 Saddle 
Dane. Centereach, N. Y. TeL (516) 
588-6662

CaDfoei

J.F. K. CONSTRUCTION 
COMPANY, Ine.

ROBĘRT E. V/HELAN 
66-27 Fresb Pond Road Ridgewood 

EM 6-4444

Exclusi vely Life Cotor 
429 84th Street Brooklyn 

Call 833-2429 or 833-8747
Don’t Be Cheatedl! Let us do your 
HOME IMPROVEMENTS at a price 
to suft your pocket. Painting, plum- 
bing, pfasėertng, electrical, roofing. 
Also light moving. Ali work guar
anteed. 425 Lincoln PI., Brooklyn; 
24 hr. telephone service: 789-9368 - 
771-7906 - 783-6177.

Programoj: susipažinimas su 
Sėtuvių sporto raida, mūsų da
bartinė sporto struktūra, klubi
nė administracija ir praktiška 
veikla, ideologinis lietuvio spor
tininko pasiruošimas, teoreti
nis (pagal galimybes ir faktiš
kas) susipažinimas su paskirom 
sporto šakom, paruošimo meto
dais ir pan. _

Lietuvių sporto klubai ir ki- 
tos. lietuvių jaunimo organiza- 
ei jos kviečiamos paraginti savo 
narius kursuose dalyvauti.

Dėl informacijos ir registra
cijos kreiptis: Jonas Bagdonas, 
6421 S. Richmond, Chicago, III. 
60629- TeL 773-8370.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS' 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Fbreat Fvray Statom}

2 ir likusieji povtenv
Angfljoo “OmT, liepos Nr. 500, 

skelbia, kad Poetai Chess “1965 
Cbampionabip** Mončiunskas pasie
kė dvi pergales prieš Bennet ir Sto
to, o «u Sottare sužaidė lygtomis. 
. Prie* 36 oarių U<avaB komanda. 
(Mikėnas, VIstaneckis, Vaitonis, 
Luckis, Abromavičius, Arlauskas, 
Škėma, Tautvaišas, Sktoniauskas tr 
Balkevičius), 1936 metų šachmatų 
Olimpiadoj, Mūnchene, baigė 11-toj 
vietoj, pralenkusi 16valstybių: Suo
miją, Olandiją, Rumuniją, Norvegi
ją. Braziliją, Šveicariją, Italiją, Is
landiją, PrancOdją Ir Bulgariją. 
1936 m. Kauno p-bes laimėjo Vladas 
Mikėnas, sukosės 14:1 (2 lygtom), 
Vistaneckis 12, Luckis 11*4, Disle- 
ris 11%, Aronavičtas 9, Tautvaišas 
8, Arlauskas,' Birmanaš, Žalys po 
7%, Abromavičius 6%, Škėma 5^, 
Skibniauskas ir Alkenickis po 5%, 
Sveikinas ir Podolskis po 3%, ir 
jgSMM 2%~

Ebcperts in Home Improvements - 
cement wurk and drfvevrays.our 
Hperlnlty. AM worfc.4tahe at MM»- 
able rotos — 2436 #. 8įtd tetitot 
Brooklyn caN; 378-3316 .

_ —ii * _••‘iiijrtiif' * ■ — ------ >---- w«------ -ana sc^permotL nomė coofnngr ana 
spėriai dteta Kates by the month 
$110 to $150 Cathofic Choreli near* 
by. Open all year round

Saddle Broolc Convalescent
15 Caldr^Ave. Saddlebrook N J. 

843-7333 
and

521 Ptoe Bnok RdL 
Uncott Paric, NJ. 07085 

Dial 201-606-8800

CRESCENT BEACH COLONY <m 
beautfful Gardtner Bay right on the 
beach. The North Sbere’s finest re- 
sort, 2% rm efSriency cottages, aH 
eųuippedl Daily mald service. Grif 
privfleges, svttmnlng, bostfng, flsh-

Call cpllect 
MR. DUNCAN 

201 TA 4-3232

(JIEpnCII MavMMSMD 
(ARMAKAU8KA8)

Graborius - Balaamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooidyn, N. Y.

Registered Nurse living in beautiful 
country, " 30 minutes drive from 
NYC wisheš 1 or 2 ladies who need 
good nursing care. 24 hour duty.

(914) EL 7-0183

board, Į^ay arės, beautiful lawns & 
gupdaos; doaa to dKBChtti 

Jlm A KatMeen Kavanagti
P.O. Bok 223 Greenport, LX 

TeL 516 - 477-0525

CARR8 GUE8T HOU8E 
156 WartJington Street 

Bloomfield N.J.
Home fdr mobile sentor citizens — 
State Ucensed fully air conditioned

WEEKEND RETREAT 
FOR LADIES

17 West 32nd Street — LA 4-3336 
Near Macy*s A G&nbels N.Y. Stores 

Perma-Creme; totally new lasting 
beauty. You’U love the way Maggie 
and her staff of hair stndgbtening 
experts and stylists treat your hair.

Reg. $2008 Spėriai $10X0 
Come..i let Maggie re-make and 
awake- a wobdrous new crovning 
glorions you..

. Neąr. all &ihv&ys, ~ r1 
Ctosed Mondays

pavestos P. Petrošiui, X Bag- 
ddteii ir P. Žnmbakim. Sušau
tų skaičius ribotis — JĮB as-

■. a • 2 v t

Pageidantma, kad krentan- 
tai būtų bent 17 m. amžiaus, 
turėtų gabumų jr norų aparto

Specialists in alterations - jobbing 
x We service all Brooklyn 
Nite or Day Emergency Number 

' Call IN 7-9023

It You ReaUy Want Your Car to Go 
See MARIO

MARIO’S Auto Inspection Service 
Mario De Santis, Prop. — Auto re- 
pairs, skiUed mechanics. Shell Bay 
Road, MayviUe (Opp. EMt ot State 
Inspection Service) Cape May Court 
House, NJ. Phone (609) 465-5607

AEON HOME (MPROVEMENT 
CON8T CO.

Painting - Decorating - Interior 
and Ibctertor - Paper Hanging 
Carpeatry Ali Boras 24Hours 

Service Free Estimates
CaN 256-9745

Monday, Wednesdayr Friday after- 
noon. Sleep in cne veekend ą month. 
Laundry. cleaning, cook dinner. $25 
per month. Plūs $25 for weekend. 
Call HY 9-8355.

G0WEN 
FUNERAL HOME 

Joseph J. Staudt, Director 
233 Somerset St. 

New Bnmsivfck, NJT. 
Pitone: Kltoner 5-1344

Unusual new restaurant on scenic 
200 aere Ramapo retreat Inspired 
Continental and American -emisine, 
cocktafls. N.Y. Thniway, Exit 16, 
or Interstate Parinvay to New York 
Thruway to Upstate N.Y., Smith 
Ctove Rd., 1% mi. Ctosed Mondays.

Broobvood Convdesceirf
30 Legrro^n St Sadcfiebrook N J. 

843-8411
Offers Hospital Extension Service 
in treatment for the convalescent 
and rehabilitive patient in our new 
ultra modern Nursing Homes. All 
rooms on one level. 24 hour nursing 
care Doctor on call

Call 201-843-7333
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
mieato dalyse; veflda veotflMja. 

Tri. Virpinta 7-4499

PHOTOGRAPHY 
PAPPAS PHOTOS 

For all occaskms ForWeddings 
Connnuntons and Confirmattons

VAITKUS. 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Diktoriui

MARINE SHIP 
for night sbift 

Maridnery tnckground reųuired 
201-7M-O488

FUNERAL HOME 
Iro.

ANdrew 5-2987
Affiliated vvith the Huntington 
Nursing -Home Himtington Ny 

Veterans Mem. HTvroy Hauppauge

statome įvairaus dydito 
Danjui namus, kuriuo! 
galima tuoj įsigyti. Pri* 
kurnu užsakymus pasta* 
tyti pagal pirkėjo pageb 
advtmus ant mūsų arka 
pirkėjo tanta. Statybų 
atlMum sųMningai pagal 
SMiĖariBBų už labai pri* 
aksomų kainų. Vi—<■ rat* 
kalate kreiptis pas staty* 
bintekų Andrių Annouų 

M&1IAN148K

A Home away from Rome HOTEL 
LUCERNE 201 W 79Oi N.Y.C. 
btock from Broadvvay A 790> Street 
% Mock from subvvay Convenient 
to everything in the besit «t N.Y.C. 
Newfy ftūnfahed 1-2-3 room suites 
wtth kttebenettes under new man- 
agement loderate ratas ES 2-7180

INSULATION FOAMCD IN PLAC6
New mstarfal. Lear covt ReliaMe and 

teMBi fbst iMtallaUon. Hlfii heat stabtltty: 
K +428F —319*. Airptene notse mrft: 
E 80% - 93% ateorūioa 
R Hlfh Dlmenrionsl ItaHMy
E The ideal moteriai for: Buildings,

Tanks, Plptag and Plpe Conduita, 
Traller ConMructlon. Lerge Re- 
frigeratfon Unitą

- 8OUND RETREAT CORP. 
Bok 490 

SnM- N«w York 10021
Phone: RH 4-0625 - HY 7-5117

Camhri^y, Mass.
_, ; NOTARY PUBLIC .

PatamavtmMs dfedė H naktj. Mb- 
deraMfca koplyčia lecmeeitms dy- 
kat Aptarnauja Cąmbridgo ir; 
Bostono kotonfjas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos paėids ir 1

Visit our Luxurtoos Park LBte 
Setting andBijoy the SSegance 

at Rs FacflRfes 
' LINCOLN PARK

Brook Lo4$S kuning Home men A 
women post-operative, convalescent 
invalida, agsd Registered nurse in 
charge at aU ttmes Tbe finest fbod 
propewd imdor dSotiriaa sigwrvMou 
A pleškant pesceful bome surround- 
ed by sparious truunSe 8L Mlehoete 
Church within the ores Priest comes 
for Hriy Communion svory moath. 
410 Ovebsrd St Craatord N J. «- 
CaH 9M BR 8-8W3

Wanted Exp Operatore 
On Ladies Coats

Sectidii Work Steady Work 
Nice woridng conrittons 

JO8ANNA C0AT COMPANY 
600 Broadvay N.Y.C. '

RU8TIC GAftfrElU — 273 Bay- 
ridge Avė — Uniąue outdoor dlring 
spot in Bay Ridg» Speriahring in 
Steak and Seafood. Open dally from 
noon 7 days a wsek Tour host Prier 
Moran _ 

CaN 745-9112

jmOBMTAS .v -s;.’..?.? 
37 Sberidan Ąvenue 

Brooklyn 3, N. Y. 
TsM.— APpItflHe 7-7088

CfcoM the Manhattan Hotel 
ŽtaOtšes to salt you 

CMI Nr. STINGO CO 5-6100

Lietuviai džiaugiasi geru gyvėnteatL
Jų malonumai geroj kompanijoj ar švenčių 
proga dar iškilmingesni kai gauna jų 
mėgiamą alų RhėingoM. t .
Kodėl jie jį mėgsta?
Mes nežinome, bet ką nors tikrai 
gerai darome.

TWINN COUNTY WATER 
WELLS DR1VEN

Also Sewers and Water Matus — 
inunediste service itasornable prices 
2507 Long Beach Road Oceanstde

Huntington Nursing Home 
“Operated under the latest Nursing 
Home staiKtanb” — Affiliated with 
Marian Manor Nursing Home 

NEW FIREPROOF

DESIRE 
interested people 

to take over payments 
on repossessed cars! 

NtJ CAŠH DOWN 
FREE PLATE8

24 hour lieensed mifses, rehabilitat- 
ing care, special diets; convalescents, 
terminai, chronics, retired guests; 
private and semi-private rooms (all 
with bath), elevator service, roof 
garden; conveniently located 4 bL 
from RR. station VVoodhuH Rd. &

Convalescent - Terminai - Chronic 
POST OPĖRATTVE 
RETIRED GUESTS 

ENVALIDS

Parduodamas dviejų šeimų 
namas su krautuve Wiltiams- 
burge. Prieinama, kaina. Skam
binti po 6 v.v- EV 7-5194. .

.MfcteilfeavųĮie šalia parko pri- 
vačKįH jnrdųjMkgųa^ šeimų nar 
mas su garažu, 6-5-4 kambariai 
Telef. VI 6-7065.



Plačioji Amerikos lietuvių vi-

dabar

RELIGINIS KONGRESAS

Išnuomojamas 5 kambarių 
tratas su apšildimu. Arti BMT 
traukinėlio ir parko. Kreiptis 
247 Starr St Ridgewoode.

rio minimalus įnašas 
doL Aukos Fondui priimamos 
ir mažesnėm sumom. Ištisa ei-

imtų dar šiais metais. Yra vil
čių, kad senatas tą padarys, 
jei tik met ryžtingai paveiksi
me senatorius.

Į Šiluvos koplyčios pašven
tinimo iškilmes Washingtone iš

Itendruomenėf .̂ nrgBitĮiBtįų ir 
spaudos atstovai kviečiami > šį 
sekmadienį, rugpiūčio 14, 6 v. 
v. dalyvauti Vokietijon grįžtan
čio Vasąrio 16gtawazijes mo-

vF.' Skėrys, Vasario 16 gim
nazijos mokytojas Ir Vakarų 
Vokietijos LB krašto valdybos 
narys, šį penktadienį, rugpiūčio 
12,8 vai- vak. kalbės Lietuviu 
piliečių draugijos salėje So. 
Bostone apie lietuvių gyvenimą 
Vokietijoje ir Vasario 16 gim
naziją.

Vincas Steponaitis, gyvenęs 
Dorchestery, staiga mirė lie
pos 31. Po gedulingų mišių šv. 
Petro liet parapijos bažnyčio
je So. Bostone palaidotas Cam- 
bridge kapinėse . rugpiūčio 3. 
Nuliūdime paliko žmoną, duk
rą ir sūnų- V. Steponaitis gimė 
1904 m. Paprūdžių km., Pilviš
kių valsč. Kaip savanoris kūrė
jas dalyvavo nepriklausomybės 
kovose. Lietuvoje tarnavo Že
mės banke. Įtek Lietuvoje, tiek 
išeivijoj bendradarbiavo eilėj 
lietuviškų laikraščių-

siuntė delegatai* P. Montvila, 
A. Vainius, J. Giedraitis, Sprai- 
naitis ir B. Macijauskienė.

. £ ?•

Great Necke duodamas kam
barys ir išlaikymas moteriai ar 
vyrui sutinkančiam kartu gy
venti su šeima, kurioje yra du 
mokyklinio amžiaus berniukai. 
Informacijai skambinti dienos 
metu tarp 12 ir 2 vaL 516-HU 
7-9680 arba Darbininko admi
nistracijai GL 2-2923.

Praėjusiais metais rezoliuci
ja Lietuvos laisvinimo reikalu 
buvo pravesta JAV atstovų rū
muose - kongrese. Neturime su
stoti pusiaukelyje. Reikia rezo
liuciją pravesti ir JAV senate. 
Visam tam žygiui vadovauja re
zoliucijom remti'komitetas. Mes 
visi turime jam ateiti į talką 
darbu ir pinigine auka.
" Daroma įtakos senatoriams

Keliais atvejais rezoliucijų 
pravedimo reikalas buvo dis^ 
kituojamas JAV kongrese su 
rezoliucijom remti komiteto va
dovybės nariais. Neseniai rezo
liucijų komiteto pirm. L. Valiu
ką teko sutikti Detroite, kai vy
ko LB Tarybos sesija. Rezoliuci
jos pravedimo klausimą senate 
plačiai diskutavome. Paaiškėjo, 
kad šiuo metu daromas spaudi
mas į senato užsienio reikalų 
komisijos pirm.. senatorių J. 
William Fulbright, visus tos 
komisijos narius ir visus kitus 
senatorius. Spaudimas daromas 
telegramom ir laiškais. Liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais Iras or
ganizuojamos pabaltiečių dele
gacijos iš įvairių valstybių. De
legacijos lankys savo senatorius 
ir mėgins juos palenkti lietuvių 
reikalui Į šį darbą bus įjungti 
ir žymūs bei įtakingi amerikie
čiai. kurie spaus savo valstybių 
senatorius- 7

Rezoliucijoms remti komite
tas, padedamas visų talkinančių 
organizacijų, dės visas pastan
gas, kad senatas rezoliuciją pri-

Darbininko rudens parengi
mas įvyks spalio 9, sekmadie
ni, St Thomas parapijos audi
torijoje, Woodhavene. Progra
mą išpildys Bostono vaidintojų 
būrelis, vad. B- Kerbelienės. •

Lietuviai latvių šventėje. Lat
vių dainos ir ’ šokių draugija 
rugpiūčio 13 ruošia didžiulę 
šventę Jerseyville, N.J., latvių 
vasarvietės “Pnedaine” amfi
teatre, kuris^UJ^na keleta tūks
tančių žmonių, f šią šventę pa
kviesti ir lietuviai* “žibuoklių” 
sekstetas, vad. } solisto Liudo 
Stuko, ir tautinių šokių grupė 
“Baltija”, vad. Danutės ir Vla
do Mėlynių. Taip pat dalyvaus 
žymus latvių kanklių ansamb
lis iš Washingtono, D.C., ir 6 
latvių tautinių šokių grupės iš 
įvairių vietovių- “Priedaine” ga
lima pasiekti iš Newark, N. J., 
važiuojant 9-tu keliu iki Free- 
hold, N.J. Tada 33-čiu keliu va
žiuoti į rytus (į kairę) apie 5 
mylias iki “Priedaines”.

fagteną. NdCBtteM W t re- 
ilginį kongresą tikfviėoai die
nai — šeštadienini — ir tą pa
čią dieną grįžti, registruojasi 
visose lietimų parapųų raštinė
se. Autobusas išvyksta rugsėjo 
3, 7 vaL ryto nuo Maspetho 
bažnyčios ir sustoja 7:15 vaL 
prie Apreiškimo bažnyčios. Va
kare parveš į tas pačias vietas. 
Kaina 10 doL asmeniui.

DUODU AUKA ŠILUVOS KOPLYČIAI 
MANO AUKA RELIGINIAM KONGRESUI

&0S1C1U1 nggprpy renginio ko- 
mitetą, koriam pirmininkauti 

, sutiko. preL X Balkūnas, vice
pirmininkė iras p. Bronė Spū- 
dĮenė. NariarV. Alksninis, ku
nigas L. Jankus; Jonas Jankus, 
A. Kaunas, V. Padvarietis, kle
bonas kun- N. Pakalnis, kun. S. 
Rafta< E. Vaišnoraitė ir M. Vir- 
bickienė. Pagerbimo programo
je rugsėjo 18 bus iškilmingos 
pamaldos Apreiškimo bažny
čioje ir banketas New Yorke— 
Manhattan. Pagrindinė kalbėto
ja iras dr. E. Armanienė iš Bal- 
timorės, per pamaldas pamoks
ią sakys vysk. Ė. Swanstrom.

K.LJ.

vietos jau išparduotos. Antram 
autobusui reikiamas keleivių 
skaičius dar nesusidarė

Laužu aklai — ASS Filisterių 
skautų sąjungos nauja plokšte- Kings County demokratų komi- 
lė, kurioje įdainuota 16 skau
tiškų dainų. Išpildo 4 oktetai. 
Kaina 4 dol. Stereo — 4.50 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c- 
ši ir kitos lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininke, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Iš^m^)m^i|4i^i^as nedidelis kam
barys 103 So. 4th St Brook
lyne (netoli Angelų Karalienės mojama krautuvė, kurią gali- 
baŽnySds). Skambinti teL EV ma tuoj pat atidaryti. Informa- 
4-5233. rijai skambinti VI 6-3594.

UpsteteNtovYork prie EL 
lenville parduodama 28 akrai 
žemės su moderniškais pasta
tais. Cottage, baseinas bei 2 
privatūs šuliniai, prie gražaus 
kelio ir kiti patogumai Par
duodama už prieinamą. kainą 
Informacijai rašyti: Darbinin
ko adm., 910 WiDoughby Avė-, 
Brooklyn, N.Y., 11221 arba 
skambinti GL 2-2923.

1962 buvo įsteigtas Lietuvių 
Fondas. Jis auga ir jau pare
mia Amerikos lietuvių tautinę 
veiklą. Fondo siekimas — su
kelti milijoną dolerių. Fondo 
pagrindinis kapitalas neliečia
mas, o tik kapitalo procentai 
ir dividentai kasmet paskirsto
mi Amerikos lietuvių tautinei 
kultūrai remti, skatinti bei ug-

Leonės Lukaševičienės 7 
mirties metines minint, pamal
dos tėvų pranciškonų koplyčio- 
je bus šeštadienį, rugpiūčio 20, 
10 vaL ryto.

Aleksandra V.. Merker, Dar- 
Įpnteko skaitytoja* iš Teaneek, 
N J, atsiuntė redakcijai sveiki
nimus iš Romos. Lankydama Is
landiją, Liuksemburgą, Prancū
ziją ir Italiją nutapė nemaža 
paveikslų. Po audiencijos pas 
Šv. Tėvą išvyko į Izraelį.

keto bilietų gan neboti tventinimo diena. Autobusai ve* ii vMboeto į iven- 
tovę; taipgi bus galima ap ttOrtti riag Waahingtono mieat*. Uinkyti vietas 
ir bilietas Ugi rugptOMo 27 d. prie visų lietuviu par. balnyčių. iv. Jurgio pa
rapijiečiai tevyksta nuo Prancilkonų vienuolyno.

ŠILUVOS KOPLYČIOS ŠVENTINIMAS Vietos užsakymas: 
’ ■ S , p

P. Šv. Nekalto Prasidėjimo šventovėje c
Washingtone

išsamaus pranešimo bus rodo
mi paveikslai iš gimnazijos gy
venimo. Tiiippat busTgaltina 
įpokėti būrelio nario mokestį, 
nes vasaros metu būrelių vado
vam sunku visus i narius susi-, 
tikti. Susirinkimas įvyks Bru- 
čo svetainėje, Woodhavene, 86- 

716 Jamaica Avė. Jei rinksimės 
punktualiai, susirinkimas nebus 
ilgas- . ’. 7 v
; X Parojus iš Brookfyno jau 
antrą vasarą atostogom kviečia- 
■ųiąs į ^Jened” stovyklą Cats- 
kih kainuose. Laužų ir paren
gimų progom skaitė savę kūry
bos eilėraščių. J. Parojus iš a- 
tostofeų jau grįfo ir rengiasi iš

leisti dar vieną knygą.
*. A.L.K. Motery sąiun9M 29 
. kuopa rengia 50 metų sukak
ties minėjimą Apreiškimo pa
rapijos salėje spalio 2, sekma- 

: Šienį. 11 vaL šv. mišios, 1:30 v. 
> iškilmingi pietūs su prograna 
'*įr šokiais.

j šv. Jurgio Ketuviy parapijos 
gagužM — piknikas įvyksta šį 
sekmadienį, rugpiūčio 14, 1 v. 
popiet Prospect Hali ir Picnic 
Grounds (tarp 5 ir . -6 Avė.) 
Brooklyne. Kun. Beb. A. Pet
rauskas maloniai kviečia visus 
parapiečius, pažįstamus bei kai
mynus užsukti , ir įdomiai pra- 
tefefisrimdferio popietę.

Rožė Mainelytė šią - savaitę 
išvyko atostogų į X Adomonio 
vilą Osterrilįe, Cape Cod.

Ką ir kaip turimo daryti
Rašykime visi trumpą laišką 

ar siųskime telegramą senato
riui Fulbright, jo komisijos na
riam ir abiem New Yorko vals
tybės senatoriam. Laiškų pa
vyzdžiai dažnai duodami Darbi
ninke bei kituose laikraščiuose. 
LB apylinkių vadovybės, kitų 
organizacijų valdybos ir pavie
niai lietuviai turėtų imtis ini
ciatyvos ir suorganizuoti laiškų 
bei telegramų siuntimą 
shingtoną.

I»aikas šiam reikalui 
yra labai tinkamas.

Rezoliucijom pravesti 
nemaža lėšų. Tad lietuvių orga
nizacijos bei geros valios lie
tuviai turi rezoliucijų komitetui 
ateiti į pagalbą savo auka. Rei
kalas svarbus! Padėkime jį. į-

Kun. J. Svirskas rugpiūčio 13 
užbaigia atostogas ir grįžta į šv. 
Petro parapiją. Jis organizuoja 
ir vadovaus ekskursijai į Wash-

Šiam komitetui vadovau- ingtoną.

J- Zuromskį perkėlus klebonu 
į Loveli, Mass., jo vietoje įga
liotas kun. J. Klimas. Komite
tas per keletą metų surinko 
8,522 dol. Komitetas savo dar
bą laiko užbaigtu ir likviduoja-

Prenumerateriai, pakaičių 
gyvenamą vietą ir prtsiunčią 
administracijai naują adresą, la
bai prašomi pažymėti taip pat 
ir seną adresą.

Autobusą Ir nakvyną vienai nakčiai už 
Autobusą ir nakvyną dviem naktim et 127.00 
Tiktai nakvyną vienai nakčiai m2 
Tiktai nakvyną dviem naktim ut OtkN 
Tiktai autobuso ten Ir atgal (eskimą*"!) ui (t-00 
Banketui biHelą sekmadienio vakar* id S100D

LIETUVIAI NEW YORKO 
DEMOKRATŲ VEIKLOJE

Kazimiera Genevich, Brook
lyn, N.Y., išrinkta pilnateise 
nare j Kings County demokra
tų komitetą. Išrinkta birželio 
“primary eleetion” metu ir šio
se pareigose pasiliks iki 1968. 
Tuo pačiu K. Genevich tapo 38x 
demokratų distrikto komiteto 
nare- i------—----------- --------------
ja Anthony Travia, New Yorko 
valstijos seimo lyderis.

Kitas lietuvių kilmės narys Bostono vyks šv. Petro parapi
jos CYO ir vienas autobusas 

tete — Aleksandras Poderis, gi- ekskursantų. Autobuse visos 
męs Brooklyne. Jis daugelį me
tų viename iš Cypress Hills 
“eleetion distriet” eina kapito
no pareigas. Jau ketvirti me
tai pakeltas į 38-to distrikto 
klubo 
Taip pat jis išrinktas delegatu soies, cotor ir kt. TV, Tapė 
į demokratų konvenciją spalio recorderiai, patefonai, fonogra- 
7, kur bus renkamas demokra- fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
tų kandidatas į New Yorko gu- cash registeriai, rašomas maš. 
bernatorius. visomis kalbomis. Visi gaminiai

šių lietuvių kilmės amerikie- Teiefunken, Grundig, Zenith, 
čių dėka Lietuvos vardas Broo- Burroughs, (Mympia, Rpyal etc. 
klyno demokratų vadovų ,tar- Katalogus ir informacijas gau- 
pe plačiai* žinomas, gi Lietuvos rite tik pranešę savo adresą: 
išlaisvinimo reikalas visokerio- J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
pai remiamas. R Northport, N.Y^ 11731.

Cypress Mills sekcijoj išnuo-
Wood>Mvbnb išnuomojamas mojamas butas iš 6 didelių 

tratas iš 4 kambarių antrame kambarių su moderniška vir- 
aukšte. Informacijai skambinti 
Vakarais po 6 vaL teL 441- 
4850.

-. Parduodamas namas Mastic, 
N.Y. Namas su 3 miegamais, 
gyvenamas visus metus. Garo 
apšildymas. Rūsys. Privati prie
plauka. Kaina 12,900 doL Po 9 
vaL ' vak- skambinti 516-28161

rugsėjo 3,4 ir 5 d. 
STATLER HILTON HOTEL 

N. W. 16 prie K ir L gatvių, Washingtone

Angelė Vakauzienė, LMKF 
Bostono skyr. pirmininkė, sun
kiai susirgo ir paguldyta New 
England Medical Center ligoni
nėj, 171 Harrison Avė., Bos
tone.

A. Manomaitis ir R. šimė- 
nahe susituokė liepos 30.

Stepono ir Valentinos Min
kę ririijb valandėlės gegužinė 
įvyksta šį sekmadienį Romuvos 
parke, Brockton, Mass.

Marijai Dangun Ėmimo šven
tėje, rugpiūčio 15, šv. Petro pa
rapijoj šv. mišios bus šia tvar
ka: parapijos bažnyčioje — 7, 
8, 9 ir 10 vaL ryto ir 7:30 vai. 
vak.; parapijos koplyčioje —7 
ir 8 vaL ryto. <

Šiluvos koplyčios įrengimui 
Washingtone, D.C., ir So. Bos
tone šv. Petro parapijoj buvo 
sudarytas aukų rinkimo komite
tas. šį komitetą sukvietė prel. 
•P. Virmauskif ir pavedė vado
vauti kun. J. ZuromskiuL Kun.

UTHUANIAN REUGIOUS AID
225 80. 4th Otreot, Brooklyn, N.Y. 11211 
Totetenae: S04-1804

arba
BALFAS
105 Grane St, Brooktyn, N.Y. 11211 
Totetenae: 287-1422

Autebueal I* Brooklyne Ir Maspetho nuo ttetuvlą par. bateyčlą, nuo Pranci*- 
koną vienuolyno ir nuo Aaibnikų termemtete

Kohorta ten Ir atea* ir vionee nakties nakvyne 8184)0. Autobusai apletelta 
MRadtenio rytą 8 vaL — ragą. 3 d. ir racritta sMonedtaų vMumakų.

KeHone ten ir atgni Ir Ovieją nahtą nakvyne 827.00. Aut b beesi apbMMa M- 
tadterflo rytą 8 vaL, ruga. 3 d. ir sugitlte pirmadtenio vakarą apie 8 vaL

KeNonO ten ir atgal tą poetą dieną 88rik Autobusas spteidaa sekmadtento 
rytą 7 vaL, niftejo 4 d. Ir sugilta vėlai vakare.

tave ir apšūdymu. Tel. 647- 
2229

Reikalinga moteris prie ligo
nio dvi-tris valandas kiekvieną 
rytą. Yra mažas butas, kuriam 
galima apsistoti. Skambinti va
karais po 9 vaL VI 6-4693.

lė lietuvių jau yra įnešę Fon
dui po kelis šimtus, po tūkstan
tį ir po kelis tūkstančius dole
rių. Vienas įnašas yra net 16, 
000 dbL

Pagrindinis Forųio kapitalas 
šiuo metu jau siekia arti 300, 
000 doL šiais jaunimo metais 
Fondas turi pasiekti bent pu
sę milijono. Tam reikalingi 
nauji nariai. Didžiojo New Yor
ko lietuviai lig šiol Lietuvių 
Fondui deramo dėmesio dar ne
parodė ir jų įnašai Fondui pro
porcingai yra mažesni už kitų 
kolonijų įnašus.

Lietuvių Fondo vajaus New 
Yorko globos komitetas, didžiai 
vertindamas Lietuvių Fondo už
davinius, kreipiasi į Jus, mieli 
New Yorko lietuviai, su nuo
lankiu prašymu teikti Fondui 
daugiau paramos. Komitetas 
kviečia visus, jaunus ir senus, 
vyrus ir moteris, stoti Lietuvių 
Fondo nariais ir savo įnašais 
bei aukomis paremti Fondo 
augimą.

Lietuvos laisvės idėja bus į- 
gyvendinta tik visų lietuvių ryž
ta ir bendrom pastangom.

Lietuvių Fondo vajaus
New Yorko globos komitetas: 

PreL J. Balkūnas, dr. J. Kazic
kas, V. Sidzikauskas, dr. V. Sla

vinskas, J. Šlepetys


