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KOSYGINO PADĖJĖJAI
ŽYDAI

1972-5 turės 6,000 mylių ra
ketas ir galės pasiekti Indone-

— Sovietai siekia gauti laivy
no bazes Viduržemio jūroje-^ 
Aleksandrijoje (Egiptas), Lata- 
kijoje (Syrija), taip pat Alžire 
ir prie Raudonosios jūros.

— Sovietuose spauda karto
ja Kosygino pareiškimus apie 
Svetlaną: esą ji nesveika, iste
rijos kankinama, moraliai ne
pastovi asmenybė. Tai įprastas 
sovietinis metodas žmogui su
niekinti.

kernų apskričių vadai, kurie tu
ri daug įtakos delegatus į kon
venciją renkant, dėl kandidatų 
į prezidentus taip pasisako: 
1,171 už Nixoną, 348 už Rom- 
ney, 243 už Reaganą, 122 už 
Percy, 71 už Rockefelleri.

— Vokietijos Volkswagenų 
firma susitarė su Vengrija pri
statyti automobilių ar dalių 
per 5 metus už 10 mil. dol.

to reikalavęs jos saugumas. 
Bet dabar, po 27 metų, ar ji vis 
dar nesijaučianti pakankamai 
saugi, kad pasitrauktų į savas 
sienas? Ir diplomatai, kurie J. 
Tautose pamokslininkauja (mo
ralizuoja), vis dar nemato tin
kant pasiūlyti rezoliuciją, reika
laujančią, kad ji (Rusija) tai pa
darytų”.

KALTINIMAI 
DEPARTAMENTUI

APIE ŠNEKA, APIE K| TYLI...
Radio komentatorius Fred Darwin apie Rytų ir Vakarų 
diplomatus, apie Izraeli ir Baltijos valstybes

Kitokios nuotaikos tarp res
publikonų gubernatorių. Esą 
tarp jų šiuo metu populiari
namas pasisakymas už Rocke- 
fellerio-Reagano kombinaciją.

Respublikonų gubernatorių

mos. Daugiausia tų bėglių susi
telkė Jordane. Viso jų po šio 
karo susidarė 1,300,000.

lirip, štomiBenom Baltijos 
valstybių likimas daugeliui sto- 
jopriešakis, kada girdėjo So
vietų reikalavimą pasmerkti Iz- 
raelį kaip agresorių, pašalinti 
agresorių iš okupuotų kraštų. 
Daugelis atkreipė dėmesį, kad 
to reikalavo Sovietai, kurie yra 
didžiausias agresorius — už
grobė Baltijos valstybes, kitas 
rytų Europos dalis ir nesiren
ka iš okupuotų sričių pasi
traukti. Daugelis matė Sovietų 
cinizmą. Matė, bet ar pakėlė 
dėl to balsą?

Spaudoje vienas kitas laik- 
taštis demaskavo Sovietų ciniz
mą karikatūrom, laiškais. (Skai- 

--tytojų talkos dėka šis laikraš
tis galėjo tas spaudos reakci
jas bent iš dalies pakartoti). 
Prisidėjo prie platesnio demas
kavimo lapkričio 13 žygio ini
ciatorių N. Y. Times paskelbti 
paklausimai Kosyginui.

pridėti 1,500 baigusių užsie-

— Vietname amerikiečių žu
vo nuo karo pradžios 10,956, 
sužeista 66,130.

JUNGTINĖS TAUTOS yra 
trečia diplomatinės veiklos 
plotinė. Joje maža kas naujo, 
ir konstruktyvaus. Už sovietinę 
rezoliuciją — už Izraelio pa
sitraukimą iš okupuotų sričių 
be jokių sąlygų — iki birželio 
27 pasisakė 42. Amerikos re
zoliucija, kuri siūlo tiesiogines 
arabų ir Izraelio derybas, spė
jama, surinktų apie 50 balsų. 
Taigi maža vilties abiem rezo
liucijom. J. Tautų prestižui iš
gelbėti būtinas kokis kompro
misas, dėl kurio ir tariasi Rusk 
su Gromyku.

O tuo tarpu Izraelis naudo
jasi laiku ir spėjo Jeruzalės 
miestą sujungti Izraelio val
džioje.

PREZIDENTAS PO 
KONFERENCIJOS

— Prezidento LBJ prestižas 
dėf konferencijos su Kosyginu 
pakilo viduje tarp liberalų. Jis 
parodė pastangas susitarti su 
Sovietais, o liberalai tiki, kad 
iš tos pradžios išaugs rimtes
ni pasikalbėjimai. Šen. Ful- 
brightas pareiškė, kaad jei į 
Vietnamą bus siunčiama nauja 
kariuomenė, tai pasikalbėjimo 
vaisiai bus sunaikinti.

Amerikos vyriausybė birže
lio 28 pareiškė apgailestavimą, 
kad Izraelio pĮriūnsnlas birže
lio 27 nutarė juvijungti iš Jor
dano paimtą faružalės dalį. A- 

merika tai vadina vienašališku 
sprendimu, nepriimtinu ir ne- 
pripažintinu. N. Y. Times ve
damajame smerkia ir aiškina, 
kad tai žaibiška taika, kaip 
buvo žaibiškus karas, bet to
kia taika nejudinti būti patva-

Egiptas uždraudė naudo
tis Egipto uostais Amerikos, 

riją, Australiją, Havajus, Kana-^ Anglijos ir Vokietijos laivam, 
dą, vakarines bei šiaurines J. 
Valstybes. (Chicagą imtinai), Af
riką, europinę Sovietiją, vaka
rų Europą.

Popiežius Paulius VI birželio 
27 paskelbė dekretą, kad atgai
vina “Sacrum diaconatus 
ordinem” — diakonai, kurie 
galės atlikti kunigų pareigas 
ten, kur kunigų trūksta. Jiem

Po Johnson© - Kosygino kon
ferencijos Glassboro įtampa 
aprimo, ir diplomatinė raida 
plėtojama keliom kryptim vie
šai ir slaptai.

KOSYGINAS I&. New Yorko 
nuvyko į Kubą savo pozicijos 
stiprinti. Tvirtinama, kad Ko
sygino ir Castro metodai loty
nų Amerikai sukomunistinti 
nesutampa. Kosyginas to sie
kia infiltracija, prekybiniais, 
kultūriniais ryšiais, Castro — 
revoliuciniu, teroristiniu būdu. 
Iš Kubos Kosyginas grįš į Pa
ryžių ir šeštadienį vėl kalbėsis

Tačiau Jungtinėse Tautose 
diplomatai apie tai nė žodžio. 
Tokis yra tas faktas. » 
DĖL FAKTO: jį teisina ar 
smerkia?

Vakarų diplomatai tyli. Ty
li ir Amerikos diplomatai. Sa
vo tylą jie galėtų teisinti tiks
lingumu, pragmatizmu: neno
rim Sovietų pykdyti reikalavi
mu, kad ir jie laikytųsi to, ko 
jie reikalauja iš Izraelio; taigi 
turim jiem pataikauti ir tylėti, 
nes norim su jais_taikos.

Betgi ne visi taip galvoja. Va
karų diplomatų cinizmą neiš
kentė neiškėlęs opinijos for
muotojas. Fred Darwin, WT 
FM radijo komentatorius. 
Kreipiame dėmesį į jo birželio 
22 komentarą (kurio, užrašas 
mus pasiekė A. Mažeikos Jr. 
dėka).

Fred Darwin stebėjo, ką kal
bėjo Anglijos bei Amerikos dip
lomatai ir ką jie nutylėjo. Dar- 
win priminė Britanijos minis- 
terio žodžius dėl Izraelio karo:

“Nė vienas Britanijos lėktu
vas, nė vienas Britanijos lai
vas, ir nė viena Britanijos pa
tranka — sakė Britanijos už
sienių reikalų ministeris — ne
buvo įvelta į šį konfliktą”.

Po tų žodžių Darwin infor
mavo: “Ir tie, kurie platino šį 
piktą gandą, puikiai žinojo, 
kad taip ir buvo. Dar prieš jį 
(Britanijos ministerį) Amerikos 
ambasadorius pareiškė tą pat 
iš savosios vyriausybės pusės. 
Nė vienas Amerikos lėktuvas, 
laivas ar patranka nedalyvavo 
konflikte. Vėl ir vėl jis tai 
nurodinėjo, vis labiau pabrėž
damas. Mes nebuvom įsivėlę!”

čia Darwin kreipia dėmesį, 
ko jie betgi nekalbėjo:

— Vietnamo karas pagal 
bartinę politiką galįs trukti 
30 metų — taip vertina 
riniai sluoksniai pagal U. 
News ... informaciją.

Sovietų min. pirm. Kosygi
nas birželio 25 spaudos konfe
rencijoje atmetė kaltinimą 
kad Sovietuose esą skriaudžia
mi žydai. Jis pasakė, kad vie
nas iš jo pavaduotojų esąs žy
das. Pagal N. Y. Post tas žy
das yra Veniamin Emmanulio- 
wich Dymshits, 56 metų. Net 
ir Kosygino vertėjas Viktor 
M. Suchorev esąs žydas.

Kosyginas su protestuojan
čiais dėl žydų persekiojimo ne
susikalba sąmoningai — nevie
nodai suprasdami žydus. Skun
dai eina dėl žydų tikėjimo ir 
kultūrinio gyvenimo varžymų. 
O Kosyginas turi galvoje žy
dų tautybę, rasę, ne tikėjimą. 
Tie žydai, kurie yra Kosygino 
padėjėjai, kurie yra mokslų a- 
kademijos nariai, yra atsisakę 
žydų tikėjimo ir nori būti va
dinami rusais; jie jaudhusi, 
pasuose įrašomi žydais.

su de Gaulle. Prancūzai sako, 
kad to pasikalbėjimo norėjęs 
Kosyginas, ir patys yra tuo 
patenkinti.

DEAN RUSK IR GR0MYKO 
ėmėsi plėtoti LBJ ir Kosygino 
pokalbį. Birželio 27 trijų valan
dų pasitarimuose daugiausia 
vienybės pasiekė dėl sutarties 
atominiam ginklam apriboti. 
Artimiausiom dienom būsiąs 
pateiktas 17 valstybių nusigink
lavimo konferencijai Ženevo
je sutarties projektas.

Sutartis neduoti atominių 
ginklų valstybėm, kuries jų ne
turi, lengviausiai Amerikos ir 
Sovietų sutariama. Bet sutartis 
vis atidėliojama dėl noro, kad 
ją pasirašytų ir neturintieji; 
kad neturintieji pa
sirašytų atsisaką nuo tų gink
lų gamybos. Ir net daugiau: 
kad jie sutiktų prisiimti ir sve
timą kontrolę. — Prancūzija 
nesutiko dėtis į tokią sutartį. 
Bet nesutinka pasirašyti nei Ita
lija nei Vokietija, nes tokia su
tartis yra ne kas kita kaip su
tikimas būti vasalais tų, kurie 
yra atominių ginklų savininkai.

'■T - •

pakanka kunigų I
neleista betgi mišių laikyti ir ■ ®
išpažinčių klausyti. ■ _

Diakonai numatyti dvejopi. 1 _
Nevedę, bent 25 metų amžiaus, 
atlikę 3 metų apmokymą; įsipa- J 

reigoja, tapę diakonais, neves- 
ti. Vedę, bent 35 metų amžiaus, Y 

naujom pareigom gavę žmo- 
nos pritarimą, apmokyti trum-

cd, ispanas, gyvenęs 1547-1614

Fred Darwin žodžiai, mums 
rodos, yra išraiška to, ką jau
čia amerikiečių daugumas. Tai 
sveikos natūralios sąžinės bal
sas, pagristas teisingumo ir 
laisvės reikalavimu visiem.

Su tuo balsu nesutaria dip
lomatų balsas ar tyla, pagris
ta baime.

Juo plačiau toki balsai kaip 
Fred Darvino virs visuomenės 
balsu ir jos aktyviu reikalavi
mu, juo daugiau bus pagrindo 
diplomatų baimei mažėti.

Tai, mums rodos, yra. Ame 
rikos ir žmonijos interesas. 
Tai gali būti sykiu vėl ir vėl 
nurodymas, kuria kryptimi turi 
reikštis lietuvių veikla.

Už Amerikos užsieninę po
litiką atsakomybė tenka valsty
bės departamentui. Paskutiniu 
laiku kaltinimai jam sustiprė
jo. Kaltina straipsniais ir net 
knygom. Esą departamente įsi
galėjęs biurokratizmas, dėl ku
rio nereaguojama į atstovų pra
nešimus. Buvęs charge d’ affai- 
res Egipte kaltino, kas jis sau
sio mėnesį aliarmavęs apie ga
limą karą, prašęs, kad būtų at
siųstas aukštesnis valdžios žmo
gus Nasseriui paveikti. Bet ne
buvo jokio atgarsio.

Departamentas kaitinamas, 
kad tarp jo 25,000 tarnautojų 
esą įsigalėjusi taisyklė: “geriau 
1,000 kartų patylėti, negu vie
ną kartą pasakyti ir padaryti 
klaidą". .

dentas buvo raginęs Kongresą 
pakelti mokesčius 6 proc. Pa
gal resp: vado Dirkseno pa
reiškimą mokesčiai galį būti pa
kelti iki 10 proc.

— Amerikoje liepos 4 šven
tėje numatoma keliuose žū- 
siant 700-800. Vainikų dieną' 
žuvo 608.

— Šveicarija pasiskelbė 
svarstanti įstojimą į J. Tautas.

AMERIKAI TRŪKSTA GYDY
TOJŲ

Amerikos gydytojų sąjungos piau 
apskaitymu; gydytojų yra 300, —•— 
000 — 50,000 per mažai, no
rint patenkinti Amerikos svei- 
katos jrci kala vi ynus

Medicinos mokyklų yra 88; Pašal Harris apklausinėjimo - Palestinos arabam bėg- 
kasmet į jas yra 20,000 kandi- duomenis už kom. Kinijos liam, kaip rezidentas LBJ po 
datų; jų priima tik pusę. Elei- diplomatinį pripažinimą pasisa- pasikalbėjimo su karalium Hus- 
džia per metus mediciną baigų- ^o 55 proc.,-už priėmimą į J. seinu, birželio 27 paskelbė, A- 
sių 7,000. Prie jų dar tenka Tautas 30 proc., už dviejų Ki- menka numato 5 mil. para- 

nijų pripažinimą 53 proc..
niuose. Už Amerikos-Sovietų sutartį

Esą 1975 pagal gyventojų neduoti atominių ginklų jų ne- 
prieaugli gydytojų turėtų kas- turintiem pasisako 67 proc., 
met baigti 11,000. prieš 14, be nuomonės 19.

Gallupas rodo, kad respubli- yra 25. Nuo jų priklausys 736 
delegatai konvencijoje. Viso 
konvencijoje bus 1,333 delega
tai. E valstijų bus rinkti 535. 
Daugumai, kuri nuspręs kon
vencijoje kandidatą į preziden
tus, reikės 667 balsų.

Laisvųjų ir pavergtųjų 
Beturty sudtiUmas 
Montrealy
Montrealio parodoje birželio 

23 sovietiniame paviljone bu
vo surengta Lietuvos diena. 
Programą atliko E Lietuvos at
vykę menininkai: liaudies dai
nų ir šokių ansamblio apie 30 
asmenų grupė; dalis šio ansam
blio pašoko ir tautinius šokius; 
kitą dalį programos atliko sty
ginis kvartetas su pianistu S. 
Vainiūnu ir solistai, E. Saule- 
vičiūtė, S. Daunoras.

Kląuaytojų buvo apie 700.
Jie palankiai sutiko pavergtos ko jfe nekalbėj0. ,.Ar jie 
Lietuvos men.mnkus O kai S. -fajtejo apte-HjHerje-jvykdytą 
Daunoras _ ėmė dainuoti J. Čekoslovakijos pagrobimą po 
Naujalio “Brangi tėvynė”, klau- Miuncheno sutarties 1938? Ar
šiai sustojo, paliko sėdėti ba apie ivykdy^ 1940 
tik keli partiniai pareigūnai, birželio mėn. Baltijos valsty- 
Tai buvo gaivatiškas simbolis 
solidarumo tarp jausmų tų, 
kurie yra laisvėje ir kurie at
stovauja pavergtos Lietuvos 
menininkam. Paskui publika 
užtraukė “Lietuva, tėvyne mū
sų”. Bet suspėjo pagiedoti tik 
vieną strofą; sovietinio paviljo
no administratoriai tam buvo 
pasirengę ir suspėjo paleisti vi
sokių balsų trukdytuvus. Tie 
trukdytuvai dar labiau pade
monstravo laisviem ir paverg
tiem kietą okupanto diktatū
rą, kuri yra juos atlydėjusi ir 
į šią parodą.

Po programos buvo pora 
priėmimų. Vieną surengė pa
viljono administracija, kitas di
desnis buvo surengtas klube . 
Ten kalbas besakant kilo 
triukšmas — komunistinio H tingumą ir pakalti JT var- 

“Liaudies balso” atstovui buvo
sutrukdyta kalbėti Komentatorius tęsė: Rusija

Lietuvių buvo gausiai atvy- Pa8ro^ Baltijos valstybes: esą 
Paguoda plikiam kę E Clevelando, Detroito, la-

Amerikos gydytojų sąjun- bai nedaug E New Yorko. E 
gos metiniame suvažiavime du Lietuvos meninę grupę buvo at- 
New Orieans gydytojai pranešė lydėję partiniai ir okupacinės 
apie savo eksperimentus su valdžios atstovai.
500 pacientų plikių. Esą E gal
vos pakraščių jie persodino 
plaukus į plikąsias vietas. Po 
mėnesio prigijo. Po poros mė
nesių jau visai normaliai augo.

LBJ opinijoje laimėjo; viltis toliau palaiko nauji pasikalbę j 
mai9 bet jiem užbėga už akię Izraelis naujais faktais

Izraelio parlamentas veikė 
tikrai žaibiškai ir vieningai: par
lamente prie^buvo tik 4 ko
munistai; kai i tik parlamentas 
nutarė, tuojau pat buvo paša
linti visi barjerai, skyrę Izraelio 
ir Jordano Jeruzalės dalis.

Jungtinėse Tautose 15 vals
tybių pasirašė naują reikalavi
mą, kad Izraelis atšauktų savo 
nutarimą.

Sovietam didelė negarbė, 
kad Izraelio — arabų kare So
vietų ginklai atiteko priešui. 
Net daugiau, Izraelio nelaisvė
je atsidūrė sovietiniai instruk-

bių — Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos — aneksiją? Arba apie 
Vengrijos sukilimo palaužimą, 
Sovietų tankų įvykdytą 1956 
metų rudenį? Jie galėjo apie 
tai kalbėti, bet jie nekalbėjo!”

“Šiuo ypatingu atveju Jung
tinėse Tautose jie tekalbėjo 
apie įvykius, kurie buvo vidu
riniuose rytuose prieš kelias sa
vaites. Su nevykusiu pasididžia
vimu jie gyrėsi faktu, kad jie 
nepajudino piršto padėti Izrae
liui jo likiminėje kovoje prieš 
komunistų inspiruotų, komu
nistų finansuotų ir komunistų 
apginkluotų arabų užsimojimą 
ištrinti jį (Izraelį) E egzistuo
jančių tarpo”.
FAKTAS, kuris galėtų atstaty-

v r o IZRAELIO KARO NEGARBĖKada ir ką jos gali padaryti?
U. S. News.. .apskaitymu, Ki
nija 1968 turas pakankamai 
bombų ir raketų 750 mylių to
liui. Tada galės pasiekti Viet
namą, Thailandą, šiaurės Indi-

Sovietai nesuinteresuoti
priešraketinių raketų gamy£ .Predde"t° „“T1 P^iU 

Tai labiausM siūlė apsaugok
sekr. McNamara. Tai sutaupy- bu?ho 27 a,Sk'T>' kad ,^eraet 
tų apie 30 bilionų sumas. Bei teks pakete mo-
pasikalbėjimas su prezidentu kes4,us- Metų Prad210]e prezl- 
LBJ rodė, kad Sovietai dar la
biau nori stiprinti priešraketinę 
apsaugą ryšium su kom. Kini
jos bombom.
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HAVEN REALTY

VYTAUTAS BELECKAS

Silver Bell Baking Co

VYT. MAŽELIS

1330 Klb 
979M9.M

Išdirbus 16 metų miškuose ir 
netekus sveikatos, buvo išleis
ta pas seserį į Krasnojarsko 
sritį. Ten buvo geriau, nes ga-

Įsijunkime į šį žygį
Tai tik vienas iš daugelio bū

dų, kuriais norime palenkti 
krašto administraciją Lietuvos

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, cotor ir kL TV, topt reeorderiai, patefonai, fon~- 
MM. I«. «»*»nos

įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin-

vo darbą daržininkystėje. Čia 
praleido septynioliktuosius ir 
paskutiniuosius Sibiro tremties

Sincerely, 
(Parašas)
Vardas ir Pavardė 
Pilnas adresas

States Senateįm October 22, mą valią ląisvei atgauti.
1966. Ff -

LITAS Investing Co^ Ine. 
8,321 Unito

One Unit consists of share of Comnaon Stock no par value, and ome 
>5.00 Debenture. Price — >12X0 per Unit. The offer is made only by

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
6I-05 39H» AVĖ., WOODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengvą pasiekti jų vietą.

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi 
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Nei. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), {rekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos

gančios, česnako kvapo neva 
daržovės. Mėsos ir kitokių val
gių tai ir svajonėse nepamaty
si. Miškuose vasarą būdavo uo
gų, bet darbo vergui jų pasi
rinkti nebuvo laiko.”

“Medžius kirtome moterys. 
Pgffandiniai įrankiai kastuvas,

Kai Stalino armija užgriuvo 
Lietuvą, Petronėlė ir ■Kbsmbjmb* 
ras BagdoriaLtyiūs ir daMd- 
tūs mokytojm, auklėjo ir wįkė 
Lietuvos jaunimą. Petronėlė 
Bąkšaitytė, kilusi iš Jurbarko 
apylinkių, organizacijose nesi- 
reiškė. Ji buvo tik pasišventusi 
mokytoją ir tokia pat trijų vai
kučių motina. Didžiausias jos 
visuomeninis darbas — tai nu
pirktas šauliam šautuvas. Bet 
ir tai, anot jos, buvusi Kazimie
ro prikalbėta.

1941 birželio 13-14 naktį, 
nieko blogo nesitikėdama, ji ra
miai ilsėjosi su savo 2 metų 
3 mėn. sūneliu Biržų apylinkė
je, kai žmonių vagys ėmė lauž
tis į Bagdonų butą. Vyrąs su 
abiem dukrelėm, Julija ir Nijo
le, buvo išvykęs. Tad enkave
distai pasigrobė tik ją su sūne
liu ir išsidangino į nežinią.

“Sukrovė sausakimšai į gy
vulinius vagonus. Naujojoj Vil
nioj atskyrė vyrus nuo šeimų, 
ir daugeliui tai buvopaskutinis 
pasimatymas. Valgiu ir gėrimu 
niekas nesirūpino. Tik įvažia
vus gerokai į Rusiją, pradėjo 
duoti šiokio tokio maisto. Ke
lionė iki Novo Sibirsko tinko 
šešias savaites. Prie Obės upės 
pakrovė į baržas ir vykome iki 
Tomsko.”

“Čia tai vyko tikra vergų 
prekyba. Atvykę kolchozų at
stovai išsirenka, kaip turgavie
tėje, ir vežasi už šimtų mylių 
į neaprėpiamus Sibiro taigų' 
negyvenamus plotus. Susisieki
mas tik upėmis. Kur-ne-kur 
esamieji kolchozai atrodė tik 
degtukų dėžutės. Tose taigo
se dirbamos žemės beveik ne
buvo. Tik tremtinių-vergų ran
kos jos padaugino”.

“Aš ir kitos 22 lietuvių, dau
giausia mokytojų, šeimos, tik
riau žmonos su vaikais, atsidū-

Parašykime po trumpą laiškutį 
Prezidentui

piami. Medžiai stori, aukšti, 
27-30 metrų aukščio. Kuri jau
nesnė ar miklesnis vaikas, įko
pia į medį, pririša virvę, po to 
atkasame šaknis, jas kirviais

I hope tohearfrom you, Sir, 
soon regarding this very im- 
portant matter. Thank you.

nukertame ir susikabinusios už 
virvės traukiame. Medis nu
griūva, ir einame prie kito. O, 
normos, normos! niekas jų ne
įvykdė.”

Visokių miško darbų teko 
dirift per tą šešiolika metų. Lai
mė,, nė viena iš ten dirbusių 

kirvis ir virvė. Miškai neaprė- lietuvių nebuvo užmušta. Pet- 
rutė (ją taip vadino ir nelietu- 
viai) tik buvo kiek sužalota, ir 
sunkūs katorginiai darbai at
ėmė jos sveikatą. Kartą ją pa
skyrė prie lengvesnio darbo —

House Concurrent Resolu- 
tion 416, that calls for free- 
dom for the Baltic States, was 
adopted by the House of Rep- 
resentatives by a record vote 
of 298 yeas to no nays on 
June 21, 1965, and unani- 
mously passed by the United

septyn^i rogmuto gyve- LKDS laiškai Goldbergui ir Eban 
nuno, žiaunų kančių, vargo, ba- c
do, skurdo ir vergijos paliko Ryšium su Vidurinių Rytų tųjų — teises. Laiškuose tei- 
antspaudą. Tai mūsų tėvynės krize, Sovietų Sąjungos reika giama, jog nė viena valstybė 
kankinė, kuri, net ir tiesiogi-

Dvidešimt septyneri metai

President of the United States 
The White House 
Washington, DXL 
My dear President:

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 

TeL Vlrginia 6-1800

bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— TeL 849-7240 —

I kindly ask you, Sir, to car- 
ry out the ezpression ėf the 
United States '■ Congress con- 
tained in theaforesaid resolu- 
tion by bringmg up the Baltic 
States’ ųuestioh in tbe United 
Nations and urging the Soviets 
to withdraw from Lithuania, 
Latvia, and Estonia.

This announcement is neither an offer to sėli nor a solidtation of an 
offer to buy these securities.

New Issue Naujos akcijos

Vo pašonę. Savo priešui kinas 
neatteis. Todėl netikšų, ^ad ko- 
mimistinė Kinija 
sitaikiBS su Sovietų Sąjunga. 
Tai neįmanoma”.

Petronėlės sesers duktė gy
vena Kanadoje. Per ją Petronė
lės sesuo sužinojo Petronėlės 
vyro Kazimiero adresą. Kazi
mieras su dukrele Nijole 1944 
pabėgo į .Vakarus, o 1949 at
vyko į' Ameriką ir dabar Wa- 
terbury, Conn., turi laikro
džių, radijo ir kt dalykų “Li- 
thuanicos” krautuvę —- taisy
mo dirbtuvėlę (Jevvelry store). 
Ir prasidėjo susirašinėjimas. 
Petronėlė pasiskundė, kad ji 
Sibire neteko net ir sutuoktu
vių žiedo. Kazimieras jai nuj 
siuntė kitą. (b.d.).

(Bus daugiau)

jarsko apylinkėse teko matyti 
ir šiokius tokius kapus”.

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir angly kalbomis 

•ekmacHetiiais, 9-10 vai. ryto 
WHBI 10&9 FM banga 

išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
mitromis ir skelbi mai«.

62-15 69th PL Middie Village, N.Y. 11379 
Vedėjai

Junior kolegijos prezidentas 
Charles L. Sewall surengė pus
ryčius kolegijos rūmuose pa
gerbti diplomatų misijų šefam, 
kurie buvo atvykę į Pittsbur- 
gho tarptautinu šokių šventę. 
Pusryčiuose dalyvavo ir Pitts- 
burgho burmistras.

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas pasiuntė sveikinimus Wa- 
shingtono arkyvyskupui kardi
nolui Patrick O’Boyle, Vatikano 
valstybės sekretoriato nepa
prastiem reikalam sekretoriui 
kardinolui Antonio Samore ir 
ąpaštališk. delegatui Washing- 
tone kardinolui Egidio Vag- 
nozzi. Paskirtieji kardinolai at
siuntė Lietuvos atstovui padė
kos laiškus ir. sveikinimus.

Congressięnal Record birže
lio numeriutto 'ĖndHš iki 20 
atspausdino 5 JAV senatorių ir 

lyvauja pamaldose, kurios bus 25 atstovų rūmų narių gražius 
Amerikos tautinėje šventovė- pareiškimus, kuriuose primena 
je. Birželio 18 Robert Morris Baltijos valstybių neteisėtą o- 
------------------- 7“-------------------- kupadją ir Baltijos nepalaužia-

“Sešiolika metų praleidau 
prie miškų kirtimo bei miško 
medžiagos apdorojimo. Darbo 
valandos — nuo tamsos iki 
tamsos. Valgis: 800 gr. duo
nas, druskos, kiek nori, ir to
kia neva sriuba iš miškuose su

mokėsi”, atsakė Petronėlė. — 
“Tai gąrai, M.gatesį dirbti su 
mumis”, pareiškė jos. ; 7 ‘

Po kiek laiko susitiko ją kol
chozo pirmininkas ir klausia:

“Petrute, ar Įu keikiesi ir ar 
tu keiki draugą Staliną?”

— “Kai supykstu, tai keikiu 
visus: pradedu nuo Markso, 
Ebgelsoz ir einą žemyn iki bri- 
gadieriaus”, — atsakė Petro
nėlė.

“Susimikiamą, keik visus, 
keik mane, keik brigadierių, 
tik nekeik draugo Stalino”, 
maldavo kolchozo {urmininkas. 
Ir jis gyveno baimėje.

likta. Toje vietoje jokių kapi
nių nebuvo. Vėliau Krasno-

the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned and from such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N. Y. o Tel. HI 1-6799

rėme į “Aušros” kolchozą, už Paraginkime laiškais preziden- 
300 klm. nuo Tomsko. Jame tą Johnson, kad jis imtęsi ini- 
prabėgo beveik visa mano. Si- ciatyvos įgyvendinti Kongreso Hgo laiško jam rašyti nerei

kia. Trumpai ir aiškiai primin- Nakties 
kime jam, kad jis turėtų im
tis iniciatyvos įgyvendinti JV 
Kongreso (Atstovų Rūmų ir Se
nato) priimtą rezoliuciją Pabal
tijo kraštų laisvinimb reikalu. 
Laiškučio turinys Prezidentui 
galėtų būti maždaug toks: 
The Honorable Lyndon B.

Johnson

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas su žmona dalyvavo visoje 
eilėje priėmimų: birželio 7 ro
dytame filmė Mįnneapolis — 
in Touch With Tomorrow ir su
rengtame priėmime, birželio
17 ukrainiečių specialaus komi
teto surengtame ukrainiečių su
kilimo armijos 25 mėtų su
kakties minėjimo bankete Stat- 
ler įHilton viešbutyje; birželio
18 Latvijos atstovo dr. Amolds 
Spekke jo 8Q metų amžiaus 
sukakties pagerbimo bankete, 
kurį rengė -4 latvių organi
zacijos. Bankete Lietu
vos atstovas pasakė sveikinimo 
kalbą. Birželio 19 dalyvavo kar
dinolo Egidio Vagnozzi sureng
tame priėmime popiežiaus Pau
liaus VI betveriu metų vaini-

» .Tos pačios su- 
birželio 29 da-

katos. Ten mirė, ir laidojome , . . , __.. _ ’ . ,, J . senatorių ir kongresmanų yra
vaikus Ten mus pasieki žinios raginę JAVJmj prezidentą Lyn- 
kad visų r&kyrus veną, vyrai Johnsim kad jis gyven-
Td*“! Kongreso priimtą rėžo
se. Laidotuves? Kokios ten lai- bjj^reikahi

— taip neseniai kalbėjo sena
torius Thomas H. Kuchel (R- 
Calif.), rezoliucijų pradininkas 
Senate, Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybės nariams, 
kai jis su jais turėjo pasitarimą 

Jau devyneri metai, kai Pet- Los Angeles mieste. Senato- 
ronėlė grįžo iš Sibiro ir visa sa- riaus Kuchel patarimas lietu
vaitė, kai gyvena Amerikoje, viam ir kitiem pabaltiečiam bu- 
Mudu kalbamės jos vyro, o da- vo šis: “Rašykite laiškus, siųs- 
bar jau ir jos, salonėlyje. Bet kitę telegramas prezidentui L. 
ji dar vis persekiojama bai- Johnsm. Jis turi jus išklausyti 
mės: pasakoja, sustoja, užsi- hr įgyvendinti Kongreso priim- 
mąsto, ką baisesnio prasitarus, tą House Concurrent Resdu- 
prašo nerašyti spaudoje, daug tion 416." 
klausimų vengia atsakyti. Ir tai 
visai suprantama.. Dvidešimt

Aukas siųsti prof. Stasiui 
Dinnantui, 6616 South Washte- 
naw Avė., Chicago, Hi. 60629.

Raštus siųsti prof. Pramri Če
pėnui, 6015 South Francisro 
Avė., Chicago, Dl. 60629.

atskilo nuo kitos dalies anapus Abba Ebanui ir JAV ambasa- singumo žodžiai ir kol JT veiks- jy^. Rezoliucijom Remti Ko- 
geležinės uždangos. O ta pra- doriui JT A. Goldbergui specia- mai ^neatspindi laisvės ir de- ritėtas, Post Office B o x 
eitis tokia baisi, tokia jos ne- liūs laiškus, kviečiančius išnau- mokratijos idealus visom tau- 77048, Los Angeles, Califomia 
išgyvenusiam net neįtikima. doti šią progą pavergtųjų tau- fojonėm. 90007. IT

“Atvežė į Sibiro taigas ir pa- tų laisvinimui. ‘ 7 ?
sakėv kad iš čia neišeisite iki Laiškuose nesikišamą į Vidu-
mirties. Po kiek laiko atvyko rinių Rytų reikalus, tik prime- ■£ ! _ . f )
kažinkoks žydelis ir paskelbė, narna, jog, Sovietam reikalau- M K
kad esu nubausta dvidešimčiai jant Izraelio pasitraukimo iŠ už- | :
metų. Be jokio teismo, be jo- imtų teritorijų, yra gera proga K..
kio apkaltinimo, be jokio pasi- Kremliui priminti, kad jis pir- 1
aiškinimo. Jokių skundų, jokių miau išsikraustytų žš visų oku- ■ 
apeliacijų. Verk — neprisi- puotų kraštų Teigiama, jog So- I 
verksi, šauk — nepririšauksi vietų Sąjunga šiandien yra di- ■ “ -
jokios pagalbos iš nieko. Tavo džiausią ir žiauriausia kolonia- ■ 
šauksmą nusineš vėjas į tai- linė valstybė-imperija, kuri, ■

pamynusi visus tarptautinės I t
teisės principus ir JT Chartą, ■ V \
pačiu žiauriausiu būdu išnaudo- ■ ■ U
ja eilę pavergtų tautų. Tiek ■ 
Abba Eban, tiek ambasadorius 
Goldbergas prašomi nepraleis
ti šios progos nekovojus už vi- ____ _ ______
sų tautų — pirmiausiai paverg- MrmikM, l L.

veikalą apie Vytauto Didžiojo 
Universiteto veiklą, jau gero
kai“ pažengęs pirmyn.

Lietiivių Profesorių Draugi
jos leidžiamoji knyga turės dau
giau kaip 500 puslapių teksto, 
bus paįvairinta profesorių bei 
studentų atsiminimais, iliustra
cijomis ir universiteto persona
lo narių išspausdintų veikalų 
bibliografija.

Kad veikalas pavaizduotų u- 
niversiteto veiklą ir įtaką lie
tuviškam kultūriniam gyveni
mui, Lietuvių Profesorių Drau
gijai reikia atlikti didelį darbą: 

. . „ -h,.," . la!imu B negaU būti tikrai laisva, kol ^į^77/fcS'to"<la7tan'ra. fetat
nėm kandom pasibaigus, vis užimtų arabų kraštų ir nors viena valstybė yra paverg. dOTauia Re^uudjon, „mu ko. 3. duo-
dar koiėia dvasiškai, vis dar gy- Kosygino atvytamu į specialią ta. Nesaugi yra taika, demok- mitetas. Prisidėkinie darbu, pa- į^isų pageft^mokslo bei 
vena baimes dienas. JTi susyun- JT sesiją, LKDS emtro komite- ratija ir laisvė, kol JT ne- aprašy.
gė su šeimos dalimi šiapus ,bet tas pasiuntė Izraelio užs. mm. skamba tiesos, teisės ir tei- gį^ a„ira reikalai ra- / - p y

Negalima pamiršti ir veiku
sių studenti&ų organizacijų: 
studentų atstovybės, ideologi
nių organizacijų, korporacijų, 
ratelių ir Lt.

Redakcinė komisija gegu
žės 27 posėdyje, kuriam pirmi
ninkavo vysk. V. Brizgys, tek- 
retoriavo kun. P. Dilys, nutarė 
kreiptis į lietuvišką visuome
nę ir prašyti ne tik aukų leidi
niui, bet ir vertingų fotografę 
jų bei universiteto veiklą aprH 
Šančių veikalų. Panaudota me
džiaga su dėkingumu bus grą
žinta.
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Kur šaknys?

Jam niekada nebuvo lietuvių gaila

Paskelbdamas “tikėjimo me
tus”, popiežius Paulius išreiš
kė vilti, kad kankinių šv. Pet
ro ir Pauliaus devyniolikos 
šimtmečių mirties metinės ir 
prisiminimas “pilnai pasireikš 
didžiu tikėjimo aktu visoje Baž
nyčioje. Mes trokštame matyti 
šias metines kaip žmonijai Ap
vaizdos suteiktą progą pil
niau suprasti savo tikėjimą, 
pažadinant jį naujam gyveni
mui, jį apvalant, sustiprinant, 
liudijant.”

Po Vatikano antrojo visuoti
nio susirinkimo iškilo ne tik 
atsinaujinimo ir pagyvėjimo 
ženklai. Pažangos vardu buvo 
pradėta ieškoti tiek naujoviškų 
kelių, dėl kurių ne kartą kilo 
netvarka, abejonės ir netikru
mas. Kai kuriom tikėjimo tie
som, kuriom iki šiol buvo ti
kima. imta teologų ir neteolo- 
gų abejoti. Imta neigti pačios 
religijos svarbą mūsų laikam.

Kai kas tuose reiškiniuose į- 
žiūri jau tikėjimo krizę ir mė
gina ieškoti jos šaknų.

.★
Jei tai krizė, tai jos šaknjs 

pirmiausia yra perdėtas pasiti
kėjimas žmogaus genijum, 
žmogaus, kuris nori būti abso- 
lutus kūrėjas ir viešpats.

Ar tai yra kas nors naujo? 
Tai tiek sena žmogaus prigim
ty, kaip ir pati žmonija. Ir A- 
domas, gyvenęs artimai su 
Dievu, norėjo pasidaryti lygus 
Dievui.

Amžių eigoje save aukštinąs 
ir prometėjiškas Adomas karto
jasi įvairiausiais vardais,' rodo
si po skirtingom kaukėm. Jis 
pastebimas ir Romos imperato
riuose. kurie stengėsi savo val
džion paimti visą pasaulį; jis 
pastebimas feodalizmo galiū
nuose, kurie norėjo diktuoti ir 
savo valdiniu tikėjimo reika
lus: jis pastebimas ir vėlesniu 
amžių filosofuose, kurie apvai
nikavo protą kaip aukščiausią

J. GERDVILIENĖ S

Šiaudinė skrybėlė į

(2)
Per sužledotuves padovanojo 
šią nuotrauką ir šitą skrybėlę, 
— paimdamas nuo stalo mažą 
ryšulėlį ir padėdamas ant kė
dės tarė Jurgis.

Atsidėjęs tyrinėjau sunkiai 
įžiūrimus veido bruožus, išblu
kusį ir pageltusį nuotraukos fo
ną ir grąžindamas pridėjau:

—Nors sunkiai galiu įžiūrė
ti. bet iš visa ko atrodo gra
žios merginos būta.

Jurgis nieko neatsakė. Tik 
paėmęs nuotrauką ilgai tylomis 
į ją žiūrėjo. Paskum įsidėjo at
gal į piniginę ir, sunėręs ran
kas. pradėjo iš lėto pasakoti.

★

Prieš dvidešimt penkerius su 
puse metų su draugu nuėjau į 
šokius. Žmonių buvo pilna sa
lė. Tvanku. Po kiekvieno šokio 
sprukdavau Į lauką atsivėdinti.

Taip vėl man išėjus grynu 
oru pakvėpuoti, išgirdau netoli 
savęs iš krūmo garsą:

— Psss ...
Praskleidžiau krūmą: o gi — 

mergina pasislėpus. Tokį neti

jėgą; pagaliau jis sutinkamas 
ir po Vatikano susirinkimo, kai 
“Dievas yra miręs” šūkio sekė
jai save pačius laiko visko prie
žastimi ir tikslu. Visos šios ap
raiškos išteka iš tos pačios 
dvasios, kuria gyvena mūsų lai
kų jaunuolis, tardamas: “Uni
versitetą baigiau, žinau, pasie
kiau. Man daugiau Dievo ne
bereikia.”

žmogaus sudievinimas veda 
į Dievo paneigimą ir tikrovės 
iškreipimą. Tad Paulius VI a- 
paštališkoje instrukcijoje ir į- 
spėja: “Kur Dievui nebėra vie
tos, ten nebėra galutinio tik
rovės supratimo, įkvėpiančios 
minties, žadinančios moralinę 
sąmonę, kuri reikalinga žmoni
jos sąmonei palaikyti”. Įspėda
mas dėl klaidingo žmogaus 
pavertinimo, popiežius kvie
čia šiuose tikėjimo metuose 
prie nusižeminusio ir nuošir
daus tikėjimo išpažinimo.

Kita svarbi tikėjimo krizės 
priežastis — nekatalikų filoso
fų įtaka katalikų teologam. Po
piežiaus žodžiais: “Švento Raš
to aiškinimuose ir teologijoje 
naujos nuomonės, dažnai pasi
savintos iš drąsių, bet aklų pa
saulietinių filosofijų, kai kur 
randa būdų įsiskverbti į katali
kų doktriną”.

Kai visa tai norima paskleis
ti kaip “posusirinkiminė” gal
vosena, popiežius imasi apsau
goti Bažnyčią nuo vidinių pa
vojų ir kviečia Šv. Rašto spe
cialistus, teologus, religijos 
mokytojus ir katekistus prisi - 
dėti prie tikėjimo gynybos. Jis 
giria tuos, kurie stengiasi gi
liau ir aiškiau naujais meto
dais aiškinti Dievo apreikštas 
tiesas.

Iš popiežiaus žodžių matyti, 
kad nesutarimai ir abejonės ke
lia jam, Kristaus vietininkui, 
rūpestį. Matvti taip pat, kad 
jis viltingai žvelgia į ateitį, pa
skelbdamas “tikėjimo metus”.

kėtą radinį radęs, pradėjau 
juoktis:

— Kas gi tave, mergyte, čia 
įtupdė?

— Lįsdama per tvorą užsika
binau ir persiplėšiau suknelę. 
Į salę eiti negaliu, o namo vie
na grįžti bijau. Ar negalėtum, 
tamsta, mane palydėti?

— Gaila buvo palikti šokius, 
bet yra nekrikščioniška nelai
mėj artimui nepadėti. — pagal
vojau ir ištiesiau ranką.

Mergina išlindo iš krūmo, nu
sikratė aplipusias žoles, pasitai
sė plaukus ir tarė:

— Esu Rožė Daunytė. Gy
venu 65 gatvėj. Teks geras ga
balas kelio iki mano namų nu
žygiuoti.

— Tai niekis. Naktis ilga. 
Vis kaip nors iki aušros par- 
žingsniuosim, — nuraminau.

— Man labai nemalonu, kad 
tamsta turėjai dėl manęs pa
likti salę.

— Et, niekis. Bus daugiau 
šokių.

Persimetę keliais sakiniais 
kurį laiką ėjom tylėdami. Pa-

Antanas Venclova, rusų ko
munistų partijos narys, buvęs 
1940-41 metų Sovietų Rusijos 
statytinės vyriausybės švietimo 
ministeris ir pasirašęs deklara
ciją lietuvius deportuoti į rusiš
kąjį Sibirą badui, kančioms ir 
mirčiai, rašo atsiminimus.

Antanas Venclova žurnalis
tui J. Mačiuliui kalbėjo:

“Autobiografines knygas 
pradeda rašyti nebejauni žmo
nės. Susidėjo ir man tokios ap
linkybės — daugelis mano kū
rybos draugų išėjo iš gyveni
mo ... Pradėjau ‘Pavasario 
upe’.” (Literatūra ir menas, Nr. 
48, 1965 lapkričio 21).

Guli prieš mane ant rašomo
jo stalo Antano Venclovos at
siminimų knyga “Pavasario u- 
pė” (Vilnius, 1964). Leidykla 
“Vaga”, pristatydama skaityto
jui šią knygą, aplanko vidaus 
pusėje garsina:

“Antanas Venclova šioje kny
goje praskleidžia savo vaikys
tės ir jaunystės metus ... kurie 
jį formavo kaip žmogų ir ug
dė jo literatūrinius polinkius. 
Knyga yra ano meto dokumen
tas”.

Atskleisime šią atsiminimų 
knygą skaitytojui, kad pažintų

Putnamo seselių rėmėjų seimo taryba prie statomų M atulaičio namų. Nuotr. V. Maželio

galiau ji pradėjo dainelę niū
niuoti. Dainelė buvo žinoma ir 
aš, nors neturėjau gero balso, 
galėjau jai šiek tiek pritarti. 
Taip ir nepajutom, kaip pasie
kėm 65 gatvę ir atsidūrėm prie 
jos namų.

Norėjau atsisveikinti, bet 
mergina sulaikė, sakydama:

— Tiek kelio atėjus reikia 
bent kiek pailsėti ir kavos iš
gerti.

Iš tikrųjų, buvau labai pa-
vargęs, todėl mielai sutikau ir 
užėjau į kambarį. Mergina 
greit uždegė šviesą, padavė ne
gausų nuotraukų albumėlį ir , 
atsiprašius, dingo virtuvėje. Ne
trukus ant stalo garavo kava. 
Ji atnešė pyragaičių. Pradėjom 
vaišintis.
Vaišių metu, ji pasakojo apie 

savo gyvenimą, darbą megz
tukų fabrike ir ateities pla
nus. Kas įdomiausia, ji buvo iš 
to pat krašto atvažiavus, kaip 
ir aš.

Priešais ją sėdėdamas, stebė
jau jauną, gražų veidą ir gal
vojau:

— Ar nelaikąs senbernystės 
stoną mesti?

Nuo to vakaro prasidėjo mū
sų draugystė. Iš pradžių susi
tikdavom retai, bet vėliau vis 
tankiau ir tankiau. Patiko man 
Rožytė; ji buvo švelni, suma
ni ir gražiai nuaugus.

Padraugavę pusę metų, susi- 
žiedavom. Per sužiedotuves ji 
man padovanojo tą, kurią ro-

Antanas Venclova apie savo komunistinius polinkUIS

Antano Venclovos komunisti
nius polinkius. Duosime tik 
trumpas ištraukas. Iš Venclo
vos knygos nematyti, kad jis 
mylėtų Lietuvą, gimtąjį kraštą. 
Jei jis būtų buvęs tikras lietu
vis, niekad nebūtų pasirašęs 
deklaraciją lietuvius deportuo
ti į svetimą rusišką Sibirą ba
dui, kančiomis ir mirčiai. Jam 
niekad nebuvo lietuviu gaila!

Pasekime šias ištraukas:
Linksmas kaimyno nelaime 

iš mažens.
“Diena graži... Ir vis daž

niau girdėti, kaip Babeckų kie
me kažkas šaukia, labai gar
siai ir vis kartodamas:

— Gelbėkit, degam! Gelbė
kit. degam!

Staiga pro mūsų sodelio me
džius pamačiau, kaip iš Babec- 
ku trobos, pro langus, virsta 
dūmai, lenda P gi baltai raudoni 
liežuviai ir griebia šiaudinį sto
gą-

O man baisiai baisiai links
ma. Tai toks nptikėtas ir gra
žus vaizdas .. . Taip šviesu, net 
akvs raibo bežiūrint, ir taio šil
ta, kaip prie kudmento”. (16).

džiau, nuotrauką ir šią šiaudi
nę skrybėlę, kurios likučius, 
pats matei, taip pagarbiai su
rinkau.

Juokiausi iki ašarų gavęs iš 
moters skrybėlę ir galvojau ką 
tai turėtų reikšti. Tik vėliau 
paaiškėjo nuostabūs Kūrėjo pla
nai.

Dirbau anglių kasykloje. 
Darbas buvo sunkus ir labai 
pavojingas. Bet atvažiavusiam 
iš kito krašto jaunuoliui buvo
tikras išsigelbėjimas. Persižeg
nojęs, kiekvieną rytą lįsdavau 
į iškastus urvus, o vakare išlįs- 
davau visas suodinas ir pavar
gęs. Nusiprausęs ir persirengęs 
bėgdavau pas Rožytę ir susė
dę mezgėm ateities tinklą.

Greit priartėjo nustatyta ves
tuvių diena. Suskaičiavom su
taupytus pinigus, nustatėm 
kiek svečių kviesim ir kur me
daus dienas praleisim. Pasirin
kom vieną nuošalią vietą prie 
ežero. Ten nuvažiuoti reikėjo 
keisti traukinius. Sėdėjom abu 
mažoj stotelėj šnekučiuodamie
si anie tik ką nuskambėjusius 
sutuoktuvių maršo garsus bei 
priesaikos žodžius ir nepastebė
jom, kaip atpūškavo laukiamas 
traukinys. Greit pasigriebę sa
vo čemodanus sprukom iš sto
ties, nes traukiniui šioje stoty
je tik pora minučių leista sto
vėti. Besidairydamas patoges
nės vietos, staiga prisiminiau 
paliktą stotyje skrybėlę.

— Pamiršau skrybėlę! — su-

Mama mokė vogti iš mažens.
“Igai laužau galvą, kur gau

ti pinigų. Į pagalbą ateina ma
ma, kuri, kai tėtis ilsisi po dar
bo, išsitiesęs ant mūrelio, iš ki
šenės jam išima piniginę, iš 
jos ištraukia kapeiką ir atiduo
da man. Kaip didžiausią turtą 
suspaudęs saujoje tą kapei
ką .. .”(36).

Tėtis mokė vogti iš mažens.
— Tai jau šventa teisybė, — 

patvirtino tėtis — o iš ten nu
važiavome į Geldape (prūsų že
mėje) ... Tik namai išplėšti, 
durys išdaužytos, langai išdau
žyti. Įėjau į vieną namą — gra
žu kaip bažnyčioje. 0 nė vieno 
ižmogaus. Grindys dažytos, 
daiktais net žvilga, o ant jų pri
mėtyta knygų, kėdės gražiau
sios sukapotos ... Ot, pasi
ėmiau dėl viso ko vieną daik
čiuką, sakau, vaikams parvešiu 
parodyti.

Tėtis atrišo maišą, padėtą 
ant suolo, ir, ištraukęs iš po
pierių, išvyniojo ir pastatė ant 
stalo mažą porcelianinę mergi
ną”. (188) 

sukau.
— Tuščia jos, — atsakė Ro

žytė ir įsikabino į ranką.
— Tavo dovanota! Ne! — pa

sakiau, išsiplėšiau iš Rožytės 
rankų ir kaip vijurkas nukū
liau į stotį. Bet, kada atgal su 
skrybėle sugrįžau, paskutinis 
traukinio vagonas prašvilpė 
pro nosį. Lyg pamišęs bėgau 
traukinio bėgiais ir šaukiau:

(Bus daugiau)

Detroito Stasio Butkaus iaulių kuopos ratiniu “Kova dėl Klaipėdos kratto" konkurso laimėtojai; it d. į k. Aida 
Smalinskaitė, Birutė Kvietytė, Kastytis Karvelis, Rūta Kaunelytė, Karolė Veselkaitė ir Regina Putriūtė.

Nuotr. K. Sragausko

Ėmė gerti iš mažens.
“Kada vyrai susėdo kas ant 

lentų krūvos, kas ant rąstų, aš 
irgi susiradau vietelę ties tėčio 
koja. Turėjau savo sviesto ir 
savo duonos. Ir kai darbinin
kai pradėjo valgyti, aš irgi pasi
tepiau duoną ir atkandau pir
mąjį kąsnį. Tėtis pilstė gėrimą 
į mažus molinius puodukus, 
vyrai juos daužė vienas su ki
tu ir kėlė prie lūpų. Gėrė -jie 
smarkiai raukydamies. Trečio
kų Mikas į puoduką įpylė laše
lį degtinės ir, duodamas man, 
tarė:

— O didžiausią darbininką 
tai mes ir užmiršome.

Nei tėtis, nei mama nesuspė
jo nė apsižiūrėti, kai skystimą 
aš išgėriau”. (44-45).

“Antras mūrinis namas (dau
giau jų Liubave nebuvo) stovė
jo mūsų gatvėje. Tai smuklė. 
Ją kai kas vadindavo ir kar
čema. Baisiai traukė mane ir 
brolį ten kada nors užeiti ir 
pasižiūrėti. Ir štai vieną vaka
rą, pamatę praviras duris, mu
du įsėlinome į vidų”.

“Karčema žvangėjo ir ūžė.
Iš pradžių, tiesa, sunku buvo 
suprasti, kas čia darosi, nes pa
lubėje blankiai žibėjo vos pora 
žibalinių lempų, metančių skys
tą, gelsvą šviesą ant nešvarių, 
aplaistytų stalų. Aplink stalus 
sėdėjo, kaip man pasirodė, niū
rūs, pilki vyrai ir tik kur-ne- 
kur viena kita moteris. Saky
tum, kad visi jie iš karto kalba, 
rėkia, erzeliuoja, kilnoja stik
lus, ne tiek išgerdami, kiek 
išlaistydami ant stalų ir ant že
mės”. (116-117).

Mažas bjaurėjos rusais, su
augęs bučiavo rusus.

“Iš pradžių mes labai džiau
gėmės, kad vyriausias iš mūsų 
Pijus eis ų mokyklą. Mokykla 
ne arti, Liubave ... ir mes su
žinojome, kad broliui mokyk
loje labai bloga: mokytojas 
liepia mokiniams kalbėti tiktai 
rusiškai, už mažiausią nusikal
timą stato į kampą, klupdo ant 
žirnių, liniuote muša per delną, 
tąso už plaukų ir išdarinėja to
kius daiktus, apie kuriuos net 
baisu pagalvoti. Eidavo brolis į 
mokyklą ašarodamas”. (54).

Kunigas ir vokietis kareivis
“Mama vedė mane į Liuba

vą pas kunigą mokytis katekiz- 
mo ir rengtis prie pirmosios 
komunijos.

“Po Mišių mudu su mama 
susėdome šventoriuje po šimta
metėmis liepomis, kvepiančio
mis medum. Po kokios valan
dos visas būrys moterų su vai
kais susirinkusių šventoriuje, 
staiga subruzdo prie akmeninio 
paminklo. Kunigas, moterų va
dinamas jaunuku, iš tikrųjų bu
vo dar jaunas, bet labai rimtas, 
juodbruvys, aukštas, kiek link
telėjęs per nugarą. Jis suplojo

rankomis ir aš išgirdau gan 
tyliai, bet aiškiai pasakytus žo
džius:

— Leiskite mažučius pri’e ma 
nęs ... Leiskite mažučius prie 
manęs” ... (69, 71-72).

“Išbėgom už tvartų ir pama
tėme, kad pas mus iš tikrųjų 
eina aukštas, liesas vyras, ne- 
mūsiškai apsirengęs, su šautu
vu per petį, žirgulioja savo il
gomis kojomis, švilpiniuodamas 
ir kartkartėmis niūniuodamas 
keistą, negirdėtą dainelę. Kai 
jis priėjo arčiau, supratome, 
kad tai vokietis, ir buvome be
bėgą slėptis. Bet ateivis mums 
pamojo pirštu ir kažką nesu
prantamai pasakė. Pamatę, 
kad kareivis nepiktas (kaip ru
sas, K.T.) ir nesirengia mums 
daryti nieko blogu (kaip ru
sas, K.T.) stovėjome ir žiūrėjo
me į jį. O mergaitės jau nukū
rė į trobą pasakyti naujienos 
mamai ir tetai.

— Na, Kinder, gehen šie zu 
mir! — kartojo ateivis ir, iš
traukęs iš kišenės, atkišo mum 
kažką, suvyniotą į žibantį po
pieriuką. Juozas išdrįso paimti 
siūlomą daiktą. Popieriuke bu
vo ruda, tamsi plytelė.

— Essen, essen, — rodė Juo
zui vokietis. '

Juozas atsikando ir nesusi
raukė. Ir man norėjos para
gauti, kas tai per daiktas. Vo
kietis rodė, kad Juozas duotų 
ir man. Ir aš gavau paragauti 
nematyto saldainio” (181) (Iš 
ruso niekad Venclova negavo 
saldainio! K.T.) K. Te!ga

(Bus daugiau)

Waterbury, Corc; >
Dosniai aukojo 
religinei šaipai

Šv. Juozapo lietuvių parapi
jos parapiečiai labai nuošir
džiai parėmė Religinės šalpos 
labdaringus darbus, suaukoda
mi 625.72 dol.. Klebono kun. 
A. Gradecko ir kitų kunigų rū
pestingumu buvo sutelkta to
kia graži suma. Kasmet Water- 
burio lietuviai ir jų draugai at
simena savo aukomis svarbiuo
sius lietuvių reikalus. Parama 
LKRŠ yra vienas jų rūpesčių. 
Jie taip pat platina informaci
nę knygą “The War Against 
God in Lithuania”.

Pažymėtina, kad Waterburio 
lietuviai su savo dvasios vado
vais nuolat rengia pamaldas už 
Lietuvą ir jos žmones. Organi
zacijos ir parapija ypatingai at
simena Lietuvą tautinių šven
čių ir lietuviškų iškilmių metu. 
Waterburio lietuvių apylinkė 
yra nusipelniusi veikliausių lie
tuviškų apylinkių vardo.

LKR-Š Valdyba

— New Yorke suimta neg
rų revoliucinė grupė — 12 vy
rų ir 4 moterys. Grupė kaltina
ma sąmokslu nužudyti nuosai
kius negrų pilietinių teisių vei
kėjus Roy Wilkins ir kt.
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Jaunimo vadų konferencija
Pernai po Pasaulio lietuvių 

jaunimo kongreso kilo mintis 
sušaukti visų jaunimo organiza
cijų pirmininkų konferenciją ir 
aptarti bendrus jaunimo klau
simus. Reikalas pavestas PLB 
jaunimo sekcijai, kuri ėmė - 
si iniciatyvos ir birželio 17 su
kvietė pirmą tokį “jaunimo va
dų susirinkimą” Jėzuitų Jauni
mo centre, Chicagoje.

Konferencijoje dalyvavo: V. 
Kleiza (JAV LB c.v.); J. Gai- 
liušytė, A. Saulaitis (PLB jau
nimo sekcija); gen. kons. P. 
Daužvardis; J. Jasaitis, JAV 
LB pirm.; A. Budreckis, Vlikas; 
E. Radžius, V. Šaulys, Ateiti
ninkų Studentų c.v.; p. Vidušie- 
nė, Liet. Skaučių Seserija; p. 
Petrutis, Sporto Sąjunga; Ged
vilą, Šviesa—Santara; V. Vijei- 
kis, Liet. Skautų Brolija; R. Do
markaitė, Pasaulio Liet, studen
tų atstovybė; D. Tallat-Kelpšai- 
tė, Akademikai—Skautai; J. A- 
nysas, Liet. Evangelikų Liutero
nų jaunimas, A. Bičiūnas, Šv. 
Petro gimnazija. Posėdžiui pir
mininkavo Jūra Gailiušytė, o 
sekretoriavo Antanas Saulaitis. 
Sveikinimo žodį tarė generali
nis konsulas Petras Daužvardis.

Jūra Gailiušytė padarė išsa
mų pranešimą apie PLB jauni
mo sekcijos veiklos planus. Jau
nimo sekcija numato siųsti dai
nų ir šokių instruktorius į už
sienio lietuvių jaunimo stovyk
las, paruošti atitinkamų jauni
mo vadų literatūrą, raginti jau
nimą dalyvauti lituanistikos ir 
liet, mokytojų kursuose bei 
siųsti jaunimo spaudą Pietų A- 
merikos jaunuoliam veltui. An
tanas Saulaitis išdėstė jaunimo 
stovyklų problematiką. Susirin
kimas priėjo išvados, kad kas 
porą metų vertėtų sušaukti spe
cialias bendras stovyklas vadų 
ruošimui, alumnam bei moks
leiviam.

A. Budreckis išdėstė Vliko 
13 punktų programą jubilieji
niam 1968 metam. Jis atkreipė 
atstovų dėmesį į Vliko žygius, 
kuriuos būtų galima įgyvendin
ti su jaunimo talka, būtent: vei

TRADICINE LIETUVIŲ DIENA 
MARIANAPOLYJE 
Thompson, Conn.

1967 M. LIEPOS 4 D.

DIENOS PROGRAMA

11:00 Iškilmingas Šv. Mišias laiko kun. BENEDIKTAS GAURONSKAS, Šv. Andrie
jaus parapijos klebonas iš New Britam, Conn.
Pamokslą sako kun. VACLOVAS MARTINKUS, Šv. Kaz'miero parapijos klebo
nas iš Providenco, R.I.
Šv. Mišias gieda Šv. Andriejaus para pijos choras, vadovaujant muznkui JONUI 
BEINORIUI iš New Britain, Conn.

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

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

L=- -- ------- ----------———————

kimą į vietos visuomenės va
dus per spaudą ir radiją, žy
miųjų asmenų parašų rinkimą 
peticijai Lietuvos klausimui pa
laikyti, Lietuvos laisvės aspira
cijų skleidimą per universite
tus ir akademikus. Visi atsto
vai pranešė apie savo organiza
cijų užsimojimus 1968.

Konferencija svarstė planuo
jamo sportininkų į Lietuvą vy
kimo reikalą ir vieningai pri
ėmė 'šį nutarimą: “Lietuvių jau
nimo organizacijų pirmininkų 
konferencija Chicagoje 1967 
birželio 17 prašo savo organi-. 
zacijų narių laikytis 1966 sau
sio 29 veiksnių konferencijos 
Clevelande nutarimų dėl bend

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS -
PSICHOLOGIJOS DAKTARAS

Birželio 4 Washingtono uni
versitete St. Louis, Mo., psicho
logijos daktaro laipsnį gavo Ro
mualdas Kriaučiūnas, parašęs ir 
apgynęs dizertaciją tema “Am
žiaus ir trumpalaikės atminties 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas

radarbiavimo su okupuota Lie
tuva.”

Susirinkimas nutarė sušauk
ti kitą konferenciją per LB 
Kultūros kongresą — per Pa
dėkos dieną Chicagoje. I bū
simą darbotvarkę įrašyti du 
punktai: 1. 1968 jaunimo prog
rama, 2. Santykiavimas su 
kraštu. Vadai priėjo vieningos 
nuomonės, kad bendrieji jauni
mo reikalai turėtų būti apta
riami ir koordinuojami. Politi
niais reikalais konferencija pa
sisakė, kad tarsis su veiksniais, 
kad nebūtų netikslingumų ar 
išsišokimų bendroje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Algirdas Budreckis

santykis” (The Relationship of 
Age and Retention-Interval Ac- 
tivity in Short-Term Memory). 
Tuo nauju laimėjimu reikia tik
rai pasidžiaugti, nes daktaras, 
sunkiai dirbdamas, siekė moks
lo.

Gimė Lietuvoje 1936 sausio 
21 mokytojų šeimoje Panevėžy
je, Gustonių kaime, Naumies
čio valsčiuje. Pradžios mokyklą 
baigė Lietuvoje. Besitraukiant 
nuo karo į Vokietiją, šeimos 
galva buvo suimtas vokiečių ap
kasam kasti. Ten jis ir dingo. 
Atsidūrusi šeima be tėvo, gy
veno Rebdorfe. Ten jis ir mo
kėsi. Mokėsi dar ir Miunchene. 
Tremties gimnazijoje baigė 6 
klases.

1950 su motina Rože ir su 
dviem jaunesnėm sesutėm El
viną ir Vitalija atvyko į JAV, 
apsistojo Chicagoje. Pati Kriau
čiūnienė buvo menkos sveika
tos, negalėjo eiti dirbti. Vy
riausias sūnus buvo vos ketu
riolikos metų. Būdamas aukšto 
ūgio, gavo darbo fabrike. Dir
bo po 50 valandų savaitėje. Ki
tais metais, nenutraukęs dar
bo, pradėjo vakarais mokytis. 
Po dviejų metų baigė aukštes
niąją mokyklą (1953). Dirbda-

Kompozitorius Bruno Markaitis, S.J., ir Tėvas C. J. McT^aspy, S.J., muzikos 
daktaras ir “Amerikos” žurnalo muzikos redaktorius.

mas tik dalį laiko, pradėjo stu
dijuoti Illinois universitete, vė
liau persikėlė į Roosevelto uni
versitetą, kurį baigė 1958 baka
lauro laipsniu. Vėliau griebėsi 
visokio darbo, dirbo fabrike, 
muziejuje, vairavo autobusą.

1958 išėjo tarnauti į kariuo
menę, kur atlikęs bendrą ap
mokymą, dirbo protinės higie
nos klinikoje. Grįžęs iš kariuo
menės, dar .studijavo Roosevel
to universitete, 1961 Montanos 
valstybėje pradėjo praktiką psi
chiatrinėje ligoninėje, 1962 ga
vo klinikinės psichologijos ma
gistro laipsnį. Po dviejų metų 
gavo stipendiją doktorato stu
dijom Washingtono universite
te. Ekonominiai sunkiai versda

BALTLMORES ŽINIOS
Kun. A. Dranginis, šv. Alfon

so parapijos vikaras, kartu su 
kitais konfratrais dalyvavo kū
nigų rekolekcijose,, kurios vy
ko jėzuitų rekolekcijų namuo
se Manresa, prie gražių Chesa- 
peake Bay vandenų, netoli An- 
napolio.

Prel. Antanas Dubinskas, 
daug metų gražiai patarnavęs 
lietuviam dvasiniuose reikaluo
se šv. Alfonso parapijoje ir 
paskutiniais metais klebonavęs 
šv. Petro parapijoje, birželio 
25 lietuvių buvo pagerbtas iš
kilmingu banketu. Iškilmės vy
ko Lietuvių svetainės didžiojoj 
salėj. Prel. A. Dubinskas savo 
švelniu būdu per ilgus metus 
įsigijo visų lietuvių pagarbą ir 
meilę. Nenuostabu, kad ir ban
kete dalyvavo daug žmonių ir 
nemaža apylinkės kunigų.

Šv. Kazimiero auxiliary na- 

Baltimorės radijo valandos piknike dovanas laimėjusios iŠ k. j 
d. — Jurkšienė, Pečiulienė, Karevičienė ir vietnia ii Wisconsin 
valstybės. Nuotr. Baltimorės Radijo valandėlės

masis ir išlaikydamas šeimą, jis 
pasiekė savo — gavo daktaro 
laipsnį. Dabar pradėjo dirbti 
Kankakee, III., valstybinėje li
goninėje kaip klinikinis psi
chologas.

Dr. R. Kriaučiūnas 1962 va
sarą vedė Gražiną Pauliukony- 
tę, augina du sūnus — Aidą ir 
Arą.
f Visą laiką reiškėsi lietuviško
je - veikloje, nuo 1946 ateiti
ninkų organizacijoje, eidamas 
visokias pareigas. Nuo 1955 da
lyvauja lietuviškoje spaudoje 
— Ateityje, Laiškuose Lietu
viams ir savo specialybės ang
liškuose žurnaluose.

Kuo geriausios sėkmės nau
jajam daktarui! Koresp.

rės birželio 24 turėjo ekskur
siją į Wayside Inn, netoli Win- 
chester, Virginijos. Maloniai 
praleidusios laiką, į Baltimorę 
grįžo tą patį vakarą.

Lietuviu svetainės metinė ge
gužinė šiemet įvyks sekmadie
nį, liepos 2, gražiame Conrad 
Ruth Vilios parke. Rengėjai 
kviečia visus lietuvius su šė
momis jau iš anksto planuoti
apie dalyvavimą šioje geguži
nėje. Neturį savo automobilių 
galės važiuoti autobusais, kurie 
išvyks nuo Lietuvių svetainės 
11 vai. ryto. Šokiam gros ge
ras orkestras.

Aleksas Janužis, ankstesnės 
kartos lietuvis, gyvenęs 18 Col- 
herne. birželio 18 rytą staiga 
mirė savo namuose. Velionis 
buvo susipratęs lietuvis ir da
lyvaudavo lietuviškuose paren
gimuose. Už jo vėlę gedulingos

Bruno Markaičio 
plokštele

Tėvo Bruno Markaičio, S. J., 
naujausią plokštelę, pavadintą 
“Praise the Lord in Many 
Voices” šiomis dienomis išlei
do Avant Garde Records New 
Yorke.

C. J. McNaspy, S. J., muzi
kos daktaras ir “America” žur
nalo muzikos skyriaus re
daktorius taip atsiliepė apie 
šią plokštelę: “Bruno Mar
kaitis yra padaręs svarų įnašą 
į mūsų religinį repertuarą to
kiame lygyje, kuris patiks ne 
tik rafinuotam muzikui, bet ir 
mėgėjui klausytojui.”

Kompozitorius Markaitis bu
vo specialiai kviestas parašyti 
muzikos veikalą tarptikybinės 
religinės muzikos koncertui 
New Yorke, kuris įvyko Carne- 
gie Hali, New Yorke, pačiam 
kompozitoriui diriguojant Inter- 
faith chorą, aukšto profesiona
linio lygio ansamblį, kurį var
gonais palydėjo Bruce Prince 
Joseph, New York Philharmo- 
nic vargonininkas. Šis naujau
sias kompozitoriaus Markaičio 
kūrinys, vardu “Community 
Mass”, yra atspausdintas Van- 
guard Music Corp. New Yor
ke ir išleistas atskira plokšte
le Avant Garde Records, kuris 
buvo užrekorduotas koncerto 
metu.

Chicagos simfoninio orches- 
tro Birželio Festivalio progra
moje yra pašvęstas visas pusla
pis Tėvui Markaičiui su jo nuo
trauka ir aprašymu bei plokš
telės reklama. Plokštelę, trečią
ją “Praise the Lord in Many 
Voices” albumo dalį, galima į- 
sigyti mono arba stereo dides
nėse muzikos krautuvėse.

N. Jersey mokykla
(atkelta iš 4 psl.) 

rašienė, Ižd. P. Kiaušas, narės 
Liobienė ir Laura.

Kokios klasės veikė?
Mokykloje veikė vaikų dar

želis, I-ma grupė, Il-ra grupė,
III- čia grupė, — šios grupės ap
ėmė visus aštuonius skyrius.
IV- ta grupė — amerikiečių gim
nazijas lankąs jaunimas. V- 
ta grupė apėmė tuos, kurie ne
mokėjo lietuviškai. Išmokę lie
tuviškai, jie bus perkelti į ati
tinkamą jiem grupę.

Darbininko redakcijos inicia
tyva ir tėvų komiteto rūpesčiu, 
šią mokyklą aplankė fotografas 
Vytautas Maželis. Aplankė dar 
tada, kai joje visi dirbo išsijuo
sę. Padarė daug gražių nuo
traukų. Šiame reportaže tegalė- 
jom panaudoti tik dalį. Tikim, 
kad atsiras vietos ir kitom nuo
traukom.

Pačiai mokyklai linkime kuo 
gražiausios sėkmės. Tegul ji 
būna pavyzdys kitom apylin
kėm, pavyzdys, kaip jaunoji 
karta ateina ir Įsijungia į mo
kytojo darbą.

mišios šv. Alfonso bažnyčioje 
paaukotos birželio 22. Palaido
tas Lorraine Park kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Elzbie
ta ir daug giminių.

Jonas Obelinis

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCI4KONAM8 BROOKLYNE (BUILDING FUNO) 
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ...........  statybų fondui ir praSau jraiyti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (magesnė auka)

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

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tas deductible)

f IŠ VISUR
— Dainavos jaunimo stovyk

loje yra pakeisti telefonai. Pra
šome įsidėmėti — stovyklauto
jam skambinti: (313) 428-9101, 
administracija ir seselės (313) 
428-8394.

— Kun. Saulius P. Laurinai
tis, Dangun- žengimo parapijos 
klebonas, Johnstown, Ohio, iš
rinktas į Columbus, Ohio, vys
kupijos kunigų patariamąją ta
rybą. Ši taryba susideda iš 10 
kunigų — po du kunigus iš 
kiekvieno dekanato. Columbus 
vyskupijoje yra 307 kunigai. 
Kun. S. Laurinaitis reprezen
tuoja vakarinį dekanatą.

— Prof. dr. V. Bieliauskas, 
dirbąs Xavier universitete, 
Cincinnati, Ohio, priėmė pa
kvietimą dalyvauti tarptautinia
me simpozijume Wiesbadene , 
Vak. Vokietijoje rugpjūčio 24. 
Jis ten reprezentuos JAV ir da
lyvaus diskusijose apie univer
siteto studentų psichinę svei
katą. Be to, jis skaitys paskaitą 
ten pat vykstančiame tarptauti
niame psichoterapeutų kongre
se rugpiūčio 23.

— Mokyt. A. Masionis, Pater- 
son, N.J., padarys pranešimą 
“Mokymo problemos” mokyto
jų studijų savaitėje, kuri įvyks 
liepos 30 — rugp. 6 Dainavo
je. A. Masionis dirba aukštes
niojoje amerikiečių mokykloje, 
turi didelę pedagoginę patirtį 
ir gerą pedagoginį pasiruoši
mą. Dalis jo šiuo klausimu min
čių buvo spaudoje. Studijų sa
vaitėje bus plačiau išnagrinėti 
sunkumai ir kaip juos praktiš
kai išspręsti. Studijų savaitei 
vietų dar yra, tad nevėlu įsire
gistruoti.

— Filisteriu Skautę Sąjun
gos nauja centro valdyba 1967- 
1969 metam korespondenciniu 
rinkimų būdu išrinkta iš Los 
Angeles, Calif., gyvenančių są
jungos narių: Povilo Abelkio, 
dr. Algirdo Avižienio, dr. Arvy- 

~ do Kliorės, Rūtos Kviklytės- 
Kulikauskienės, Jono L. Venc
kaus.

— Vokietijos lietuvių studi
jų savaitė šiais metais bus Ro
muvoje rugpiūčio 19-27. Savai
tė bus jungiama su Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mu. Pagrindinė tema: Dialogas 
moderniame pasaulyje (dialo
gas jaunimo su senimu, trem- 
tinių-emigrantų su tėvyne, dva
siškių su pasauliečiais ir 1.1.).

— Washingtono Evening 
Star vieno rusų solistės koncer
to recenzijoj paminėjo, kad ir 
amerikiečių jazzo orkestras Tal- 
linne, “sovietų provincijos sos
tinėje”, susilaukęs audringų o- 
vacijų iš sovietinių klausytojų. 
Kongresm. E. Derwinskis pa
rašė laikraščiui griežtą laišką 
dėl to, pabrėždamas, kad Tal- 
linnas tai ne kokia nors “pro
vincijos sostinė”, o Estijos — 
nepriklausomas valstybės — 
sostinė, tokia tepripažįstama J. 
Amerikos Valstybių vyriau
sybės, nepaisant sovietinės o- 
kupacijos. (E.)
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LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ SINODAS

Bad Godesberge, Pabaltiečių 
Krikščionių studentų name, 
Annabergo pilyje, balandžio 
21-24 Įvyko Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Bažnyčios sino
das. Jame dalyvavo 27 asme
nys su balsavimo teise. Iš už
jūrio 13 balsavo koresponden- 
ciniu būdu.

Sinodą atidarė senjoras kun.
A. Keleris. I prezidiumą iš
rinkti: pirm. kun. Adomas Gel- 
žinius, vicepirm. kun. Aldonis 
Putcė ir sekret. mokyt. F. Skė
rys. Mandatų ir rezoliuciių ko
misija: kun. Julius Stanaitis, Jo
nas Rupkalvis, Robertas Drink- 
manas.

žodžiu sveikino Latvių Liute
ronu Bažnyčios atstovas kun. 
Beržinš. MLT vardu Erdmonas 
Simonaitis, Vasario 16 gimna
zijos vardu — mokyt. F. Skė
rys. buv. majoras A. Gintautas. 
Raštu sveikinimų gauta iš JV, 
Kanados Australijos, Vokieti
jos ir Teherano.

Po sveikinimų išklausyta ku
nigo J. Stanaičio paskaita pa
gal Pilyp. 3, 13 ir 14 perskyri
mus.

Balandžio 22, šeštadienis, 
pradėtas su pamaldomis, kurias 
atliko kun. Aldonis Putcė iš 
Anglijos. Po pusryčių buvo ku
nigo Juozo Urdzės paskaita 
“Krikščioniškas lajų darbas".

Išsamų pranešimą apie mūsų 
Bažnyčios veiklą per 20 metų 
išeivijoje ir jos dabartinę pa
dėti Europoje padarė senjoras 
A. Keleris. Jis davė statistinius 
davinius nuo tų laikų, kada Įvy
ko pirmas evangelikų liutero
nų ir evangelikų reformatų su
važiavimas Hanau mieste, lietu
vių stovykloje 1946 gegužės 
30?

Senjoras kun. A. Keleris sa
vo plačiame pranešime palietė 
evangelikišką spaudą, giesmių 
knygas, Šventą Raštą, tikybos 
vadovėlius, bažnytini gyvenimą 
laisvame pasaulyje, ryšius su 
tėvyne, finansinius reikalus ir 
kunigų prieaugli. Visi evangeli
kai išeivijoje turi glaudžiau 
bendradarbiauti su Vyriausia 
Bažnyčios taryba ir Įsijungti į 
krikščionišką ir kartu lietuviš
ką darbą. Tik bendromis jė
gomis išlaikysime tremtyje sa
vo lietuviškas bažnyčias Vokie
tijoje ir užjūryje.

Su Įdomumu visi išklausė ku
nigo A. Trakio iš Chica«os 
magnetofono juostelėje Įkalbė
tą pranešimą “Lietuviai evan
gelikai Amerikos kontinente— 
jų vargai ir laimėjimai". Kun. 
Trakis vaizdžiai nušvietė lietu
viu evangelikų gyvenimą užjū
ryje, davė istorinius bruožus 
nuo parapijų Įsteigimo Chica - 

La‘;e George. N.Y. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvyną BLUE VVATER vasarvietė. Puikios sąlygos 
pr.i'cisti atostogas. Patogu pailsėti vyks'ant j Montrealio n.-rodt Nuo New Yorko per 2OO myli'. Iš New 
York Thruvvay Exit 24, į Northway 37 iki Lake George Village; ii ten 9N keliu 7myl. į šiaurę. Dėl infor
macijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. Tel. (518) N H 4-5071. Nuotr. Maželio

goję, Collensville, Los Angeles, 
New Yorke, Detroite, Bostone, 
Toronte, Hamiltone, Londone 
(Kanadoje), Rudney, Delbi, 
Tillsonburge ir Montrealyje.

Kun. A. Putcė pranešė apie 
lietuvių evangelikų parapijas 
Anglijoje.

Po kunigų ir atstovų prane
šimų ėjo diskusijos ir pasiūly
mai mūsų bažnytinės veiklos 
pagyvinimo reikalu. Sinodo me
tu Lietuvių EvangePkų Liutero
nų Vyriausios Bažnyčios sta
tutas šiek tiek pakeistas ir pri
taikintas šiem laikam.

Po to buvo vykdomųjų or
ganų rinkimai. Senjorais iš
rinkti: kun. A. Keleris ir kun. 
A. Trakis. Kunigas A. Keleris 
yra Vyriausios Bažnyčios Tary
bos prezidiumo pirmininkas, o 
kun. A. Trakis vicepirminin
kas. Garbės senjoru išrinktas 
kun. Adomas Gelžinius. Vite- 
senjoru išrinktas kun. J io:as 
L’rdzė. Į Vyriausią Bažnyčios 
Taryba išrinkti 2" nariai: kur. 
A. Žilinskas ir Mykolas Šul-' 
mistras iš Kanados; M Nantu- 
ras, dr. Algimantas Keleras, 
Jenas Ka-parai ris, Kristupas 
Kikutis, Vytautas Glažė, inž. 
Eugenijus Manomaitis, kun. 
dr. M. Kavolis, M. Purvinas iš 
JAV, Jurgis Raisgys ir V. Zai
kauskas iš Australijos; kun. A. 
Putcė ir Ernstas Glcžaitis iš 
Anglijos; kun. A. Gelžinius, 
kun. J. Urdzė, kun. J. Stanai
tis, Marija Kilienė, dr. A. Gin
tautas, E. žilius, J. Pareigis, 
M. Posingis, J. Rupkalvis, Fr. 
Skėrys ir Fr. Šlenteris iš Vo
kietijos. Revizijos Komisiją 
sudaro: Jonas Sedaitis iš Bre
meno, Oskaras Lungas iš 01- 
denburgo, Ričardas Baliulis iš 
Hamburgo.

šeštadieni vakare po vaka
rienės mokyt. Fr. Skėrys darė 
platų pranešimą apie Pasaulio 
lietuviu jaunimo kongresą ir 
Dainų šventę pereitais metais 
Chicagcje ir apie savo kelionę 
po JAV ir Kanadą.

Sekmadieni po pamaldų pa
daryti sinodo nutarimai ir pri
imtos rezoliucijos. Fr. Sk.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viški1. dainų rinkinys “SU DAI
NA’’. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios sinodo išeivijoje dalyviai ir dalis svečių po pamaldų.

HARTFORD, CONN.
ALFONSAS DZIKAS GAVO 

MAGISTRO LAIPSNĮ
Birželio 12 Connecticuto u- 

te iš biznio administracijos sri
ties Alfonsas Dzikas gavo ma
gistrą laipsni.

Mechanikos bakalauro laips
ni iš politechnikos yra gavęs 
Brccklyne, N.Y. Kartu yra ga
vęs ir leitenanto laipsnį, ir bu
vo paimtas dviem metam kari
nės prievolės atlikti. Dabar jis 
yra su kapitono laipsniu Ame
rikos kariuomenės rezerve ir 
dirba United Aircraft Prat and 
Whitey Divisi m, East Hartfor
de. su kemputerių sistema.

Būdamas studentu. A. Dzi
kas pirmininkavo ateitininkų 
draugovei ir dalyvavo studentų 
s-gos veikloje. Dabar Hartforde 
dirba “Tėvynės Garsų” lietuvių 
radijo programoje pranešėju.

A. D ikos yra vedęs Dalią 
Minkūnaitę, ir juodu augina sū
nų Šauliu. Daria Drikienė yra 
baigusi chemiją Ilunter Colle- 
ge New Yorke. Ji taip pat veik
li lietuvių organizacijose, pav., 
Jaunųjų Moterų ratelyje, kuris 
neseniai surengė literatūres ir 
meno vakarą.

Linkėtina abiem lietuviam a- 
kademikam sveikatos.

DR. A. ŠERKŠNO 
MIRTIES METINĖS

Praeitais metais širdies liga 
mirė dr. Antanas šerkšnas. Jo 
žmona Elzbieta liepos 8, šeš
tadieni, rengia jo mirties meti
niu paminėjimą.

dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol. Ši naują, pa
trauklų ir naudinga’lietuvišku 
dainų rinkini galima Įsigyti 
pas autore, knygų platintojus 
ir Darbininko administracijo
je, 910 Willouphby Avė., Broo-
klyn. N.Y. 11221.

Alfonsas S. Dzikas, Conn. univer
sitete gavęs magistro laipsnį

Tą dieną 8 vai. rytą Švč. 
Trejybės lietuvių parap. bažny
čioje, 53 Capitol Avė., Hart
ford, Conn., bus gedulingos 
šv. mišios, o po mišių Šv. Au
gustino kapinėse velionies pa
minklo pašventinimas.

Po visų apeigų Elzbieta 
Šerkšnienė prašo visus gimi
nes. draugus ir pažįstamus at
vykti pusryčių į jos namus, 8 
Cadwell Rd., Blcomfield, Con- 
neetieut.

ŠVČ. TREJYBĖS VYRŲ 
KLUBO ŠVENTĖ

Kas metai (jau 21-ri) Švč. 
Trejybės vyrų klubas surengia 
savo metinę šventę. Jų šven
tė šiemet buvo birželio 18,

BROCKTONO ŽINIOS
Parapijos išvyka gegužinė, 

buvo birželio 18. Gaila, kad 
oras pasitaikė lietingas ir žmo
nių buvo nebaugiausia. Pelno 
gauta 537.60 d oi. Daug pasidar
bavo: inž. R. Dillis, Mrs. Gu- 
reckienė (neėmė užmokesčio 
už parko naudojimąsi), Mrs. M. 
Tamulevičienė. M. Ma^gelienė,
B. BolmanLienė. J. Savickienė,
B. Bortkevkh. A. Vaitkus, J. 
Ezepik, M. E epik, T. O’Dcnell, 
J. Čiliauskienė. N. čaja, P. Ccu- 
blo, M. Gariname, J. Miskaus- 
kas, V. Iwaszkiewicz, M. Ye- 
zukevirh. A. Bagdonas, J. Ta
mulevičienė, E. Liolienė, M. 
Margelis, D. Spagna, A. Mo- 
tiikaitis. A. Clark. M. Da Silva, 
Mr. Mrs. A. Bukunt, Mr. M r s. 
W. Vareika ir sūnus, Mr. Mrs.
C. C’ap ir sūnus. Mr. Mrs. L. 
Drurinskas ir sūnus Jonas, Mr. 
Mrs. A. Gureckas, A. Grenis, 
Mr. Mrs. V. Grybauskas, J. Ba
rauskas. P. Bi inkauskas ir 
sūnus. J. Pašakarnis, A. šližas.

Altoriaus pa‘arnau'o:ai birže-
23 buvo išvokę į Bovvling 

Party. kun. klebonui globojant 
ir vikaram prižiūrint.

Kun. V. Vclkevičici "sutiki
mas" surengtas birželio 25. 
Žmonių buvo daug. Svečiai pa
vaišinti kavute ir kitais skanė

sekmadieni. 8:30 vai. švč. Tre
jybės liet, parapijos bažnyčio
je buvo mišios, per kurias klu
bo nariai priėmė šv. komuniją.

Po mišių L.A.P. klubo sve
tainėje buvo iškilmingi pusry
čiai, kuriuose dalyvavo per 
100 žmonių — nariai ir sve
čiai. Maldas sukalbėjo švč. 
Trejybės lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Matutis.

Pavalgius buvo pasakyta 
daug kalbų. Vadovavo teisėjas 
Pranas Mcnčūnas (Frank Mon- 
chun). Kalbėjo: klebonas kun. 
J. Matutis, Pr. Mončūnas, vice- 
gubernatorius (Lieutenant Go- 
vernor) Appilio R. Frassinelli, 
Stasys šrupšas, Jonas Žilys, 
Juozas Grinius, miesto kasi
ninkas (City Treasurer) John 
Bud Mahon, Antanas Maza- 
las, Jonas Mališka, adv. Leo 
Mazotas, Wilius Šeigys, Aleks
andras Petraitis, Juozas Leo- 
naitis, Juozas Stanulis ir kiti.

Kalbas paįvairino keli due
tai, kuriuos padainavo Marija 
Radžiūnaitė ir Jackie Repass.

Stalus baltomis ir raudono
mis rožėmis papuošė ir valgius 
paruošė nuolatinės darbščio - 
sios L.A.P. klubo šeimininkės: 
Ona Jusinienė, Elzbieta Kurie- 
nė, Marija Pilipaitienė ir Kos
te Milerienė.

Į bažnyčią ir Į pusryčius kai 
kurie asmenys buvo atsivedė 
antrosios ar trečiosios kartos 
asmenų (vyrų). Pav., teisėjas 
Pranas Mončūnas buvo atvy
kęs su savo sūnum ir žentu 
Eduardu Radžiūnu, o Juozas 
Leonaitis buvo atsivedęs tris 
sūnaičius (anūkus).

Reikia palinkėti, kad šie 
gražūs Švč. Trejybės vyrų klu
bo papročiai ir toliau būtų kar
tojami.

J. Bernotas.

siais. Kun. V. Volkevičiui gita
ra akompanuojant, visi padai
navome daug dainų. Kun. V. 
Volkevičius išvyksta trim savai
tėm atostogų. Su savo brolė
nais mano aplankyti “Expo” 
Kanadoje.

Klebonas J. Petrauskas 
susnė'o sutvarkyti bažnyčio

je ir svetainėje šilumą, padidln- 
.. klebonijoje svečių kambarį, 
ir baigia tverti apie bažnyčią 
tinklinę tvorą apie 390 pėdų il
gumo. Tai padarė per septy- 
nius su puse mėnesio. Parapie- 
čiai norėtų, kad pastiprintų gar- 
iak'i’bius ir šviesas bažnyčio

je. Parapiečiai labai patenkinti 
nauiu klebenu.

Šv. Kazimiero parapinę mo
kykla baigė: J. Balčiūnaitė, R. 
Dillis, J. VVite, D. Kmkut, Al. 
Da Silva. K. Monkevio?, M. 
Dedero, J. Družinskas, R. Ber- 
žinskas. B. Genhold, P. Skaves, 
R Repšis, P. Karpavich, M. Eze

pik. M. Kas.

Pavogtas Tiltas
Chio valstybės policija JAV 

gavo įsakymą surasti vagis, ku
rie pavogė 17 metrų ilgio til
tą.

Vagys naktį supiaustė tiltą 
dalimis ir nusivežė.

Nijolė
PAVASARIS

Pavasaris gatve Vydūno eina:
Pavasaris! — varnėnas traukia savo dainą! 
Pavasaris! — praeiviams šaukia pumpurai! 
Pavasaris! — nejaugi Tu to nematai?!

Lėtai alėja aš žingsniuoju.
Skubėt nereikia . . . gera taip,
Kada iš po žiemos gamta lengvai alsuoja, 
Kada vėjelis malonus Tau veidą pamyluoja. 
Kada karštai saulutė visą žemę išbučiuoja,

Gyventi noris —
Šimtąkart labiau,
Mylėti noris —
Šimtąkart karščiau,
Svajoti noris —
Vis kas kartą realiau!

Pavasaris — atokaitoj žibutės
Susibūrę tyliai šneka,
Pavasaris — beržu šakelėmis
Sula — gyvybė teka,
Pavasaris — dangus beribis
Vaiskiai mėlynuoja . . .
Pavasari! — visi, kas gyvas,
Jaunystės himną Tau 
Linksmai dainuoja!

PITTSBURGHO ŽINIOS
Tautų pasirodyme birželio 9, 

10 ir 11 dienomis dalyvavo ir 
lietuviai. Tai buvo mūsų atbu
dimas, nes lietuvių grupė gra
žiai pasirodė. Dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas Washingtone J. 
Kajeckas.

Tautinių šokių grupės —Ne
ries — pirmasis piknikas buvo 
birželio 18. Žmonių atsilankė 
nedaug, bet jie dosniai parėmė 
grupės reikalus. Iš labiausiai 
prisidėjusių pažymėtini: kun. 
Juozas Girdis, Antoneta Nau
jalytė, Vera Količienė, Elenora 
Aleliūnaitė, Pranas Puškorius ir 
Alfa Jodikis.

Seselių pranciškiečių pikni
kas bus liepos 4 jų vienuolyno 
sodyboje. Bus daugybė pramo
gų ir laimėjimų.

šv. Antano parrpijos baza- 
ras Bridgevillėje bus liepos 
10-15. Bazarai sutraukia labai 
daug žmonių iš visos apylinkės. 
Šiais metais tėv. Aleksandras 
visus pavaišins lietuviškais val
giais. Bus Įvairių laimėjimų, 
net piniginių premijų.

Tėviškės garsų radijo pik
nikas bus liepos 16 Lietuvių 
klubo ūkyje. Piknikas bus vie
nas iš didžiausių su įvairiom 
varžybom, laimėjimais, lietu
viškais valgiais. Gros klubo or
kestras. Lietuviškai radijo va
landėlei vadovauja Vytautas Ju
cius.

Povilas ir Aleksas Jutz gavo 
liūdną žinią iš Lietuvos, kad 
ten mirė jų mamytė, palaidota 
Pašilės kapinėse, Raseinių ap. 
Povilas ir Aleksas yra stam-

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvvus jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiemš 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046 

būs -prekybininkai, kartu ir su
sipratę lietuviai, lietuviškų rei
kalų rėmėjai. Povilas yra lie
tuvių ūkio klubo pirmininkas.

Aldona Grinienė, tautinių šo
kių mokytoja, išbuvusi ligoni
nėje apie savaitę, sustiprėju
si jau grįžo namo.

Pašiaušė

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI.

Įvairūs kailinię 
ir kaiiiy 

papuošalę 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsij dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisomę kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modelius.

Alex Dimanfs Fur Co.
150 W. 28 St., New York, N.Y.

Patalpa No. 501.

Tel. CH 2-1079 — CH 2-0535
Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

introduetion to Modern Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoku, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglu kalba Nemo
kamiem ar nedaug mokantiem 
lietuviš’ ai — puiki ra’irrr bė iš
mokti Parengė L Dambriūnas, 
A Klimas ir \V R Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brcmkivnt' 479 psl.. kietais vir
šeliais Kaina 7 dol Galima už- 
sisakvti:

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



CANCEL OR CHANGE

SPORTAS

HELP W. MALĖ

Markei 2-5172

ronte.

VAITKUS

KABLUKAS

JUOZO MISIŪNO

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite “REQUEST” ženklo.

STEAM BATHS 
MASSAGES

VW Qualit)F Auto Repairs, special
iais in VoIkaMragens and Porsche. 
Trained mechanics, complete equip- 
ment at reasonable prices. Try us 
and be pleased! 929 Remsen Avė., 
Brooklyn; 949-5850. Open Saturdays 
aU day.

nors ir ne tiek, kaip aukščiau
sio iškilimo laikais, bet šiose

TeL: 867-3680

HAYDEE'S 
BRIDAL SHOP

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
lietuviuos plokštelės. —

tt IRIMU! ĮVAIRAUS DYD4IO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITETlŪSŲ SANDELYJE VISADA Viržu> 
parodoma spinta išardoma —--pristatoma bet kur JAV-ee.

Oxygen Technician mušt have tech- 
nician’s license. Helpers will train 
for oxygen A ambulance work. Qua- 
lified men with chauffeurs license 
and min of 2 yrs HS, neat appear- 
ance, 5 days 40 hr week. Hospital, 
health & welfare plan. Scully Wal- 
ton, 505 E 116th Street NYC.

& Notary Public 
660 Grand SU Brooklyn 11, N.Y

Urad Travel Trailer* — *«6 HiBtop 
Camper, ’65 ShaMą (fiiUy contain- 
ed), ’«3 Scotty 15 CU Cardinal 15 ft 
New Trailer* and <2amper*.BeUows 
<■ May 257 Htgblaad Avo., Middle- 
tcnvn, N-Y. DI2-395L Opra Eves. 
IfaL-Fri. to 7:30; open *21 day 
Saturday. Call for Sunday appL

vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos Imtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lūšys, 88-01 1Q4th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418; teL 
212 - 849-1193 • Irena Vettas,* 72 Congres* Street, Braintree, Mas*. 
02185; tel. 617-843-2146 • VIL L A MEŠKA, 42 Beach SU Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mas*. 02553; tel. 617 - 759-3251.

CENTERLESS GRINDER 
Experienced in in-feed grinding 

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

QUA-DEL CORP. 
433 Central Avė; (Rear) Drauge N J 

201 - 674-2026

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

KODIS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 

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

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

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

į UulĮMMiy Įęrtgf
ky bnklpBto prasidėjo Krito- 
lioBiš Gdansko IDanzigo) i 
Wnių. Tai trečios tokios fepk- 
Tpgą. Hnnosmt u$er* 
j»i, Irgi iš- Gdansko į Vilnių, o 
antrosios, pernai, jš vartaus į 
Gdansku. TmĮtyniųkrtias iš
lankstytas, — aptoprta buvusią 
Rytprūsių teritoriją, iki Lietu
vos pro Baltstogę, Gardiną į 
Druskininkus, o Lietuvoj palie
čia Merkinę, Lazdijus, Varėną, 
Alytų, Prienus, Marijampolę, 
Vilkaviškį, šakius, Kauną, Tra
kus ... Lenktynėse dalyvauja 
apie 90 dviratininkų: 48 lenkai, 
18 iš; Lietuvos, 12 iš Latvijos 
ir po šešis net iš Gruzijos ir 
Uzbekuos. lenlrfvnot tačiau

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bronoce, 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

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue 

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass

OUT8TANDING BUY 
LUNCHEONETTE 8TATIONERY 

grra— 31Q00 por week doras 6 PM. 
Long leara Mušt sėli due to nmess
Call StSrTrtrttl

187 ORCHARDST^ N.Y.C. ? .- 
DIDMENŲ IR MAUttNŲ f

— DIDELIS PASlRlMK^įgJ
• Vyrų ir moterų eilutėm, ąpaartrts
• Antiniai angliškos ir vietinės vĘm
• Specialiai žemo* komos startKart
• Mes padidinome savo prta^pas, ks

patarnauti klijentams. Frafa— rtfatti ir pBrifMrtti

WANTEO EXP OPERATORS 
oa the single needle and bUnd stich 
machine also knovr other machines 
Section work and comjrfete garment 
SALLY*S CONTRACITNG CORP. 
15 E 30th Street N.Y.C. 5th Floor 

Call OR 9-9097

■ MURRAY -•
TAPING Ine.

Industrial, Commercial and Resi- 
dential Paintiiig. Frefe estimates —

34 Dover Aveų Mastic, LX 
516-281-6646

Ladies, TuxeS>s
Gentlemen, Flewe 
niers, Invitations.

With the ord^r for ypur marriage 
will havė'expensive gifts. .

SCHALLER&WEBER
AUGSCtMISĮOS KOKYMS PRODUKTAI

Matthew P. Balas 
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air ėondttiontd A. J. BALT0N-BALTR0NA8
Pirmenybėse gali dalyvauti 

ki^vienas lietuvis galinin
kas, SALFASS-gos narys. Suin
teresuoti pavėniai sportininkai 
prašomi kreiptis į savo klubus 
arba tiesioginiai | P.S. F-jos 
Lietuvių sekcijos komitetą ad
resu: A. BMskus, 15321 Lake 
Shora Blvd., Claveland, Ohio 
44110.

1967 m. š. A. Pabaltiečių ir 
Lietuvių Prieauglio klasių leng
vosios atletikos pirmenybės į- 
vyks rugsėjo mėn. pradžioje, 
Toronto, Ont. Pirmenybes 
vykdo Toronto lietuviai.

Varžybos bus vykdomos šio
se klasėse: jaunių ir mergaičių 
B (14-15 m.); jaunių ir mergai
čių C (12-13 m.) ir jaunių bei 
mergaičių D. (žemiau 12 m.), ša
lia to bus pravestos lietuvių 
jaunių A klasės pirmenybės 
(16-18 m.).

P. S. F-jos Lietuviu Sekcija

ŠALFASS-gos centro valdy
bos parėdymu, 1967 š.A. Lie
tuvių lengvosios atletikos pir
menybės vyrų ir moterų klasė- Komjaun. Tiesos (birž. 6) ter- 

- - minologija, “pralenkė geriau
sius šalies stajerius”,tai yra,

Bossert Caterers — Montague cor. 
Hicks St. Bklyn cordially invite you 
to’visit our newly renovated mag- 
nificent ballrooms Please consult us 
for your sočiai funetions luncheons, 
business meetings and dinner dance 
parking facilities available — Call 
858-7800 and 624-8100

S. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS, PLAUKYMO IR 

LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS

š. Amerikos Pabaltiečių leng
vosios atletikos plaukymo ir 
lauko teniso pirmenybės įvyks 
liepos 29-30 Chicago, UI. Pir
menybių vykdytojai latviai

Lengvosios atletikos pirmeny
bės bus vykdomos vyrų, mote
rų ir jaunių A (16-18 m.) kla
sėse.

Plaukymo pirmenybės bus 
vykdomos šiose klasėse: vyrų; 
moterų; jaunių A (15-17 m.); 
jaunių ir mergaičių B (13-14 
m.); jaunių ir mergaičių C (11- 
12 m.) ir jaunių bei mergaičių 
D (žemiau 11 m.).

Individualinės lauko teniso 
pirmenybės bus vykdomos vy
rų, moterų ir prieauglio klasė-

BUYUS 
FUNERAL HOME 

Mario Teixeira,Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

TOPLAOB 
YOUR AD

CONTRACTOR
We do Painting, Plumbing, Roof- 
ihg, specializįng in all kinds o.* old 
homes. We make them look lil"j 
new. — EARNEST PARLOP, 651 
Monroe St. Brooklyn; 491-2290

SOGEBLO MOTEL 
OnZy 4 imies from Expo!

Sogeslo has 400 rooms, furnished 
with Twin Doable Beds. Baby cribs 
are furnished . free upon request 
Twentyfive Express Buses leave So- 
geslo for Expo. (50f round trip). 
Restaurant, Snack bars, Boutiąues, 
Swimming pool, Playground, Nur- 
sery, etc. Rate for 2 persons 322.00 
per day; each additional person 4.00 
per day; 3 persons per room per 
day 326.00. Eor reservations write: 
SOGESLO Ine; 4567 Blvd. Laurier 
Ronte 9 SL Hųbert, P. Que., (514) 
866-1981 Offl member of Logexpo.

DARBtNltt<A$

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

TeL 516 AN 1-2864

CHILD CARE
<Įpnrloue ptey nrea RnttneG super-

Gneat taterrat gtven in 
taking care of chiMbren. Hot meals, 
preferabiy bčtween 2-3 yrs of age. 
(p^ty traiped) By day or week, 
reasonable ratėk Many recreational 
faciiiUea. Call (212) 458-1627.

WANTED EXP OPERATORS 
on Drenes of 39 and up 

Mušt do a coiuptete garment 
Steady work nice vrorking conditions 

PETROCELLI FASHIONS INC. 
555 8th Avė. N.Y.C. LO 3-0034

t CHĮiD-CARE
Spaclous play area, refined neigh- 
borhodd. Grea^ inteccat given to 
every ėhHd. recreational facilities; 
preferabfy chUdken bet. 2 years and 
over. Hot meals, reasosable rates. 
For more Information call —

(212) 1723-7182

OF BALLET
Directora MątL Mattox - Carolyn 
Clark — Summer course June 6-26 
-Aug. 18 BaUet and Modern Jazz 
327 Main St Orange NJ. — 201 
677-1045

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome i namu* lietuvišku* skilandžiu* ir sūriu*
We take all orders special prie* for lĮFeMbog* and 0ntl

Home-madr rtrtrt* ■.

The Christian Science Monitor, 
VI. 24 d. paminėjo Povilo Tautvai- 
šos laimėtas Chicagos Metro atviras 
p-bes, kurias jis laimėjo puikia pa
sekme, būtent 5-0! Pabrėžta, kad 
p-bes laimėjo “veteran Paul Taut- 
vaisas”. Įdėta Tautvaišo laimėta 
partija prieš meistrų McCormicka, 
kuris lošė baltais, Tautvaišas lošė 
juodais. Čia toji partija:

1. e4 e5 2. 2f3 Žc6 3. Rb5 f5 4. 
2c3 f:e 5. 2c:e4 d5 6. 2:e5 d:e4 7. 
2:Č6 Vg5 8. 2e5+c6 9. d4 V:g2 10. 
Rfl V:B 11. Vh5+ g6 12. 2:g6 h:2 
13. V:B Kf7 14. Vh7+ Rg7 15. Rg5 
Re6 16. 0-0-0 Vf3 17. Vh4 2e7 18. 
Bei 2f5 19. V:e4 V:V 20. B:e4 R:d4 
21. Bf4 Re5 22. Bb4 b5 23. Rg2 Bc8 
Baltieji pasidavė.

Maraaęhuaetts Šachmatininkai pla
nuoja spalių 1 d. sužaisti komandi
nes rungtynes su Montrealiu ir kar
tu pabūvoti Ezpo 67. + •

Lietuvos šachmatų komanda įvei
kė Latviją 8^:7%, su estais sužai
dė lygiom 3:8 per Pabaltijo p-bes, 
Jūrmaloj. Pavienes p-bes laimėjo 
latvis Kiovans, surinkęs 9 taškus iš To nepaisant, vilniškiai laik- 
13 galimų. Ketvirtuoju baigė klaipė
dietis Raimondas Barstaitls, 29 m., 
draug su Mikėnu, estu Luik ir lat
viu Vitolinšu. R. Barstaitls įvykdė 
meistro normą ir tapo įkeltas aš
tuntuoju į Lietuvos šachmatų meist
rų šeimą.

Maskvos tarpt, turnyrą laimėjo 
Sovietų čempionas L. šteinas, su
rinkąs 11 iš 17 galimų taškų. M. 
Bobocov (Buig.), Smyslov. M. Tai. 
ir latvis A. Gipslis po 10 tš., L. Por- 
tiscb (Vengri, Bronštein ir Spas- 
sky po 9%, pasaul. čempionas Pet- 
rosjan, Geler, estas P. Keres ir Naj- 
dorf (Argent.) po 8% tš.

• Dera priminti, kad Sarajevo tarpt, 
turnyre, Jugoslavijoj, JAV-bių did
meistris Robert Byme įveikė Sovie
tų čempioną Šteiną (vlcnintėUs pas
tarojo pralaimėjimas) ir turnyro 
užbaiga buvo tokia: Ivkov (Jug.) 
ir 8tein po 1014 tš.. P. Benko, JAV 
ir Savon (Sov.) po 10 tš.; R. Byme 
(JAV- ir Clric (Rum.) po 9% tš.

Wanted Exp Doubleneedle Opera
tore on Coats section work steady 
work nice working conditions work 
Bear home FRESC A ČOAT CORP 
173 Wilson Avė Brooklyn — Call 
366-1908

^AVARIAN MANOR 
Famou* for German American Food 
Get Away—Ręst and Play. Olympic 
style pool, athletics and planned ac- 
tivities, dance to our popular band 
in the fabulous Bavarian "Alpine 
Gardens Cabaret”, enjoy profession- 
al acts every nite. Romp, play in 
our 100 aere jriayland, flshing and 
boatlng in aut well stocked lake. 
Send for colorful brochure—rates 
and sample menu. LOW June rates. 

Diai 518-622-3261
Eill i Johanna Bauer—Hosts 
Puritng 12. N.Y. Zip 12470

se ir visų klasių, 
menybės bus Pati:
tiečių pirmenybių rėmuose, at- 5000 metrų nubėgo per 14 min. 
skirų varžybų nevykdant, lie- 8.1 sek. 
pos 29-30 Chicagoje.

Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėle arba užsakyti 
adresu:

Finlandish Steam Baths 
and Massages.

For Ladies: Tuesday and Thursday 
For Men: Monday, Wednesday, Fri- 
day, Saturday and Sunday.

Hours: 11 AM to 11 PM.
FINNISH STEAM BATHS 

Leonard Beokford
; .^„1939 Madfcflp A-ve. N-Y.C,

between 124 A 125 Streets 
Tel. LE 4-96%

E. JOSEPH ZEBRO^VSS 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su

— Ričardas Tamulis, kaunie
tis, birželio 3 Romoje pasibai
gusiose tarptautinėse įvairių 
svorių bokso rungtynėse daly
vavęs kaip “CCCP” reprezen
tantas, nepasiekė jokio laimė
jimo, nes varžybų pusiaukelėj 
jam buvo prakirstas antakis, ir 
jis po to rungtynėse jau ne
begalėjo dalyvauti. Pussunkio 
svorio Europos b<Aso čempio
no titulą parsivežė vilnietis

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

EXTERMINATION Roaohes A Ant* 
new formų la—32X0 a room. Special 
rates given landlords, Stores & home- 
owners. Six months guarantee on 
all work. Let GEORGE A JULIO 
do it. Tel. AD 4-9291 area code 212

STUDIO
East Nevr York, 
— Tei- D1 5-0099 
. GOWNS
for Grooms and 

irs, Photos, Souve-

Woodhaven, N. Y. 
teikiam gartingM Wdq^xvra 

u ąebttacti*

YorkvHė* didžiau*!*, gražiausia baidų krautuvė

DABAR: 386 East86ti»Street (tarp 1 Ir 2 Avė.) N.Y.C. 
Tel TR B44M

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

SPORTAS OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

— Lengvosk* atletikos var
žybose dėl Rygos miesto tau
rės Kęstutis Orentas, tariant

Birutė Zalagaitytė -Kalė- 
š. m. Lietuvių lauko teniso dienė, buvusi pasaulio moterų 

pirmenybės bus ruošiamos at- ietininkių čempionė, irgi pasi- 
skiru laiku. Taipogi lietuvių jau- rodė dar nepadėjusi ieties į 
nių A kl. lengvosios atletikos šalį: numetė 55 m 14 cm — 
pirmenybės nebus išvedamos 
iš pabaltiečių pirmenybių; ir bus 
vykdomos kartu su kitų prie- Rygos varžybose vis dėlto lai- 
auglio klasių pirmenybėmis To- mėjo pirmą vietą: pralenkė 

1956 m. olimpinių žaidynių 
čempionę Jaųnzemę, Ozolinią 
ir Ititas anksčiau ją pralenku
sias varžoves. (E).

- RUBBISH JtEMOVAL 
and 

DEMOLIT1ON WORK
.. Reasonable Rates

CaŪ Kay SRneU or Mike Daly 
CaB 255^3448

Danas Pozniakas. Rusams šiose 
varžybose menkai tepasisekė. 
Neskaitant Pozniako, i Rusiją 
grįžo du su čempionų titulais: 
vienas I pusvidutinio svorio, ki
tas — II vidutinio, į čempio
nus patekęs lenkui priešininkui 
susirgus ir nestojus ringan. 
Sunkiojo svorio boksininkas 
laimėtojas — italas.



bAUlįlHltAS

LAPKRIČIO 13 ŽYGIO APYSKAITA

Kazimieras Simanska*

šermeninėje, 84-02 Jamaica Av.
Woodhaven, N.Y., telef. VI

NEW
YOUC

satelito Ogos”. Darbą įteikė 
•1966 metais ir daktaro laips
nis jam buvo suteiktas rugsėjo 
mėnesį, žiemos metu, dirbda
mas toliau MIT, Vytenis buvo 
siunčiamas į kitus universite
tus, kur jis skaitė apie savo at-

visų koordinatorių, būtent, 
laišką rašymui 306 dot, Radi
jui N. Y. Worid* Wide 200 
dol, dėl P. Vietnamo stebėtojo 
J. T. 13635 dol. Už Lapkričio 
13 filmą HSrtįey Proitaetions 
Ine. tokia didelė suma -i-‘ apie 
2000 doL — nebuvo numatyta. 
Paskolos sumoje 3,200 dol. ži
burio radijui ir Manyland lei
dyklai išduotos neteisėtai.

Dėl aukščiau suminėtų fak
tų ir rezervų R. Kezio pateik
tos apyskaitos išlaidų dalį tvir
tinu sumoje 7,846.97 dol. Visos 
paskolos sumoje 3,200 dol. ne
delsiant turi būti grąžintos į 
Lapkričio 13 kasą.

Juocas Miklova*

Išlaidos: 1. Lapkričio 13 fil
mą (Didžiuma sumokėta Hart- 
ley Pfoductions, Ine.) — 
2,395.36 doL

2. Rezoliucijoms Remti Ko
mitetui —1,000 dol.

3. Lituanus žurnalui — 1,000

13. Dovanos politikieriam
(medžio drožiniai, tautinės lė
lės)— 66 doL ? \

14. Fotografijos — 42 dol.

FILATELISTAI 1
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box

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

Lapkričio 13 Žygio koordina
toriai buvo padarę sprendimą 
naudoti tikusius pu žygio pini
gus tiem reikalam, kurie efek
tingai prisideda prie Lietuvos 
laisvinimo pastangų ar lietu- 
vos vardo garsinimo svetimtau
čių tarpe. Buvo sutarta spren
dimus daryti pasisakius teigia
mai už iškeltą pasiūlymą ne
mažiau kaip trim koordinato
riam.

Patiekiame lapkričio 13 žy
gio išlaidas, pajamas ir kasos 
stovį nuo 1965 gruodžio 31 iki 
1967 birželio 1.

1965 gruodžio 31 Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos revizijos komisija, pa
tikrinusi knygas, rado, kad at
skaitomybė buvo vedama tvar
kingai ir kad kasoje tuo metu 
buvo 16,542.78 doL 1967 bir
želio 1 kasoje yra (įskaitant ne
grąžintas paskolas) 8,689.67 do
lerių. Per šf 17 mėn. laikotarpį 
viso išlaidų buvo 8,483.32 dol.* 
paskolų išduota 3,200.00 dol., 
pajamų gauta 630.21 doL

Pajamos (dauguma iš banko 
procentų) 630.21 dol.

Paskolos: “Laisvės žiburio” 
radijui 1,700.00 dol., Manyland 
Books knygų leidyklai 1,500.00

REDAKCIJOJE LANKĖSI
Birželio 28 redakciją aplankė 

svečiai iš Australijos — Stasė 
ir Antanas Pacevičiai, atvykę į 
Ameriką pasisvečiuoti, aplan- sudaryti medžiagą savo temai, 
kyti savo giminių- Jie gyvena Vytenio tema — “žemės ener- 
Adelaidėje. Stasė Pacevičienė gijos elektrinių stebėjimas iš 
yra dantų gydytoja. New Yor- 
ke gyvena jos brolis Rimas 
Korsakas ir motina, Clncagoje 
— jos sesuo. Gimines aplankę, 
keliauja į Montrealį, kur apžiū
rės parodą, o paskui vyksta į 
Paryžių, kur dalyvaus tarptau
tiniame dantų gydytojų suva
žiavime.

Komp. Jeronimas Kačinskas 
ir žmona vasaros atostogas 
praleidžia New Hempshire 
kalnuose. I pareigas Šv. Petro 
parapijoje jis sugrįžta liepos

7. Laiškų rašymo konkurso 
laimėtojams (sąryšyje? ta rezo
liucijų k-jos darbu) 300 doL

8. Radm Near York World 
Wide — 200doL _

9. Grąžintospastatas —150 
doL

10. Vietnamo ambasadoriaus 
priėmimo išlaidos 136.35 dol.

11. J. Reizgytės kelionei į 
New Yorką — 100 deri.

12. New York Times — 70

Išnuomojamas Woodhavene 
kambarys su baldais. Galima 
naudotis virtuve. Pageidauja
mas vyras. Skambinti po 6 vai. 
vakarais teL 846-7255.

Edvardas Ginančius, New 
Yorko lietuvių tylus, uolus 
veikėjas, sunkiai sunegalavęs 
širdim, jau savaitė guli Liute
ronų ligoninėje Eta New York 
Avė., — Jonius St., Brooklyn.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
valanda, vadovaujama prof. dr. 
J. Stuko, šiais metais rengia 
didingą pikniką bendromis jė
gomis su Darbininko administ
racija rugpjūčio 6 didžiuliame 
bei gražiame Plattdeutsche Par
ke, Franklin Sųuare, Long Is- 
land. Į šį pikniką bus rengia
mos ekskursijos autobusais iš į- 
vairių kolonijų ne tik New Yor-

127, Toronto, 19, Ont., Canada. ke, bet ir New Jersey.

Vytenis Vasyliūnas, žinomas 
kaip pianistas, šalia muzikos 
studijų tęsė ir fizikos moks
lus. Jis yra, gavęs bakalauro 
laipsnį iš Harvardo universite
to ir doktoratą iš MIT -—Mas- 
sachusetts Technologinio Insti
tuto, vieno didžiausio ir ge
riausio universiteto. Vytenis iš
laikė specialius egzaminus, ku
rie jį atpalaidojo nuo magistro 
laipsnio ir keturis metus dirbo, 
ruošdamasis doktoratui. Jo pa
sirinktoji tema rišasi su sateli
tu Ogos, kuris buvo paleistas 
prieš kelis metus į orbitą. Sate
litas matuoja saulės plazmą ir 
siunčia žinias į MTT laboratori
ją, kur kompiuteris šias žinias 
pagauna. Vytenio darbas buvo 
kompiuterio gautas žinias pa
versti skaičiais — o iš skaičių

EXPO 67 MontrMriyje 15 ............
nrin. nuo Expo privačiai išnuo- vyeiM drwv*
mojanti 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, Qua Canada.
Telef. 366-8528.

4. Jaunimo kongresui 
1000 dol.

5. Valstybiniai mokesčiai 
807.50 dol.

6. Lietuvos Vyčių Liet, rei- Išlaidų dalis sumoje 636.35
kalų k-jai — 500 dol. doL padarytos-nepainformavus

Juozas Vytautas Vinckus, Bro
nės ir Jono Vinckų trečias sū
nus, tapo inžinierium. Jo sesuo 
dantų gydytoja ištekėjo už dan
tų gydytojo dr. R. Giedraičio. 
Jaunasis inžinierius J. V. Vinc
kus gimė 1945 vasario 16 Su
detų krašte, Vokietijoje. 1949 
kartu su tėveliais atvyko į So. 
Bostoną^ Baigęs seselių vedamą 
pradžios mokyklą ir technikos 
vidurinę mokyklą, 1962 įstojo į 
Northeastem universitetą, ku
rį birželio 18 sėkmingai baigė 
ir gavo inžinieriaus B. S. dip
lomą.

Skautai vyčiai birželio 10 iš
plaukė į Atlantą žuvauti. Su
gūžėjo net 15 asmenų. Išvyką 
suorganizavo Herkaus Montės 
sk. vyčių būrelis su psl. A Bai- 
ka prieky. Didžiausios žuvies 
pagavimo konkursą laimėjo si.

15. Smulkios įvairių asmenų 
ir organizacijų, išlaidos, po 11. 
13 žygio apmokėtos užsilikę 
sąskaitos (24 sąskaitos) —spau
dos darbai, telefonai, susiraši
nėjimai, kelionės, telegramos, 
laikraščių iškarpų rinkinys, per
rašinėjimai irpan. —716.11- 
dol.

Šią apyskaitą su visom deta
lėm patikrino ir patvirtino lap
kričio 13 žygio koordinatoriai:

Algirdas Budreckis, Romas 
Kazys, Antanas Mažeika, Juo
zas Miklovas, Antanas Snieč
kus.

Kas norėtų skelbtis Darbininko 
prašomas skambinti:

Rasa Navickaitė šiais moks
lo metais baigė šv. Silvestro 
mokyklą su aukščiausiais pažy
miais ,— aukso medaliu ir lai
mėjo Sacred Heart, Sag Har- 
bor gimnazijos stipendiją Be 
to, šiais mokslo metais kalbų 
sakymo varžybose, kur iš 1,200 
mokinių buvo atrinkta 40, ji ir
gi laimėjo pirmąją vietą; taip 
pat “spellinūno” varžybose, 
kur dalyvavo 400 mokinių, Ra
sa laimėjo pirmą vietą. Apie 
tai rašė laikraštis “World Jour
nal Tribūne”. Rasa priklauso 
jaunųjų kanklininkių “Vaidilu
čių būreliui ir reiškiasi lietu
viškame gyvenime. Ji priklau
so taip pat Marijos Pečkauskai- 
tės moksleivių ateitininkų N. 
Y. kuopai ir yra jaunesniųjų 
moksleivių būrelio pirmininke. 
Rasos brolis Vytautas neatsilie- 
.ka nuo sesers ir šiais mokslo 
metais šeštoj klasėj iš 150 mo
kinių kalbų sakymo varžybose 
laimėjo pirmą vietą.

S. čiurlys

IžnuOmojam 1-3 kambariai 
su baldais ar be baldų. Cent- 
ralinis šildymas, šiltas van- 
duo, šviesa, gazas, virtuvė ir kt. Algis Kriščiūnas. Viso pagauta 
patogumai. Arti prie Canarsie virš 100 žuvų ir 2 rykliai, 
linijos De Kalb stoties. Kaina 

Atitaisome. Praeitame Darbi- 35-50 dol. į mėnesį. Skambinti 
ninko numeryje, 4 psl., apra- 5-3 vai. vak. telef. EV 6-0923. 
šant lietuvaitės emalio darbus, VL Geibavičius, 73 Wyckoff 
įsibrovė nemaloni korektūros Aye., Brooklyn, N.Y. 11237. 
klaida: Ina Nenortienė pavadin
ta Nina. Už klaidą atsiprašom.

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. Norį turėti privatų kamba
rį vienam asmeniui, moka 60 
dol. Norį 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- karais GL 5-7068.

Fabijonas Gaidys, gyvenęs 
Ozone Park, N. Y.,' sulau
kęs 74 m. amžiaus mirė birže
lio 27. Po pamaldų Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, laidoja
mas birželio 30 Cypress Hills 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na Ona, dukros Ona Sticht ir 
Izabelė Kerlla bei 6 anūkai. Ve-

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistui — Jsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja Žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Wlnter Street — 7 aukftas, 
Boston. Mus ; Tai. 424-1340

Mtan O’SuKvaa

Organizuojamai autobusas; 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 30. Autobusas išeina 
sekmadienį, 6:30 v. ryto, tuoj 
po mišių, kurios bus laikomos

Yarontirs IL (Ktaulytė) Keto 
lineidcnė, anĮantmd ta m. am- ■ 
M p®, flįta ligos 8* 
gūžės 27. Ji buvo Juozo A. Keto 
tinako, The Boston Glebe ka- 
hmnrisio ir miesto valdybos re
porterio, žmona. Veikmė bu
vo ne tik pavyzdinga motina ir 
namų tvarkytoja, bet taip pat 
mėgo vandens apartą ir su šei- 
ma yra attikusi Bgas taikines. 
Atsiliepiant į prez. Johnsono 
kvietimą “Pamatykite pirmiau 
Ameriką”, Keblinskų šeima 
1965 savo dideliu laivu per
plaukė Mississippi upę — nuo 
Minneapolio, Minn., iki New 
Orieans, La. — padarydami 
2000 mylių kelionę. Taip pat 
ir kitose kelionėse ji padėdavo 
vyrui valdyti didelį laivą. Lai
dotuvių .pamaldos įvyko gegu
žės 31 šv. Kazimiero bažnyčio
je, Worcester, Mass. Jas atlai
kė kun. J. Jutt, asistuojamas 
kun. A. Volungio ir kun. J. Ste
ponaičio. Pamaldose dalyvavo 
burmistro pavaduotojas Ar
tinu* G. Coffey, policijos vadas 
E. L. McNamara ir daug fetę 
aukštų Worcesterio ir Bosto
no miestų pareigūnų.

Kun. A. Kontautas su grupe 
šv. Sebastijono mokyklos mo
kinių birželio 25 išvyko į Pran
cūziją, kur lankys specialius 
dviejų mėnesių kursus prancū
zų kalbos pagilinimui. Dalyva
vimą šiuose kursuose organi
zuoja šv. Sebastijono aukštes
nioji mokykla ir kun. A. Kon
tautas vyksta kaip mokyklos 
siunčiamas grupės vadovas.

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

Vytenis Vasyliūnas gavo daktaro laipsnį 
siektus rezultatus, šiemet bir
želio 9 MIT buvo suruoštas me
tinis diplomų įteikimas, kurio 
metu Vyteniui V ašy liūnui buvo 
įteiktas diplomas. Iškilmėse da
lyvavo profesoriai, fakulteto 
nariai, daug svečių ir dokto
rantai bei gauną bakalauro ir 
magistro laipsnius. Nors Vyte
nis Vasyliūnas studijavo fiziką, 
bet jo universitetas laikosi vi
duramžių tradicijų, kada fizika 
priklausė filosofijai ir Vyteniui 
yra suteiktas filosofijos dakta
ro laipsnis — Ph. D.

Vytenis ir toliau lieka dirbti 
tame pačiame universitete kaip 
asistentas profesorius, šalia fi
zikos jis neužmiršta ir muzi
kos, be kurios nepraeina nei 
viena diena. Vyteniui Vasyliū- 
nui linkėtina sėkmės abejose 
profesijose, nes muzikoje jis 
yra nemažiau pažengęs, kaip fi
zikoje. E. J.

PRIERAŠAI
Žinojau apie Nr. 2, 4, 6, 10 

išmokėjimus ir pritariau, susi
taręs su kitom kolegom. ' i

Nr. 5, 15 išlaidos savaime 
suprantamos ir nereikalaujant 
čios pritarimo.

Kitos sumos padalytos be. 
mano žinios ir nepareiškiu nuo
monės dėl jų, kadangi sužino
jau post factum.

Budreckis

Muzikos draugija Gama, 
Queens, N. Y., šią vasarą su
rengs tris pasirodymus N. Y. 
miesto parkuose. Liepos 8 d. 
7 vai. vak. koncertuos Forest 
Park Music Grove, Woodha- 
ven Blvd., Woodhaven. Liepos 
30 d. 2 vaL popiet — speciali 
programa vaikam ir paaugu- 
siem N. Y. State pavilijone, 
Flushing. Rugpjūčio 25 d. 7:30 
y. y. Singer Bowl, Flushing. Vi
suose šiuose koncertuose pa
sirodys ir kylanti žvaigždė — 
lietuvaitė Astra Butkutė.

New Yorko lietuvių filatelis- 
tę draugija išleido savo biule
tenio liepos nr. Aprašomi to
liau lietuviški pašto ženklai, 
atskiros jų laidos, Kauno pašto 
antspaudai. Redaguoja W. E. 
Norton Philadelphijoje. Redak
cijos narys New Yorke — K. 
Matuzas.

Jonui Pašukoniui padaryta 
akių operacija. Dabar ligonis 
sveiksta dr. Vytauto Avižonio 
priežiūroje.

Darbininkas nuo kitos savai
tės, per visą liepos mėnesį ir 
rugpiūčio pirmas tris savaites, 
pasirodys tik vieną kartą savai
tėje — trečiadieniais.

Vasaras atostogom pas savo 
gimines Chicagoje birželio 23 
išvyko šv. Petro parapijos kle
bonijos šeimininkė B. Skabai- 
kaitė. Ją pavaduoja ponia 
Bichnevičienė.

Bostono lietuvių skautų Žal
girio tunto DLK Kęstučio drau
govės stovykla bus nuo rug
pjūčio 6 — 12. Stovykla bus 
Adams Pond Camp, Barstead, 
N. H. Stovyklos viršininku pa
skirtas tos draugovės draugi
ninkas Antanas Saulaitis, S. J. 
Bostono skautai turi registruo
tis iki birželio 30. Stovyklos 
mokestis 25 dol.

Skiltininkų kursai rajono 
mastu įvyko gegužės 27-28 
Lisbon, Conn. savoje stovykla
vietėje. Iš Bostono juos lankė 
ir gavo atitinkamus -atžymėji- 
mus: Marius Žiaugra, Donatas 
Baškys, Vytautas Durickas, Da
rius Subatis ir Gytis Žiaugra.

Tretininkų Brolijos susirin
kime birželio 18 nutarta liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais neturėti 
Brolijos susirinkimų. Ta pačia 
proga nutarta ir vasaros metu 
dalyvauti Brolijos pamaldose, 
kurios būna trečią mėnesio sek
madienį 2:30 vai. popiet.

Kazimieras Šimanskas birže
lio 6 baigė Long Island uni
versitetą. Studijavo chemiją ir 
gavo bakalauro laipsnį. Jis yra 
sūnus Emilijos Šimanskienės, 
Darbininko skaitytojos, ir jau 
mirusio čarlio Šimanskio. Mo
tina gyvena 17 Barbey St., 
Brooklyne.

K. šimanskas birželio 12 
pradėjo dirbti chemijos tyrinė
jimo’ darbus Geigy Chemical 
Corp. Praeitais metais 
rugpiūčio 3 Marijos Magdale
nos bažnyčioje Pocantico Hills, 
N.Y. jis susituokė su Linda 
Roth. Giminės linki Kazimie
rui daug laimės ir pasisekimo 
naujam gyvenime. Gi pats Ka
zimieras dėkoja .visiem, kurie 
jam bet kokiu būdu padėjo 
baigti mokslą, ypač savo mie
lai tetai Onai Volskienei už fi
nansinę paramą, labiausiai sa
vo mamytei už visokeriopą pa
galbą.

Gaila, kad šios šventės nesu
laukė o tėvelis Čarlis šimans- 

lionis pašarvotas J. B. Shalins kas, kuris daugel metų laikė 
mėsos krautuvę 483 Grand St., 
ir kuris mirė praeitų metų ko
vo 27.

phijos, kur rezervacijas galima 
daryti 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 6 v. pranciškonų koplyčioje, B II

Grįž- 680 Bushwick Brooklyne.
tama rugsėjo vakare. Vietas Kelionė dol., įskai- I
reikia rezervuoti iš anksto. Ke- tant ir įėjimą pikniką Regis-1
lionės reikalais kreiptis į Dar- truotis Darbininko administra-1 %
bininko administraciją, 910 rijoj GL 2-2923, vakarais GL UbmmmZS 11
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 5-70M, pas M. Salinskienę — •. _______ ,
Y. 11221, telef. GL 2-2B23, va- VI 7-44M ir pas E. Ksietiene L įS-.

ST 2-6814. ma kumttota^
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