
VANDUO ANT DE GAULLE MALŪNO 
svarstant, kas turi nulemti taiką viduriniuose rytuose: 
Jungtinės Tautos? ketvertas... ar tik dvejetas?

Amerika ir Sovietai sutarė karo pašiną
ibdyti ne taip lengva, nes Izraelis nori laimėti daugiau, Nasseris nori atsigrieb- 
o Sovietam neaišku,: naudos daugiau is taikos ar karo

stabdyti
tvirtintų ten savo įtaką. Kiek 
tai seksis, rodys tolesnės dery
bas dėl paliaubų ir taikos.

Palestino* karas daužė ne 
tik tankus ir lėktuvus. Jis dau
žė ir Jungtinių Tautų autorite-

10 CENTŲ ų. Lig šiol bent buvo kalba
ma, kad. taiką turi saugoti ir 
konfliktus spręsti Jungtinės 
Tautos. Dabar patys Jungtinių 
Tautų šalininkai viešai išpaži
no, kad Jungtinės Tautos yra 
bejėgės. Chr. Sc. Monitor (bir
želio 7) nusisuka nuo Saugumo 
Tarybos. Saugumo Taryba, sa
ko, nebus pajėgi ką nors efek-

zraolio • arabų kąrąs eina 
n frontais — ginklais Pa
loje ir derybom Jungtinė- 
autose.

DARYBOS DAVĖ PALIAUBAS, 
bot no talką.

Saugumo Taryboje birželio 6 
buvo priimtas visais balsais nu
tarimas, kad kariaujančios ša
lys nutrauktų karo veiksmus, 
šis nutarimas buvo priimtas So-

CLAI DAVĖ PERSVARĄ 
IELIUI, bet karo nebaigia, 
nklų karas pirmom dviem vietam atsisakius nuo ligšioli- 
om rodė Izraelio persvarą, 
ojo _ pasaulinio karo vokie- 
irartota taktika, žaibo smū- 
Izraelis sunaikino didelę 
Egipto aviacijos žemėje, 

rė sau patogesnes sąlygas 
i tankus, veržiantis pro 
i į Sueso kanalą ir į pie- 
į Sinajaus pusiasalį link 

bos įlankos. Jordano pusė- 
atkakliom kautynėm buvo 
ita iš Jordano Jeruzalės 
a pusė.

nio reikalavimo, kad Izraelio 
kariuomenė pasitrauktų į pozi
cijas, iš kurių pradėtas karas. 
Dėl šio atsisakymo ėjo kova 
pirmadienį ir antradienį šalia 
Saugumo Tarybos tarp Ameri
kos ir Sovietų atstovų —Gold- 
bergo ir Fedorenko. -

Pradžioje Fedorenko buvo 
ištikimas Nasseriui: rėmė to
kią paliaubų formulę, kuri bū
tų priimtina Nasseriui —kad 
Izraelis pasitrauktų į prieškari-

inklai davė naują padėtį 
rbom Jungtinėse Tautose.

nes pozicijas. Tai atmetė Izrae
lis ir Amerika. Po kompromi-

Sovietai pagrasino Izraeliui

Paliaubas yra, paliaubų nėra
augumo Tarybos priimtą pa- mo atveju.
bų rezoliuciją Izraelis svei-
) ir pasakė ją vykdysiąs, nutrauksią diplomatinius santy-
ir antroji pusė vykdys. Ant- kius,jei Izraelis karo veiksmų 
pusė — Egiptas, Syrija, Ira- nesustabdys. Arabai paskelbė 
Alžiras, Kuwait — rezoliu- kaltinimus Izraeliui, kad jis re- 
atmetė ir pažadėjo kariau- zotiueijės nevykdo, norėdamas 

Jordanas paliaubas priėmė daugiau teritorijos užimti.
įaskelbė kovos tik apsigyni- Syrija garsinusi įsibrovusi į

[aro eiga NASSERIO SĄJUNGININKAI
lirželio 8, po trijų karo die- Nasseris sujungė kovai prieš 

visais frontais laimėjimus toelį visus arabus Kai reikė-

jungininkai nebuvo uolūs. Pa
gal C. L. Sulzbergerio informa
ciją Libanas nieko nedarė, Sy
rija daugiau bravurino, negu 
darė; Jordanas savo nedidelę 
gerai treniruotą kariuomenę iš
statė vietose, kurios turėjo ma
ža strateginės reikšmės. Esą 
visa tai dėl to, kad minėti są
jungininkai Nasseriui nepasiti-

ičiavo Izraelis. Jo praneši- j° radyti darbais, są-
, Sinajaus dykumose Sharm 
ūk, iš kurio kontroliuojamas 
mas į Aųabos įlanką, jau bu- 
Izraelio rankose. Plotai tarp 
gevo dykumos iki Sueso ka- 
o — taip pat Izraelio užimti, 
ipto lėktuvų sunaikinta 441 
daugumas pirmą dieną ant 

nės. Jordano fronte Izraelio 
ikose visa Jeruzalė, Betlejus, 
richas.

IABŲ GINKLAS — NAFTA I 
»k jos arabai pagamina: 1
Viduriniuose rytuose 1966 į 
ftos pramonė siekė 9,305 I 
0 barelių dienai. Pirmoje vie- į 
įe eina Saudi Arabija — 3, I 
5,000, antroje Kuwait — 2, I 
5,000, toliau Persija (neara- | 
i) 2,110,000, Irakas — 1,390, 
10. Libija — 1,550,000, Alžk 
s —— 715,000.
iek jos tenka Amerikai:
Amerika suvartoja naftos I 
.8 mil. bar. dienai. To kiekio 
>ie 15 proc. įvežama iš Vene- 
lelos, Kanados ir Olandijos 
ntilų, apie 5 proc. iš arabų 
raštų.
Vietnamo karui metam rei- j 

alinga apie 40 mil. bar., pusė i 
> kiekio gaunama iš vidurinių i 
rtų, bet Amerika turi pakan- ; 
amai kitų šaltinių, ir Vietna- 
lui nepritruks.
lėk tenka Europai:
Anglija gauna iš vidurinių ry-" 
ą 55 proc. jos suvartojamos 
aftos. Vienas Kuwait duo- 
la 23 proc., mažiau Irakas ir 
Užiras. Prancūzija gauna iš 
en 41 proc. savo vartojamo 
:iekk>, Vokietija 23 ir Italija 
’5 proc.

— Amerika* Interesam Egip- 
e atstovauja Ispanijos atstovy
bė.

sinių Prancūzijos siūlymų, ku
riuos atmetė Egiptas, Fedoren- 
ko kreipėsi į Maskvą instrukci
jų. Karo eiga, palanki Izrae
liui, paskatino Maskvą atsisa
kyti nuo reikalavimo grąžinti 
Izraelį į pirmykštes pozicijas.

što dalyvavo drauge su Izrae
lio lėktuvais pūtimuose. Tuo 
aiškindamasis,: Nasseris nu
traukė su Amerika diplomati
nius santykius. Nutraukė ir Ira-

tyvaus sutarti, jei to reikalo ne
bus prieš tai sutarę Washing- 
tonas ir Maskva.

Palestinos reikalu Saugumo 
Taryba kalbėjo, kalbėjo, pas
kui jau kalbėtojų pritrūko, iki 
pagaliau daugelis ir į posėdžius 
neatėjo. Tik kai Goldbergas su
sitarė antradienio pavakarę su 
Fedoienko, tai Saugumo Tary
ba jų sutartas paliaubas patvir
tino per 5 minutes.

Tai viešas ir skurdus liudiji
mas apie instituciją, kuri buvo 
sukurta tariamai taikai palaiky
ti. Jau viešai spauda sako, kad 
Jungtinės Tautos gyvena nega
lia, dėl kurios turėjo likviduo
tis Tautų Sąjunga.

Egiptas uždare Sueso kanalą, 
čia Amerika ir Sovietai priėjo Kuwait, Irakas; Alžiras paskel- 
bendrą sprendimą, ir tada ga- bė nutraukę taftos tiekimą A- 
lėjo jį perkelti į Saugumo Ta- i 
rybą.

Maskvos nuolaida gali būti 
vertinama kaip Nasserio išdavi
mas. Maskva, kai pamatė, kad 
Nasseris nepateisino į jį inves
tuotų pusės bilijono dol. ver
tės ginklų, davė žingsnį atgal, 
palikdama sau laisvas rankas a- 
teičiai — neiti į tiesioginį kon
fliktą su Ameriką ir naudotis 
arabais prieš Ameriką pagal
momento galimybes.

merikai ir Anglijai.
Amerika ir ‘Anglija kaltini

mus atmetė, santykių nutrauki
mą apgailestavo ir įsakė A- 
merikos piliečiam išvykti iš ara
bų valstybių. ’ .

Aiškinama, kad žinia apie A- 
merikos ir Anglijos lėktuvų da
lyvavimą puolimuose norėta So
vietus įtraukti į aktyvią para
mą, o ekonominėm sankci
jom norėta sudaryti naują pa

Nasseris prie* karą' Nasseris karo eigoje

ARABŲ DIPLOMATIJA — at
sisakyti nuo diplomatiniu san
tykių su Amerika, bet ar tai 
arabų naudai..

Nasseris paleido antį — esą 
Amerikos ir Anglijos lėktuvai 
iš Lybijos bazės ir iš lėktuvne-

dėtį, kuri būtų arabam palan
kesnė derybose dėl santykių 
atnaujinimo ir taikos. Kiek tai 
bus naudinga patiem arabam, 
dar neaišku, bet visai aišku, 
kad tai naudinga Sovietam, 
nes tuo jau dabar Sovietam 
pavyko išstumti Amerikos į- 
taką iš vidurinių rytų, kad į-

TAIKA GALI BOTI PRIMES
TA, bet vargiai sutarta

Chr. Sc. Monitor birželio 7

bų formulei. Tolimesnė kova 
gali sudaryti naują padėti, ir 
dėl to konfliktas viduriniuose

Prancūzija, apeidama Saugu
mo Tarybos negalia, siūlė Pa
lestinos konfliktą svarstyti ke- 
turiem didiesiem: Amerikai, 
Anglijai, Prancūzijai, Sovie
tam. Prancūzijai tokia keturių 
konferencija reikštų kelią atgal 
i “didžiuosius”. Amerika tam 
pritarė. Bet atmetė Sovietai.

C.L. Sulzbergeris (N.Y.T. bir
želio 7) svarsto minėtą keturių 
kombinaciją, atmesdamas iš jos 
vieną, atmesdamas kitą ir pasi
likdamas taip pat tik prie dvie
jų. Samprotauja:

Vatikano speciali komisija ty- 1965 tyrusi, priėjo išvadą, kad 
rė psichoanalizės vartojimą pa- tas metodas pašaukimų reika- 
šaukimam nustatyti. Progą to- lui nieko gero neduoda, ir už- 
kiam tyrimui davė Meksikoje draudė Tėvui Lemercier jį var-

aiškino, kad lįg šiol Izraelio eg- rytuose nei greitai pabaigiamas 
zistencija Palestinoje buvo pa
remta ginklo jėga. Ateity ara
bų jėga sustiprės, ir Izraelio eg
zistenciją tebus galima parem
ti arabų sutikimu, taigi susi
tarimu. Pirmo Izraelio ginklų 
laimėjimo įtakoje N. Y. Times 
kalba apie taiką, kurioje Izrae
lis turėtų turėti laisvą išėjimą 
ne tik pro Aųabos įlanką, bet 
ir pro Sueso kanalą; tariama 
užuomina apie Jeruzalės sujun
gimą vienose Izraelio rankose. 
Tokia taika galėtų būti pri
mesta, bet vargiai sutarta. Arą- nerizikuos dėl savo draugų ša
bai nepritaria jau dabar Sau- vo saugumu, kuris galėtų kilti 
gurno Tarybos priimtai paliau- su vadinamu trečiuoju karu”.

nei šviesus Amerikos atstovau
jamai politikai.

— Rusija lig šiol dėl Pales
tinos garsiai kalba, bet laiko 
mažą rykštę. Ji nori, kad ara
bai laimėtų, bet nenori karo iš
plėsti savo aktyviai duodama 
pagalba. Anglija pritaria Izrae
liui, bet veiklos ir vadovavi
mo pirmenybę perleidžia Ame
rikai. O Prancūzija ėmėsi nau
jos politikos: padeda arabam, 
sustabdydama ginklų tiekimą 
Izraeliui. Prancūzija buvo Iz-

KARO ATGARSIAI lotynų A- 
merikoje

Sovietų atsisakymas paremti 
aktyviai arabus lotynų Ameri
kos diplomatų tarpe lygina
mas su Sovietų traukimus! iš 
Kubos po garsiojo 1962 kon
flikto dėl raketų. Vieno Bra
zilijos diplomato pareiškimu, raelio sąjungininkas ilgus me- 
“tai rodo, kad Sovietai žvejos tus; dabar ji De Gaulle nori iš- 
sudrumstuose vandenyse, bet

vienuolis Gregoire Lemercier, toti. 
benediktinas, kuris kandidatus ____ 
į vienuolyną tyrinėjo psichoa- 9 
nalizės metodu. Komisija, ke- 9 
liais atvejais nuo 1962 iki 9

— Kariuomenės teismas bir
želio 7 skyrė 30 metu kalėji
mo seržantui H. W. Boecken- 
haupt, 24 metų, radijo operato
riui, kuris šnipinėjo Sovietų 
naudai ir žinias -perdavinėjo so
vietiniam diplomatui Malininui

n
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PAVOJINGAS KLAUSIMAS: kalbėtis su ryty Vokietija?
J — Vokietijoj* įtampa koali-

cijoje dėl santykių su rytų Vo- 
9 kieti ja. Kancleris Kiesingeris

J K gavo laišką iš rytų Vokietijos
K min. pirm. Willi Stoph, kuris
H kviečia susitikti ir kalbėtis. So- 

'• ‘ ‘-r * *'' Į cialdemokratai už tokį susitiki-
9 mą, nors jis reikštų ir dalini 
9 rytų Vokietijos pripažinimą, ap- 
9 saugos min. Schroeder ir fi- 
9 nansų min Strauss griežtai 
9 tam priešingi.

— VittMino paskutinėm die- 
nom karovėiksmai sulėtėjo.

— Amtriko* piliečių 13 a- 
rabų 44 900. Jiem

Pirmyn j k*v*I — Taip C. S. Monitor ironizuoja Koaypino paramą Naaaeriul įsakyta grjfti.

— Norvegijos vyriausybė 
pasiūlė parlamentui įstatymą, 
kuris leistų valdžios mokyklose 
dėstyti tikybą baptistam, ad
ventistam, bet katalikam —ne.

— Prancūzijos vyriausybė 
skatina Aųabos vandenim tai
kyti tokią pat tvarką kaip Dar- 
daneliam ir Bosforu!, kurie yra 
Turkijos žinioje, bet gali jais 
naudotis visi taikos metu.

. — Vyr. teismas birželio 5 iš
aiškino, kad namų savininkai 
gali neįsileisti valdžios inspek
torių, gaisrininkų ar kitų parei
gūnų namų tikrinti, jei jie ne
turi specialaus orderio.

vengti įsipareigojimų, kurie ga
lėtų įvelti į karą už Europos ri
bų. Tokia politika jis nori iš
laikyti savo diplomatinę nepri
klausomybę i r atgauti įtaką 
tarp arabų. Amerika pasiskelbė 
neutrali, bet Sulzbergeris ją va
dina tiek neutralia Izraelio at
žvilgiu, kiek kom. Kinija neu
trali šiaurės Vietnamo atžvil
giu. .

Tokis samprotavimas palieka 
tik du realius partnerius — A- 
meriką ir Sovietus. Tik tuos 
du.

Ar tie du realūs politikos 
sprendėjai gali politines painia- 

i. vas spręsti jėgos keliu ar susi- 
Į tarimu? New Yorko spauda, at

sakydama į tai, per vieną nak
tį padarė staigų perversmą sa
vo pareiškimuose. Birželio 6 
dar kaltino Sovietus dėl karo 
gaisro Palestinoje. Ragino revi
zuoti teorijas ir iliuzijas apie 

Į Sovietus (kurias ji pati ir buvo 
sudariusi). Birželio 7, kada So- 

I vietai sutiko remti paliaubas, 
į atsisakydami nuo reikalavimo 

Izraeliui grįžt į prieškarines po
zicijas, ta pati spauda primiršo 

I vakarykštę rūstybę, ėmė reikš
ti pagarbos Sovietam vos ne
daugiau kaip savam kraštui ir 
skatino, kad Maskva, bendra
darbiaudama su JAV suvai
dintų Palestinoje fokį vaidme
nį, kokį ji suvaidino Taškente 
(taikindama Indiją su Pakista
nu). Ir birželio 8 N. Y. Times 
šią liniją kartojo: esą durys į 
taiką viduriniuose rytuose ne
uždarytos, jeigu tik Maskva ir 
Washingtonas veiks drauge. .

1 Taigi dviese, tik dviese. Gal

— Baltųjų ir juodųjų įtam
pa Amerikoje auga. Tokias iš
vadas rodo Louis Harris opini
jos tyrimas. Baltųjų 44 proc. 
pasisakė nesą saugūs (prieš me
tus 43); pasipiktinimas riaušėm 
pakilo iš 63 proc. iki 82, . žvilgsnis”. Gal
Pak,l° ir juodųjų nekantrumas wt Tjk w|^njs tal jfe 
kovoje ygy dabar taip atvirai skelbiamas.

— Vietnamo kautynės su di- gali būti vanduo ant dė Gaulle
džiuliais nuostoliais tebeina, malūno. De Gaulle įtarinėjo. 
Gen. Westmoreland reikalaująs kad vieną dieną Amerika su 
dar 150,000 kariuomenės. Vi- Sovietais ims derėtis ir dėl Ru
so nuo karo pradžios iki bir- ropos kailio. Jei Amerikos po- 
želio pradžios Amerika neteko Ištikai imtų vadovauti toki li- 
571 lėktuvo. Oro kautynėse bu- beralai kaip Post ir Times, de 
vo netekta tik 20, sovietinių Mi- Gaulle būtų buvęs teisus vaka- 
gų numušta 74. rų Europos akyse.
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Tikėkime ir kovokime

Kneippo vandens kurortas 
žinomas visame pasaulyje. Tai 
— Bad Woerishofen, Bavarijo
je, laikomas centrine Kneippo 
metodų vieta, nuo šių metų pa
vasario, kovo mėnu, virtęs ir 
Europos lietuvių vyskupo dr. 
Pr. Brazio rezidencija ir drau
ge vieta, kur jau vokia Lietu
vių Apaštalavimo Centras.
~ Rezidencijos, centro įkurtu- 
vės, sakytume, prisistatymas 
vietos vokiečių dvasinei bei ci
vilinei valdžiai buvo nemažas į- 
vykis. Vokiečių visuomenė di
džiavosi tame kurorte sulau
kusi vyskupo. Tai išryškino pri
sistatymo proga kalbėję parei
gūnai. Tai skelbė ir netolimo, 
apskrities miesto — Mindel-

jam pristatęs vysk. dr. P. Bra
zį, atpasakojęs jo biografiją 
bei kelią į vyskupus, drauge ir 
nušvietęs Lietuvos likimą, bei

viau dalyvauti susirinkimuose, 
grįžti mintyse į garbingus ir 
skaudžius birželių įvykius, pri
siminti Silūre kenčiančius ir su
sikaupus tarti nesiliaujantį rei
kalavimą laisvės ir nepriklau
somybės Lietuvai.

Tikėkime, kovokime, — ir _ spauda, vietos laikraš- 
laimėsime! tis “Mindelheimer Zeitung” lie-

Vyriausias Lietuvos tuvių vyskupui paskyrė kelius 
Išlaisvinimo komitetas straipsnius, vokiečių skaityto-

Turėdami savo akyse ir šir
dyse pavergtosios Lietuvos pa
dėtį ir didžiausias tautos pas
tangas nublokšti nuo savęs so
vietinę okupaciją, junkimės su 
tauta į bendrąją kovą. Kartu 
su tuo nusikratykime nuo sa
vęs smulkmenas — nereikš
mingus priekaištus bei įtarinė
jimus, bet drauge būkime aky
lis komunistų pastangoms, ar
dančioms darnų mūsų darbą.

Semdamiesi stiprybę iš pra-
eities, gerai prisiminkime bent F 
artimiausios praeities įvykius 
— 1941 metų visuotinį sukili
mą ir 1944-52 metų patį di- 
džiausiį ir ilgiausį tautos pa
sipriešinimą okupantui.

Azijoj, Afrikoj, Pietų Ameri
koj — komunistų kurstomuo
se bei provokuojamuose susirė
mimuose ir net atviruose ka- 
ruošė — jau vyksta naujų gink
lų išmėginimai, kurie, galbūt, 
veda į sunkiai besulaikomą vi
suotinį karinį konfliktą. Jis ga
li daug nulemti ir daug ką pa
keisti dabartiniame pasaulyje. 
Juk birželis yra virtęs didžiųjų 
pasaulio įvykių simboliu: bir
želyje buvo parblokšta viena is 
didžiųjų Europos valstybių — 
Prancūzija. Tuo pat metu buvo 
okupuota ir Lietuva. Birželyje 
prasidėjo karas tarp dviejų, ką

- tik prieš tai sudariusių tarp sa
vęs nepuolimo sutartį didžių
jų galybių — nacių Vokietijos 
ir sovietinės Rusijos. Biržely
je įvyko visuotinis mūsų tau
tos sukilimas. Ir birželyje — 

. 1944 — vėl prasidėjo didysis 
lietuviu tautos pasipriešinimas 
prieš vėl Lietuvą užplūdusį o- 
kupantą. Fiziškai jis nepasise
kė, bet jo pastangos ir kovos 
amžiais švies savanorišku tau
tos didvyriškumu ir pasiaukoji
mu. Tos didžios aukos teskati-
na ir mus nelikti skolingus Lie
tuvos laisvės kovai gyvenamo
jo meto bei įvykių reikalavi
mus atitinkančia mūsų auka.

Šių metų birželis atsiveria
galimiems naujiems, dideliems 
įvykiams. Todėl visų laisvųjų 
lietuvių šventa pareiga ko akty- taiavinio' centrą*.

Vysk. Pr. Brazio įkurtuvės Bad. Woerishofene—Gartensiedlung. Vidury vys
kupas P. Brazys, kairėje — centro bendradarbiai: Tėv. Klemensas žalalis, 
O.F.M., sekretorė Alina Grinienė.

dirbančių tėvo dr. K. žalalio, je, atlikti ir kitus darbus ku- 
0T.M., kun. J. Duobos, sekreto- riuos kels pats gyvenimas.
rėš Alinos Grinienės, dviejų se
selių — kotryniečių, lietuvių — 
svečių tarpe dar buvo matyti 
prof. dr. V. Vardys su šeima 
(Miunchene netoli metų vyk
dąs mokslines studijas), Lietu
vių Sielovados Vokietijoje di
rektorius kun. dr. J. Aviža ir k.

Landrat Haisch pasidžiau
gė kad štai kurorte įsikūrė lie
tuvis vyskupas, priminė karo 
padarinius, tremties gyvenimą 
ir pažadėjo lietuviui vyskupui 
visokeriopą paramą. Sveikino 
dar burmistras, dekanas. Savo 
padėkos žodyje vysk. Brazys 
priminė, kad net savo jaunytė
je jau buvo girdėjęs apie Se
bastijoną Kneippą. Dėkojo vo
kiečių dvasinei ir civilinei vy
resnybei, šiltai pasveikino evan
gelikų bažnyčios, atstovus.

šeimininkių pareigas ėjo Ali
na Grinienė ir dr. Vardžio žmo
na su dukrelėmis, visos ketu
rios su tautiniais drabužiais.

Apaštalavimo centro uždaviniai
Jau minėto Augsburgo vysk, 

dr. J. Stimpfle dėka Europos 
lietuvių vyskupui dr. Pr. Bra
ziui Bad Woerishofene-Garten- « buvo sukvietęs Vokietijoj gyve- 
siedlung įgytas dviejų butų na
mas, su keliolika kambarių. Ten 
ir įsikūrė vyskupas su savo ben
dradarbiais. ,

Lietuvių Apaštalavimo Cent
re darbas jau pradėtas.

Pirmoje eilėje užsimota atlik
ti Šv. Rašto vertimą — iš heb
rajų ir graikę kalbę (Senasis 
Testamentas). Tai - darbas sun
kiai įvykdomas privačia inicia
tyva. Talkon umatyti kviesti 
lietuviai kalbininkai, literatai.

Kitas uždavinys — pagal nau
jausius reikalavimus parnešti 
katekizmą, kuris per
teiktų paskutinio Bažnyčios Su
važiavimo visą turtą, sukauptą 
konstitucijose, dekretuose. Ka
tekizmo turinyje turės atsispin-

je. Tų straipsnių pavadinimai: 
“Vyriausias lietuvių ganytojas 
įsikūrė Kneippo mieste”, “Pa
saulyje išblaškytos kaimenės 
ganytojas” ir pan.

Iškilmingos pamaldos
Tą dieną, kada įvyko prisi

statymas vokiečių visuomenei, 
Europos lietuvių vyskupas dr. 
Pr. Brazys Bad Woerishofeno 
šv. Justino bažnyčioje atlaikė 
pontifikalines mišias, o itin 
turiningą^ gražų pamokslą pa
sakė vietos katalikų klebonas 
Edm. Keck. Bažnyčia buvo sau
sakimša tikinčiųjų (jų galėjo bū
ti iki 1000). Buvo matyti lietu
vaitės su tautiniais drabužiais. 
Pamaldosedalyvavo, kaip gar
bės svečiai, Landrat iš Mindel- 
heimo, Andreas Haisch ir šalia 
jo Bad Woerishofeno miesto ir 
bažnyčios, vienuolyno, mokyklų 
atstovai. Savo pamoksle klebo
nas Keck priminė, kad vysk. P. 
Brazys turįs aptarnauti išblašky
tus tautiečius. Jam teks daug 
keliauti, bet ir daug dirbti ra
mioje atmosferoje. Klebonas 
priminė, kad vysk. Brazys, 
Augsburgo vyskupui Stimpfle 
pakvietus, mielai apsiėmė rei
kalui esant, vokiečiam teikti 
religinius patarnavimus, kaip 
Sutvirtinimo Sakramentą ir kt. 
Savo žodyje vysk. dr. Pr. Bra
zys priminė katalikų padėtį Lie
tuvoje ir šiltai dėkojo už para
mą vokiečių Episkopatui, ypač 
gi Augsburgo vysk. Joseph 
Stimpfle.

Prisistatymas vyskupo reziden
cijoje Gartensiedlung

Ta pačią dienų Bad Woeris- 
hofen priemiestyje, Gartensied
lung (Kirchenstr. 5), įvyko įkur
tuvės, prisistatymas vokiečių 
dvasinei bei civilinei valdžiai. 
Svečiai buvo pakviesti vietos dėti gyvybiniai mūsų tautės 

klausimai.
Kiti darbai: numatoma suor

ganizuoti vad. Europos kunigų 
senatą—kiekvienais metais bū
sią pasitarimai su Europos lie
tuviais, numatoma bendradar
biauti ir su kitų kraštų lietu
viais, klausimus pristatant ir 
vysk. V. Brizgiui.

Taip pat numatoma organi
zuoti moderniais pagrindais Lie
tuvių Katalikų Akciją Europo-

klebono Edm. Keck ir ten pat 
šalia vyskupo namų statomos 
šv. Ulricho bažnyčios naujai pa
skirto klebono — kun. Antano 
Bungos. Keck pasveikino Land- 
ratą Haisch, abu Bad Woerish-
hofeno burmistrus, kurorto di
rektorių, du evangelikų bažny
čios atstovus, aplinkinių para
pijų, vienuolynų atstovus, spau
dos žmones.

Šalia apaštalavimo centre jau

Cia dar primintinas kitas už- 
’ davinys — puoselėti lietuvių li

turginę kalbą, tariantis su lie
tuviais kalbininkais. Bus ruošia
mos ir kateketinės programos, 
kurios bus transliuojamos per 
radiją. Bus sudarytas branduo
lys liturginiam tekstam tobu
linti. Apaštalavimo Centras ti
kisi paramos iš viso pasaulio lie
tuvių.

Talkininkai

Iš talkininkų reikia paminėti 
šiuos: Šv. Rašto vertėjai — 
pranciškonas Tėvas dr. Kle
mensas Žalalis, buv. šv. Rašto 
prof., baigęs Biblikumą Romo
je. Jis jau dirba Centre. Kiti 
bendradarbiai: šv. Rašto dak
taras, Apaštališkasis Pronotaras 
Prel. ii. Tulaba Romoje — jo 
specialybė — Naujasis Testa
mentas. Dar du bendradarbiai

retkarčiais važinės į posėdžius, 
tai prei. dr. P. Jatulis, baigęs 
Biblikumą, ir marijonas kun. J. 
Duoba, šis pastarasis vyskupui 
Braziui pradžioje padėjo organi
zuoti pirmuosius darbus Cent
re.

'Kiti talkininkai: Vokietijoje 
gyvenąs, taip pat Biblikumą bai
gęs kun. B. Liubinas, Šveicarijo
je, Sitten kolegijoje dėstąs ku
nigas dr. J. Jūraitis, o pagaliau 
JAV Manhattan Kolegijoje dės
tąs biblinį kursą kun. prof. A. 
Rubšys. Su juo sutarta, kad jis 
vieną semestrą dirbs New Yor- 
ke, o kitą praleis Centre Bad 
Woershofene., Tai pagrindiniai 
Centro bendradarbiai. Žinoma, 
jų skaičius didės.

Dar primintina, kad greitu 
laiku, šalia Centro, baigus sta
tyti naują, modernią bažnyčią 
(kur klebonaus kun. Ant. Bun- 
ga) ir perstačius, atnaujinus di
delę kleboniją, atsiras sąlygos 
lietuviam ten rengti pasitari
mus, konferencijas, be to, ir su
teikti pastogę atvykstantiem 
tautiečiam. V.A.

Vokietijos liet kat kunigai studijuoja
Sielovados direktorius kun. 

dr. Jonas Aviža gegužės 16-18

BRONIUS VYTIS

Septyneri kovu 
ir vargų metai

NUO 
VILNIAUS 
IKI 
SAIGONO

ga iš visų pusių pasipylė šū
viai. Iš trijų pusių buvome ap
supti ir prispausti prie upės. 
Mūsų vyrai, kad ir privargę, su
kaupė visas jėgas, drąsiai gy
nėsi: kasėmės žemėn kiek galė
dami, kad apsisaugotume ir 
kad kuo mažiausiai turėtume 
aukų.

Atsidūrėme labai pavojingo
je būklėje. Radijo siųstuvu pra
šėme skubiausios pagalbos. Rei-

ŽIAURIOS KAUTYNES

Kiek pailsėjus, mūsų vadas 
nutarė grįžti atgal, nes buvome 
nemažai kelio padarę per ba
las, ryžių laukus ir šiaip vis 
kokias kliūtis. Priėję vėl tą upę, 
radome mus belaukiantį neti
kėtumą.
. Tiltas, per kurį iš ryto žy
giavome, jau buvo susprogdin
tas. Vadinasi, geltonodžiai pa- kėjo žūtbūt gintis, nes ne vie- 
rengė mums pinkles. nas iš mūsų nenorėjo po tiek

Kol nutarėme, ką daryti, štai- vargo atiduoti savo |

mėje.
Priešas vis artėjo į mus iš vi

sų pusių. Jie lyg skruzdelės lin
do iš žemės. Svaidėme grana
tas, bet nieko nepadėjo. Azija
tai drąsiai veržėsi mus sunai
kinti. Juos vedė japonai ir mū-

Schroeder, pasidaręs “pulkinin-

vyras

Jau matome, kad išeities nė
ra, priešas visai arti, vos kelioli
ka metrų. Veržiasi pirmyn per 
lavonus. Komanda: durtuvus 
paruošti ir kautis!

Prasidėjo kautynės
prieš vyrą šaltais ginklais. Ja
ponai mus puolė kardais, o ki
niečiai — ilgais peiliais. Legi- 
jonieriai, deja, nepripratę pa
našiai kautis, bet gintis rei
kėjo, nes kitos išeities nebebu
vo. Viena laimė, kad daugelis 
legijonierių mokėjo panaudoti 
“Ju ji tsu’”. (Tai yra japoniš
kas metodas, naudojamas imty
nėse). Mūsų kariai grūmėsi lyg 
liūtai, užmiršę baimę ir nuovar
gį, stengdamiesi išgelbėti savo 
brangiausią turtą — gyvybę.

Girdime, jog žuvo mūsų pul
kininkas DeSerigny ir kiti ka
rininkai Pagaliau iš Saigono 
atskrido du naikintuvai mums 
į pagalbą, bet negalėjo nieko 

v pv uc*. padėti, nes, kaip sakiau, kova 
gyvybę iif vyko vyras prieš vyrą, šaudy-

dami priešą, būtų nušovų ir 
mus. Tuomet tik prašėme sku
biai atsiųsti parašiutininkus.

Po trumpo laiko atskridęs IU 
52 nuleido parašiutininkų ko - 
mandą priešo užnugaryje. 
Taip iŠ visų pusių pradėjo šau
dyti į partizanus. Tuo būdu pa
vyko apsupti ir gyvuosius nu
ginkluoti. Parašiutininkai buvo 
mūsų išgelbėjimas, nes kitaip 
būtume visi žuvę.

Kautynėms pasibaigus, rezul
tatai pasirodė labai skaudūs:

mūsiškių buvo apie 50 nuošim
čių žuvusių. Į šį skaičių įėjo ir 
mūsų “kankintojai” Van Tim- 
mers ir Sandmeyer.

Mano būryje buvęs lietuvis 
Algis Rinkevičius taip pat pa
dėjo galvą, o kiti du buvo sun
kiai sužeisti ir liko invalidais.

Baisūs vaizdai! Surankiojome 
sužeistus ir nukautuosius. Ra
dome visus penkis karininkus. 
Žuvo ir visi tie, kurie tikėjosi 
už trijų savaičių būti Europoj.

(bus daugiau)

tikėjimo praktikavimui, nes da
lis žmonių, pav., galvoją, kad 
sekmadieniais reikia dalyvauti 
mišiose tik tada, kai jas laiko 
lietuvis kunigas. O lietuviam 
kunigam nėra įmanoma kiek
vieną sekmadienį visur laikyti 
pamaldas kur tik yra lietuvių. 
Jaunimas iš viso esąs išslydęs 
iš lietuvio kunigo rankų. Atpa
laiduotas kunigų laikas būtų ga
lima pašvęsti kūrybai, kad ir 
kovai prieš iš okupuotosios Lie
tuvos platinamas bedieviškas 
mintis įvairiais raštais. Paties 
referento ir vėliau vykusių dis
kusijų buvo primygtinai pabrėž
ta, kad lietuviškoji pastoracija 
savo esme esanti tik pagelbinė, 
o regtflarus tikėjimo praktikavi- 

gustinas Rubikas, prieš savaitę mas turįs vykti vietinėse pa
laiko, gegužės 10, tyliai pami- rapijose. Tačiau kaip pagelbinė 
nėjęs savo kunigystės sidabrinį ji esanti būtinai reikalinga, 
jubiliejų. Pradžioje prelegentas 
giliu įžvalgumu ir jam savitu 
patraukliu lengvumu nagrinėjo 
pastoracijos sąvokos kilmę, jos 
vystymąsi ir turinį. Antroje da
lyje sklaidė II Vatikano konsili- 
jos svarstymus ir nutarimus 
apie pasauliečio vietą Bažnyčio
je, o ypatingai tame vyksme, 
kuris vadinamas pastoracija. 
Vienas pagrindinių dalykų esąs 
reikalas visiem Bažnyčios na
riam, pasauliečiam ir kunigam, 
pilnai pajusti bendrai nešamą
ją atsakomybę. Paskaita buvo 
surišta su gyvomis ir įdomiomis 
diskusijomis.

Tą pačią dieną antrąjį refe
ratą skaitė kun. Jonas Dėdinas. 
Jo tema: “Lietuvio kunigo pas
toracinės problemos tautinėje 
diasporoje”. Referentas, aštriai 
formuluodamas, kėlė esminę lie
tuviškosios pastoracijos proble
matiką, išeidamas iš tikrosios 
padėties Vokietijoje, nevengda- ypač kunigam. Jei statoma 
mas nė klausimo, ar nėra lai
kas nuo lietuviškosios pastora
cijos Vokietijoje iš viso atsisa
kyti. Kai kuriais atvejais ji 
esanti net kliūtimi reguliariam

nančiuosius lietuvius kat. kuni
gus j Romuvą studijiniam su
važiavimui. Visas tris dienas iš
tisai dalyvavo 10 kunigų, o 3 
buvo atvykę vienai dienai ar 
trupučiui ilgiau. Paskutinę die
ną atsilankė ir Europos lietu
vių už Lietuvos ribų ganytojas 
vysk. Pranas Brazys. Studijose 
aktyviai dalyvavo taip pat 2 pa
sauliečiai, ateitininkų sendrau
gių ir studentų sąjungų pirmi
ninkai.

Po Sielovados direktoriaus į- 
vadinio žodžio pirmąją paskai
tą, tema “Vatikano II konsilija 
ir pastoracija” laikė kun. Au-'

Kitos dienos pirmąją paskai
tą laikė ateitininkų studentų 
sąjungos Vokietijoje pirminin
kas, socialinių mokslų magist
ras, Vincas Bartusevičius; “Ku
nigas ir jaunimas tremtyje”. 
Giliai išmąstytoje ir gausiais 
statistiniais daviniais išmargin
toje paskaitoje Bartusevičius 
pirmoj eilėj žvelgė vokiečių 
jaunimo religingumą, nes lie
tuviškasis jaunimas dalinasi to
mis pačiomis problemomis ir 
gyvena panašioj dvasios bū
senoj kaip ir vokiškasis. Vie
nas iš pagrindinių religinio gy
venimo bruožų dabartiniame 
jaunime esąs religinės informa
cijos ieškojimas. Ieškoma įdo
mumo. Nesuvirškinta religija 
tampa įdomi. Vyraujanti many
mo religija, be santykio su Die
vu kaip asmeniu. Pamaldumas 
esąs nesavistovus, surištas su 
reikalavimais ne sau, o kitiem,

klausimas, ko jaunimas laukia 
iš kunigo, tai galima atsakyti, 
kad to laukimo centre stovi 
žmoniškieji aspektai. Daugeliu 
atvejų Bažnyčia esanti pasida
riusi daugiau parengimų drau
gija, o ne gyvenimo įprasmini
mu. Prelegento nuomone, lietu- ' 
vis kunigas pastoracijoje būti
nai reikalingas, o jo pastoraci
nėje veikloje turinti būti įpin
ta ir tautinė-visuomeninė veik
la.

Kun. Kazimiero Senkaus re
ferato tema: “Grupėmis gyve
nančių lietuvių pastoracija”. 
Pirmoje eilėje buvo įsakmiai iš
keltas gyvo tikėjimo reikalas ir 
reikalas gyventi maldos santy
kyje su Dievu, kunigo stipry
bės šaltiniu. Pabrėžta taip pat 
planingos krypties,ir savitarpio 
pasitarimų būtinybė. Suvesda- 
mas mintis į vienumą, prele
gentas statė visą eilę įžvalgių 
klausimų, kaip tai, ar yra gali
mybių mažinti taip gausias in-

( nukelta į 5 pat.)

—
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Kennebunkporto 
šv. Antano gimnazija

Gimnazijos skautai — Kretingos tuntas su dvasios vadu T. Augustinu Simanavičium

Vyresniųjų krepšinio komanda su treneriu H. Hansonu

s

Teatro mėgėjų būrelis vaidina Lazdynų Pelėdos “Burtininkę”. Nuotr. B. Kerbelienės

Tenka ir su šluota sportuoti gimnazijos laiptais

Gimnazijos koncerte dainuoja solistas St. Liepa
(Lee studijos nuotr.)

Momentas ič sporto pamokos

Ateitininkai — Pr. Dielininkaičio kuopa su dvasios vadu T. Jonu Oyburiu Gimnazijos bėgikai lenktynėse. Treneris Al Dalton trečias iš dešinės

Gimnazijoje gražiai veikia ateitininkai, 
skautai, krepšinio, beisbolo komandos

Visos nuotraukos —■ —VYTAUTO MAŽELIO

tąsa iš pareito Nr.

Gimnazijos choras, viduryje choro vadovas komp. J. Gaidelis ir gimnazijos rektorius Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
(Lee studijos nuotr.)
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ŠEŠTAI). MOKYKLOS MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS
Praėjusių metų rudenį jauni

mo būrelio pastangomis suor
ganizuota šeštadieninė mokyk
la Elizabeth, N.J., jau baigė sa
vo pirmuosius mokslo metus ir 
gegužės 21, sekmadienį ‘ švč. 
Trejybės parapijos salėje, New-

Vokietijos . . .
(atkelta iš 3 pslj 

trigas lietuvių tarpe? ar ne lai
kas aktyviai priešintis bedievy
bės augimui? ar lietuviai kata
likai Vokietijoje neturėtų būti 
geriau apjungti ir suvesti drau
gėn? ar nereiktų behdrinti veik
los su evangelikais? Pažymė
tina, kad kun. Senkui gegužės 
30 sueina sidabrinis kunigystės 
jubiliejus, kuris iškilmingai ap
vaikščiojamas Stuttgart -Bad 
Canstatte birželio 4.

Paskutinę dieną ateitininkų 
sendraugių pirm, mokyt. Vin
cas Natkevičius laikė paskaitą 
“Pastoracija pasauliečio aki - 
mis’’. Teorinėje dalyje svarstė 
katalikų palinkimą bauginti 
nuodėme ir bausme, kas iš tik
ro sunkiai besiderina su krikš
čionybe, kaip meilės religija, iš
keliančia pasigailintį ir atlei
džiantį Dievą. Politinės priemo
nės skelbti religiją, kurias Baž
nyčia yra naudojusi, ją tik su
kompromituoja. Pastoracija — 
tai meilės apraiška, nuolanku
mo įgyvendinimas ir tarnyba 
žmogui. Kunigai turi ieškoti 
žmonių, o ne žmonės kunigų— 
toks turėtų būti ganytojų nu
siteikimas.

Baigiamam žody Sielovados 
direktorius kun. dr. Jonas Avi
ža, iškėlė virtinę praktiškų rei
kalų, kaip tai namų misijos, 
kartotekos sudarymas, pamal
dos šeimoje be kunigo ir 1.1. 
Ypatingai pabrėžtina mintis į- 
vesti maldos dieną Vokietijos 
lietuvių tarpe už tautą ir trem
tį. Kunigų pasisakymų išvadoje 
tam reikalui geriausia tiktų bir
želio 15. Studijų suvažiavimas 
baigtas trumpu vysk. Prano 
Brazio žodžiu ir jo ganytojišku 
palaiminimu.

Bronius Laukis

TRADICINĖ LIETUVIŲ DIENA 
MARIANAPOLYJE 
Thompson, Conn.

1967 M. LIEPOS 4 D.

DIENOS PROGRAMA

11:00 Iškilmingas Šv. Mišias laiko kun. BENEDIKTAS GAURONSKAS, Šv. Andrie
jaus parapijos klebonas iš New Britąin, Conn.
Pamokslą sako kun. VACLOVAS MARTINKUS, Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas iš Providence, R.L
Šv. M’šias gieda Šv. Andriejaus parapijos choras, vadovaujant muzikui JONUI 
BEINORIUI iš New Britain, Conn.

12:00 Pietūs ir įvairios pramogos.
3:30 Meninė programa, šokiai . . .

• Lietuvių Dienos rengėjai ir Marhnapolio Marijonai kuo nuoširdžiausiai visus kviečia 
dalyvauti šioje TRADICINĖJE LIETUVIŲ ŠVENTĖJE. Puiki proga pasinaudoti Die
vo palaima: dalyvauti šv. Mišių aukoje po “atviru dangum", išgirsti gražių lietuviškų 
giesmių ir skambių dainų, laimėti vertingų dovanų, susitikti su draugais ir pažįstamais, 
apžiūrėti naujai atsikuriantį Marianapolį bendrai pasilinksminti ir pasigrožėti gražia 
Marianapoplyje vasaros gamta. LAUKSIME!

........................................      .4

ELIZABETH, N.J.

ark, N.J., surengė mokyklos mo
kinių pasirodymą visuomenei.

Susirinkusieji gėrėjosi visą 
valandą trukusia, mokyklos 
mokinių atliekama programa, 
kurią sudarė dailusis skaitymas, 
eilėraščių deklamavimas pavie
niui ir grupėmis, choro dainos, 
tautiniai šokiai, skambinimas 
pianinu ir grojimas akordeonu 
ir gitara. Ryšium su tik prieš 
savaitę švęsta Motinos Diena, 
pirmoji programos dalis buvo 
skirta motinom pagerbti. Čia 
ypač gražiai, taisyklinga tarti
mi ir vaizdingai paskaitė ištrau
ką iš Lazdynų Pelėdos “Motulę 
paviliojo’’, atrodo, tik pirmųjų 
mokyklos skyrių mokinė Kve- 
deraitė. Toliau mokyklos moky
tojos. J. Veblaitytės paruoštas 
mokinių choras mažesnėm gru
pėmis ir vėliau visi mokiniai 
padainavo motinos garbei skir
tų visą eilę dainelių, kaip Vai
nikas mamytei, Tu mano mo
tinėle, Oi ačiū, ačiū, motinėle 
ir kt. Pianinu skambino Daiva 
Kliučnikaitė, Angelė ir Danutė 
Kiaušaitės, akordeonu ir gitara 
pagrojo broliai Jokūbaičiai. Ant
roje programos dalyje vyresnie
ji mokiniai padainavo “Keliau
jame su daina’’, “Ten, kur 
plaukia Nemunėlis” ir “Suba- 
tos vakarėlį”. Iš tautinių šokių 
mažieji pašoko “Kalvelį” ir 
“Šustą”, o vyresnieji — “Žioge
lį” ir “Lenciūgėlį”. Visa mokyk
la padainavo gražiai įscenizuotą 
“Ridikėlis ir Petraška” ir “Pa- 
lankėj,palankėj” ir “Dainuok, 
dainuok, jaunyste”.

Programai pasibaigus, mo
kyklos vedėja p. Brazinskienė 
pristatė visuomenei mokykloje 
dirbusius mokytojus, padėkojo 
visiem, kurie šią mokykla rėmė 
ir kurie jautė reikalą leisti savo 
vaikus mokyklon, ir išdalijo mo
kiniam pažymėjimus. Atsidėko
jant visiem mokyklos mokyto
jam ir ypač mokyklos vedėjai 
už parodytą pasiaukojimą va
dovaujant mokyklai, mokyklos 
vedėjai p. Brazinskienei buvo į- 
teikta gėlių puokštė. Vėliau 

visi dalyviai buvo .pavaišinti 
kava ir rūpestingųjų ponių na
muose gamintais kepiniais.

Šiam mokyklos pasirodymui 
parengti daugiausia darbo yra 
įdėjusios dainų mokytoja Jūra
tė Veblaitytė ir šokių mokyto
ja Audronė Bartytė. Gražų įs
pūdį darė visų mokinių tauti
niai drabužiai, vyresniųjų moki
nių judesių darnumas ir pačių 
mažųjų didelės pastangos su
derinti taktą ir judesį. Jei kitų 
mokytojų įdėtas darbas mokyk
lai šitame mokyklos pasirodyme 
ir negalėjo būti ryškiai pavaiz
duotas visuomenei, tačiau visų 
mokytojų rodomas pasiaukoji
mas lietuviškiem reikalam yra 
visų didžiai vertinamas. Tai ro
do ir mokyklai teikiama pinigi
nė parama ir visuomenės lan
kymasis į mokyklos parengi
mus. Ir šiuo parengimu pasi
džiaugti buvo susirinkę apie 
pusantros šimtinės žmonių, 
nors pačios užbaigtuvės ir ne
buvo reklamuojamos.

Užbaigiant pirmuosius moks
lo metus, tenka džiaugtis mo
kyklos stiprumu ir pastovumu 
(mokinių skaičius per visus me
tus išsilaikė labai pastovus) ir 
mokytojų ištverme. Tikėkime, 
kad ji nebus tik šviesus meteo
ras, bet pastovi ir skaisčiai 
šviečianti žvaigždė šioje lietu
viškoje padangėje. K.J.

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuvių svetainės langus 

ėmė daužyti visokie niekšai ir 
chuliganai. Salėje nuolat vyko 
ir vyksta įvairiausių lietuvių 
parengimų, vaišių. Kurie gyve
na arčiau salės, turėtų pasau
goti ir sugauti tuos langų dau
žytojus.

šv. Alfonso 'mokyklos moks
lo metų užbaigimo iškilmės bus 
birželio 11. Graduantai ir visa 
mokykla kviečia dalyvauti iš
kilmėje. Mišios bus 8:30 v. Jas 
aukos prel. L. Mendelis ir pa
sakys pamokslą. Užbaigimo pro
grama bus 3 v. popiet šv. Al
fonso mokyklos salėje. Mokslo

New Jersey lietuviškos mokyklos užbaigimo programa. Dainuoja mokinių choras, diriguojamas Jūratės Veb
laitytės. Nuotr. V. Maželio

KUN. M. VEMBRĖS 40 M. KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
Ypatinga Dievo malonė ap

lankė Šiaulių aps., Pakruojaus 
vai., Kolyčių kaimo ūkininkų 
Jono ir Marijos Vembrių šei
mą, kad du jų sūnūs kartu pa
juto pašaukimą Dievo tarnybai. 
Prieš 40 metų tą pačią birže
lio 11 du broliai, vandenynų 
skiriamuose kontinentuose, ta- 

baigimo diplomus išdalins kle
bonas prel. L. Mendelis. Bus 
dalijamos ir dovanos už gerą 
pasižymėjimą ? moksle. Vaikai 
atliks programą.

Lietuviu melodijos radijo va
landos piknikas bus birželio 
18 Conrad Ruth Vilios parke. 
Šokiam gros Jono Lekevičiaus 
orkestras. Bus įvairių varžy
bų. Valandėlės vedėjai A. Juš
kus ir K. Laskauskas kviečia vi
sus žmones dalyvauti piknike.

Šv. Vardo draugijos rengia
mi baisbolo žaidimai bus birže
lio 21. Bilietų galima gauti kle
bonijoje ir pas Bill AVeber. Vi
sas pelnas skiriamas jaunuo
liam, kurie siekia aukštojo 
mokslo.

Metinės kunigu rekolekcijos 
prasidės birželio 12. Viena gru
pė važiuos į St. Mary s Rcland 
Parko seminariją. Kita grupė 
nuo birželio 19 važiuos į Man- 
resa, netoli Annapolio.
.. .Jurgis Bendcravičius-Bender- 
gimęs ir augęs Baltimoreje, 
staiga mirė gegužės 27 nuo šir
dies smūgio. Ilgus metus dir
bo Glen Martin lėktuvų dirbtu
vėje. Gedulingos 
jo vėlę buvo šv. 
čioje. Palaidotas 
kapinėse birželio 
dusi žmona Betty.

__ lonas Obelinis

pamaldos už 
Petro bažny- 
Druid Ridge 
1. Liko nuliū-

JAUNIMO VADOVŲ 
KONFERENCIJA ‘

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo sekcija susita
rusi su JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos nariu 
jaunimui Vaclovu Kleiza, ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos nare. Kanados 
jaunimo sekei ios pirmininke 
Giedre Rinkūnaite. šaukia lie
tuvių jaunimo organizacijų pir
mininkų ir su jaunimu dirban
čių institucijų atstovų konfe
renciją. Konferencija įvyks bir
želio 17 12 vai. Jaunimo cent
re, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, Illinois. Konferenciją 
numatoma baigti tą pačią die
ną apie 6-7 vai. vak. Negalint 
pirmininkui šioje konferenciji- 
je dalyvauti, prašom deleguoti 
vicepirmininką. Organizacijos 
prašomos paruošti trumpą (5 
min.) pranešimą apie savo or
ganizacijos numatytą 1967-68 
veiklą bei kitus ateities planus, 
kurie būtų svarbūs ir įdomūs 
kitiem.

Šiame pasitarime bus svars
tomi visom jaunimo organizaci
jom svarbūs klausimai: 

po įšventinti į kunigus: Stasys 
— Amerikoje, Mykolas — Lie
tuvoje. Deja, jų motinai neil
gai teko džiaugtis jos pasišven
timu užaugintais kunigais. Po 
pusantrų metų ji atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Tėvas gerų dar
bų uolus rėmėjas, sulaukęs se
natvės, žiauriojo okupanto 
1948 buvo išvežtas į Sibirą ir 
po 5 mėnesių mirė iš bado.

Vyresnysis brolis kun. Sta
sys Vembrė kunigavo Massa - 
chusetts valstijoje: AVorcestery- 
je, Westfielde ir kt. Sulaukęs 
54 metų, vėžio ligos pakirstas 
mirė Worcesteryje. Jaunesnysis 
brolis kun. Mykolas Vembrė da
bar vikarauja Šv. Kazimiero pa
rapijoje, Brocktone, Mass.

Kun. Mykclas Vembrė gimė 
savo tėvų ūkyje 1904 sausio 5 
penktuoju vaiku iš 8, iš kurių 
6 užaugo. Gimnazijos mokslus 
pradėjo Šiauliuose, tęsė Varo- 
neže, užbaigė Šiauliuose. Būda- 
mas,Varoneže, įsijungė į atei- 
tininkišką veiklą ir nuo to lai
ko pasidarė uolus visuomeni
ninkas visam gyvenimui. Teo
logijos mokslus ėjo Kauno ku
nigų seminarijoje ir Lietuvos 
universiteto Teologijos -Filcso- 
fijos fakultete. Kunigo šventi
mus 1927 birželio 11 suteikė 
Panevėžio vyskupas. Kazimie
ras Paltarokas. Po to vikaru 
dirbo Krinčine ir klebonu Si
dabrave. Pasižymėjo pamokslų 
įdomumu, Pavasarininkų orga
nizacijos veikloje ir spaudos 
platinime. 1944 artėjant fron
tui, pasitraukė į Vakarus ir 
apsistojo Bavarijoje, nedidelia
me Muehldorfo mieste. Po ka
ro, įsisteigus Muehldorfo prie
miestyje Eichfelde bendrai pa-

Kun. M. Vembrė

ir

1. PLB jaunimo sekcijos vei
kla ir ateities planai.

2. Jaunimo stovyklos —1967 
1968 metais.
3. Kaip lietuvių jaunimo or

ganizacijos atžymės 1968 Lietu
vių Nepriklausomybės paskelbi
mo jubiliejinius metus.

Jūra Gailiušytė, PLB Jaunimo 
Sekcijos vicepirmininkė 

baltiečių tremtinių stovyklai, 
buvo paskirtas lietuvių katali
kų kapelionu (mes jį vadinome 
klebonu). Stovykloje prade - 
dant organizuoti lietuvių para
piją, tuojau buvo pajausta, kad 
dvasiniai reikalai perėjo į sti
prias rankas. Religijos prakti
ka buvo aukštame lygyje. Prie 
religijos ir prie pamaldų priar
tėjo ir tie, kurie anksčiau ne
kreipė perdaug dėmesio. Kad 
sekmadieniais pamaldos būtų 
iškilmingesnės ir giedojimas 
skambesnis, kapelionas pasirū
pino gauti vokiečių vienuolyno 
koplyčią, kurios dydis labai ti
ko dalyvių skaičiui. Buvo ir var
gonai, taip reikalingi chorui a- 
komponuoti. Vargonininkas bu
vo atkviestas iš kitos stovyk
los. Papildomos pamaldos ge
gužės ir spalio mėnesiais bu
vo laikomos stovyklos salėje, 
arčiau prie žmonių gyvenamų 
namų. Gavėnios laiko susikau
pimui kasmet pakviesdavo ko
kį iškalbingą misionierių. 7

Mokslo reikalus kun. Myko
las statė pirmoje eilėje. Priau
gantį jaunimą jis, šalia kitų mo- 
įkytojų, mokė, o norėdamas 
save pritaikyti prie naujai su
sidariusių aplinkybių, jis 
mokėsi.

Nebuvau sutikęs savo 
nime kito tokio žmogaus,
viską stengėsi atiduoti kitiems, 
o nieko neimti sau. Buvo para
pijos kasa, bet kapelionas rm 
už pastoracinį darbą, nei ”ž 
sekmadienių pamaldas niekad 
nesutiko nieko paimti, ners 
parapijos komitetas nuo’at ”is 
siūlydavo. Likusias nuo pa: a - 
pijos išlaidų padengimo sumas, 
jis paskirdavo stovykloje ser
gantiem ir paliegusiem šelpti. 
Įvairiomis progomis ir šventė
mis jis negailėjo dovanų savo 
parapiečiam.

Po 5 metų stovyklinio gy
venimo, 1949 kun. M. Vembrė 
atvyko į Ameriką. Iš pradžių 
dirbo Stoughtone, Mass. Per 
tą laiką išleido brošiūrą apie 
Kristų — Mesiją. Taip pat kar- 

(nukelta į 8 psl.)

pats

gyve- 
kuris

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PAS1RYZOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
0 Garbės fundatorius ($1000) 0 Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (magesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui---------------

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dcductible)

— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės taryba išrinko Tau
tos Fondo atstovybę: Stepą Vy
kintą — Povilavičių (pirminin
kas), Joną Stankaitį (sekreto
rius) ir- Juozą Matulaitį (iždi
ninkas. VLB taryba to paties 
posėdžio metu padėjo naujai 
TF atstovybei pradėti darbą ap
čiuopiamai: sudėjo pirmąjį per 
šią atstovybę įnašą į Tautos 
Fondą —' 180 ‘dm\$45.-). TF 
atstovybės Vokietijoje adresas: 
Stp. Vykintas, 684 Lampert- 
heim - Huettenfeld, Seefeldstr. 
32, Germany.
. ..— Kun. Kęstutis V. Žemai
tis, Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos Clevelande vikaras, atsiun
tė pirmą 10 dol. auką Lietuvių 
Informacijos Centrui sveikinda
mas ir remdamas LIC darbą. 
Nemažesnės vertės auka yra 
kun. Žemaičio kruopščiai su - 
rinkta 10 pusi, statistika apie 
lietuvius kunigus Amerikoje, 
kurių dvi kopijas jis prisiuntė 
Informacijos Centrui. Lietuvių 
Informacijos Centro adresas: 
5620 S. Claremont Avenue, Chi- 
cago, Illinois 60636, telef. (312) 
REpublic 7-8400.

— Prancūzijoje mirė pulki
ninkas Abraham, buvęs Prancū
zijos karinis attachė Baltijos 
valstybėse. Palaidotas gegužės 
16 Vesinet kapinėse, netoli nuo 
Paryžiaus. Iškilmingose laidotu
vėse dalyvavo Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje prof. Jurgis 
Baltrušaitis. (E)
— Punsko apylinkėje yra net 

devynios pradžios mokyklos, 
kuriose pirmuose skyriuose mo
koma vien lietuviškai. Tai lie
tuviškų kaimų mokyklos: Zvike- 
liai, Vaitakiemis, Navinykai, 
Punsko k., Pristavoniai, 
Vaičiuliškiai, Valinčiai, Šlyną - 
kiemis ir Vidugiris. Ten tik 
trečiam skyriuje pradedama 
dėstyti lenkų kalba ir penktam 
— rusų kalba.. Apylinkėje yra 
dar septynios mokyklos, kur 4 
vai. savaitėje dėstoma lietuvių 
kalba. Punsko gimnazijoj mo
koma net keturios kalbos: lie
tuvių, lenkų, rusų ir vokiečių.

Balfo mėginimas nusiųsti 
Punsko gimnazijai liet, enciklo
pediją nepavyko: pirmi keturi 
tomai dingo lenkų cenzūroje.

K.L.J.

HARTFORD, CONN
Mišios už žuvusius

Birželio 11, sekmadienį, 8:30 
vai. ryto bus šv. mišios už žu
vusius. Mišias užprašė Lietuvių 
Katalikių Moterų s-gos 17 kp. 
Visi lietuviai prašomi į tas mi
šias atvykti ir pasimelsti už žu
vusius dėl laisvės.

L.A.P. KLUBO GEGUŽINĖ
Birželio 11, sekmadienį, L.A. 

P. klubas rengia metinę gegu
žinę, kuri bus Lietuvių Darže 
(Lighthouse Grove Park), East 
Hartford, Conn. Geram or
kestrui grojant, bus . galima 
smagiai pašokti, o šeimininkės 
svečius vaišins skaniais vai - 
giais. Pradžia 12 vai. dieną. Jei 
lytų, gegužinė vyks L.A.P. klu
bo patalpose, 227 Lavvrence SL, 
Hartford, Conn.



AIRSHIP TAVERN

Where Good Friehds Meet

J. AM. FASHIONS, INC'RING FOR RUBBiSH
CaU 201 657-4921

Hull Travel
Service Ine

We Cater to the Family

(201) JU 4-5888(201) JE 9-2619

GRILLO

Kennebunkport, Maine Assoeiation
CaU GE 4-3445

(201) RA 5-0666

Provenzano’s
CaU 201 622-5667 Restaurant

CaU 201L0 9-1090

MARTHA'S CANDY
FERDON EOŲIPMENT CO.KRYŽIAŽODŽIO NR. 8 KITCHEN

CLUB1140 Commerce. Avė.
UNION, N. J.

ANDYCaU EV. 6-9183

Fornos
The V.I.P. RESTAURANT Restaurant

MOUNTAIN HIGH LODGE
Fine Foods and Opera

CaU MU 4-8030 CaU TT 54279

CHERRY LODGE RĘST. H0TEL

GRAMERCY
Call: [914] TE 5-3388 FOREIGN CAR CLINIC INC.

PARK

52 Gramercy Park North MANHATTANNew York CityKI 9-6262Call TR 5-6020
TRAVELCaU OBS^tSM

Vienintelis Importuotojas Amerikai

CaU 244-6116

RESINA AUTOMATIC 
MACHINERY COMPANY

PORT REALTY AND 
WAREHOUSING CORP.

55 W. 42nd Street 
Travel Is Our Business

72 Roanoke Avė. 
Newark, N. J.

19 Newkirk Place 

Brooklyn, N.Y.

175 Remsen Street 
Brooklyn, N. Y.

572 Smith Street 
Brooklyn, N.Y.

Rudolph E. Spagnola, Agent. 
Ledgewood ShoppingCenter 

RT 46, Ledgewood N. J-

1 Colonial Place 
Harrison, N.Y.

For the Finest of 
Food and Service 

Bring the Family for 
Sunday Dinner

424 Madison Avenuę 
New York City

ANDERSON ROOFING AND 
SHEET METAL COMPANY

67-69 Brighton Avė. 
Long Bmch, N.J.

201 229-2955

Fine Food and 
Pleasant Atmosphere

Call
HA 1-4940

Navai Air Station Road 
Lakehurst, N.Y.

SID ALLENS RĘST

WH'T*’CY DUPLICATING 
CHECK COMPANY

406 W. 31st Street
NEW YORK CITY

310 W. 240 th. Street 
Bronr, N.Y.

LOUISE MASS
63 Palmer Sąuare West 

Princeton, N.J.
For the Finest of Candy
Call: [609] WA 4-5635

Vasarviete “JŪRA

PENNSY COAT

285 Straight Street 
- Paterson, N. J.

Call: (201) 742-2621 ,

• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 30 iki rugpiūčio 27. Pigios 
kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klima
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palan
kias vasarojimui sąlygas.
• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyk
la. kuri prasidės birželio 30 ir tęsis iki liepos 28. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas.
• Stovyklos ir visos vasarvietės-reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2771

Route # 22 
Somervillfe, NJ.

RARITAN VALLEY PLUMBING 
SUPPLY CO.

EMILAS AUTO REPAIR 
SERVICE

635 W. IgUt Street 
Nevr York City 
CaU: FO 8-8720

STATE FARM INSURANCE
COMPANIES

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

vasarvietės savininkai maloniaikviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gritžiąje poUriovietoje — 
Ctųfe Čod kjirorte. ‘ _ -
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos hutų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nttoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Marta LutyKM-01 io*th Street, mrtMnoad. HM^ M.Y. 1141B; trt. 
212-04O-11Š.< Irma Vertas, n CtefNto Mrart. Bratatoro, Mm 
02185; t*. 817-*43-2146 • VILLA MEŠKA.VRdk U, Moto* 
ment Bearti, Cape God, Maso. 02553; teL 617-7SA3251.

For the Finest ot Italian Cuisine 
285 Ftatbush Avė. Brooklyn, N.Y.

CaU: 622-9773

Dėkodamas kun. Petras Že- 
meikis už sveikinimus ir dova
nas, prisiminė taip pat ir ma
mytę, kuri savo gražiu pavyz
džiu vedė prie Dievo.

Taip pat dalyvavo ir sesuo 
su vyru — Casimir Bolanows- 
ki, eilė kunigų, miesto atsto
vai. Baigiamąją maldą sukalbė
jo kun. Robert Brozowski. Ren
gimo komitetą sudarė kun. kle- 
bon. J. Starkus — garbės pir- 
min., kun. AĮbert Matulis, Al
bertas Jakupčionis — pirmin. 
John Butowski, Gloria Mack, 
Dolores Krizanauskas, James O’ 
Neill, Jean Macieko ir Izabelle 
Slaugus.

lą ptoafeė prei Įf 
šiom giedojo parapijos choras, 
diriguojamasAlberto Jakup&o-

Pagerbimo pietūs buvo 5:80 
parapijos salėje. fttogA parito^ 
čiai. Vadovavo £v. Vardo drau
gijos pirm. James O*NeUL lų- 
vokaciją sukalbėjo kun. Domi
ninkas Poeius, pats gimęs Ri
minėje, dabar esąs šv. Onos kle
bonas New Jersey. Sveikino ren
gimo komiteto pirm. Albertas 
Jakupčionis. Pietuose dalyvavo 
apie 200 parapiečįų. Muzikinę 
programą atliko kvartetas —- 
Dvi mamytės ir dvi dukrytės: 
Elena Kidzienė, Alytė Kidziūtė, 
Veronika Melynienė ir Marytė 
Melynytė.

Sveikinimo kalbas pasakė 
prof. Jokūbas Stukas ir lietu- 
vos vyčių centro valdybos pir
mininkas Aleksandras Wessey. 
Sukaktuvininkas pakeltas j ant
rą vyčių laipsnį, nes jis keletą 
metų buvo N.Y. -N.J. vyčių ap
skrities vadas. Gautas popie
žiaus palaiminimas.

Pagrindinę kalbą pasakė ku
nigo brolis, taip pat kunigas, 
Alfredas žemeikis, iš Kearny, Atlantic Savingi 

and Loan

ALAMO CHILE H0U8E

Mexican Food
139 We«t 47th Street 
New York City

Call: CI 5-4288

Route 9, W.Englewood Cliffs 
NEW JERSEY

MARINE POWER A LIGHT 
.CORPORATION „

1595 Richmond Terrace 
Staten Island — GI 2-8018

42nd Street & llth Avė 
New York City

Call 947-7119 
Ask for Mr. Gleason

VABCO'S CAFE INC,

Fine Food ato ExęeHėat Service
Third and Pine Street

Camden, NJ.
CaU 609 966-0198

Comp’cte Auto Service 
Road Service 

Opcn 24 Hours s Day

-i !

ROSS MOTORS 
USED CARS

Owned and Operated By
BV. and C. Rossi

[201] 274-4600
516 Union Blvd Totowa, N J.

2920 Avė. D Brooklyn, N.Y.

CaU UL 6-6916 .

CAROL ARI

1305 YORK
NEW YORK CITY

Call : RH 4-6189

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje 

“AUDRONĖ”
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area617) 428-8425
Vila Audroto ira apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinrų 
medžių palipi. Daug vietos poilsiui ir žaidimams o Erdvūs kamba
riai, rami ir. jauki aplinkuma o Visai arti Šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas <7 min. pėsčiom) o Geras lietuviškas maistas

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGSĖJO 
MEN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST. BOSTON. 
MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai j vila 
AUDRONE — CAPE COD. MASS. 02655. MARIJA JANSONAS.

.z. Visi makMtfai kviečiami atvykti j šią pražiansią '’idžin’><4a 
Cape COd žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

hėBaŪonai Ctoferenee of Ckristiahs and Jews 
or THIS GREAt COMMBNTTY JOIN HANDS WITH OVIC AND 
S FROM ALL OVER THE UNITED STATES—IN ENDORSING THE 

DJED1CATED PRINOFIiES OF THE NATIONAL CONFERENCE OF CHRISHANS AND 
JEWS--2A C^VK^<)BiG^2pZATKIN OF REUGIOUSLY MOTIVATED MEN AND WOMEN 
WHO SEEK TO FBOMįĖ^ UNDERSTANDING AND COOPERATION AMONG PEOPLES 
OF ALL RELIGIOUS FAITHS, AND ETHNIC GROUPS THROUGH EDUCATION & DIS- 
/CUSSKM WITHOUT COMPROMISE TO THE INDIVIDUALS OWN RELIGIOUS BELIEFS

Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuošali vieta 
poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabinos su virtuvėm. 
Modemiški miegami kambariai su asmeniškom voniom. Geras 
maistas, maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti žaidimai. Netoli 
nuo Lake George ir kitu ežerų. Geros aplinkybės žuvauti, pasi
grožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti kalnų oru. Visi maloniai kvie
čiami praleisti atostogas arba sustoti pernakvoti. Informacijų ar 
užsisakymo reikalu kreiptis:

PRANAS LHKA, Athol, N.Y. 12810; tel. (518) NA 3 5750

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furnitūra, Ine.
YoekviMs didžiavais, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 396 Eato 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C.
TH. TE »4480

Atdara ksadien IM S v. vakare, artnuBenfais ir Mttad. Iki 6 v. vak.

60-41 Myrtle Avė. 
Ridgewood, Queens

25 Bay Street 
City Island, N.Y.

120 Madison Avė. 
NEW YORK CITY

For the Finest 
of Cuisine

26 Canal Street 
New York City 

CaU 964-9789

CaU 
247-9420

ATSAKYMAS
Gulsčiai:
1. MIEŽINIS
2. ISTORIJA
3. RAKANDAI
4. KABLELIS
5. MAUDULYS
6. IŠMINTIS
7. RAMENTAS
8. KUBILIUS
Stačiai (iš pirmųjų raidžių):

Ką varlė pasakė varliūkštei, 
norėjusiai ilgiau pamirkti balo
je? — MIRK, MIRK! 236 West 57th Street 

New York City

Vasarvietę randasi visai prie šiltosios srovės paplūdimio 
“CraigviUe Beach” — 5 minutės pėščiom. Patogūs kam
bariai, geras lietuviškas maistas* ir rami aplinka. Su už
sakymais kreiptis:

O. ŠLEPAVIČIENĖ
P. O. Box 307
Marie Avė. Centerville, Mass. 02632 
CAPE COD; Telef. (Code 617) 775-4146

■
 NAUJAUSI 
-------PRANCŪZŲ 

ir ITALU 
MODELIAI.

{vairūs kailiniu 
ir kaPiv 

papuošalų 
pasirinkimas

• ...1 r ■-
Viskas gamfmma mOsų <firbtuv«je. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame didelioms 
kailinių krautuvams. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome Kailinius ir ki
tus siuvinius | naujus modelius.

Alex Diaumts For Co.
150 W. 28 St.,New York, N.Y.

Patalpa No. 501.

Tel. CH 2-10 — CH 2-0535

Atidaryta darbo dienomis 8-6: šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.
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SPORTAS
ŠALFASS-GOS PRANEŠIMAS
Š. m. birželio 3-4 Clevelande 

įvykusioje ŠALFASS-gos kon
ferencijoje centro valdyba, ga
vusi platesnių informacijų ir 
išklausiusi išsamių pasisakymų 
apie privačių žmonių grupės or
ganizuojamą krepšininkų turis
tinio pobūdžio išvyką į oku
puotą Lietuvą, pareiškia:

1. š. Amerikos Lietuvių Spor
to Sąjunga su minėta išvyka 
nieko bendro neturi;
2. Centro valdyba jokių įsi
pareigojimų nėra padarius.

ŠALFASS-gos nariai yra pra
šomi laikytis lietuvių bendruo
menei vadovaujančių organų 
nustatytos linijos.

Centro valdyba

LIETUVIŲ UKRAINIEČIŲ 
VARŽYBOS

Il-sios metinės lengvosios at
letikos ir futbolo varžybos tarp 
Š. Amerikos lietuvių ir ukrai
niečių rinktinių įvyks birželio 
24-25 Chicagoje, III.

Varžybas vykdo lietuviai. 
ŠALFASS-gos centro valdybos 
pavedimu 'šiam tikslui yra su
darytas specialus organizacinis 
komitetas iš Chicagos sporto 
darbuotojų: Jonas Bagdonas — 
pirm., ir ŠALFASS-gos, C. V- 
bos įgaliotinis, Povilas Žumba- 
kis— vicepirm., Kristina Saba
liauskaitė — sekr., Romas Ko- 
žėnas — ižd., Petras Petrutis 
— spaudos ir propagandos na
rys. Talkina visi Chicagos lie
tuvių sporto klubai, Lietuvių 
Bendruomenė ir kitos lietuviš
kos organizacijos bei asmenys.

Ryšio palaikymu su ukrainie
čiais ir lietuvių dalyvavimo ko
ordinavimu rūpinasi PSF-jos 
Lietuvių sekcijos komitetas, va
dovaujamas Algirdo Bielskaus.

Lengvosios atletikos varžy
bos bus vykdomos vyrų ir mo
terų klasėse. Kiekvieną tauty
bę gali atstovauti nedaugiau 
kaip 4 dalyviai kiekvienoje in
dividualinėje rungtyje ir ne
daugiau kaip viena estafete. 
Taškai bus skaičiuojami tarp
valstybinių rungtynių pavyz - 
džiu, imant po du geriausiai 
pasirodžiusius dalyvius iš kiek
vienos tautybės. Individuali
niam atžymėjimui dalyviai bus 
vertinami pagal užimtą vietą.

Lietuvių lengvatletų rinkti

nės sudarymu rūpinasi ŠAL
FASS-gos lengvosios atletikos 
komitetas. Vadovas — A. Biels- 
kus.

Oficialios futbolo rungtynės 
bus vykdomos tik vyrų klasėje, 
sekmadienį. Lietuvių rinktinės 
pagrindu bus imama Chicagos 
LFK Lituanicos komanda, pa
pildyta keletą žaidėjų iš New 
Yorko Atletų. Futbolo rinkti
nės suorganizavimu rūpinasi 
Romas Kozėnas.

Kaip papildoma varžybų pro
gramos dalis yra numatomos 
draugiškos jaunių futbolo rung
tynės šeštadienį tarp LFK Li
tuanicos ir Chicagos ukrainie
čių.
PSF-jos Lietuviu sekcijos k-tas

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

John Curdo. Mass. ir N. Anglijos 
žymiausias meistras, pr. trečiadie
nį, V. 24 d. davė simultaną Worces- 
terio šachmatininkams pas lietuvius. 
Maironio parke. Dalyvavo 40 vyrų, 
jų tarpe 6 lietuviai. J. Curdo pasie
kė rekordinė pasekmę: +39=1.

Iš lietuvių stipriausiai sulošė Po
vilas Grigalauskas, kuris, kaip pa
sisako J. Curdo, turėjo išplėšti iš jo 
visą tašką.

Maironio Parke šachmatininkai 
iš VVorcesterio žada netrukus pasi
rodyti South Bostone, draugiškose 
rungtynėse su L.P.D. šachmatinin
kais. Bostoniečiai prieš porą mėne
sių viešėjo Maironio ParKe ir parsi
vežė laimėjimą.

Estijos didmeistris Paul Keres, 
viešėdamas Montrealy, paliko dide
lį įspūdį iš savo lošimo. Pirmajam 
simultane prieš 12 ekspertų su laik
rodžiais jis paaukojo (partijoj su 
Guze) du pėstininku atidarydamas 
linijas, po to atidavė bokštą ir ne
trukus privertė juoduosius pasiduo
ti. Po 23 ėjimų ant lentos pasidarė 
tokia padėtis (juodais lošė Max 
Guze):

Sekė 24. B:f7+! K:B 25. Vh7- 
KeS 26. Vg8 — ŽfS 27. BdS - V:B 
28. R:V ir po 4 ėjimų juodieji pasi
davė.

Tarptautinis meistras Pov. Vaito
nis, rašo The Hamilton Spectator. 
laimėjo Hamiltono miesto pirmeny
bes, sukoręs 5-1 tš. Jis įveikė 4 
priešininkus ir su dviem buv. mies
to meistrais baigė lygiomis, būtent 
su Steinbcrgu ir P. Van der Wel.

SERVICE

BRUNER 
PAINTER

Interior painting & paper hanging 
of all vinyl wall fabric Ali vvork 
guaranteed

3408 Park Avė., 
Weehawken, N. J. 
Call 201 865-0761

CUSTOM HYDROMAT1CS
565 Carroll St. Brooklyn

Open 5^ Days. Automatic trans- 
missions repaired resealed and re- 
built

-----------  Call 789-1516 -----------

ALOHA 
TRAVEL BUREAU Ine.

Open 6 Days A VVeek

617 FLATBUSH AVĖ 
Brooklyn N. Y.

OStVALD E. BAP.TLET, 
General Manager

Phone 693-9290

H. W. FEMALE

RELIEF SVvTTCH BOARD OPER- 
ATOR, lieavy industrial board, fil- 
ing, typing, etc. Good salary and 
benefits.
VVHIPPANY PAPER BOARD CO., 

Ine.
887-3300 — Ext. 288

CLERK — TYP1ST 
GOOD AT FIGURES

For Small Hospital in Brooklyn 
N. Y.

Fringe Benefits
Call TR 5-9200

DISPLAY

OUTSTANDING BUY —; DINER 
excellent location parking lot long 
lease reasonable rent vvonderful op- 
portunity for young couple. Asking 
price S45.000 Mr. PAUL PAPRAS 
call 392-9582

TOURS TO EXPO 67 
FOR GROUPS ONLY

25 persons or more—clubs. churches, 
unions, associations, schools, firms. 
■— We handle everything including 
centrally-located accommodations & 
transportation by plane, train or 
Traihvay bus. Reasonable prices.

CLUB TOURS INC.
18 East 41 Street. N. Y. C. 10017 

(212) LE 2-7075
Group tour specialists for 30 years

HELP W. MALĖ

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: 867-3680

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

SERVICE

PAINTING and DECORATING 
Inside and Outside 

Fully insured all vvork guaranteed 
Call 

MR. ANGELO 
TA 4-8210

Instant Tennis Stringing
Mail or bring Rackets to

CENTRAL SK1 SERVICE, Ine.
767 Rogers Avenue, Brooklyn 

near Linden Blvd.
Call BU 4-9518 betvveen 1-6 PM

Open 6 days a vveek

KEYPORT AUTO
LAUNDRY

Open 7 days a vveek 
The key to our suecess is you 

our satisfied customers
Call 201 - 264-9767

A Restaurant of Continental Atmos- 
phere • Cocktail Lounge Viennese 
Music • Air Conditioned.

VIENNES COACH
Route 25, Jericho Turnpike 

Syosset, N. Y.
Walnut 1-2380,9873

Your Hosts — Thure Jchansson, 
Russ Lundstrum.

E & G Contractors of all kinds 
Emergėncy Electrical work Sewers 
electrically cleaned Finished base- 
ment paneling kitehen .Bathrooms. 
Tile ccment vvork & hanging ceil- 
ings. Open 6 days a week. We sėli 
kitehen cabinets — 3612 White 
Plains Road. Bronx 653-0285

PAINTING CONTRACTORS. Plast- 
ering. All inside vvork. Scaffold 
work, fire escape. All outside vvork. 
No job too small or too big. Call 
WA 65370 Eštifflates cheerfully giv- 
en.

HONDA
Nevv and Used Motor Cycles 

Sales, Service, Parts, Insurance 
Free lessons. Open 6 days a vveek 

KAMADA MOTORS CORP.
1440 Bruckner Blvd., Bronx 

328-9533-5

Cut out and save — Sevver or drain 
trouble? This ad vvorth 25% off: 
sevvers, sinks, yard drains, tubs. 
shovvers, roof leaders (cleaned elec- 
tricaHy). 24 hour emergency service 
day and night. Call 891-8546 Anchor 
Sevver & Drain Service

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus, namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

Vaitonis, nors ir nebuvo pasiekęs 
savo ankstyvesnės formos, kaip 
1957 m., kai jis laimėjo Kanados 
pirmenybes, vienok užteko pajėgu
mo. kad taptų Hamiltono čempionu. 
Dienraštis mini ir kitą dalyvavusį 
miltono miesto klubo čempioną. Įdė- 
lietuvį — Juozą Chrolaviėių. Ka
ta jo partija su Van der Wel.

AMBULANCE ATTENDANT
ROTATING SHIFTS 

For Small Hospital in Brooklyn.
Fringe Benefits
Call TR 5-9200

HELP WANTED

WANTED SOMEONE WITH 
A BACKGROUND 
OF ACCOUNTING

to vvork on inveniory controll &. cost 
Good at figures

Steady vvork nice vvorking conditions 
WHIPPANY PAPER

BOARD CO Ine
Call 201 - 887-3300 Ext 288

Work near Heme. A young man — 
Reliable with car for exterminating 
work. Mušt have references. Will be 
bonded. Will train. Hospitalization, 
Medical and Life Insurance, car 
allowance liability Insurance. Per- 
manent position. Čall (201) 756-4911 
Chance for advancement.

RESORTS

ROBERT DAVIS
Aluminum Home Improvement 

Siding - windows - Jalousies 
Avvnings - Porch enclosures 

Breeze vvays
Clark St & Highvvay 35 

Keyport, N. J.
201 - 264-36S5

SAL CARLINO
CONTRACTOR

Everything for your Home ■— Nevv 
vvork and alterations all work done 
at reasonable rates — 170-17 67th 
Street Flushing Call IN 1-3322

EXPO 67
Modcrn apartments near bea’itiful 
Montreal Botanical Garden. 1" mi
nutes by bus and Metro (Mo~t’~'nl 
subvvay) to Expo 67 site — direct 
eonneetions. Brochures and reserva- 
tion slips on reąuest. — MILOT 
APARTMENTS (1963) Ine. 3990 
East Sherbrooke Street Montreal, 
Canada; Tel. (514) 259-9346.

BAVARIAN MANOR 
Famous for German American Food 
Get Away—Ręst and Play. Olympic 
style pool. athletics and planned ac- 
tivities. dance to our popular band 
in the fabulous Bavarian “Alpine 
Gardens Cabaret”. enjoy profession- 
al acts every nite. Romp, play in 
our 100 aere playland. fishing and 
boating in our well stocked lake. 
Send for colorful brochure—rates 
and sample menu. L0W June rates.

Dial 518 - 622-3261
Bill & Johanna Bauer—Hosts 
Purling 12, N.Y. Zip 12470

ClAUDIO’S
Greenport’s superb restaurant and 
marina. One of LI’s favorite for 
seafood-steaks and Continental food 
since 1873. Superb view, 500' deep 
vvater pier, all facilities. Foot of 
Main Street. Greenport.

516 - 477-9800 / 0627

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

GETSOS FUR CORP.
363 7th Avenue, N.Y.C.

Furs Mink Stoles and Jackets 
50 year old factory 
Save A Lot Money

Call 524-4814

6 DIDŽIULES
Ncw Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 gatvių)
j Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
j Astorijoje: 28-28 Steinway St. — A S 4-3210

KRAUTUVES 6
Franklin Square, L. I.: 981 Hcmpstead Tpke. — 

437-7677
Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552

Jackson Heights: 82-10 37th Avė. — DE 5-1154

Expo ’67
ROOMS $12.00 PER DAY 
with meals $20.00 per day

Trailer 4 Camp Sites $3.00 per day
Pool, bus service, 15 min. from Expo 
Metro. Reserve now, limited num- 
ber. Write for free brochures and 
Information or call Montreal 625 - 
9534 for reservations

STEVE S CORNER HOTEL 
3172 Dagenais Blvd., Fabreville,

Province of Quebec. Canada

SVEIKI ATVYKĘ Į MONTREALIO PARODĄ

EXPO 67
Stengiantis patenkinti daugelio pageidavimus, nutarėme pa

rodos metu mūsų rekolekcijų namo 50 kambarių paskirti parodos 
lankytojų nakvynėm.

Vieta. Mūsų namas yra mažame Chateauguay Heights mies
tely. Pasiekiamas važiuojant į pietų vakarus keliais 9C ir 3. 30 mi
nučių kelio nuo Expo. 4 mylios į pietus nuo Mercier tilto (pavažia
vus 1 mylią nuo Mercier tilto, pasukti į dešinę Chateauguay Heights 
keliu). — Visi kambariai su šiltu ir šaltu vandeniu. Patogios lovos. 
Name veikia automatinis keltuvas. Nemokama vieta pastątyti auto
mobiliams.

Kaina. Kambarys 6 dol. nakčiai. Gegužės, birželio, rugsėjo ir 
spalio mėnesiais kambarys 36 dol. savaitei. Pridedama sulankstoma 
lova — 2 dol. nakčiai. Išvykstant kambariai paliekami 11 vai. ryto. 
Duodami tik pusryčiai nuo 8 iki 11 vai. ryto. Kainos nuo 35f.

Rezervacijos daromos iš anksto, pridedant depozitą (trečdalis 
sumos). Informacijos reikalu kreiptis:

Fr. Laurent Pouliof, O. F. M.
250 Christ the King Avenue 
Chateauguay Heights, P. Q., Canada 
Telefonas: (514) 692-6711

Galima teirautis ir Darbininko administracijoje: 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn, N.Y. 11221; telef. GL 2-2923.

Cosmos Parcels Express Corporation 
prisijungusi prie 

Podarogifts, Ine.
priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems 
giminėms užsakymus BUTŲ, o taip pat, 
Sovietų gamybos prekių: AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ ir 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir 1.1. 
Informacijų ir nemokamų katalogų galite gauti vyriausioje 

įstaigoje arba visuose mūsii skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45+h STREET, NEW YORK, N.Y. 10036 
Tel. Cl 5-7905

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel STaqo 7-439©

Papigintomis kainomis priimame užsakvrov 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžiu*, ir sūriu, 
We take all orders special price for Weddings and Partier- 

Home-Made Bologna

WEISS & KATZ, (NU
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. G R 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maigytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

JUOZO MISIŪNO

RAUS LięUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

J. B. Shalins-Jalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioiu- -

A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

KODIS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Įkurta 1941 metais
Jautriai patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng
tos, jos vėsinamos.

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 Flushing Avė.

Maspeth, N.Y. 11378 • D A 6-1658 
Turi laidojimo direkt. leidimus.

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bronxe, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

New York, N. Y. 10009 
ORegon 4-2568

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su
Air Condition

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

Market 2-5172

BUYUS
FUNERAL HOME

Mario Teixeira, Jr.
Laidotuvių direktorius

426 Lafayette Street
Newark, N.J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims .dy
kai. Aptarnauja Cambridge if 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus —- Tel, T R 6-6434

KARTONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

REQUEST
RECORD

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
lietuviškos plokštelės. —

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės
krautuvėse arba užsakyti 
adresu:

REQUEST RECORDS, Ine. 
66 Mechanic St.

Ncw Rochelle, N. Y.
Prašykite nemokamų katalogų. J



y.

Skulp. Petro Vaikio kūrinių 
paroda atidaroma birželio 9, šį 
■penktadienį, 7 v.v. lietuvių pa
rapijos salėje, Maspethe, N.Y. 
Kalbės dail. V. K. Jonynas. Pa
roda tesis šeštadienį ir sekma-

KM Sąjungos 24 kuopos pas
kutinis gnsirinkimai prieš atos
togas šaukiamais birželio 11, 
sekmadienį, po sumos Angelų 
Karalienės parapijos salėje.

dienį. Ją rengia skautams rem
ti komitetas. Skulptorius P. 
Vaškys yra žinomas keramikas, 
keramiką dėsto Philadelphijos 
meno mokykloj, šioje parodo
je dauguma bus keramikos dar
bai, taip pat bus ir skulptūrų.

Dail. K. Žoromskis dalyvau
ja “The Silvermine Guįld of 
Artist” 1967 metinėje parodo
je, kuri buvo atidaryta birželio 
2 New Cannan, Conn. The Sil
vermine Guild of Artists yra 
žinoma meno mokykla. Jos mo
dernios (barakinės konstrukci
jos) patalpos yra pritaikytos ne 
tik gerai meno mokyklai, bet ir 
reprezentacinėm parodom, ku
rios čia rengiamos kasmet New 
Yorko Moderniojo Meno muzie
jaus priežiūroje. Parodoje daly
vauja N. Anglijos valstybės, 
Pennsylvanija, New Jersey 
New Yorkas. šiemet buvo 18- 
toji paroda, šiemet jury komi
sija atrinko 197 dailininkų dar
bus (kiekvieno po vieną), iš jų 
— 82 tapybos, 38 akvarelės, 77 
skulptūros. Dail. K. Žoromskio 
darbas kataloguotas 82 nume
riu, kaina — 2,200 dol., iška
bintas didžiojoje auditorijoje. 
Paroda lankoma kasdien nuo 
12:30 iki 5 v.v., uždaroma lie
pos 4.

piknikas bus liepos 9 toje pa
čioje vietoje kaip ir visada.

Nuotr. V. Matelio

PADĖKA

Antaninai Krušinskienei mi
rus, reiškiame gilią padėką 
prel. Jonui Balkūnui ir kun. 
Vytautui Pikturnai, vakarais su
kalbėjus rožinį prie velionės 
karsto, klebonui kun. J. Alek- 
siūnui, prel. J. Balkūnui. kun. 
V. Pikturnai už aukotas šv. 
mišias, kun. L. Jankui ir kun. 
Kardui už asistavimą prie mi
šių, muz. vargonininkui Liu- 
berskiui ir solistei Juodytei - 
Matthews už gražų giedojimą 
mišių metu.

Didelė padėka visiem pareiš- 
kusiem užuojautą, prisiuntu- 
siem gėlių, užprašiusiem dvide
šimt perpetual-nepaliaujamų ir 
šešiasdešimt-aštuonias mišias ir 
pasodinusiem du medeliu Pales
tinoje.

Visiem dalyvavusiem laidotu
vėse ir palydėjusiem į kapus. 
Laidotuvių rektorei Marytei 
šalinskienei už malonų ir rū
pestingą patarnavimą, Bručų į- 
staigai už laidotuvių dalyviam 
skanių pietų pagaminimą.

Velionė paliko vyrą Kazimie
rą, dukteris Teresę, mokyt. An
taniną, anūkes Teresę šv. Jono 
universiteto matėm, mokytoją, 
Anitą šv. Jono universiteto Psi
chologijos tyrinėjimo-research 
asistentę, Barborą Connecticut 
universiteto studentę ir žentą 
Ralph Smith Long Island High 
School mokytoją.

Nuliūdę Kazys Krušinskas, 
Teresė, Antanina, Teresė, 
Anita, Barbora ir Ralph

New Yorke rengia Finis Se- 
mestri šokius birželio 16, penk
tadienį, 8 vai. vak., Maspetho 
parapijos salėje, 64-14 56th. 
Rd., Maspeth, N.Y. šokiam gros 
orkestras. Kviečiamas visas jau
nimas" ir vyresnieji pasilinks
minti.

Albinas ir Ieva Trečiokai bu
vo nuvykę į Chicagą dalyvauti 
Tautinės Sąjungos seime. Ta 
proga aplankė įvairias lietuvių 
įstaigas ir atsiuntė sveikinimus 
Darbininko skaitytojam.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos New Yorke visuotiname 
tėvų susirinkime, birželio 3 
mokytoja Elena Ruzgienė pra
nešė, kad ji išeina iš mokyk- 
los vedėjos pareigų. Mok. Ruz- B 
gienė buvo 10 metų Maironio 
šešt. mokyklos vedėja, o mo- B?'-- 
kytojauja dar ilgiau. Lieka mo- B 
kytoja ir toliau. Daug darbo ir B 
rūpesčio per tuos metus ji įdė- V 
jo ir didelis jaunimo būrys per B 
ėjo per jos rankas, šiemet Mai- B 
ronio mokyklą baigia 14 abi
turientų. Jų auklėtoja mok. B 
Kregždienė išleidžia 10-tą abi- B 
turientų klasę. Visus buvusius B 
abiturientus, tėvelius ir visuo- B \ 
menę kviečiame dalyvauti pa- B 
gerbime mok. Ruzgienės, mok. B 
Kregždienės ir visų kitų moky- B x 
tojų, kurie įdėjo daug darbo B 
šeštadieninėje mokykloje. Pa
gerbimas įvyks birželio 17 d. I 
6 v.v. Apreiškimo parapijos B 
viršutinėje salėje per abiturien
tų išleistuves. Apreiškimo pa- B 
rapijos apatinėje salėje 8 v. v. B 
įvyks abiturientų vaišės, gros Kalba 
orkestras. Įėjimas suaugusiems 
2.50 dol., o jaunimui 1.00 dol. ---------
auka. Maironio šeštadieninės 
mokyklos vedėju sutiko būti stovė išdalina GFWC įvairių 
mokytojas Alfonsas Samušis. 
Naują vedėją sveikiname ir lin
kime sėkmingai tęsti šį kilnų ir 
sunkų lietuvišką darbą. — N. 
Y. Maironio šešt. Mok. Tėv.
Kom. i

LF. BIČIULIŲ RYTŲ APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
Ryškino visoje Europoje augan
čią nacionalinę dvasią. Paverg
tuose kraštuose — taip pat Tas 
augantis tautinio savitumo rei
kalavimas yra laipsniškas ke
lias į nepriklausomybę ar jos 
atgavimą.

Sugiedojus tautos himną, bu
vo baigtos šios iškilmės. Vėliau 
buvo kavutė ir vaišės. ’

Į šį posėdį susirinko daug ' 
gražios publikos. Buvo atsilan
kę mūsų žymieji veikėjai, jų 
tarpe New Yorko konsulai V. 
Stašinskas ir A. Simutis, Lais
vės Komiteto pirmininkas mi- 
nist. V. Sidzikauskas, iš Wash- 
ingtono min. dr. S. A. Bačkis.

mius pranešimus padarė LF 
Bičiulių Tarybos pirmininkas 
dr. Adolfas Damušis iš Detroi
to, Mkh., ir JAV bei Kanados 
LF Bičiulių centro valdybos pir
mininkas inž. Vytautas Galvy
dis iš Chicagos.

Apie Vliko laisvinimo prob-

čių ir ši vakarienė parapijai da
vė pelno 3,141.06 doL Liet Pi
liečių Draugija už sales neėmė 
jokio atlyginimo.

Whist žaidimų, kurie buvo 
žiemos metu, per vasarą ne
bus. Jų vadovas kun. A. Janiū
nas pranešė, kad gauta pelno 
2,086.30 dol. Pelnas eina para
pijos naudai.

Blitz parengimai, kurie būna 
salėje prie E. 7-tos gatvės, bus 
ir vasaros metu. Nuo sausio 9 
iki gegužės 29 parapijos nau
dai gauta pelno 2,463.65 dol. 
Parengimais rūpinasi kun. J. 
Klimas.

Gegužės 27 ir 28 New Yor
ke vyko Lietuvių Fronto Bičiu
lių rytų apygardos suvažiavi
mas. Prasidėjo šeštadienį po
piet Apreiškimo parapijos salė
je Brooklyne. Atidarė LFB 
New Yorko skyriaus pirminin
kas dr. Br. Radzivanas, šio su
važiavimo organizatorių vardu lemas gražų pranešimą padarė 

. . . . .. ... . . Romas Kezys. — . ■
Sudaryta rytinio pakraščio a- 

pygardos valdyba, į kurią įei
na rytinių sambūrių pirminin
kai. Šiuo metu apygardos pir
mininko pareigas eina Philadel
phijos pirmininkas inž. J. Ar
dys.

Vakare žemutinėje Apreiški
mo parapijos salėje buvo vai
šės — vakarienė. Jų metų pasi
kalbėta organizaciniais reika
lais. P. Jurkus trumpai pristatė 

į knygas: V. Ramojaus, —“Kri- 
| tusiems už laisvę”, Alės Rūtos 
I “Žemės šauksmas”, Mykolo 

Vilties — “Neparašyti laiškai”.
Sekmadienį V. Atsimainymo 

parapijos bažnyčioje Maspethe 
j buvo pamaldos ir prel. J. Bal- 
į kūno pamokslas. Solo giedojo 

St. Citvaras. Po pamaldų para
pijos salėje buvo viešas posė
dis. Pirmoji to posėdžio dalis 
buvo skirta pagerbti žuvusiem 
partizanam. S. Gedvilaitė per
skaitė A. Vaičiulaičio “Gluos
nio dainą”, parodyti vaizdai iš 

į partizaninės veiklos, R. Novic- 
kaitė ir M. Sandanavičiūtė pa
deklamavo partizaninės poezi-

Į j«s.
Po trumpos pertraukos buvo gražų balsą ir gieda chore. Vi- min. nuo Expo privačiai išnuo- 

dr. Juozo Kazicko paskaita, ku
rioje apžvelgė dabartinę pasau
lio politinę padėtį ir kokios jo
je galimybės Lietuvos laisvei.

ir pirmininkauti pakvietė inž. 
J. Ardį iš Philadelphijos, Vin
cą Skladaitį iš Waterburio, sek
retoriauti p. Raugienę iš Phila
delphijos.

Pirmiausia kalbėta vidaus or
ganizaciniais reikalais, čia išsa-

Nuotr. V. Maželio

kraštų atstovėm. Leidinėlis vi
sada turi didelį pasisekimą, su
pažindina svetimtautes su LM- 
KF veikla ir jos tikslais, duoda 
žinių apie lietuvių klubus ir Lie
tuvą. Šių metų leidinėlį paruo
šė LMKF vicepirm. V. čečetie- 
nė. Leidinėlyje randame In 
Memoriam Ligijai, apie lietu
vių jaunimo visuomeninius bei 
politinius pareiškimus. Leidinė
lis anglų kalba. Viršelį puošia 
keturių Federacijos pirminin
kių (nuo 1947 iki dabar) — dr. 
M. Žilinskienės, B. Novickienės, 
L. Bieliukienės, V. Jonuškaitės- 
Leskaitienės nuotrauka. Pasku-

— V. Jonuskaitė - Leskaitie- 
nė, LMKF pir-kė išvyko į San 
Francisco, Calif., atstovauti lie
tuvėms moterims GFWC me
tiniame suvažiavime birž. 4-9. 
Pakeliui sustojo Chicagoje, ma
tė du “Gražinos” spektaklius, 
susitiko su Chicagos moterų klu
bo pirm. M. Kraučūniene ir se
kretore O. Liorentiene. Lankė- ___________ ___________ _______
si “Draugo” ir “Margučio” re- tiniame viršelio , puslapyje da- 
dakcijose, kurios prižadėjo jai 
prisiųsti į San Francisco suva
žiavimą vertingos propogandi- 
nės literatūros apie Lietuvą ir 
jos okupaciją. San Francisco gy
venančios lietuvaitės A. Sidzi- 
kauskaitė-Kudirkienė ir K Pap- 
rockaitė-Novickienė pakviestos 
talkinti mūsų atstovėm.

LMKF kasmet išleidžia spe
cialų leidinėlį, kurį lietuvių at

- Reikalingas valytojas (porte
ris) Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrui (Lith. Cath. 
Comm. Center), 6 Davis Avė., 
Kearny, New Jersey. Darbas 
nuolatinis sąlygos geros. Norį 
šį darbą gauti tesikreipia į ve
dėją Juozą Mėlyni. Telef. 991- 
9631 arba 991-9835.

Kelionę autobusu į Montrea- 
ly vykstančią pasaulinę parodą 
organizuoja Darbininko admi
nistracija rugsėjo 1-4. Bus pui
ki proga dalyvauti Lietuvių die
noje. Kelionė ir nakvynė kai
nuos apie 50 dol. Vietas reikia 
rezervuoti iš anksto. Kelionės

Mingailai Milui-Milaševičiui
mirus, jo šeimai, tėvėui Adalbertui Milaševičiui, sesutėms 
Ramunei Dc Apdilo, Reginai Vasaitienei. tetoms ir ki
tiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

BRIGITA ir ROMANAS VILKAI 
su irimą,

VANDA ir KAZYS VASILIAUSKAI 
su irimą

Kun. Al. Baltrušūnas stengia
si surinkti visus lietuvius į lie
tuvišką parapiją. Norima gau
ti visų lietuvių pritarimą 
kraustytis iš tos vietos, kur da
bar bažnyčia ir parapijos pa
status supa dideli miesto pro-

Paremkime mūsų jaunuolius 
Vietnamo “Support Our Boys 
in Vietnam”, tokiu šūkiu orga
nizuojama demonstracija bir
želio 11, sekmadienį, iš Cam- 
bridge, Harvard Sųuare į Bos
ton Common, kur bus pasaky
tos kalbos. Demonstraciją or
ganizuoja Amerikos jaunimas, 
kaip atsvarą komunistinių 
barzduotų jaunuolių demonst
racijom. Tą dieną Massachu- 
setts gubernatorius John Volpe 
(skelbia proklamaciją, kaip 
“Ali American Day”. Eisenoje 
žada dalyvauti ir Amerikos ka
rų veteranai. Dalyvauti pakvies
ti ir lietuviai. Nutarta demon
stracijoj dalyvauti. Kitos infor
macijos bus suteiktos vėliau, jektai. 
šeštadienį, per birželio išveži
mų minėjimą.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
klasės mokinių koncertas įvyks 
birželio 11, sekmadienį 2:30 v. 
popiet South End Music Cen- 
ter, 32 Rutland St. Boston, 
Mass. Trisdešimt smuiko stu
dentų rodys savo metinį atsie- 
kimą solo ir kameriniuose nu
meriuose. Pabaigoje v i - 
si įsijungs į orkestrą ir atliks 
“God Bless America” —popu
liariąją Amerikos meliodiją. 
Tarp kitų išgirsime ir šešiame
tį dr. Krisiūkėno Andriuką 
smuikuojant “Tykiai, tykiai Ne
munėlis plaukia”. Mokiniam a- 
komponuos Vytenis Vasyliūnas. 
Besidomintiem jaunimo kultū
riniu augimu reta proga pra
leisti pora valandų jų tarpe. Po 
koncerto kuklus atsigaivinimas 
sode. Visi nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti. Įėjimas laisvas.

šv. Petro parapija gegužės 
14 suruošė metinę vakarienę 
Liet. Piliečių Draugijos namų 
salėse. Rengimo komitetas, ku
riam pirmininkavo kun. A. Ja
niūnas, birželio 4 paskelbė pa
rapijos biuletenyje, kad banke
te dalyvavo virš 600 bostonie-

NEWARK, N. J.

Birželio 11 Pranui ir Emilijai 
Elseikams rengiama jų vedybi
nio gyvenimo 35 metų sukak
ties pagerbimas. Iškilmingos 
pamaldos bus 10:30 v. švč. Tre
jybės bažnyčioje. Banketas pa
rapijos salėje. Dalyvaus apie 
200 svečių. Pagerbimą rengia 
draugai.

Jiedu yra tylūs, bet nuošir
dūs darbininkai, daug pasidar
bavę Lietuvos labui. Galima sa
kyti, nėra lietuviškos draugijos 
ar organizacijos; kuriose jiedu 
nedalyvautų. Rinko aukas atsi
kūrusiai Lietuvai. Emilija yra 
čia gimusi, bet yra didelė tal
kininkė lietuviškuose reikaluo
se. Abu uoliai dalyvauja para
pijos gyvenime. Pranas turi EXPO 67 Montrealyje 15

Šv. Vardo draugijos susirin
kimas bus birželio 11.

Birželinės pamaldos šv. Pet
ro parapijoje būna kasdien ko
plyčioje prie E.7-tos gatvės ry
tais po 7 v. mišių, gi baž
nyčioje tik sekmadieniais 2:30 
vai. popiet.

Mišių tarnautojų išvažiavi
mą rengia kun. A. Janiūnas bir
želio 23. Žada vykti laivu.

Bostono arkivyskupas kardi
nolas Cushing paskelbė trijų 
metų aukų rinkimo vajų. Nori 
surinkti 50 milijonų dolerių, ku 
riais atmokės esamą arkivysku
pijos skolą. Gegužės 28 visose 
arkivyskupijos bažnyčiose bu
vo kreipiamasi į vyrus ir pra
šoma jų talkos išdalinti ir su
rinkti pasižadėjimo lapelius. 
Šv. Petro parapijoje tokių pasi
šventusių vyrų pagelbėti kardi
nolui atsirado virš 40.

Tėvai marijonai Marianapo- 
lyje, Thompson, Conn., liepos 
4 ruošia tradicinę Lietuvių die
ną. šventė pradedama m^iom 
11 vai. ryto. E Bostono organi
zuojamas specialus autobusas. 
Bilietus jau dabar pardavinėja 
Nellie Grabol.

si jiem linki kuo geriausios sėk- mojami dideli, patogūs kamba- (atkelta iš 5 osl) 
mės ir Dievo palaimos. . P 7

Rengėjai

Vienam asmeniui išnuomoja
mas atskiras kambarys ramio
je, gražioje ir patogioje vietoje, 
geras visomis kryptimis susisie
kimas. Skambinti tet: VI 9-21 
97.

VVoodhaven rajone išnuomo
jamas baldais apstatytas didelis 
kambarys su virtuve. Yra šal
dytuvas. Dėl informacijų skam
bint vakarais 6-10 v., šeštadie
nį ir sekmadienį visą dieną VI 
6-1119.

HigHand Pade area
Spacious home on beautiful 

tree-lined Street, one-family 
detached — shingled house — 
9 rooms — excellent condition; 

administraciją: 910 Wiltoughby parųuet floors, 26 foot living 
Avė.. Brooklyn, N.Y. 11221. Te- room; beamed ceiling in dining

bartinės LMKF valdybos ir lie
tuviškų lėlių, vaizduojančių kai- reikalais kreiptis į Darbininko
mo vestuves, nuotraukos. Lei
dinėlis su priedu — Velykų ir
Kalėdų lietuvių papročiai, ku- lef. GL 2-2923, vakarais GL 5- room, tiled baths. Priced 
riuos paruošė V. čečetienė. 7068. low. — AP 7-2322.

nai su virtuve. Grupėm ir pa- x . ...... .
. . ,, • - t tu su savo broliu teisininkuvieniui. Vasarnamiai Laurenti- _ ,, . .. . ,. .

an kalnuose, prie didelio gra- Juoz? Vembre -šverte j lietu- 
žaus ežero. Ufeisakyti iš aSs- kalbą L Fon’

to. Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal, Que. Canada. 
Telef. 366-8528.

laikoma moteris — šeimi
ninkė prižiūrėti pusiau invali
dę senutę visą parą ar dalį. Pa
geidaujama, kad nakvotų kar
tu. Telef. BA 4-0104.

seca knygą “Marija kalba pa
sauliui”. Nuo 1963 kun. My
kolas yra vikaru lietuvių šv. 
Kazimiero parapijoje, Brockto- 
ne. čia jis turi geras sąlygas 
parodyti didelius sugebėjimus 
savo pašaukime ir visuomeni-
niame darbe, ypač pasireikšti 
ateitininkų organizacijoje. Jis 
yra Bostono apylinkių -ateiti
ninkų sendraugių dvasios va
das.Kas nori pailsėti, praleisti a- 

tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti į lietuvišką vasar- Artinantis kun. Mykolo Vem- 
vietę Coxsackie, N. Y. Catskill brėš 40 40 metų kunigystės su
kamuose. Gražios maudynės kakčiai, jo partiečiai surengė 
prie Hudson upės. Maistas ir 
butas savaitei tik 38 dol. asme
nim. Kambariai užsakomi iš 
anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas, 2 North St. Coxsackie, 
N. Y. 12051. Telef.: code 518, 
731-8869.

paminėjimą. Gaila, kad mus iš
skyrė didieji Amerikos žemy
no plotai. Iš 1500 mylių nuoto
lio galiu tik palinkėti ilgo am
žiaus ir šventosios Dvasios do
vanų.

Jurgis Damas

JAV Lietuviy Bendruomenės
NEW JERSEY APYGARDA

sekmadienį, birželio 18 d.
Dideliame ROYAL GARDENS parke 

990 E. Hanlweed Avė.

rengia New Jersey

Programą išpildys jaunosios New Jersey jėgos 
Šokiams gros geras orkestras — Veiks bufetas ir baras

ĮĖJIMAS $1.25 • Studentam* 50e

Pradžia I Programa 4 vai, Šokiai 6 vai.


