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Vienas ir kitas skaitytojas pa
skambino šiam laikraščiui, ka
da Sovietų atstovas Fedorenko 
pareikalavo Saugumo Tarybos 
ar J. Tautų pilnaties rezoliuci
jos — pasmerkti Izraeli kaip

žodžiai suartėjo su Fedorenko 
žodžiais: ir mes reikalaujame iš 
Jung. Tautų rezoliucijos, ku
ri pasmerktų agresorių Sovie
tų Sąjunga ir pareikalautų, kad 
ji pasitrauktų iš jos okupuotų

Kosyginas ir Gromyko tvarkys Izraelį Jungt. Tautose?
agresorių ir reikalauti, kad ag
resorius iš okupuotų žemių pa
sitrauktų.

Skambinusieji komentavo:

Maskva reikalauja, kad Izraelis pasitrauktii. Izraelis atsisako ir nori derėtis tie
siog su Arbais. Amerikos nuomonė: pirma susiderėti, paskui pasitraukti

matot, atėjo laikas, kad musų

izraelio-Arabų reikalus tvar
kyti per Jungtines Tautas ėmė
si Sovietai. Sovietų atstovas 
Fedorenko birželio 13 pareika
lavo, kad per 24 valandas gen. 
sekretorius U Thant sušauktų 
J. Tautų pilnaties posėdi; i jį 
būsiąs atkeltas Izraelio klausi

mas, jei to neatliks Saugumo 
Taryba — jei Saugumo Taryba 
nepasmerks Izraelio kaip agre
soriaus; jei nenutars, kad Izrae
lis turi pasitraukti j prieškari
nes sienas. Pagal sovietinius 
šaltinius posėdy bus užsienių 
reikalų min. Gromyko, o gal ir

Ar sutars neduoti daugiau ginklų?
Valstybės sekr. Rusk birže-

lio 13 kalbėjo Nato ministerių 
taryboje, kad Amerika ir So
vietai turėtų susitarti ir sustab
dyti ginklų pristatymą viduri
niam rytam. Tai būtų esminė 
priemonė taikai atstatyti. Ta
čiau čia pat pažymėjo, kad ne
laukia greito sprendimo diplo
matiniam klausimam, kurie ki
lo viduriniuose rytuose.

N. Y. Post birželio 14 skel
bė abejojimus, kuriuos patyrė 
iš aukšto politikos pareigūno 
(pavardės neminėjo), kad su 
tuo Amerikos noru vargiai su
tiks Sovietai. Pareigūnas bai
minasi, kad Sovietai nerodys 
bendradarbiavimo; kad jie vėl 
norės Nasserį iš naujo gink
luoti. Ne tik Nasserį — siūlys 
pristatyti ginklus ir Jordanui, 
nes jie “siekia išrauti J.V. iš 
arabų pasaulio”.

Amerika, sako laikraštis, per 
10 metų įtikinėjo Sovietus nu
siginkluoti. Sovietai nesutiko, 
nes viduriniuose rytuose jie no
rėjo palaikyti neramumus. Nuo 
1955 Sovietai atėjo į vidurinius 
rytus su ginklų transportais. Ir

dabar jiem rūpės palaikyti
tampą tarp arabų ir Izraelio, ne 
grąžinti taiką.

min. pirm. Kosyginas — kad 
“likviduotų agresijos padari
nius ir skubiai būtų atitraukta 
Izraelio kariuomenė už paliau
bų ribos”.

AMERIKA — senoj pozicijoje 
ar..’. .?

Prezidentas LBJ birželio 13 
spaudai pakartojo savo anks
tesni, gegužės 23 dienos, pa
reiškimą, kad “JV tvirtai įsipa
reigojo remti politinę nepri-
klausomybę ir teritorinį integ
ralumą visų šios srities valsty-

Prezidentas de Gaulle, būdamas Romoje europinės bendruomenės reikalais, 
turėjo privatų pasikalbėjimą su popiežium Paulium.

PASIKĖSINIMAS prieš JFK mitą

— Saugumo Taryba birželio 
14 atmetė Sovietų siūlymą 
skelbti Izraelį agresorium ir 
reikalauti, kad jis pasitrauktų 
iš okupuotų Egipto, Syrijos, 
Jordano žemių. Už pirmą siūly
mo dalį Sovietai tesurinko 4 
balsus, už antrą 6. O reikėjo 9.

....— Jungtinių Tautų pilnaties 
posėdyje, kurio pareikalavo

Tokių pasikėsinimo ženklų 
ateina iš Roosevelto pasaulio. 
F. D. Roosevelto buvęs ūkio 
sekretoriaus pavaduotojas Rex- 
ford G. Tugwell, dabar dirbąs 
“Center for the Studies of De- 
mocratic Institutions”, paskel
bė rašinį “Political Science 
Quarterly” birž. nr., kad pre
zidentas J. F. Kennedy neįeis Į 
didžiųjų prezidentų eilę — to
kių kaip Lincolnas, Wilsonas,

Rooseveltas. Esą jis neturėjo 
pakankamai laiko pasireikšti, 
jis turėjo per mažai įtakos Kon
greso vadam; jis per trumpą 
laiką padarė didelių klaidų, ir 
jo darbai esą mažesni nei jo 
Įpėdinio LBJ.

---- Anglai rugsėjo mėnesį ren
gia plebiscitą Gibraltare — 
tegul gyventojai pasisako, ar 
jie nori liktis Anglijos valdžio
je ar grįžti prie Ispanijos.

bių”. Tačiau jis pasakė dabar, 
kad konfliktas geriau būtų iš
sprendžiamas tiesioginėm kon
flikte dalyvavusių valstybių de
rybom negu Jungtinių Tautų 
taikos formule.

New York Post birželio 13 
aiškino, kad Amerika linkusi 
pripažinti, jog senoji 1949 me
tų sutartis jai esanti panaikin
ta Izraelio kafinio žygio ir da
bar reikia skaitytis su naujais 
faktais.

Dialogas S. Taryboje: Fedorenko priminė, kad Amerika laiky
tųsi gegužės 23 LBJ pareiškimo; Goldbergas priminė, kad Fe
dorenko neieškotų priekabių karingumui atnaujinti.

DAUGIAUSIA KALBA — apie Dodd, negrŲ riaušes, celibatą
Amerikos vidaus gyvenime 

šiuo metu daug kalbama apie 
šen. Thomas J. Dodd bylą, apie 
negrų riaušių sezoną ir kunigų 
celibatą.
ŠEN. DODD — nusikalto įsta
tymui, kurio nėra ....

Birželio 13 senato komisijos 
pirmininkas John Stennis pa-

Fedorenko Izraelio — arabų 
reikalam, dalyvausiąs ir Jugos
lavijos Titas ir Indijos min. pir- 
min. Mrs. Gandhi, kurie remia 
arabus. Atvyks ir Sovietų Ko
syginas. Posėdį turi sudaryti 
kuo iškilmingiausią, nes čia 
bus generalinis kalbų ir rankų 
kėlimo mūšis.

— Egiptas tebesmarkauja— 
išvarė N.Y. Times korespon
dentą, numatė nacionalizuoti 
dvi amerikiečių naftos bendro
ves. Nuo smarkavimo kenčia la
biausiai patys arabai. Pvz. 
Egiptas nutraukė vandentiekį, 
kuriuo atiteka vanduo į Izrae
lio okupuotą Quantarą. Izrae
lis priverstas vandenį savo ka
riuomenei gabentis iš už 100 
mylių ir dalina kariam po kvor
tą dienai. O civiliniai gyvento
jai arabai visai be vandens.

— Vokietijos kancleris Kie- 
singeris birželio 13 atsakė rytų 
Vokietijos min. pirm. Willi 
Stoph, kuris gegužės 10 laišku 
buvo kvietęs vakarų Vokietijos 
kanclerį tartis. Pagal spaudos 
informaciją Kiesingeris pasiūlė 
kalbėtis žemesnio laipsnio po
litiniam pareigūnam, kad kal
bos nereikštų rytų Vokietijos 
pripažinimo.

DIVORSAS
Daugiausia divorsų esą Jung

tinėse Valstybėse ir Rumunijo
je. Šalia jų esanti Vengrija. 
Pernai 10 mil. gyventojų kraš
te divorsų buvo 65,000 — tik 
10,000 mažiau kaip vedybų.

Divorsų priežastis Vengrijoje 
kitokia nei Amerikoj. Svarbiau-

— Sinajaus kautynėse Nasse- 
ris neteko 700-900 tankų, ar 
sudaužyti, ar atsidūrė Izraelio 
sandėliuose; Jordanas — 70 
tankų. Lėktuvų arabai viso ne
teko 444, ar dviejų trečdalių 
visos savo oro jėgos.

— Arabu vardu Maskvoje 
lankėsi Alžiro prezidentas Bou- 
medienne, ieškodamas para
mos. Maroko karalius Hassan 
II atvyksta tuo pat reikalu i Wa- 
shingtoną.

— Jordanas ir Syrija Saugu
mo Taryboj kaltino Izraeli, kad 
persekioja okupuotose kraš
tuose civilinius gyventojus ara
bus. Didelė problema arabų pa
bėgėlių. Apie 400.000 jų globo
jo ir šelpė J. Tautos. Pabėgė
lių skaičius pakilo iki 1,300, 
000, o šelpimas sutriko.

už uždangos C
šia priežastis — butų stoka. 
Apie tai kalbėjo Mrs. Kovats, 
kuri atėjo į teismą divorso rei
kalu. Ji pasakojosi:

“Buvau 15 metų, kai ištekė
jau. Buvau tik baigusi 8 metų 
mokyklą. Mano vyras ir aš tu
rėjom gyventi su mano tėvais 
dviejų kambarių butely. Tėvai 
turėdavo pereiti per mūsų kam
barį, eidami į savąjį”. Tyliu 
balsu moteris toliau pasakojo, 
kad ji dirbo fotografijos labora
torijoje ir uždirbo apie 129 dol. 
mėnesiui. Vyras uždirbo apie 
172 dol. “1961 gimė duktė. 
Mes neturėjom jokios galimy
bės gauti kitą butą. Taip tas kū
dikis mūsų gyvenimą dar la
biau pasunkino”. Esą 1965 jos 
vyras ir kūdikis persikėlė į jo 
tėvų butą, kuris buvo kiek di
desnis.” Mes nusprendėm, 
kad mūsų duktė bus laimin
gesnė, gyvendama tenai.”

Vyras, nenusiimdamas sau
lės akinių, pridėjo, kad jis ne
turi ką daugiau pasakyti; kad 
jis nenumato kitu sykiu vesti; 
kad jeigu jo žmonos materiali
nė padėtis pagerėsianti, jis kū
dikį jai atiduos.

CELIBATAS, celibato, celibatui
Nekatalikų spaudoje labai 

garsinamas celibato panaikini
mo ..reikalas. Skelbiama, kad 
kunigų tik ^maža dauguma” 
tam yra priešinga; kad dėl ce
libato apie 10 proc. kunigų bė
ga iš kunigystės. Sudarinėjama 
opinija, kad būtų spaudžiamas 
popiežius atsisakyti nuo celiba
to kunigam.

Pagrindo tokiom žiniom da
vė populiarūs opinijos tyrimai. 
Yra tokia organizacija “Natio
nal Association for Pasterai 
Renewal”, kurioje dalyvauja 
kunigai ir pasauliečiai. Anot 
The Tablet, jie susirūpinę pri
valomo celibato atšaukimu. 
Anksčiau kitur, dabar tikrino 
New Yorko ir aplinkinių vys
kupijų kunigų opiniją: ar jie 
pritaria, kad nuostatai dėl celi
bato būtų pakeisti ir kad A- 
merikos vyskupų konferencija 
kreiptųsi tuo reikalu į Vati
kaną.

Iš 7,950 metropolijos kuni
gų atsakė į anketą 2,905. Dau
giausia atsakė iš New Yorko— 
44.6 proc., o iš Connecticut, 
New Jersey ir kitur apie treč
dalis.

Pagal anketos organizatorių 
žodžius “maža dauguma” pasi
sakė prieš padėties keitimą: 50 
proc., o už keitimus 47.1
proc.

Prieš pasisakė New Yorkas, 
Brcoklynas, Rockeville Center, 
už dauguma buvo Connecti

skelbė komisijos kaltinimą se- 
nat. Thomas J. Dodd, kad jis 
saviem reikalam sunaudojo 
116,083 dol., kurie buvo su
rinkti jo garbei surengtuose 
priėmimuose ir kurie, komi
sijos teigimu, turėjo būti skirti 
rinkimų reikalam. Birželio 14 
senato sprendimo dar nebuvo. 
Šen. Dodd kaltinimą atmetė, 
prieidamas prie jo teisininko 
žvilgsniu: jei kaltinimas, tai 
kuriuos valstybės ar kongreso 
įstatymus jis yra sulaužęs? To
kių įstatymų komisija nenuro
dė; nes jų nėra.

Bylai iniciatyvos ėmėsi pats 
šen. Dodd, prašydamas senatą, 
kad jis ištirtų reikalą, kada 
.N. Y. Post paskelbė Drew 
Pearsono kaltinimus, paremtus 
iš šen. Dodd bylų išvogtais do
kumentais. O Pearsono kaltini
mai, kaip Darbininke buvo 
rašyta, pasirodė tada, kai iš 
valstybės departamento pasų 
skyriaus buvo atleistas pareigū
nas, senato vidaus saugumo ko
misijos kaltintas dėl palanku
mo komunistam. Senato komi
sijos tardymam buvo vadova
vęs šen. Dodd.

Nesena praeitis: vysk. P. Brazys prie statomų jo įstaigai namų Bad Woe- 
rishofene.

cut, New Jersey ir k. Sako, kad 
prieš pasisakė senesnieji ir kon
servatyvesnieji, už jaunesnieji.

Lietuviiko kryžiaus laimėtojai spaudžia rankas: ii k. miesto tarybos narys 
Frank X. Smith. priemiesčio prezidento pavaduotojas Sidney Leviss (Flush- 
ing), valstijos senatorius William C. Brennan (Elmhurst), Peter Wytenus 
(Flushing) ir prel. Jonas Balkūnas. Nuotr. iŠ "Long Island Star-Journal"

(Šie anketos duomenys gali 
lengvai suklaidinti; New Jersey 
ar Connecticut daugiau procen
tų prieš celibatą gal tik dėl to, 
kad tem mažiau kunigų iš viso 
atsakė į anketą — matyt, jie 
nerado reikalo net atsakyti).

— Jugoslavija birželio 13 
taip pat nutraukė diplomati
nius santykius su Izraeliu. O 
tuo tarpu Rumunija — ne; ji 
vienintelė iš komunistinių re
žimų palaiko santykius su Iz
raeliu ir pasisako, kad arabų 
bei Izraelio reikalais jie patys 
tartųsi.

— Anglija vėl atnaujino de
rybas su Rodezijos vyriausybe.

— Mariner 5 birželio 13 pa
leistas Į Venerą. Kelionė truks 
4 mėnesius. Birželio 12 buvo 
paleista į Venerą Sovietų rake
ta.

Baltijos valstybių ...
★

Buvo nuostabiau, kad mūsų 
skaitytojų pastabos sutapo ir su 
televizijos kai kuriais komenta
toriais. Tą pat dieną, birželio 
13 televizijos ketvirtojo kanalo 
žinių komentatorius David 
Brinkley suminėjo Fedorenko 
reikalavimus ir nukreipė dėme
sį į dvejopus standartus Sovie
tų Sąjungą ir pareikalautų, kad 
ti iš okupuotų rytų Europos 
kraštų. Suminėjo tuos Sovietų 
okupuotus kraštus, tarp jų ir 
Lietuvą, Latviją, Estiją.

Kai kurie televizijos stebėto
jai lietuviai tuojau pasveikino 
komentatorių dėl jo taiklaus 
sugretinimo.

★
Televizijos komentatoriaus 

žodis buvo šmaikštus atkirti
mas, kuris demaskavo S. Fedo
renko dvigubus standartus. Ta
čiau kas Brinkley sugretinimą 
gerai apgalvotų, rastų jame ne
tik poleminį argumentą. Jame 
yra ir raktas pačiai degamai 
problemai rakinti; raktas, kuris 
atrakintų susitvenkusią proble
mą, kaip išspręsti Izraelio pasi
traukimą iš jo okupuotų arabų 
kraštų.

Kodėl Izraelis negalįs pasi
traukti iš karo eigoje okupuo
tų kraštų? Dėl saugumo. Aiški
nasi negalįs būti tikras, ar ara
bų skelbiama Izraeliui grėsmė 
nepasikartos. O jei tos grėsmės 
nebūtų, Izraelio argumentai at
kristų. Jo saugumas būtų ga
rantuotas, ir nereiktų arabų te
ritorijos laikyti okupuotos kaip 
užstato, kaip įkaito.

O tos grėsmės Izraeliui tikrai 
nebūtų, jei Sovietų Sąjunga, 
agresorių agresorius, pasitrauk
tų į savo sienas, atitrauktų savo 
kariuomenes ir saugumo apara
tą rš Vengrijos, Lenkijos, rytų 
Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kt. Grįžusi į savo 
rusišką vagą, nustojusi kurstyti 
ir remti subversijas kituose 
kraštuose, Sovietų Sąjunga pri
sidėtų prie ramybės ir taikos 
įsigalėjimo tarp tautų ir valsty
bių. Kai nustotų kursčius ir rė
mus pinigais bei ginklais to
kias arabų galvas kaip Nasse- 
ris, arabai greičiausiai nustotų 
tuščiais grasinimais provoka
vę Izraelio ginklo jėgą; arabai 
paieškotų kito kelio arabų tau
tom pakelti ir jų teisėm stip
rinti — ne barškinimą gink
lais ir tuščiais šūkavimais, ku
riuos jiem stiprino šūkavimo 
meisteriai ir provokatoriai iš 
Maskvos.

★
Radijo komentatorius taikė 

žodį Fedorenko žodžiui atrem
ti. Bet jis pataikė į vinies gal
vą, į nesaugumo ir grėsmės 
tikrą šaltinį.

Ne tik Izraelio, bet ir pa
saulio taikos bei saugumo pro
blemom išspręsti pagrindinis 
ėjimas priklauso Fedorenko — 
tegul jis paskatina savo bosus 
pasitraukti iš okupuotų kraštų. 
Ėjimas priklauso laisvosiom 
valstybėm—tegul jos per Jung
tines Tautas priima rezoliuci
ją, smerkiančią agresorių ir 
reikalaujančią, kad iis pasi
trauktų iš okupuotų kraštų.

To. žinoma, šiuo metu nei 
Sov. Sąjunga nei Jungtinės Tau
tos nepadarys ir toliau gramz
dins pasaulį į nesaugumą ir 
chaosą.

Gera bent tiek, kad vis dau
giau žmonių praregi, kur yra 
tikroji nesaugumo ir pasauli
nių intrygų versmė.

— P. Vietname prezidento ir 
senato rinkimai bus rugsėjo 
3.

z
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Paryžiaus Arkivyskupas

Nuotr. V. MaželioLietuviškas kryžius

BRONIUS VYTIS

(Bus daugiau)

NUO
VĖL Į VIETNAMĄ

SAIGONO

PARAŠIUTININKŲ 
MOKYKLOJE

Jos su meile parašė keletą 
maldų. Jos surado savo širdy* 
se tinkamus savo sielos stoviui 
išsireiškimus, kad išsakytų Die
vui savo dukterišką jausmą ir 
absoliutų pasitikėjimą.

armijų savanoriai.
7. Išbraukti iš komunistų 

partijos ir komsomolų nusikal- 
tušeji partijos nariai.

8. Visi parėjimai, politiniai

Tai vėl atsiradau pragaro 
krašte, nors man buvo likę vos 
metai tarnauti. Mūsų pasirašy
ta sutartis baigėsi 1950 rugsė-

nu Bertrand priskyrė prie 3- 
čio pulko, vadovaujamo pulki
ninko Penicaut, kurie stovėjo 
Nha Trang mieste.

— Kolumbijos lietuvię šuva* 
žiavimas lietuvių kolonijos dvi
dešimtmečiai atžymėti šau
kiamas birželio 29 Medelline. 
Jo iniciatorius kun. M. Tamo
šiūnas. Naują lietuvių valdy
bą sudaro: kun. M. Tamošiū
nas, kun. N. Saldokas, Bulvi
nius, Matickas ir Venclauskas.

9. Visi svetimų valstybių pi
liečiai, svetimų valstybių firmų 
atstovai, svetimų valstybių įs
taigų bendradarbiai, buvę sve
timtaučiai, buvę užsienio vals
tybių, firmų koncesijų ir akcijų 
bendrovių tarnautojai

10. Asmens, turį asmeninį 
susirašinėjimą su trisieniu, pa
siuntinybėmis ir konsulatais, es- 
perantistai ir filatelistai.

11. Buvę valstybių departa
mentų tarnautojai (nuo refe
rento ir aukščiau).

12. Buvę Raudonojo Kry
žiaus darbininkai ir Lenkijos 
tremtiniai.

13. Įvairių konfesijų dvasi
ninkai (popai, kunigai), sektan
tai ir religinis aktyvas.

14. Buvę bajorai, dvarinin
kai, pirkliai, bankininkai, pre
kybininkai (kurie naudojasi 
samdomu darbu), įmonių valdy
tojai, viešbučių ir restoranų lai
kytojai

Pagal šias Maskvos instruk
cijas 1941 birželį suimta ir de
portuota 34,260. Tarp jų buvo 
švietimo darbuotojų 1089, ūki
ninkų 3389, medicinos persona
lo 168, karių 622, tarnautojų

5. Buvę Lietuvos ir Lenkijos 
armijų karininkai ir karo teis-

Tautos masinio sunaikinimo 
*—genocido šiurpiu simboliniu 
laikotarpiu virto, 1941 birželis. 
TaČlaų tp gnnykinimn planą 
Maskvą įsakė paruošti tą pat 
dieh|, kpda ji pasirašė su Lie-. emigrantai, reemigrantai, repa- 
tavą vadinamą savitarpinės pa- triantai ir kontrabandistal 
galbos sutartį — 1939 spalio

Septyneri kovų 
ir vargų metai

iiiiiiiiu.ni

Jai reikalingas kvalifikuotas 
mokslinis-terhninis ir pagalhi- 
nis personalas.

Matulis pažodžiui tarė: “Bet 
akademijos institutai ir dauge
lis mokslo įstaigų faktiškai ne
turi tokio personalo, nes nėra 
sutvarkytas jo darbo užmokes
tis. Laboranto kvalifikaciją dau
gelių atžvilgių nulemia jo dar
bo užmokestis, dabar jis lygus 
valytojo darbo užmokesčiui, o 
mokslinio bendradarbio, netu
rinčio mokslinio laipsnio, ir in- 
žineriaus darbo užmokestis yra 
mažesnis iri vyresniojo labo
ranto algą aukštesniose mokyk
lose. Primygtinai prašau —tę
sė kalbėtojas. —TSRS Minis
trų Tarybą greičiau.išspręsti šį 
pribrendusį klausimą ir paša
linti seniai atsiradusį neteisin
gumą. Mes prašome priimti vie
ningą algų sistemą moksli- 
niam-techniniam ir pagalbiniam 
personalui visose šalies moks
linėse įstaigose”.

Po tokių griežtų pasisakymų 
reikėjo laukti, kad vadinamie
ji deputatai lietuviai pasiūlys 
atmesti Sovietijos ūkio planą 
ir biudžetą arba bent viso So
vieto narių balsavimu nutarti į- 
rašyti į jį atskirų respublikų 
prašomas sumas teisingiem jų 
reikalavimam tenkinti. Bet ką 
išgirdome? Ir Matulis ir Kairys 
savo kalbas baigė tais pačiais 
žodžiais: “Prisijungiu prie anks
čiau kalbėjusių deputatų ir vi
siškai remiu pasiūlymą patvir
tinti 1967 metų liaudies ūkio 
planą ir valstybinį biudžetą”.

visi štabo karininkai nukentė
davo. Net ir jo žmona. Kuomet 
iškilo Korėjos karas 1950 me
tais, jis savanoriškai išsiprašė 
iš karo ministerijos, kad leistų 
jam su prancūzų batalijom! vyk
ti ir kovoti greta amerikiečių. 
Nuvyko savanoris, nusiėmė 
tris žvaigždutes ir kaip pulki
ninkas leitenantas su batalijo- 
nu kovojo Korėjoje. Buvo ap
dovanotas aukščiausiai* prancū
zų ordinais kaip: “Grand Croix 
de la Legion dUouneur” ir ki
tais.

W!LLQUGHBY AVt. 
BROOKLYN, N. Y. 11221 
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"Negali be susijaudinimo 
skaityt maldas, parašytas ketu
rių jaunų lietuvaičių, deportuo
tų į Sibirą, atsitiktinai suras
tuose popiečio lapeliuose. Vis
ko joms trūko! Jos gyveno 
skausme ir kančioj, nelaisvėj ir 
tremty, visiškam atskyrime, be 
knygų, be altoriaus ir eucha
ristijos, net negalėdamos priim
ti atgailos sakramento, atlikti 
išpažintį.

vystymasis. Pastaraisiais metais 
respublikai nepakankamai. bu
vo skiriama kapitalinių įdėjimų 
statybinių medžiagų pramonei 
ir statybos industrijai vystyti. J 
Antai, 1965 metais kapitaliniai 
įdėjimai statybinių medžiagų 
pramonei vystyti liko 1960 m. 
lygio, nors statybos ir monta
vimo darbų apimtis per tą laiką 
padidėjo dvigubai 1967 metų 
plane kapitaliniai įdėjimai LT
SR statybinių medžiagų pramo
nei vystyti numatomi maždaug 
20 procentų mažesni, negu 
1966 metais”. Bet Kairys už
miršo ar neišdrįso suminėti, jog 
nemaža dalis okupuotame kraš
te pagaminamų statybinių me
džiagų dargi išgabenama į 
“broliškas” respublikas arba 
net į užsienį. .

AUGUSTINAS UPENAS maždaug dvigubai blogiau, ne
gu vidutiniškai jais aprūpinta 
visą .šalis.. .. Reikia pasakyti, 
kad pagal penkmečio .{dano pro- 
jektą buvo numatyta pakelti 
respublikos aprūpinimo ikimo
kyklinėmis vaikų įstaigomis ly
gį sutinkamai su visos šalies ro
dikliais. Tačiau 1967 metų pla
no projekte tai reikiamu mas
tu neatsispindi TSRS Valsty
binis plano komitetas, — tęsė 
Matulis, — Lengvosios pramo
nės ministerija, Radijo pramo
nės ministerija, automatizavi - 
mo priemonių ir valdymo siste
mų ministerija, TSRS Elektro
nikos pramonės ministerija tu
ri rasti galimybes padidinti iki
mokyklinių vaikų įstaigų staty
bą Tarybų Lietuvoje tiek vals
tybės, tiek ir necentralizuotais 
įdėjimais”.

Kodėl kalbėtojas suminėjo 
tas ministerijas? Ogi 
todėl, kad jos turi mūsų krašte 
daug įmonių, kurios dirba tie
siog Maskvai Jų tarnautojų bei 
darbininkų vaikai perpildo oku
puotos Lietuvos lėšomis pasta
tytus vaikų darželius ir lopše
lius, o lietuvių vaikučiam ne
belieka vietos.

Ypač energingai protestavo 
Matulis prieš Lietuvos Moks
lų akademijos diskriminavimą. 
Jis pabrėžė, kokį svarbų dar
bą ne tik Lietuvai, bet ir Mask
vai dirba vilniškė akademija.

Praeitą kartą paryškinome o- 
kupuotos Ltetavoa Motetų aka
demijos prerid. Matulio prie
kaištus, pareikštus Maskvai Są
jungos Sovieto serijoje. Jis 
skundėsi, jog lietuviai, nors la
bai gerai vykdo Krctaliatts nu
statytas planus, tačiau nesusi
laukia jokios paramos. Paverg
tos lietuves mokėto įstaigos 
ruošia specialistus beųdrasąjun- 
ginės pramonės įmonėm, dir- 
bančiom Lietuvoj, tačiau tos į 
monės ir sąjunginės bei sąjun- 
ginės-respųblikinės ministerijos, 
kuriom jos priklauso, nė kapei
ka neprisideda prie specialistų 
paruošimo.

Bet tai nebuvo vienintelis lie
tuvių priekaištas. Matulis, tęs
damas savo kalbą, nurodė, jog 
Lietuvoje, spąrčiai augant pra
monei ir tuo pačiu didėjant 
miestų gyventojų skąičjui, kar
ta didėja bei sunkėja irjų ap
rūpinimo gyvenamuoju plotu 
problema, kuri sprendžiama la
bai nepatenkinamai

Kodėl žmonės negauna pa
kankamai gyvenamojo ploto, 
paaiškino kitas vadinamasis de
putatas ir ministrų tarybos pir
mininko pirmasis pavaduotojas 
Kairys gruod. 17 Tautybių So
viete. Jis pranešė, jog okupuo
toje Lietuvoje per pastaruosius 
5 metus gyventojų skaičius 
miestuose padidėjo 210 tūkstan
čių žmonių arba 19 procentų.

Toliau kalbėdamas, Kairys 
pažodžiui pasakė: “Nepaprastai 
atsilieka nuo išaugusių poreikių 
statybinių medžiagų pramonės

Pasiekėme naują Azijos uos- ■ /
tą. po dviejų savaičių kelionės I ;

uosta- 
mieštis, arčiau komunistinės Ki- I 
nijos sienos, prie Tonkin apy- ■ 
linkės. Toje vietoje buvo ypa- ■ 
tingai stiprūs Viet minhų par- ■ ■
tizanai, kurie tūkstančiais, kar- H 1 ?

aiškinama teorija, at- tu su kiniečiais, užpuldavo |
1949 metais mane paskyrė į m®- Ne 85 vienas buvau ba- lakami uždaviniai Pvt, pirmas prancūzus. Mūsų parašiutinin- nj.f imų nuaim mokytojai* ir mvw k*mtt«to nariais. mokyki** nuTisii imtu ti’a'nii n-

Alžyrą, generolo Monclar štabe rainas keiksmažodžiais, bet ir nušokimas nuo specialaus įren- kų kuopą su energingu kapito- kumšt ta* urMo 17 MUotr. R. nsMtams

Tai bus bene devyniolikta Si
biro lietuvaičių maldaknygės 
laida, jau išversta į vtenuoliką 
kalbų ir siekianti miliono eg
zempliorių. Arti pusės miliono 
egzempliorių išleido olandai, 
per 200,000 vokiečiai. Kai ku
rių laidų jau visai neįmanoma 
gauti. Balfo centre dar yra ke
lios dešimtys egzempliorių pra
banginės laidos anglų kalba. 
Ją galima gauti tik paaukojus 
Sibiro tremtinių šalpai

Sibiro lietuvaitės prašneko Paryžiuje
Šių metų baisiojo birželio pri

siminimui Balfo centre jau gau
ta Sibiro lietuvaičių maldakny
gės prancūziškoji laida, kurios 
išleidimu ypatingai rūpinosi 
Paryžiaus lietuvių kapelionas 
kun. J. Petrošius. Šią 70 pus
lapių iliustruotą nedidelio for
mato knygą išleido Apostolat 
dės Editions, į prancūzų kalbą 
išvertė prel. Audris Bačkis, A-
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cūzijos jaunimas pasimokys 
kaip surasti Dievą materializ
mo gadynėje, kuri užvaldė mū
sų dabartinį modernųjį pasau-

Daugehs legijonierių nuken
tėjo nuo arabų, kurte, jausda- no inspektorium. (Legijone nė- 
mi neapykantą mums, ne kar- ra generolo laipsnio karininkų, 
tą iš pasalų susmeigdavo pei- o tik pulkininkai). Pats vyriau- 
lius į nugarą. Arabai yra labai siag įj. ilgametis legijono “tė- 
kerštingi Žmonės, bet užtat bai
lūs, bijodavo kareivių. Nutvė
rę girtą, patamsyje užmušda
vo ir apvogdavo iki nuogo kū-

VILNIAUS
IKI

Pirmiausia ėmėsi sunaikinti 
intelektualinę ir organizuotą, 
taigi aktyviausią ir pažangiau
sią lietuvių visuomenę. Jos su
ėmimo pirmoji banga ištiko Lie
tuvą 1940 liepos 11-12 naktį— 
buvo suimta 2,000. Antra ban
ga, jau masinė, ištiko 1941 bir
želio 14-22.

Kas gi buvo tie išvežimui ir 
sunaikinimui pasmerktieji? Pa
gal slaptus įsakymus, rastus So
vietam pabėgus, priešsovietiniu 
elementu, taigi išvežtinu, įsaky
me buvo vadinami toki as
mens:

1. Visi buvę politinių partijų, 
organizacijų ar grupių nariai: 
trockininkai, dešinieji eserai, 
menševikai, socialdemokratai, 
anarchistai ir p.

2. Visi buvę tautinių šovinis
tinių prieštarybinių partijų, or
ganizacijų ir grupių nariai 
tautininkai, jaunalietuviai, vol- 
demarininkai, liaudiniu- 
kai, krikščionys demokratai, 
nacionalistų teroristų “Geleži
nis Vilkas” organizacijos nariai, 
katalikų teroristų “Baltojo Žir
go” organizacijos nariai, sta-

gimo, kad išmoktum saugiai 
pasiekti žemę. Daugumas vyrų 
susilaužė kojas, nugaras ir tt. 
Po ilgesnių pratimų jau buvo
me išmesti iš lėktuvų su para
šiutais.

Kursai truko du mėnesius Al
žyro priemiestyje Maison Car- 
ree. Tą apmokymą baigė ir iš
laikė vos pusė vyrų. Kiti atsi
dūrė Maillot ligoninėje.

Savo kalbą vadinamasis de
putatas Tautybių 'Soviete 
baigė šiais mridaujančiais žo
džiais: “Mes prašome TSRS 
Valstybinį plano komitetą dar 
kartą atidžiai apsvarstyti Lietu
vos TSR gyvenamųjų namų ir 
komunalinės statybos klausi
mus, patikslinti kai kuriuos 
skaičius, susijusius su gyvmia- 
|mųjų namų atidavimu nau
doti 1967 metais”.

lietuves Mokslų akademijos 
prezidentas Matulis savo kalbo
je, pasakytoje Sąjungos Sovie
te Kremliuje, išdėstė ir kitas 
“vyresniojo brolio” daromas 
skriaudas Lietuvai. Jis kalbėjo: 
“šiuo metu respublika aprūpin
ta vaikų darželiais ir lopšeliais

Aš patariu Prancūzijos jau
nimui, kad skaitytų tuos mal
dų lapelius ir juos apgalvotų ir 
tada sužinos kaip nelaisvėje 
esančios jų sesės lietuvaitės su- 

pastališkos nunciMuros Costa rado K skausmuose. Pran- 
Rica sekretorius. Prancūziškoji 
laida papuošta keliomis iliust
racijomis ir Aušros Vartų Ma
rijos paveikslu viršelyje, ku - 
riame įrašyta: Marie sois notre 
secours. Prieres composees par 
de jeunes Lithuaniennes depor- 
tees en Siberie. Tai knygelei la
bai jautrų įvado žodį parašė 
kardinolas Maurice Feltin, Pa
ryžiaus arkivyskupas:

Antros okupacijos metu di
džiosios vežimų bangos —1944 
lapkričio mėn., 1945 rugpiūčio- 
rugsėjo, 1946 vasario, 1947 rug- 
piūčio-rugs., 1948 gegužės. In
dividualiniai ar mažesnio mas
to suėmimai buvo.vykdomi vi
są laiką. Tiesioginis nuostolis 
dėl sovietinio genocido Lietu- 

6. Buvę politiniai banditai, vai buvo 400,000 — 550,000. 
baltosios ir kitų prieštarybinių Tiek deportuota, nužudyta.

Taip susidarius “naujų” te- 
Taip ištarnavau apie šešte mė- gįjonierių transportui, mus iš- 

nesius pas generolą Alžyre, g^mtė antrą'kartą į Indokiniją 
kol pakliuvau. Vieną vakarą aš __į Vietnamą Išplaukėme 1949

jam skubiai buvau reikalingas. metais gp^ mėn «Pas. 
Aš tuo metu linksmm šo- jj vėl palikome Afriką 
Įsuose. Už tai buvąu negailės- Lgįvas didelis, modernus, to- 
tmgai nubaustas:^ atfaųė seržan- nebuvo vargo, o
to laipsnj ir paskyrė | patašių- nialfflniiTnas Tame lai-

“vaguemestre” — pasiuntinio tininkų ihokyidą, kurioje buvo plaukė ne vien tik legijono 
tarnybon. Jis tada buvo legijo- specialios koman- bet dargi prancūzų “Gar-

de MobiDe” (karo žandarai) ko- 
lonialiniai daliniai ir civiliai, 
laisvi biznieriai.

ir pan. 6378
3. Buvę žandarai, policinin

kai, buvę tarnautojai politinės 
= ir kriminalinės policijos ir ka
lėjimų prižiūrėtojai

Nenoromis, bet įsakymą rei- vandenyse. Tai Hanm 
taer- kėjo įvykdyti. Kiek vargo bū-

Pas minimą generolą Monc- davo toje mokykloje, nes tai be 
lar tarnyba man nesisekė, nes P^^oj^gra “sportas”. Rei- 
■•senis- buvo be gal. nervuo- S

PASIUNTINIO TARNYBOJ! Būdavo tiesio* nesukalba- “ P

.j a. n. - . 1591, darbininkų 879, studentų _. , ._. . ....
dentų aktyvistų korporacijos 41g t>Mninln ]l3 gimnazista ’,e ska,ilal reiikla
nariai, Saukų Sąjungos aktyvas ’0kykhf moUnį žmones - jų sunaikintų gyvo-

nimą, fizinius kentėjimus, dar 
labiau moralinius dėl išdras
kytų šeimų, šio kenčiančio, ne
vilties pagauto lietuvio skaus
mo neįstengs nuslėpti jokia o- 
kupanto propaganda apie “iš
laisvinimą” ir atneštą “laimin
gą gyvenimą”.

Tas skausmo aidas prisime
namas ir pavergtoj tėvynėj li
kusių ir išeivijoj laisve besinau
dojančių.

IX ■ - a
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Nuotr. Iz. ValančiausBr. Kviklio suredaguotos “Mūsų Lietuvos” Iii tomas.

Kuo domisi lietuviškas jaunimas

“MŪSŲ LIETUVOS” TREČIU TOM) PAVARČIUS
Pavasariui beauštant, Į lietu

viškosios knygos mylėtojų du
ris pasibeldė Br. Kviklio pa - 
ruoštos knygos ‘“Mūsų Lietu
vos” trečiasis tomas. Šis tomas, 
kaip ir pirmieji, skaitytojų ne
apvylė. Autorius su pilna ener
gija ir didžiu ryžtu tęsia kelio
nę po Lietuvą.

Šį tomą pradeda Šiaulių ap
skritimi, Lietuvos rytine dalim. 
Autorius negaišdamas pasako
ja apskrities vietovių istoriją. 
Pirmiausia supažindina su

Šiaulių miestu.
Čia. pateikia Įdomios seno

vės, pavyzdžiui — 1657 mies
te jau buvo 120 sklypų apsta
tytų namais. 147 alinės, 2 mi
daus ir 105 degtinės parduotu
vės. (Šių laikų akimis žiūrint, 
atrodo, kad prieš 300 metų jau 
gerokai girtuokliauta).

Amžių tėkmėj Šiauliam te
ko patirti visokių nelaimių ir 
bėdų. Švedų antpuolis, jų siau
tėjimas, maras, kuris daug gy
vybių nusinešė, 1795 paskutinis 
Lietuvos padalinimas.

Carienės Kotrynos I I nusa
vintas Šiaulių miestas ir visas 
turtas bei 3699 žmonių ir už 
ypatingus nuopelnus pado - 
vanotas kunigaikščiui Platonui 
Zubavui.

Toliau gyvai aprašoma, kaip 
Napoleonas su savo armija 
1812 žygiavo per Šiaulius Mas
kvos linkui. Šis prancūzų žygis

J. ERVYDIS

buvęs ramus ir didesnių įvykių 
nebūta, tik kariai panorėję pa
matyti žydiškas vestuves. Mies
to valdovai pasistengė tokias 
vestuves parodyti su visais žy
diškais papročiais. Ta proga ka
rininkai apdovanoję jaunave
džius. Jaunikis Leiba dar devy
niolikto amžiaus gale tebegyve
nęs Šiauliuose.

Prisimenama 1831 ir 1863 lie
tuvių sukilimai. Didžiausias ru
sam smūgis buvo duotas 
1863 liepos 10 ties Papile. Tų 
metų pabaigoje ir 1864 pra
džioje netoli Šiaulių, Sukilėlių 
kalnelyje, rusai pakorę ar su
šaudę apie 10 sukilėlių, o kitus 
maištininkus ištrėmė.

Carai Šiauliuose
1807 ir 1812 čia buvo susto

jęs Rusijos caras Aleksandras 
I. 1838 lankėsi Nikalojus I su 
žmona. Grafo Zubavo rūmuo
se svečiavosi Aleksandras IL 
1872 buvo sustojęs Rusijos ca
ro Įpėdinis, vėliau caras Alek
sandras.

Žydai
Žydam Šiauliuose ne visais 

atvejais buvo galima įsikurti. 
Tik retais atsitikimais, katali
kų dvasininkų globojami, teį- 
sikurdavo. Metų bėgyje vienas 
ypatingas atsitikimas žydam a- 
tidarė Šiaulių miesto vartus.

Katalikai iš užsienio išsirašė 
savo bažnyčiai dideli varpą. 
Žiemos metu bevežant per eže
rą, ledas Įlūžęs ir varpas pa
skendęs. Žydelis Vulfas. rizi
kuodamas savo gyvybę, nėręs i 
vandenį, užkabinęs virvę už var
po, ir varpas buvęs ištrauktas.

Gyventojai nežinojo kuo ir 
kaip žydeliui atsilyginti. Ilgą 
laiką Vulfas ir jo giminės buvo 
atleisti nuo mokesčių ir buvo 
šiaip visokiomis privilegijomis 
apdovanotas. *

Žydai Šiauliuose pradėjo kur
tis XVII a. gale, čia jie buvo 
gerai organizuoti, turėjo savas 
mokyklas, sinagogas. Jie plačiai 
ir kultūringai reiškėsi ir nepri
klausomybės Lietuvos laikais.

Visų metinė apyvarta siekė 
9,275,225 rub.. .

Kilus rusų-vokiečių karui 
1941 iš Šiaulių kalėjimo NK
VD išvežė apie 250 kalinių, 
kurių likimas nežinomas.

Nepriklausomais laikais
Lietuvos nepriklausomybės 

laikais Šiaulių miestas visais 
atžvilgiais gražiai augo. Lietu
viškoji pramonė plėtės ir stip
rėjo, neatsilikta ir kultūros sri
tyje.

Nors Šiauliai, kaip ir kiti 
Lietuvos miestai, rusų gerokai 
kolonizuoti, vis dėlto 1965 bu
vo vienas iš lietuviškiausių 
miestų.

Rytinė Aukštaitija
Br. Kviklys iš Šiaulių veda 

toliau Į ritinės Aukštaitijos da
lį: pro Kairius,. Kužius, Mešku- 
čius, Kryžių kalną, Jurgaičius, 
visur sustodamas ir visur nu
braukdamas praeitės dulkių 
nuosėdas. Kryžių kalne primina 
praeities istoriją ir šių laikų 
vandalų veiksmus. Nuo Kryžių 
kalno, pro Gruzdžius keliauja
ma toliau, neaplenkiant jokios 
vietovės. Aprašo net Tyrelio ba
las ir jų Kipšiuką.

Žagarėje
Yra dvi Žagarės. Senosios Ža

garės bažnyčioje, po didžiuoju 
altoriumi, rūsyje, stikliniame 
karste buvo laikomi palaimin
tosios Barboros Umiastauskai- 
tės palaikai. Ji gyvenusi XVII 
a. Jos kūnas ištisus šimtmečius 
gražiai išsilaikė. Palaikų nelie
tė nei švedai, nei prancūzai, nei 
vokiečiai, pagaliau ir cariniai 
rusai.

Palaimintoji Barbora užkliu
vo bolševikam, ir jie 1963 pa
laikus nežinia kur išvežė. Prieš 
tai keturių gydytojų komisija 
palaikus tyrusi. Gyventojų tar
pe pasklido žinia, kad rasta 
šimtmečiais nesunaikinta širdis, 
plaučiai ir kitos kūno dalys.

(Bus daugiau)
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10. "Žmogaus atsakomybė sa
vo palikuonims"

Pav. žemės turtų neatsakin
gas eikvojimas. Mūsų laikų 
žmogaus veiksmų pasėkos pali
kuonims (kaip, pav., gali atsi
liepti “piliulės” vartojimas kon
troliuoti gimdymus į pačią žmo
gaus prigimtį, LSD.

11. "Žmonijos siekimą vie
nybė ir tautu Įvairumas"

Modernios komunikacijos 
priemonės beveik panaikina 
atstumus tarp tautų. Tautos jun
giasi, ieško vienybės. Stebint 
“melting pot” procesą, kodėl 
tautybė svarbi? Provincializ
mo ir kosmopolitizmo kraštuti
numai. Koks yra teisingas nusi
teikimas mūsų atveju?

12. "Lietuvių studentų toli
mesnė misija"

Kodėl ir kur dingsta lietuviai 
studentai? Ar yra užtenkamas 
laukas reikštis studentui lietu
vių visuomenėje? Svarba susi
draugauti su lietuviais.
IV. ATEITININKO STUDEN
TO ROLĖ ŠIŲ DIENŲ PASAU
LYJE

13. "Bažnyčia, laikas ir am
žių progresas"

Pasikeitimai laiko tėkmėje ir 
kaip jie paveikia Bažnyčią. Kas 
keičiasi ir nesikeičia Bažnyčio
je: Dabartiniai pasikeitimai ir 
Bažnyčios kritika. Ar Bažnyčia 
imli pasauliuo progresui? 
Bažnyčia seka ar vadovauja 
šaulio pažangai?

14. "Kunigas, Žmogus 
pasaulis"

Ar kunigas jaučia pasaulio 
pulsą, dabartinę dvasią? Ar 
kunigas pasiekia šio amžiaus 
žmogų savo pamoksluose? Ko 
laukia modernusis pasaulis iš 
kunigo? Iš pasauliečio? Idea
lus kunigo ir pasauliečio bend
radarbiavimas tarp savęs ir 
su pasauliu.

15. "Ateitininko studento 
rolė lietuviškoje visuomenėje"

Gilus krikščioniškas nusitei
kimas, persunktas Vatikano su
sirinkimo atsinaujinimo dvasia. 
Tautinis apsisprendimas. Rū
pestis tiek savo tiek visuo
menės dvasine bei intelektuali
ne gelme. Entuziastingas idea
lo siekimas.

stovyklavietėje, įvyks Studen
tų Ateitininkų Sąjungos stovy
kla. Registracija vyksta per 
draugoves. Stovyklos programo
je pramatyta daug įdomių te
mų. Štai jos.
BENDRA TEMA: 
STUDENTAS IR 
LIS”

“LIETUVIS
JO PASAU-

ŠIŲ DIENŲ

ŠIŲ

progresas

su

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

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

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų Ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai, rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 mln. pėsčiom) • 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 vilą 
AUDRONE — CAPE COD, MASS. 02655, MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

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

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Tautinio atgimimo laikais
Lietuvių tautinis atgimimas 

prasidėjo XIX a. pabaigoje ir 
glaudžiai rišasi su Zubavo veik
la. Dvarininkai aktyviai rėmę 
lietuvišką veiklą ir patys joje 
dalyvavo. 1900 surengtas pir
mas slaptas lietuviškas vakaras. 
Vaidinta: “Vaito piršlystė”. 
1904 spalio 31 surengtas pir
mas viešas lietuviškas vakaras. 
Vaidinta: “Amerika pirtyje”. 
Vakare dalyvavęs rusų policijos 
viršininkas pareikalavęs, kad 
būtų sugiedotas Rusijos him
nas. Rengėjam atsisakius, bu
vo iškviestas karinis orkestras, 
kuris ir sugrojo. Visi dalyviai 
demonstratyviai išėjo iš salės 
o iš balkono pabiro prieš ru
sus nukreiptos proklamacijos.

1901 Šiauliuose jau buvo 416 
prekybos bei pramonės įmonių.

1. STUDENTAS 
PASAULYJE
I. "Mūsų laikų 
žmogaus tobulėjimas"

Ar žmogus progresuoja 
laiku? Ar gali žmogus patobu
linti save? Žmogus pakeitė 
gamtą. Ar pats žmogus tobulė
ja amžių bėgyje? Ar ateis lai
kas, kada žmogus keis ir save? 
Kokios būtų iš to moralinės, 
psichologinės pasėkos?

2. "Huxley's Brave New 
World, faktas ar fantazija?"

3. "Žmonijos greitas augi
mas: ar reikia kontroliuoti?"

Ar žengiame į erą, kada mū
sų planeta darysis per maža? 
Ar “lengviausia ir geriausia iš
eitis” gimdymų kontrolė? Vi
satos apgyvenimas? Mokslinis 
ir moralinis šio klausimo as
pektas. Ką sako bažnyčia ir ki

ti?
4. "Karas ir taika mūsų pa

saulyje"
Tikros taikos pagrindas. Ar 

įmanoma taika be tikros lais
vės visom tautom? Karas ir 
modernūs ginklai: ką moralė 
sako? Kokiu keliu eiti prie tai
kos mūsų laikais?
II. STUDENTAS SAVAM PA
SAULYJE"

5. "Lietuvis -studentas krizė
je?”

Pagrindinė studento proble
ma — savęs neatradimas. Pri
brendimas apsispręsti. Verty
bių skalė: pasirinkti gyvenimo 
kelią — surasti savo pašauki
mą.

6. "Idealas ir {Tikrovė"
Žmogus tarp' prieštaraujan

čių galimybių: tarp tikėjimo 
ir gyvenimo prieštaraujančių 
problemų, žmogaus dvilypu
mo psichologija. Individualybė 
ir principingumas.

7. "Konformizmas ir indivi
dualybė"

8. "Aplinkos įtaka Žmogaus 
pasaulėžiūros susiformavime".

“Brainwashing” skelbimuose 
televizijoje, romanuose. Ar tai 
praplečia ar susiaurina žmo
gaus akiratį? Kas yra galutinai 
atsakingas?

9. "Idealistinis studento nu
siteikimas"

Ar studento 
toks juodas? 
nuobodulys,
moralinio principingumo sto
ka. Gyventi kilniam idealui. 
Prof. Eugene Roy: “If you 
don’t stand for something you 
stand for anything.” Idealizmas 
kaip entuziazmo versmė.

Ar 
pa-

16. "At-kų studentu Įnašas 
paminėti 50 metu Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
šventę"

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 pastatyti 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 
Duodami tik pusryčiai nuo 8 iki 11 vai. ryto. Kainos nuo

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

Fr. Laurent Pouliot, 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.

val. ryto. 
35$>.

(trečdalis

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine
45 W. 45 Street, New York, N.Y. 10036 • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.

affiliated with PODAROGIFTS, INC. pati

žinomiausia ir patikimiausia firma Ame

rikoje, turinti daugel metų patyrimo siun

čiant dovanas—siuntinius į USSR. Gavė-

pasaulis jau yra 
Apatija viskam, 
girtuokliavimas,

Didelė meilė
Į milijonierių kreipiasi jau

nuolis:
— Myliu jūsų dukterį. Aš 

esu vargšas, neturiu nei cento, 
nei jokių perspektyvų ateičiai. 
Tačiau aš taip myliu jūsų duk
terį, jog ryžausi ateiti pas jus ir 
paprašyti jos rankos ...

— O kurią mano dukterį jūs 
norėtumėte vesti?

— Tai palieku jums pačiam 
nuspręsti...

jas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų 

patenkinti. Garantuotas skubus ir tikslus

pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti.

Visuose musų skyriuose yra gausus augš-

tos rūšies prekių pasirinkimas prieina-

mom kainom.

Informacijų ir nemokamų KATALOGŲ galite gauti vy
riausioje Įstaigoje arba skyriuose:.

Gėlių Šokis motinos dienos minėjime Vasario 16 gimnazijoje.

i Cosmos Parcels Express Corporation :
f 45 WEST.45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 2

Tel. CI 5-7905

SKYRIAI:

• Boston 18, Mass., — 271 Shsvrrhtrt Avenue .................. Ll 2-1767 ;
• 80. BOSTON 27, Mass. 327 WMt Bro»dway .............. AN 8-0061
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ------------  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ------------- Dl 5-8808 ;
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ......... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street —...... WA 5-2737 2
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge st-> N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-0215 2
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... 365-5255
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė. --------- ES 2-4685 2
• LAKEVVOOD, N.J. — 126 - 4th Street .....................- FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEVVARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ........— Bl 3-1797 2
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................. LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .........—......- AL 4-5456 2
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street .......... — GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Maln Street 274-6400 -
• PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St...........  PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street------HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ------ Fl 6-1571 2
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St............. ............ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 169 Millbury Street ........... SW 8-2868
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue------------- Rl 3-0440 Z
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Argentinos lietuvių
Matas Klimas šiemet mini 

savo gyvenimo 75 metų ir ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Jis yra gimęs 1892 Kaz
liškių kaime, Balninkų valsčiu
je, Ukmergės apskrityje. Pradė
jęs slapta mokytis dar spaudos 
draudimo laikais, vėliau mokė
si Rygoje, kur su dėde įsikūrė

Matas Klimas, Rosario Lietuvių Bendruomenės veikėjas

MAŽĖJA SENIEJI ATEIVIAI
Senųjų lietuvių ateivių gre

tos vis mažėja. Neseniai Scran- 
tone palaidojome Praną Šimkų. 
Po pusės metų amžinybėn iš
keliavo jo brolis Walter Shim- 
kus. Gimęs 1894 rugp. 26 Lie
tuvoje, Dauglaukio km., Tau
ragės vi. ir apskr. Amerikon at
keliavo jaunikaičio amžiuje ir 
pradėjo dirbti anglių kasyklose 
Westville, III. Paskui su broliu 
maisto ir mėsos krautuvėje

VValter Shimkus

ROSARIO

krautuvėlę. Dalyvavo lietuviško
je veikloje. 1913 pašauktas ru
sų kariuomenėn, tarnavo di
džiajame kare, 1917 dalyvavo 
lietuvių karių suvažiavime Pet
rapilyje ir lietuvių seime. Vė
liau grįžo į Maskvą ir ten ve-

Springfield, III. 1921 vedė Sa- 
liomėją Janulaitytę ir po ketu
rių metų persikėlė Į Scranto- 
ną, Pa.

Čia laikė taverną. Buvo ma
lonaus būdo, darbštus ir ra
mus, todėl turėjo gerą pasise
kimą. Visada gražiai kalbėjo lie
tuviškai ir prenumeravo lietu
viškus laikraščius. Juos ypač 
uoliai skaitė, kai prieš keletą 
metų pasitraukė Į poilsį. Po II 
pasaulinio karo, kai tik atsira
do galimybė parsitraukti iš Vo
kietijos tremtinius, jis su žmo
na parsikvietė savo brolį Pra
ną su gausia šeima ir išrašė 
daug kvietimų svetimiem, ku
rių visai nepažinojo. Abu su 
darbščia ir energinga žmonele 
tuos naujus ateivius rūpestin
gai globojo, padėdami surasti 
patalpas ir darbą, o jaunes- 
niem padėko eiti mokslus.

Walteris buvo vienas iš Tau
ro klubo steigėjų. Priklausė šv. 
Mykolo lietuvių parapijai. Mi
rė 1967 gegužės 28, palaidotas 
birželio 1 Šv. Katrinos kapinė
se. Liko našlė Saliomeja, brolių 
vaikai ir vaikaičiai, ir sesuo 
bei brolis Lietuvoje. A. Kučas.

sukaktis
dė Olimpiją Jumošaitę.

Į Lietuvą grįžo 1920, apsigy
veno Ukmergėje, atidarė resto
raną, vėliau smulkių prekių 
krautuvę. 1924 atvyko į Argen
tiną, apsigyveno Rosario mies
te ir atidarė valgyklą. Užaugi
no gražią šeimą: Eleną, gimu
sią Lietuvoje, Tamarą ir sūnų 
Eduardą, gimusius Argentinoje. 
Elenai padėjo įsigyti drabužių 
krautuvę, Tamarai moterų kir
pyklą, sūnui — metalo dirbtu
vę. Jų anūkai jau mokosi įvai
riose mokyklose.

M. Klimas nuo 1950 įstojo į 
Rosario Lietuvių Bendruomenę 
ir ėjo visokias pareigas. Už nuo
pelnus. Bendruomenei pakeltas 
garbės nariu. Specialiu bron
zos medaliu apdovanojo Rosa
rio miestas, minėdamas įsikū
rimo šimto metų sukaktį. Jo rū
pesčiu viena Rosario gatvių pa
vadinta ‘Avenida Lituania’, pa
minėta poeto Maironio 100 m. 
gimimo sukaktis, surengtas dai
lininko Jono Rimšos pagerbi
mas, Donelaičio minėjimas. Rū
pinosi Lietuvių Bendruomenės 
įvairiais reikalais, dalyvavo P. 
Amerikos lietuvių kongresuose. 
Valdyba dėkoja jam už veiklą 
ir linki ilgiausių metų!

J. Papečkys, L.B. pirmininkas

NEW HAVEN, CONN.
ALRK Moterų Sąjungos Con- 

neetieut apskrities metinis su
važiavimas buvo balandžio 30 
New Havene. Maldą sukalbėjo 
ir sveikino kun. A. Zanavičius. 
Dar sveikino pirmininkė Julija 
Valentine, vicepirm. Thierny, 
sekretorė Marijona Jokubaitė, 
vietos kuopos pirmininkė, ižd. 
C. Servienė. Visom delegatėm 
prisegta po gėlę. Kuopas atsto
vavo 21 narė.

Prezidiuman pakviesta visa 
apskrities valdyba, mandatų ko- 
misijon — Stephany Karr iš 
Hartfordo, Albina Lipčienė iš 
New Haveno, korespondentė 
Marija Petrauskienė iš Hartfor
do, tvarkdarė Marijona Rama
nauskienė iš New Haveno. Pa
daryti kuopų pranešimai. Ap
skrityje yra 28 kuopos su 263 
narėm.

Apskrities naudai kiekviena 
kuopa skiria po 20 dol. Sąjun
gos seimui ir stipendijų fondui 
paskirta 10 dol. Prašoma val
dyba ta pati pasiliko ir atei- 
nantiem metam. Baigiant mal
dą sukalbėjo pirm. J. Valenti
ne. Po susirinkimo visos buvo 
pakviestos vakarienės, kurią 
parengė sąjungietės T. Strimai
tienė, E. Samulienė ir A. Sa- 
mulienė.

. — J. Juknevičienė, Montes- 
sori d-jos Vaikų namelių vedė
ja, suruoš Montessori auklėj a- 
mųjų priemonių parodą moky
tojų studijų savaitėje Dainavo
je liepos 30 — rugpiūčio 7. Mo
kytojai prašomi nevėluotis su 
registracija.

LRKM S-gos Conn. apskrities suvažiavimas New Havene vakarienės metu. Nuotr. St. Lipčiaus

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
680 BUSHVVICK AVE„ BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auka ........... statybų fondui ir praSau jraSyti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (ma*esnė auka)

Pasižadu i5 viso paaukoti ateityje statybų fondui----------- -

ADRESAS .... ...........................................-......... ......... ................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dcductible)

DARBININKAS

Miami lietuviai protestavo prieš Britų -Sovietų sutartį
Miami, Florida. Susidarė bal- 

tiečių komitetas, kuris pasiun
tė protesto telegramas Britani
jos vyriausybei, Jung. Tau
tom, Amerikos prezidentui.

Proteste pasisakoma dėl Lie
tuvos aukso, esančio Anglijos 
bankuose. Proteste sakoma,

Vietos motery klubas gegu
žės 21 d. 4 vai. popiet Vėbrų 
bute surengė žurnalistės Emili
jos Čekienės paskaitą—lietu
vė moteris kovoje už Lietu
vos laisvę. Klubo pirm, daili
ninkė Lijolė Židonytė pristatė 
prelegentę ir svečius iš New 
Yorko. Po paskaitos Ligijos Bie- 
liukienės vardui Įamžinti su - 
rinktos aukos. Popietė užbaigta 
kavute.

Albina Lipčienė

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Bayonne, N.J. — New Yor

ko ir New Jersey Lietuvos vy
čių apskričio susirinkimas bu
vo birželio 4. Šeimininkavo 67 
kuopa. Susirinkimas vyko lietu
vių piliečių klube. Maldą sukal
bėjo kun. P. žemeikis. Atsto
vaujamos buvo 9 kuopos. Tarp 
jų buvo Edvvard Daniels iš Wor- 
cesterio, centro valdybos na
rys ritualų reikalam. Taip pat 
dalyvavo buvę centro pirmi
ninkai Antanas J. Mažeika, 
Juozas Boley.

Nutarta įdėti pusės puslapio 
sveikinimą šių metų vyčių sei
mo leidinyje. Seimo delegatais 
išrinkta Miss Nancy Kober iš 
Great Necko, Diane Belsky iš 
Philadelphijos, Pa., jų pakaita- 
yra: Miss Dorothy Dutkus, Miss 
Alberta Bekeris iš Philadelphi
jos, Pa. Josephine Žukas kal
bėjo apie apskrities biuleteni, 
kurį išleidžia kas metų ketvir
tis. Jai talkina kun. Žemeikis ir 

kad tas turtas priklauso Lietu
vai, lietuvių tautai, niekas ne
gali jo kokiais prekybiniais su
metimais kitam perduoti. Lie
tuvos ribų klausimas yra tik 
laikinas klausimas, nes Lietuvą 
Sovietai užgrobė antrojo pasau
linio karo metu. Laikui bėgant 
tos sienos vėl bus atstatytos, 
todėl ir Britanijos bankuose 
esąs turtas priklauso lietu
viam, Lietuvos nepriklauso
mai valstybei. Turtas ten turi 
augti ir duoti nuošimčius.

Be telegramų buvo suorgani
zuotas piketavimas gegužės 15 
tarp 12 ir 2 v. popiet.

Šios delegacijos iniciatorė 
yra Anita Karns-Karnavičienė, 
Pačią delegaciją sudaro: Adol
fina Skudzinskienė — buvusi 
mokytoja Lietuvoje, Zigman
tas Kaulakis buvęs Lietuvoje in
žinierius, Antanas Stongvilas ir 
Aurelija Stongvilienė, Ona Pet-

Mary Kolber. Visi paraginti uo
liai bendradarbiauti biuleteny
je, plačiau jį paskleisti vyčių 
tarpe...

Mrs. Helen Kulbei kalbėjo 
apie lietuviško kryžiaus dedi
kaciją naujai Įrengtame parke 
parodos aikštėje. Visi pakvies
ti dalyvauti tose iškilmėse. Ap
skritis nutarė pasodinti gėlių 
prie kryžiaus ir paskirti 25 dol. 
kryžiaus išlaikymo fondui, sti
pendijų fondui paskirta 10 dol. 
Ten buvęs kun. St. Raila pra
nešė, kad gruodžio 10 bus dai
nų festivalis. Jis malda ir bai
gė susirinkimą.

Toliau šv. Mykolo parapijos 
sodelyje buvo piknikas. Šia 
proga šių eilučių autorius ir vi
si ten dalyvavę nuoširdžiai svei
kina kun. Petrą ŽemeikĮ, kuris 
atšventė savo kunigystės 10 
metų sukakti ir kuris tiek daug 
prisidėjo prie pikniko surengi
mo. F.V. 

rulienė — Vytauto Petrulio fi- 
nanso ministerio našlė, trys lat
vių delegatai, du estų delega
tai.

EUROPOS ŽURNALISTŲ 
KONGRESAS ROMOJE

Gegužės 25-28 Romoje Įvy
ko Europos Žurnalistų Bend
ruomenės pirmasis kongresas. 
Atidarytas jis šv. Angelo pilyje. 
Paskui darbai vyko dviejuose 
miesteliuose — Rieti ir Terni. 
Dalyvavo apie 250 žurnalistų iš 
Įvairių Europos kraštų. Sveiki
no visa eilė Europos kraštų mi- 
nisterių, politikų, institucijų. 
Kongreso darbo eigą perdavė 
Italijos spauda, televizija, radi
jas. Tarp pagrindinių kalbėtojų 
lektorių buvo ir du lietuviai— 
prel. V. Mincevičius ir Pr. Ga
vėnas. Į Tarybą išrinkti t aip 
pat ir Lietuvos atstovai. Lietu
vai atstovauja prel. Vincas Min
cevičius.

Kongresas svarstė temą —su
sijungti Į vieną demokratinę 
Europą. Tai temai pritaikyti ir 
visi nutarimai.

Prie šios organizacijos —Eu
ropos Žurnalistų Bendruome
nės — suorganizavimo daug 
prisidėjo prel. V. Mincevičius, 
Eltos redaktorius italu kalba. 
Organizacija Įkurta 1964 gegu
žės 30 Florencijoje. Prel. Min
cevičius daug dirbo, rengda
mas statutą.

— Vilniaus Dailės muziejaus 
patalpose gegužės 30 atidaryta 
dailininko Algirdo Petrulio kū 
rinių paroda. Rodoma daugiau 
kaip šimtas darbų, apie ku
riuos rašo, kad tai lyriška nuo
taika nuspalvinti dailininko su
sitikimai su jaukiais Lietuvos 
gamtos kampeliais. Dailininkas 
A. Petrulis yra baigęs Kauno 
meno mokyklą 1939. Dabar 
jam 52 m. amžiaus. (Elta).

— Bostono šatrijiečiai trim 
geriausiem abiturientam: Biru
tei Vaičjurgytei, Aldonai Ginei-
tytei ir Aldonai Dabrilaitei kaip 
dovaną užprenumeravo kultū
ros žurnalą “Aidus”.
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— Jonas Butkus ir Denis 
Grasska. Los Angeles, Calif., 
abu šiais mokslo metais baigią 
gimnazijas laimėjo po 1500 
dol. Kalifornijos valstijos sti
pendiją mokslui tęsti. Abu yra 
geriausi mokiniai savo klasėse. 
Denis Grasska ši rudenį stoja 
į St. John’s Seminary College, 
Camarillo, Calif.

— Algirdas Vaičiūnas ir Me
čys Zubrickas iš Kanados at
vyksta į mokytojų studijų sa
vaitę, kuri vyks Dainavoje lie
pos 30 — rugpiūčio 7. Vietų 
dar yra ir registravimas pratę
siamas. Mokytojai, norį daly
vauti studijų savaitėje, kreipia
si i Juozą Tamuli, 7031 S. Map- 
levvood Avė. Chicago, Illinois, 
60629.

— Apie tėv. Algimantą Ke
ži, S.J. populiarus Amerikos fo
to žurnalas “Modern Photo- 
graphy” birželio mėnesio laido
je įdėjo išsamų reportažą, už
vardintą “Dramatic Photos 
from Ordinary Scenes”. “Tė
vas Kezys mus gali kai ko pa
mokyti apie foto meną,” rašo 
redaktorius J. Scully, prista
tydamas tėvo Kezio fotografa
vimo pažiūrą ir techniką šešių 
puslapių aprašyme, iliustruota
me su šešiolika tėvo Kezio nuo
traukų. Toje pačioje žurnalo 
laidoje yra recenzuojama ir 
knyga "Photographs" by Algi
mantas Kezys, S.J., 74 pages, 
Loyola Univ. Press, 3.95 dol. 
kuri gavo dvi premijas (gra- 
phic art book avvards) iš Mid- 
west Books Competition, Louis- 
ville Universitete ir the Chica- 
go Graphic Show.

— Venezuelos lietuvių visuo
menininkų posėdyje pas Vliko 
atstovybės pirmininką ir Tau
tos Fondo Įgaliotinį J. Bieliū
ną, po jo pranešimo, pakarto
tinai nutarta remti Vliką ir jo 
institucijas. Dalyvavo dr. A. 
Vabalas ir V. Sausrusaičiai iš 
Barąuisimeto, kun. A. Perku- 
mas iš Caracas, B. Matulaitis 
ir J. Kukanauza iš Valencijos, 
L. Gavorskai ir Z. Garšva iš 
Maracay ir inž. Vladas Venc
kus, Venezuelos Liet. B-nės pir
mininkas. (E).

— JAV ir Kanados Lietuviu 
lll-ji tautinių šokių šventė į- 
vyks 1968 liepos 7 Chicagoje. 
Visi JAV ir Kanadoje veikian
tieji tautinių šokių rateliai jau 
dabar kviečiami užsiregistruoti 
šventėje dalyvauti. Registraci
ją veda JAV LB Chicagos a- 
pygardos valdybos sekretorė 
Birutė Vindašienė, 6443 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, Illi
nois, 60629.

— Lietuviam, vykstantiem i 
Expo 67, pasaulinę parodą Mon- 
trealvje, vietos užteks. Nek. P. 
Marijos Seserys, kurios gyvena 
1450 De Seve St., Montreal 
20 P.Q., daug padeda lietu
viam suieškant nakvynes. Vie
tos yra vietinėse patalpose ir 
pas lietuvių šeimas, kur galima
apsistoti už pigia kainą. Iš anks
to kreiptis į Montrealį telefo
nu: 766-9397.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
• 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 j vasaros stovyk
lą. 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 menesio atos
togas.

• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery. Kcnnebunkport. Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2771
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Petras Petraitis ir Angelė Liuberskytė susituokė Angelu Karalienės para
pijos bažnyčioje gegužės 6. Sutuokė kun. Juozas Petraitis, MIC, atvykęs iš 
Argentinos. Nuotr. Prano Ąžuolo

BOCHESTER, N.Y.
Birželio Įvykių minėjimas į- 

vyks sekmadienį birželio 18 3 
vai. p p. šv. Jurgio lietuvių pa- 
rapijjs salėje. Pagrindinę kal
bą pasakys Antanas Mažeika, 
energingas jaunosios kartos at
stovas, žygio Į Jungtines Tau
tas ir i Washingtoną organizato
rius. Meninę programą atliks 
sol. Birutė Cypienė, estas te
noras Igor Lubkin iš Buffalo

ir vietos bendruomenės choras. 
Minėjimą rengia Pabaltiečių re
zoliucijų komitetas. Visi Roch- 
esterio ir apylinkės lietuviai Į 
šį taip svarbų minėjimą malo
niai kviečiami kuo gausiau at
silankyti.

L.B. apylinkės metiniame su
sirinkime gegužės 22 ateinan- 
tiem metam išrinkta ši valdy
ba: dr. Jonas Dėdinas —pirm.,

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Sibiran trėmimų minėjimas 

šiais metais vyks šv. Andrie
jaus parapijoje birželio 18. Mi
nėjimas prasidės pamaldomis 
10:30 vai. ryto. Pamokslą pasa
kys kun. dr. Kazimieras Šir-

BALTIMORES ŽINIOS

MAS STOVYKLA 
KENNEBUNKPORTE

Ateitininkų moksleivių ir 
jaunučių stovykla Įvyksta rug
pjūčio 6-20. Visi tėvai prašomi 
skatinti ir siųsti savo vaikus Į 
šią lietuvišką stovyklą.

Moksleivių mergaičių vado
vė — Rima Salytė; meno vado
vė — Muraškaitė, sporto vado
vas — Petras Vainius.

Jaunučiam vadovaus Putna- 
mo Nek. Pr. Marijos Seserys, 
turinčios didelį ir platų patyri
mą stovykliniame darbe.

Svečiais prelegentais sutiko 
būti: poezijos dienai — Aldo-

vaitis. Po pamaldų minėjimas 
bus tęsiamas parapijos salėje, 
kur kalbą pasakys Romas Ke- 
zys iš New Yorko.

Ateitininku metinė šventė į- 
vyks birželio 25 seserų kazi- 
mieriečių vienuolyne — Juoza
po Marijos viloje. Prasidės pa
maldomis vienuolyno koplyčio
je 11:30 vai. ryto. Po pamaldų 
bus bendri pietūs, o po jų iš
kilmingas posėdis didžiojoje sa
lėje. šventėje kviečiami daly
vauti ir svečiai. K.Č.

Šv. Andriejaus parapijos kle
bonas kun. G. Degutis prave
dė rinkliavą religinei šalpai ir 
surinko 150 dol. Kardinolas J. 
John Krol leido ir ragino dary
ti rinkliavas visose lietuvių pa
rapijose. Andriejiečiai yra pir
mieji. Padėka ir pagarba vi
siem aukojusiem. —LKRŠ V-ba

Aloyzas Jančys — vicepirm., 
rašytojas Jurgis Jankus — ižd., 
Dalė šiurilienė — parengimų 
atstovė ir stud. Nijolė šlapely- 
tė — jaunimo reikalam. Malo
nu pažymėti, kad Nijolė šlape- 
lytė, Dalė šiurilienė ir chemi
jos daktaras Jonas Dėdinas yra 
jaunosios kartos veiklūs atsto
vai.

Tradicinė Rochesterio ir apy
linkės Lietuviu Diena įvyks lie
pos 30, sekmadienį, šv. Jurgio 
parapijos kieme ir salėse.

Lietuvių spaudos kioske gau
tos šios neseniai išleistos kny
gos: Kazys Bradūnas, Sonatos 
ir Fugos, Antanas Škėma—Raš
tai I t., St. Yla, Moderni mer
gaitė, II-ji laida, žymiai papil
dyta, Vysk. Pr. Bučio Atsimi
nimai II t., Gintarė Banaitytė - 
Ivaškienė, Baltasis Stumbras, 
premijuota istorinė apysaka 
jaunimui, Juozas Audėnas, Pas
kutinis posėdis ir kitos. Taip 
pat gautos nesenai išleistos 
plokštelės: Svajonių sūkury, 
Baltijos vėjelis ir kt. Sb.

Urugvajaus komunistų vadas 
Arismendi gegužės 2 skelbė, 
kad imsis atstatyti lotynų Ame
rikos komunistų vienybę. Tuo 
reikalu tarėsi su Sovietų ir Ku
bos komunistais. Apie tai ir 
paskelbė Kubos komunistų laik
raštis. Arismendi rėmė Sovietų 
siūlomą visų šalių komunistų 
konferenciją.

Lake George, N.Y. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų BLUE VVATER 
vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsrti vykstant į 
Montrealio parodą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruvvay 
Exit 24, į Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. i 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Bluc Water Manor, Diamond Point, N. Y 
Tel. (518) N H 4-5071. Nuotr. V. Maželk

Šv. Alfonso mokyklos užbai
gimo programa buvo birželio 
11. Graduantai dalyvavo padė
kos mišiose, kurias aukojo kle
bonas prel. L. Mendelis. Už
baigimo programa buvo 3 v. po
piet. Graduantam išdalijo ates
tatus prel. L. Mendelis. Pasižy
mėję moksle gavo dovanų, že
mesnių klasių vaikai gražiai at
sisveikino su vyresniaisiais, pa
dainavo ir pašoko scenoje.

Baltimorės arkivyskupijoje 
padaryta daug kunigų pakei
timų. Naujai įšventinti 17 pa
skirti į įvairias parapijas. Pa
skirta 30 naujų klebonų. Kiti 
klebonai dėl sveikatos ar senat
vės atsistatydino iš savo pa
reigų. šv. Alfonso parapijoje 
liko dar visi tie patys kuni
gai. Prel. Antanas Dubinskas, 
šv. Petro bažnyčios klebonas, 
atleistas iš tų pareigų ir pas
kirtas kapelionu universiteto li
goninėje Baltimorėje. Kun. Ka
zimieras Keidosius, šv. Patriko 
parapijos klebonas, atsistaty
dino iš tų pareigų. Dabar jis 
lankys savo gimines įvairiuo
se Amerikos miestuose.

Lieetuvių radijo melodijos 
metinis piknikas bus birželio 
18 gražiame Conrad Ruth Vil
ios parke. Programos vedėjai 
A. Juškus ir K. Laskauskas 
kviečia visus į pikniką. Pralei
site viri gražiai laiką ir kartu 
paremsite programą, šokiams 
gros Jono Lekevičiaus orkest
ras nuo 1 iki 7 v.v.

Šv. Vardo draugijos beisbo
lą vakaras bus birželio 21. Pel
nas skiriamas stipendijų fon
dui, kuris remia besimokslinan- 
čius jaunuolius.

Prel. L. Mende'is birželio 15 
išvyko atostogų i Europą. Ap
lankys įvairiais šventovės Pran- 
cū ijoje, Ita’ij^je, Portugalijo
je.

Jurgis Jankūnas staiga mirė 
savo sesers namuose Oaklee 
Village, Baltimorėje birželio 2. 
Velionis visą laiką gyveno Bal
timorėje. Paskutinius kelerius 
metus gyveno Floridoje. Į Bal- 
timorę buvo grįžęs prieš porą 
savaičių. Velionis dirbo siuvyk
loje. Gedulingos mišios už jo 
sielą buvo šv. Alfonso bažny
čioje birželio 5. Palaidotas šv. 
Stanislovo kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona, dukra Norgeen ir 
seserys Benedikta ir Antanina.

Jonas Obelinis

na Kairienė-Baužinskaitė, mer
gaitėm paskaita — Gintarė 
Ivaškienė, Lietuvos istorijos ir 
tautos klausimu — Pranas Pau- 
liukonis ir kiti.

I stovyklą priimami ir nea- 
teitininkai, kurie tik nori pa
atostogauti sveikame ore At
lanto pakraštyje ir pabendrau
ti savo bendraamžių lietuviu
kų tarpe, patyrusių vadovų 
priežiūroje.

Gydytojo pažymėjimą atsi
vežti su savimi, atvykstant į 
stovyklą.

Registruotis: Ona Vaitkienė, 
6 Fairfax Road, Worcester, 
Mass. 01610.

HARTFORD, CONN.

ŽINUTES IŠ NASHUA, N.H.
Kun. Adolfas Vainauskas, Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos vi
karas, buvo išvykęs į Winnipeg, 
Man. (Kanadą) ir dalyvavo savo 
mokslo draugo kun. J. Berta- 
šiaus šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebono, 25 metų ku
nigystės sukakties minėjime, 
gegužės 21.

Juozas rr Monika Tomoloniai 
gyv. 221 East Dunstable r d., ga
vo liūdną žinią, kad Vietname 
pavojingai sužeistas jų sūnus 
štabo viršila Juozas P. Tomolo- 
nis, 25 metų amžiaus. Vėliau ga
vo kitą žinią, kad jis sveiksta ir, 
gal būt, bus pervežtas į šį kraš
tą. Linkime pasveikti.

Jozaičiai, gyv. 116 Hills Fer- 
ry rčL, šiomis dienomis gav-o ži
nią, kad jų sūnus Edvardas S. 
Jozaitis, kuris yra JAV mari
nuose ir dabar yra Vietname, 
pakeltas puskarininkiu. Jis užsi
tarnavo pažymėjimus. Sveikina
me!

•3v. Kazimiero lietuviu para
pijos vedusių porų klubas pla
nuoja turėti parengima bi’ž lio 
30. Klubo valdyba tupėjo su
sirinkimą ir svarstė apie paren
gima ir nauju nariu vaiu. Susi
rinkime dalwavo i” kleb. k”n. 
Juozas Bucevičius, M.S. A.

DĖMESIO ATEITININKAMS!
Kur dingo tie ...?

Kad taip apie jus nedainuotų 
už metų, už antrų, ATEITIS 
rugsėjo mėnesyje išleidžia spe
cialų numerį, kuriame bus vi
sų mokslą baigusiųjų nuotrau
kos ir aprašymai.

Greitu laiku kiekviena drau
govės ir kuopos valdyba gaus 
anketų, kurias Ateitis prašo už
pildyti ir atsiųsti kartu su nuo
traukomis iki rugpiūčio 1 d 
šiais adresais: moksleiviai — 
Vincei Juškaitei, 628 Court St., 
Elizabeth, N.J.; studentai —In
drei Damušytei, 8050 Hartwell, 
Detrcit, Mich. 48228.

Jei tekios anketos negauna
te, atsakykite paminėtus klau
simus ir juos mums atsiųskite 
kuo greičiau: 1. vardas; 2. am
žius, gimimo data, vieta; 3. ad
resas; 4 mokykla; 5. gautas 
laipsnis; 6. sritis; 7. ateities 
planai — kokie, kur, kada; 8. 
asmeniniai interesai, laisvalai
kio užsiėmimai: 9 veikla: pas 
lietuvius, kitataučiu tarpe, mo- 
kykVje; 10. "?u‘i laimėjimai: 
sporte, sp^mah-b’ie. st.: 11. 
kas geriausiai pateka Ateiti°s 
žurnale? Ko pasigendate? 12. 
kr mentarai.

Lauksime atsakymų!
at-keresp

JONO MERKIO SUKAKTIS
Hartforde dabar gyvena ne

priklausomos Lietuvos teisinin
kas Jonas Merkys, kuriam vasa
rio 10 suėjo 75 metai amž.

Jonas Merkys gimė Jūžintų 
miestely, Rokiškio apskr. Ten 
jo tėvas su klebonu kun. Di- 
žulskiu platino lietuvišką spau
dą. Tuo laiku, sako, rusai pa
maldų metu įsibraudavę į baž
nyčias ir atimdavę iš žmonių 
maldaknyges ir tremdavę Sibi
ran. Toks rusų elgesys su žmo
nėmis ir tėvo su klebonu drau
džiamų lietuviškų knygų plati
nimas, be abejo, turėjo didelės 
įtakos jaunuoliui Jonui. Tai 
vėliau atsiliepė jo lietuviškam 
patrijotiniam nusiteikimui.

Vėliau Jono tėvai Obelių 
valsčiuje pirko ūki. Kadangi 
vietoje prad. mokyklos nebuvo, 
tad J. Merkys pradinius moks
lus baigė Unkštoje. Gimnaziją 
baigė ir teisės mokslus ėjo 
Petrapilyje, Rusijoje.

1920 J. Merkys grįžo į Lie
tuvą ir atsikūrusios Lietuvos 
Teisingumo Ministerija jį pa
skyrė teismo tardytoju Uteno
je. Paskui tom pareigom buvo 
paskirtas į Rokiškį. Kiek vė
liau buvo paskirtas Panevėžio 
prokuroro padėjėju. Vokiečių 
okupacijos metu J. Merkys bu
vo paskirtas Panevėžio apygar
dos teismo teisėju ir tose pa
reigose išbuvo iki 1944.

Vėl artinantis rusam J. Mer
kys pasitraukė į Vokietiją. Gv- 
veno Luebecke ir kitose lietu
viu stovyklose. Į JAV atvyko 
1950. Iš pradžių dirbo prie

tabako, o paskui 8 mietus St. 
Francis ligoninėje.

Gyvendamas Rokiškyje 1925 
J. Merkys vedė Stasę Grinke- 
vičiūtę, Rokiškio teisėjo dukte
rį, su kuria ir dabar laimingai 
tebegyvena.

Jonas Merkys ir jo žmona 
Stasė yra susipratę lietuviai: pre
numeruoja ir skaito lietuviškus 
laikraščius, perka lietuviškas 
knygas, aukoja Lietuvos laisvi
nimo ir kitiem lietuvių reika
lam. Jonas Merkys ir jo žmona 
testamente yra užrašę Lietuvių 
Fondui 1000 dol. Tačiau gal ir 
iki Lietuvos 50 metų jubiliejaus 
minėjimo Įstos Lietuvių Fondo 
nariais. J. Bernotas

Teisininkas Juozas Mefkys

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

PRANAS LEIKA, Athol, N.Y. I28I0; tel. (5I8) NA 3-5750

iv. Kazimiero lietuvių parapijos vedusiųjų porų klubas svarsto, kaip birželio 30 surengti savo parengimu. 
Kun. J. Bucevičius — antras kairėje.

Vasarviete 44 J U RA”
atidaroma birželio 15 d.

Vasarvietė randasi visai prie šiltosios srovės paplūdimio i 
“Craigville Beach” — 5 m'nutčs pėsčiom. Patogūs kam- ! 
bariai, geras lietuviškas maistas ir rami aplinka. Su už- t 
sakymais kreiptis:

O. ŠLEPAVIČIENE
P. O. Box 307
Marie Avė. Centerville, Mass. 02632 j 
CAPE COD; Telef. (Gode 617) 775-4146 !

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Car>n Cf>d kurorte
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūnins. kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios.Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoia. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lušvs, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418: tel. 
212 -849-1193 • Irena Veitas, 72 Congress Street, Braintree, Mass. 
02185: tel. 617 - 843-2146 • VILLA M EšK A, 42 Beach St., Monu- j 
ment Beach, Cape Cod, Mass. 02553: tel. 617-759 - 3251.

i 
■

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūšy klijenty 

kurie siunčia

DOVANAS Į USSR
1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant siunti

nius j persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, motociklą, 

televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldytuvą arba
5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su kuriuo jų 

giminės jiems patinkamas prekes gali įsigyti Vneš- 
posyltorg’o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, dra

bužių ir avalynės tinkančius jų skoniui ir pritaikintus.
7. Jie sutaupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 

Atlantą.
8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 

prekės yra labai žemomis kainomis.

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine.
7

{Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18+h Street) 
New York, N.Y. 10003

Tel. 212-228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 

Tel.: 212 Cl 5-7905 
arba j bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

1530 Bedford Avė., Brooldyn, N.Y. II2I6
Tel.: 212 IN 7-5522

arba j bet kurį jų skyrių



darbui imkas

AUTOMOBILIAMS,
SKALBIAMOMS MAŠINOMS,
SIUVAMOMS MAŠINOMS,
TELEVIZIJOS APARATAMS
RADIO PRIIMTUVAMS,

Suburbai!
Market 2*5172

autobusus
CLAUDIO'S

Skambinkite:

DESK CLERK

VAITKUS

KARLONAS
FUNEftAL HOME

Patalpa No. 501.

GOODS CORP,SCHALLER&WEBER
a vėso MISIŪNO

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

REŲUEST 
RECORD

SAL ČARJJNO 
CONTRACTOR

LAUMDBY 
Open 7 <toy» ąwo*k 

The key to our luocenv te you 
our satisfled customers 

, CaU 201-264^9767

ta tbe tebūtos* Bcvarian "Alpine 
Garden* Cabaret*, «joy prctaatan- 
*1 acte ešery rtt Romp, piay ta 
our 100 aere ptayland, ftataog and 
boattar ta our wen atoekod lake.

(prie Foreat Pw*y Statas) 
■nnii M V VwQQGolMVDflą 1Wo ■ •

ButaOdam garbine** Uridoture*. 
Koplyčios nemokamai vtaoar 
atriesto dalys*; reiki* reaffHatdM 

Tat Virgiaia 7448B :

& Notay Pubttė - -.av 
600 Grand St, Brooklyn 11, N>Y.

Kas norėtų skalbtis Darbininko 
prašomas skambinti:

GLamnoro 2-2923

Cut out and save.— Sewer or drain 
trouble? This ad worth 25% off: 
sewers, sinks, yard drains, tubs, 
showers, roof leaders (cleaned elec- 
tricaUy). 24 hour emergency Service 
day and nigbt. Call 891-8546 Anchor 
Sewer & Drain Service

t ROBERT DAVIS 
Aluminūm Home Improvement 

Siding - windows -Jalousies 
Awnings - Porch enclosures 

Breeze ways
Clark St & Highway 35

■ ■ Keyport, N. j. .. 
201 - 264-3685

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta. '

433 Central Are. (Bear) Orange NJ 
201 - 674-2026

Stephen ArarisHs 
(ARMAKAU8KAS)

Graborius - Balsamuotoja* 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

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

KODIS 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA

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

, Ą. W. KODIS ir B. Ą. KODIS
63-06 Flushirig Ate. ' ’ '. 

Maspeth, N.Y. 11378 • DA 6-1658 
Turi laidojimo direkL leidimus.

priima užsakymus BUTAMS Sovietų Są
jungoje. Mes taip pat priimame užsaky
mus sovietiškiems —

Everything for ydūr Home — New 
work and alterations all work done 
at reasonable rates -— 170-17 67th 
Street Fluslting CaU 1N 1-3322

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

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

CaU 524-4814

Reikalaukite nemokamu KATALOGŲ mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Main Office :
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooidyn, New York 11216
TeL 467-5522

Accountant Jr. Interesting diversi- 
fied work in the accounting dept. of 
a GM mfg plant. Excellent salary & 
benefits program, room for advance- 
ment. Degree preferred, exper. not 
essential. Delco Remy Div. General 
Motors Corp. — Jersey Avė. New 
Brunsvvick, NJ; 201-247-8900. ext.735

CANCEL OK CHANGE

EXPO.67 /
■tmfpts near. .bėautįfyl 
banięal Gardėn, 15 mi-

ROOMS 312X0 PER DAY 
with mea t* 320X9 per day 

Trailer A Camp Sites 33X0 per day 
Pool, bus Service, 15 nrin. from Expo 
Metro. Reserre'noaf, tbnfted uuoh 
ber.. Write for /ree brochure* and 
Information or call Montreal 625 -

Modem^;
Montreal ... . .
nutes by bus adU Mėtro (Montreal 
subway) to Bxpo 67 site; — direct 
connections. Brochures and reserva- 
tion slips on reįuest. — MILOT 
AFARTMENTS (1963) Ine. - 3990

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome j namu* lietuvišku* skilandžius ir sūrius 
We take all brders special price for Weddings and Parties.

statmnė įvairaus dydžio 
naujus samus, kuriuos 
galima tuoj įsigytL Pri
imam. užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybų 
atlideam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą Visais rei
kalais kreiptis pas sta^r- 
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

džtagai, 1 nailono marškiniai — 
pilna kaina:------- :—343.80
Ekonomiška* siuntiny* moterim 
3 yardai žtempalčio medžiagos, 
100% vilna, vtaos spalvos, 3 y. 
medžiagos žiemas suknelėm,’ 
100% vilna, visos spalvos — 
pilna kaina ------------------- 448X0
VILNA MEZGINIAMS — labai 
vertinama SSSR, 314 svaro 
smulkiausia mezgimo vilna -— 
pilna kaina--------------------- 331.56
BATŲ PASIRINKIMAS 2 po
ros geriausios rūšies odos batai 
vyram ir moterim — pilna kai
na: _____;............  333.80
-Reikalaukite iš mūsų katalogo 
nemokamai. Ten rasite dar 
daugybę daiktų vasarai. Pasi
naudokite šia proga ir sutau
pykite pinigų. Tik prisiminkite: 
čia dabar yra vasara. Bet ka
da siuntiniai pasieks gimines 
bus jau ruduo ar žiema ten.

UŽSISAKYKITE DABAR 
UŽSISAKYKITE TIK PER

FUTBOLAS
Paskutines šio sezono futbo

lo rungtynes LAK žaidžia šį 
sekmadienį prieš čekoslovakus 
namie, ty. Brennan aikštėje, 
Middle Village, Maspeth. Pir
mosios komandos pradeda 2:30 
vai., rezervinės — 12:45 vaL

Po rungtynių lietuvių Atletų 
klube 5 vai. vak sezono už
baigimo proga įvyks tradicinis 
futbolininkų susirinkimas — 

&— pobūvis. Kviečiami ir futbo
lininkų bičiuliai.

VHNONSS MHKIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
MRMTUOrOS « VIETINES

water pier, all faciUties. Foot of 
Main Street, Greėnport.

516-477-9800/0627

Greenport’s superb restaurant and 
marina. One of LI’s favorite for 
seafood-steaks and Continental food

WANTED SOMEONE WITH 
A BACKGROUND 
OF ACCOUNTING

to work on inventory controll < cost 
Good at figure*

Steady work nice working conditions 
WHIPPANY PAPER 

BOARD CO Ine
Call 201 - 887-3300 Ext 288

PACKAGE EXPRESS & IRAVEL 
AGENCY, INC 

Affiliated wttir PODABOGIFTS, Ine.

Adolf Schrager Furnitūra, Ine. 
YorkvHta didžiaūaia. gražiausi* baldų krautuvė 

DABAB: 336 Bart 86Gi8Ueet (tarp 1 ir 2 Avė.) N.Y.C. 
TeL IX B4400

Atdara kasdien Iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

EVergredi ^>••770 ' ' ■ 

Jbfcepli Čarszva 
'■r <SEįį5BOBIUS / 

HaLSAMUOTOJAS " . 
' 231 ZfeEOFOftD AVĖ. ' 

■r' •. - Brooklyn, NfciY.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ -r

• / Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
iE vietinės vilnos, šilko, medvilnės

O Smmw brtno« siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidiTMMne savo patalpas, kad galėtume geriau 

patanaauti HŲnnfcama PraSome užeiti ir pasižiūrėti.

p-bea. autas* pasigertttn* paaefc- 
mę 6X! Ąpte tai Rto pr. »ek- 
macttenio N*w York ’ItaM. Jltaod- 
ju baigė taĄ Broun « M/ ££ .

Minąaila Mitai' A
laimėjo* 1965 m. Postai Prtta Wjf* 
namfnta aurtekęs 6-4 tl, rašo 'Mė- 
šetto mta. žarnai** (tai

Apie N. AhgBjoa čentata-Jąta 
Curdo simultanu, duot* WQrcestaip 
š^matinintamĄ Maironio parke, 
paminėjo pr. sekmatat Boston 
Sunday Globė ir Sutay Qer*ld. 
. Maskvos tarpL turnyre po U ratų 
pirmuoju ėjo Sovietų čempronas 
štein su 7 tš. Jam įkandin aekė, tu
rėdami po 6^4 taško: latvis 
Spasskis, Bronštein, Portisch ir Bo- 
botsov. Nemaža staigmena šiame 
turnyre — pasaulio čempionas Pet- 
rosian pralaimėjo jugoslavui GUgc- 
ričiui, < pastarasis — Šteinui. Kere- 
šaš SUdbrojo TalK .

So. Bostono Lietuviu piL draugi
jos šachmatų klube naujai- .sudaro
mos pradedančiųjų ir jaunių gru
pės, kurioms vadovaus Kazys Mer
ki*. Tie lošimai vyks per visą vasa
rų. ketvirtadieniais nuo 7 vai. vak., 
So. Bostono LPD klube. Čia kiek
vienas galės greit pramokti šach
matų lošimo ir Įsijungti j virtos 
Šachmatininkų eiles.

FUMEBAL HOME 
197 Webster Averase 

PRANAS VAITKUS 
laidotuvių Direktorių* 

- ir balsamuotpja* 
Cambridge, Mass. 

t NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir aaktj. Mo- 
denriška koplyčia šermenim* dy- 
k*L Aptarnauja Cambriiįp* ta 
Boatooo koladja* tantauklonri* 
kainomis. Kaino* to* pačios Ir | 
kitus miestu* - Tel TR 6-6434

CENTERLESS GRINDER 
Experienced in in-feed grinding 

Day slrift, steady, top rate. 
Call or apply 8 AM to 12 Noon 

QUA-DEL CORP.

RAY’S 1JQUOR STORE
GaHtoB fBoti įvrttfaortos rūfies ameriltieėių ir importuo, 
tų fMmų ... PidUanriBi p*tirinkimM degtinės ir vyno.

tfFFBTS MVa RICHMOIOHIU'N.Y.
lėbfMtMt Ylrfljnla 3-3544

New Torte: 1<M 2n4 Avenae TB 9-3M7 
(Tarp85-Mf»tv1ų) - 

■Mnww«e: N-M Myrtto Ava. TA 1-7939

Nmja^rtos ir geriausios 
autartžškęe ilgo grojimo 
UetiMdifcos plokštelės. —

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite KREQUEST” ženklo, 
kalite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti

dienos metu (201) CH 9-1100 
(W9) 448-5154

RUBBISH REMOVAL - . 
- and
DEMOLITION WORK

Reasonable Rates 
Call Ray Farrell or Mike Daly 

CaU 255-3448

Viskas gaminama m&sų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideSoms 
kantai krautuvėnB. Prled pirkda
mi—jsitikinkite. Patogios mokėpmo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modelius.

STagg 2-5043 , > . .

MaHhew P. Balas
FUNERAL HOME .

Moderni kopbį^^^codKtitfeaeff
a. j. baizton-baltrokAb r

Patogūs - modemiški 
su atšaHymu

BUYUS 
FTOiEBAL HOME

Mario Teišeina, Jr.
Laidotuvių direktorius 
4Z6 Lafayette Street
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI. 

Įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuošaly 
pasirinkimas

12 Midnite to 8 AM, salary open. 
Retired person considered, Prospect 
Park YMCA, 357 9th Street Brook
lyn — SO 8-7100

' CU8T0M HYDROMATICS 
SeSGaneU SL BrooiUyn 

Ope* OVA Autom*tir tnuaa-
aataion* repaired reseated and re- 
bufl^. -

- - C*M'7W-W4 .. r n ...

aioha ' 
TRAVEL RUtfAU inc.

Open 6 Days A Weak 

•17 FLATRU8H AVĖ 
Breaktyn N. Y.

OSWALD E. BARTLET, 
Gesasąl Maaager

Pkone •es-9290

VW Auto Repair*, spedal-
ta* ta Voikssregens and Porsche, 
^tanad metaudes, comptate eųuip- 
a*ent *t reasonable prices. Try u* 
ata be pšeased! 939 Remsen Are., 
BTooMyn; 949-5850. Open Saturdays 
aHdąy-

H. W. FEMALE

RELIEF SWTTCH BOARD OPER- 
ATOR, heavy industrial board, fil- 
ing, typing, etc. Good salary and 
benefits.
WHIPPANY PAPER BOARD CO-, 

Ine.
887-3300 — Ext. 288

OPERATORS WANTED 
experienced on *port*wear 

Piece work. All benefits.
J AR SPORTSWEAR 

155 McGraw SU, Shjrley 
Tel. 281-9106

NURSE, REGISTERED 
Position available on ist Shift 
Large Modern Nursing Home 

Salary open, exceUent working con
ditions, many benefits. For inter- 
view, caU 201-743-7772.

NURSE, L. P. N., or 
NURSE’S. AIDE 

for general floor duty in large mod
ern Nursing Home; many benefits, 
excellent working conditions. For 
interview, call —

201 - 743-7772

DISPLAY

OUTSTANDING BŪT — DINER
excėHdnt iocation -parlOėg lot long
lease reasonable rent wonderful op- 
portunity for young couple. Asking 
price 345,000 Mr. PAUL PAPPAS
caU 392-9582

TOURS TO EXPO 67
FOR GROUPS ONLY

25 persona or more—clubs, churches, 
uitiems, associations, schools, finus. 
— We handle everything including 
centraUy-located accommodations &
tran^ortation 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

OUTSTANDING BUY 
LUNCHEONETTE STATIONERY 

grosses 31000 per week eloses 6 PM. 
Long lease Mušt sėli due to iiiness 
CaU 516 - 732-8581

Used Travel Trailer* — ’66 HiUtop 
Camper, ’65 Shasta (fuUy contain- 
ed), ’63 Scotty 15 fL, Cardinal 16 ft. 
New Trailers and Campers.Bellows
A May 257 Highland Avė, Middle- 
town, N.Y. DI2-3951. Open Eres. 
Mon.-Fri. to 7:36; open aU day 
Saturday. CaU for Sunday appt.

HELP WANTED
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DARBININKAS
NAUJIENOS^

Motery Vienybė rengia savo 
sezono užbaigimą-pikniką bir
želio 18, sekmadieni, ponų Lu
kų rezidencijoje, 155-67 99 St. 
Hovvard Beach, L.L Pradžia 12 
vai. Kviečiamos narės, jų šei
mos ir svečiai dalyvauti.

Angelę Karalienės parapijos 
naujasis klebonas kun. A. Pet
rauskas kviečia visus į prapijos 
gegužinę-pikniką, kuris Įvyks 
liepos 9 toj pačioj vietoj,kaip 
ir kitais metais.

Tradicinė New Jersey Lietu
vių diena, ruošiama LB New 
Jersey apygardos, Įvyks birželio 
18, sekmadieni. 1 vai. p.p. Roy- 
al Gardens parke, Rahway, N.J. 
Kaip ir praeityje, bus trumpa 
kultūrinė programa, bet dau
giausia laiko bus skirta pasižmo- 
nėjimui, susitikimui, bendravi
mui. Apygarda tiki čia sutikti 
ne tik LB darbininkus, bet ir 
visą lietuviškąją visuomenę, ku
ri sielojasi lietuviško gyveni
mo reikalais ir rūpesčiais.

Rimtautui ir Marijai-Danguo- 
lei Vizgirdams, gyv. Newarke, 
N.J., birželio 6 gimė duktė Ma
rija Rymantė.

A. a. dr. Justo Petkevičiaus 
draugu būrelis, norėdamas jo 
vardą Įamžinti, yra paskvręs au
ką Liet. Tautos Fondui. Kas dar 
norėtų prisidėti prie šio kil
naus Įnašo, aukas, skirtas Li- 
thuanian Foundation, siųsti: 
Mrs. Genė Šlapelis, 4 Harvard 
Lane, Commack, N.Y., 11725.

Marytė Sandanavičiūtė

Stepas Giunta

Denis G. Mažeika

Vienuolynas ........  GL 5-7068
Spaustuve ...............  GL 2-6916
Administracija .......  GL 2-2923
Redakcija .........  GL 5-7281

Kelionę autobusu į Montrea- 
ly vykstančią pasaulinę parodą 
organizuoja Darbininko admi - 
nistracija rugsėjo 1-4. Bus pui
ki proga dalyvauti Lietuvių die
noje. Kelionė, nakvynės ir pa
tarnavimas autobusu vietoje 
vienam asmeniui kainuoja 52 
dol. Nori turėti privatų kamba
rį vienam asmeniui, moka 60 
dol. Nori vykti iš Elizabeth, 
Newark ir kitų New Jersey vie
tų moka 56 dol. arba su priva
čiu kambariu 64 dol. Tos pačios 
kainos vykstantiem iš Philadel- 
phijos, kur rezervacijas galima 
daryli pas p. Šatinską, telef. 
MA 6-3369. Autobusai sustos to
se kolonijose, kur bus bent ke
letas, norinčių prisidėti prie iš
vykos. Išvykstama nuo pranciš
konų vienuolyno Brooklyne 
rugsėjo 1 apie 5 v. p.p. Grįž
tama rugsėjo 4 vakare. Vietas 
reikia rezervuoti iš anksto. Ke
lionės reikalais kreiptis Į Dar
bininko administraciją, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221, telef. GL 2-2923, va
karais GL 5-7068.

Antanui Sniečkui, vienam 
iš Lapkričio 13 žygio koordina
torių, pavogė automobili. Tuo 
pačiu žuvo ir automobily palik
ti dokumentai ir rankraščiai 
apie Sniečkaus šeimos istoriją.

Newark, N.J. ramovėnai išsi
rinko naują valdybą: Petras 
Lanys — pirm., Kazys Ambro- 
ziejus — sekr., Vincas Misiū
nas — ižd.

Stipend-jų laimėtojai
Fordhamo un-te lituanistikai 

studijuoti stipendijas laimėjo:
Marytė Sandanavičiūtė — 17 

m. amžiaus, gimusi Vokietijo
je, dabar gyvenanti Brooklyne, 
N.Y., baigė Bishop McDonnell 
HS, šį rudenį pradeda studijuo
ti vokiečių kalbą Hunter kole
gijoje, Į kurią gavo dvi pilnas 
Stipendijas. Marytė priklauso 
ateitininkam, vyčiam, Honor 
society, Student council, vo
kiečių literatūriniam būreliui. 
Mėgiamiausias darbas — skai
tyti knygas, iškylauti, dekla- 
muotoja.

Stepas Giunta — 22 m. am
žiaus, gimęs Brooklyne, dabar 
gyvena Jamaica, N.Y., baigė 
Bishop Loughlin Memorial H. 
S., baigė biologiją Manhattan 
kolegijoje, ten pat dabar studi
juoja teologiją. Dienomis dirba 
vienoje Yonkers, N.Y., gimna
zijoje, dėstydamas biologiją. Pri
klauso vyčiam, Apreiškimo pa
rapijos chorui, Phi Kapa The- 
ater narys; mėgsta žiemos spor
tą — slidinėti, ir vandens 
sportą.

Denis Mažeika — 21 m. am
žiaus, gyvena Ozone Park, N.Y., 
baigė Molloy H.S. šiais metais 
baigia Fordhamo un-te preme- 
dical kursą, rudenį studijuos 
mediciną Buffalo un-te. Pri
klauso un-to chorui, vyčiam, 
kur 41 kuopai šiemet vadovau
ja; priklauso Brooklyno tauti
nių šokių grupei.

Parengimai New Yorke
Liepos 15 d.. 3 v. popiet prie Da

riaus ir Girėno paminklo Lithuanica 
Square (Union Avė. ir So. 2nd St.), 
Brooklyne. Lietuvos didvyrių — la
kūnų Dariaus ir Girėno paminėji
mas. Rengia Dariaus ir Girėno pa
minklo statymo komitetas B’klyne.

Numatomus parengimus pranežtl 
LB New Yorko apygardos Švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.

B a y Ridge, 4 room apart- 
ment, walk-up, very reasonable, 
excellent neighborhood.
20 Midwood St., Brooklyn, N.Y.

Seton Hali universiteto radi
jas, South Orange, N. J., jau 3 
metai kiekvieną pirmadienį 8 
vai. vak. transliuoja lietuvišką 
kultūrinę programą anglų kal
ba, pavadintą “Music of Lithua- 
nia”. WSOU-FM stotis vei
kia FM bangomis, 89.5 mega- 
cikliu. Programa duodama “In
ternational Night” rėmuose ir 
randa plataus atgarsio ne tik 
profesorių bei studentų tarpe, 
bet taip pat plačioje amerikie
čių visuomenėje. Jos direkto
rius prof. dr. Jokūbas'Stukas ką 
tik gavo pranešimą iš universi
teto radijo vadovybės, kad Įver
tindama lietuviškų kultūrinių 
programų aukštą kokybę ir di
delį klausytojų skaičių, vėl nu
tarė ištisą vasarą pratęsti tų 
programų transliavimą, nors va
saros metu universiteto radijo 
stotis veikia tik vakarais keletą 
valandų. Vasaros metu bus duo
dama tik lietuviška muzika, be 
komentarų. Prasidėjus rudens 
semestrui, vėl bus duodamos kul
tūrinės paskaitos lietuviškomis 
temomis. Programos klausyto
jai prašomi stoties vadovybei
parašyti padėkos laišką už ne
paprastą dėmesį lietuvių tau
tos muzikai ir kultūrai. Rašy
kite: Program Director, WS0U, 
Seton Hali University, South 
Orange, New Jersey.

Darbininko spaudos kioskas 
birželio 18 dalyvauja JAV LB 
New Jersey apygardos Lietu
vių dienoje, Royal Gardens par
ke, 990 E. Hazelvvood Avė. Rah- 
way, N.J. Bus proga įsigyti nau
jai išėjusias lietuviškos muzi
kos plokšteles: New Y’orko lie
tuvių vyrų choro mono 4 dol., 
stereo 5 dol., Baltijos vėjelis, 
Žibuoklės, Svajonių sūkuryje, 
Lietuvių tautiniai šokiai ir k. 
Taip pat bus įvairių lietuviškų 
drožinių bei lietuviškų knygų.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

FILATELISTAI 1
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

NEW YORKO, NEW JERSEY CHORAMS
Birželio 17 d., 1 v. popiet 

Flushingo Meadows —Carona 
park-e vyksta lietuviško kry
žiaus dedikacijos iškilmės. 
Tom iškilmėm ir kviečiame vi
sos apylinkės giesmininkus. A- 
pylinkės chorai ir jų vadovai 
jau yra pažadėję Kryžiaus Ko
miteto pirmininkui P. Wytenus, 
kad kuo gausiau dalyvaus kry
žiaus šventinimo iškilmėse.

Visi buvę dainininkai, kurie 
ir nesate įsijungę į chorų ei
les, kviečiami prisijungti į 
bendrą giedojimą ir dalyvauti 
jungtinių chorų repeticijoje.

Jungtinių chorų suderinimui 
šaukiama bendra repeticija bir

Helen Kulber dalija lietuviiko kryžiau* atviruku* amerikiečių pareigūnam* 
parko atidarymo dieną. Nuotr. C. Binkins

Taip atrodo lietuviškas kryžius su vėliavomis naujame Flushing Meadows parke. Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS DEDIKACIJOS IŠKILMĖS
Helen V. Kulber, Lietuviš

ko Kryžiaus Komiteto narė spe
cialiem reikalam, birželio 3 
dalyvavo naujojo parko atida
rymo iškilmėse, kurios buvo 
Singer Bowl, dabar pavadinta 
“Arena”. Po įvairių orkestrų 
muzikos, garbingų atstovų kal
bų, buvęs Pasaulinės Parodos 
pirmininkas Robert Moses, nu
leido parodos vėliavą. August 
Heckscher, N.Y. parkų valdyto
jas, pakėlė New Yorko miesto 
vėliavą. Tuo formaliai buvo ati
darytas Flushing Meadows-Co- 
rona Parkas.

Programai pasibaigus, Helen 
Kulber lietuvių vardu padėkojo 
Mr. Heckscher, kad leido par
ke palikti lietuvišką kryžių. Tai 
pat padėkojo Queens Borough 
prezidentui, Mario Cariello, ir 
kitiem politikam bei miesto va
dam, kurie parėmė lietuviškus 
reikalus. Jiem išdalijo kryžiaus 
nuotraukas. Tąįp pat painfor
mavo spaudą, radijo, televizi
jos atstovus ir visus pakvietė 
į atidarymo iškilmes.

Arenoje buvo dalijamas žur
nalas, kur 14 puslapyje yra pa- 
vilijonų blokas iš 1939 metų 

želio 16 d. 8 v.v. Angelų Ka
ralienės parapijos salėje, 213 
So. 4th. St. Brooklyne. Progra
moje bus JAV ir Lietuvos him
nai, Apsaugok Aukščiausias , 
Marija, Marija.

Chorai prašomi punktualiai 
dalyvauti bendroje repeticijoje 
ir su savim turėti numatomo 
repertuaro gaidas. Būtų gera, 
kad iškilmėse moterys užsidėtų 
tautinius drabužius. Persivilkti 
bus galimybė — duodama vie
tos buvusiam New Yorko vals
tybės paviljone.

Visi kviečiami ir laukiami re
peticijoje.

Muzikų vardu — M. Cibas 

parodos. Ten paminėtas ir Lie
tuvos vardas.

Naujame parko plane kryžius 
taip pat yra pažymėtas. Kai ve
ža automobiliais parko lanky
tojus, jis matosi visai gražiai. 
Iš abiejų šonų yra vėliavos— 
Lietuvos ir Amerikos. Kryžius 
matosi, važiuojant ir didžiuoju 
greitkeliu.

Petras Wytenus, kryžiaus ko
miteto pirmininkas, Jonas Kla- 
shus atnaujinimo komiteto pir
mininkas, ir H. Kulber pralei
do didesnę dienos dalį prie 
kryžiaus, žmones informuoda
mi.

Kryžius buvo apdengtas di
deliu vielos gaubtu, kuris ka
daise saugojo Mykolo Angelo 
Pietą Vatikano paviljone. Da
bar tas gaubtas nuimtas. Komi
tetas mano net tą gaubtą pada
linti mažais gabalais, kaip 

'prisiminimą.
Pats kryžius truputį pažalia

vo nuo laiko. Reikės jį perda
žyti, reikės atnaujinti cemento 
laiptelius.

Dar numatoma apsodinti rū
tom ir kitom gėlėm. Tam, ži
noma, reikia lėšų. Marytė ša- 
linskienė paskyrė 350 dol. 
naujo vėliavos stiebo įtaisymui. 
Tokį vėliavos stiebą ji buvo į- 
taisius ir 1965 m.

Assemblyman Stanley J. 
Proyer iš Queens padovanojo 
Amerikos vėliavą, kuri kabojo 
Albany virš kapitoliaus. Taip 
pat pristatė ir gubernatoriaus

Išnuomojami 1-3 kambariai 
su baldais ar be baldų. Cent- 
ralinis šildymas, šiltas van
duo, šviesa, gazas, virtuvė ir kt. 
patogumai. Arti prie Canarsie 
linijos De Kalb stoties. Kaina 
35-50 dol. į mėnesį. Skambinti 
6-8 vai. vak. telef. EV 6-0923. 
VI. Geibavičius, 73 Wyckoff 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11237.

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

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

Ieškoma Ona Waitkutė-Jan- 
čauskienė. Jos vyro vardas Flo
rijonas, gyv. Philadelphijoje. 
Pa. Ieško Zofija Dileriutė-Gu- 
daitienė. Žinantieji prašomi 
pranešti adresu: Mrs. A. Gudai
tis, 181 Stagg Walk, Brooklyn, 
N.Y. 11206.

EXPO 67 Montrealyje 15 
min. nuo Expo privačiai išnuo
mojami dideli, patogūs kamba
riai su virtuve. Grupėm ir pa
vieniui. Vasarnamiai Laurenti- 
an kalnuose, prie didelio gra
žaus ežero. Užsisakyti iš anks
to. Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal, Que. Canada. 
Telef. 366-8528.

Rockefellerio raštą, kad vėlia
va yra tikrai iš kapitoliaus. 
Lietuvišką vėliavą padovanojo 
Dariaus Girėno legiono postas. 
Abi vėliavos buvo pakeltos de
dikacijos dieną. Komitetas no
rėtų surasti žmones, kurie apsi
imtų kasdien pakelti ir nu
leisti vėliavas.

Dedikacijos iškilmėse, ku
rios bus birželio 17 d. 1 v. po
piet, bus kalbos, dainuos miš
rus choras ir k. programa. Ga
lima pasiparkinti arti Rodman 
Street, išvažiavimas iš Van 
Wyck greitkelio. Tai artimiau
sias privažiavimas prie kry
žiaus.

Parke yra pilna vietos poil
siauti, piknikauti, baseinas 
plaukioti, pastatai atidaryti. Te
nai vyksta įvairios parodos.

Dedikacijos programa
Kalbas pasakys prel. J. Bal- 

kūnas, kongresm. Joseph P. 
Addabbo, dr. J. K. Valiūnas— 
Vliko pirmininkas, latvių, estų 
atstovai, gen. konsulas V. Sta
šinskas, Aleksandras Vakselis, 
kun. Norbert Trepša ir kt.

Dalyvauja šie chorai: Opere
tės, Apreiškimo p., Angelų Ka
ralienės p., V. Atsimainymo p., 
Šv. Petro ir Povilo p. Muzikos 
komitetui vadovauja Mykolas 
Cibas.

Su vėliavom dalyvauja — ka
talikai karo veteranai iš V. At
simainymo parapijos, Dariaus 
Girėno postas, Kolumbo vyčiai.

H.K.

GYDYTOJO PAVASARIO RŪPESČIAI 
IR MALONUMAI NEW YORKE

Metinis N.Y. Liet. Gyd. Drau
gijos narių susirinkimas įvyko 
birželio 3. Naują valdybą suda
ro: Dr. A. Avižonis (pirm.), dr. 
Marija Žemaitienė (vice-pirm.) 
dr. Jonas Jankauskas (narys), 
dr. A. Narvidas (iždininkas, jo 
adresas: 409 Larkfield Road, E. 
Northport, L.I.N.Y.), dr. P. Le- 
geckis (sekr.) ir dr. L Skei
vys (kand.) Rev. komisiją suda
ro: dr. L. Giedraitienė, dr. A. 
Goeldnerienė ir dr. J. Trojanie- 
ne (kand.).

Kasoje rasta 266.99 dol. Iš 
tos sumos pagal pasižadėjimą 
reikia įnešti 100 dol. Lietuvos 
Fondui už praeitus — ir ant
rą tiek už šiuos metus pagal 
pasižadėjimą. (400 dol. jau yra 
įnešta 1962-65 laikotarpyje). Be 
to, kasoje yra rastas specia
lus fondas 640 dol. sumoje, šis 
fondas skiriamas dr. A. Budrec- 
kio knygos apie partizanų ko
vą Lietuvoje 1941 spausdini
mui. Tikimasi surinkti iš narių 
tam reikalui iki 1000 dol.

Susirinkimas nutarė nekelti 
nario mokesčio, bet raginti na
rius reguliariai tvarkyti savo 
įnašus ir skatinti visus lietu
vių gyventojus mūsų apylin- 
ėje, t.y., N.Y., N.J., Conn., 
Del., Marylande ir kt. regist
ruotis draugijos nariais. Kad

Tėvų dienos proga birželio 
18 Stepono ir Valentinos Min- 
kų radijo programa bus prail
ginta 15 min. Tą dieną prog
rama transliuojama 1-1:45 vai. 
popiet per WLYN stotį, 1360 
banga ir FM 101.7 megacycles. 
Ši, Naujojoj Anglijoj seniausia 
radijo programa ruošiasi meti
nei 33 m. sukaktuvinei geguži
nei, kuri įvyks rugpiūčio 13 lie
tuviškame Romuvos parke, 
Montelloj, Brocktone. Prašom 
jau iš anksto šią dieną paskirti 
seniausios radijo programos ge
gužinei. —Steponas ir Valenti
na Minkai.

šv. Petro parapinės mokyk
los graduantam šv. mišios bus 
birželio 16 d. 7:00 vai. vak. 
parapijos bažnyčioje. Po mišių 
visi graduantai renkasi į salę 
po bažnyčia ir ten jiem bus į- 
teikiami mokyklos baigimo dip-
lomai. Šiais metais šv. Petro 
mokyklą užbaigia 40 mokinių.

Tėvai Marijonai Thompson 
Conn., liepos 4 ruošia lietuvių 
dieną, kuri pradedama 11 vai. 
ryto. Iš Bostono į šią šventę 
specialus autobusas nebus ruo
šiamas, kadangi visos bendro
vės tam savaitgaliui yra išnuo
mavusios autobusus vykimui į 
pasaulinę parodą Kanadoje ir 
neįmanoma gauti autobuso.

Kun. A. Baltrušūnas, šv. Pet
ro parapijos klebonas, birželio 
15 parapijos klebonijoje sušau
kė susirinkimą tų asmenų, ku
rie pasižadėjo savo gyvenama
jame bloke aplankyti visus lie
tuvius ir išdalinti bei vėl su - 
rinkti parapijos kartotekai rei
kalingus lapelius. Tikimasi, kad 
visi lietuviai prisirašys prie 
parapijos ir parapija galės pra
dėti vykdyti naujus užsimoji
mus.

Bostono arkivyskupijos litur
ginė komisija, kurios pirminin
ku yra prel. Julien, šio mėne
sio pradžioje visiem arkivys
kupijos kunigam išsiuntinėjo 
naujus Romos potvarkius apie 
naujus liturginius pakeitimus 
mišiose. Bostono arkivyskupijo
je šie nauji liturgijos patvarky
mai bus pradėti vykdyti bir
želio 29. Kunigų supažindini
mui su nauja liturgija birželio 
23, 26 ir 27 yra ruošiamos spe
cialios pamokos Weymouth, W. 
Roxbury ir Somerville.

palengvinti visų susibūrimą, iš
keltas pageidavimas ruošti 
bent vieną metinį susirinkimą 
N.Y. mieste ir nors retkarčiais 
patiem nuvykti kitur, pav. į 
Baltimore.

Metinis įnašas yra 12 dol. Čia 
įeina: nario mokesčiai N. Y. 
Draugijai — 5 dol. ir Pasaulio 
Liet. Gyd. Sąjungai — 3 dol.; 
be to, Med. Biuletenio prenu
meratai — 4 dol.

Dr. L. Giedraitienė, kaip il
gametė iždininkė, kasą tvarkė 
nepaprastai stropiai.

Susirinkime dalyvavo 15 gy
dytojų ir 11 svečių. Pradedant 
1964 pavasariu, mes jau tre
čią kartą susirinkome anksty
vo augalų žydėjimo metu bran
gaus nario dr. Aleksandro Nar- 
vido margai spalvotame sode ir 
jaukiame name. Kiekvieną kar
tą randame čia stebėtiną sody
bos pagerinimo pažangą, ypač 
paties daktaro rankomis daro
mą sode. Gėrėjomės ta pažan
ga. Ta pačia proga pasveikino
me gimtadienio išvakarėse. No
rėtųsi palinkėti, kad jo reziden
cija taptų tradicine vieta mūsų 
sueigom. Ačiū jam ir jo gimi- 
naitei-šeimininkei. poniai Janu- 
lienei iš Pensylvanijos.

Dr. P. Legeckis.


