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Bet taip pat ar gana tylaus pasitenkinimo, kad kiti 
pasako užuojautos žodį apie pavergtas tautas?

Goldbergas turėjo kelti Baltijos valstybių reikalą..
Laisvės draugai amerikiečiai sustiprino balsus už pavergtas tautas ryšium su Ko
sygino veidmainiavimu, kuriuo jis garsi nosi Jungtinėse Tautose ir spaudoje

Congressional Record birže- tą pusę, kada tarptautinis plėši- su premjeru Kosyginu, bet ir 
lio 26 paskelbta kongresmano kas pagrobia savo kaimynų te- Arthur Goldbergas, mūsų at- 
Harold R. Collier, Illinois res- ritoriją. Dabartinių laikų aplin- stovas Jungtinių Tautų Orga- 
publikono, kalba Atstovų Rū- kybėm nepripažinimo politika nizacijoje, turėjo panašiai kel- 

"muose.Kreipdamasisį Atstovų prilygsta sutikimui.
“Pone pirmininke, ne tik 

prezidentas Johnsonas turėjo 
iškelti Baltijos valstybių nepri
klausomybę savo pasikalbėjime

Rūmų pirmininką, atstovas Col- 
lier kalbėjo:

“Pereitą penktadienį prezi
dentas Johnsonas susitiko su 
Sovietų premjeru Kosyginu 
Glkssboro, N.J. Manoma, jie 
diskutavo tokius esminius rei
kalus kaip viduriniai rytai, 
Vietnamas, sutartis atominių 
ginklų plėtimuisi apriboti ir su
tartis dėl priešbalistinių rake
tų. Pagal Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorių ‘kiekviena šalis 
galėjo kelti klausimus, kurie ją 
interesavo’. Tikrai, šie dalykai 
yra svarbūs ne tik gyventojam 
didžiųjų valstybių, kuriom at
stovavo du vadai, bet ir šimtam 
milijonų kitų gyventojų visame 
pasauly. Aš tikiu, kad prezi
dentas Johnsonas padarė, ką 
galėjo, kuo įtakingiausiai pri
statyti Jungtinių Valstybių pa
žiūras, kad sovietinis svečias 
patirtų nedviprasmiškai, jog 
Amerika gins savo interesus vi-

Vėl grįžtama prie Vietnamo

Addabbo prašo eigos Kongreso rezoliucijom
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iškelti — tai Baltijos valstybių rabų konflikto baigę liepos 4 liepos 4) nuėjo vėjais. Klausi-

Prancūzijos ir-Sovietų nuomo
nės beveik sutampa dėl Viet
namo ir vidurinių rytų.

domosios valdžios šefas turėjo sesija kalbas dėl Izraelio — a- kos dienų- kalbos (birželio 17-

dūriniuose rytuose ir sykiu m —• • • *
J. Tautose kalbėjo 14 dienų ir — nieko

"Vienas dalykas7^ur^ vyk- Jungtinių Tautų nepaprasta nesurinko" nė viena. KėtūrioU-

— Vokietijos policija tiria 
skandalą — paaiškėjo, kad P. 
Korėjos agentai pagrobė ir išsi
gabeno lėktuvu 14 korėjiečių, 
daugiausia studentus.

nas ir ėmė glaustis vėl prie 
Maskvos. Glaustis labiau nei 
kuris satelitas.
Maurer turėjo Jungtinėse Tra

buvo nukreiptas vidurinių ry- zuotos zonos ir P. Vietnamo ri
tu bylos, Kosygino kelionės į duje. Nuostoliai iš abiejų pu- 
Jungtines Tautas. Dabar vėl 
grįžta dėmesys į Vietnamą.

mirti už tariamą valstybės iš- Ryšium su tuo Mobutu uždarė . , „
davimą ir gyvenęs Ispanijoje. sienas, paskelbė karo padėtį. na ?a u I.n 1 °„ ’. ?eP1^aaus?~ jau pripažįstama: “Johnsono
---------  ■ — Ar tai tikns dalykas, «r tik !".° ; Mją. Buto U- Kosygino kalbos praėjo be jo-

gandas Tshombės grobimui pa-
Paguoda turistam po Wa>hmg- teisinu _ neaišku.

vykdys karą pietų rytų Azijo-

nlty oC VSJL (Uetvrto

nepriklausomybės atstatymas balsavimais, ir nė vienas siūty- mas numatoma grąžinti vėl 
de facto. Nors Estijos, Latvijos mas nebuvo priimtas. Jugosla- Saugumo Tarybai.
ir Lietuvos aneksija, įvykdyta rijos ir kitų 17 rezoliucija, Laimėtoju laikomas- Izraelis. 
1940 m. liepos 14, trijų valsty- kad Izraelis pasitrauktų į savo Pralaimėtoju Sovietų Sąjunga, 
bių inkorporacija į Sovietų Są- sienas be jokių sąlygų tesurin- nekalbant apie arabus. Dar di- 
jungą niekad nebuvo Jungtinių ko 53:46 balsus. Lotynų Ame- dėsnis pralaimėtojas J. Tautų 
Valstybių pripažinta. Nors ne- rikos 20 valstybių rezoliucija, organizacija.
pripažinimo politika yra girti- kad Izraelis pasitrauktų į savo ■
na, man rodos, kad ji yra per sienas ir kad būtų pripažinta — Liepos 4 šventėje keliuo- 
pasyri. Mes turėtume padaryti baigta karinė padėtis, surinko se žuvo 678. Buvo numatyta 
daugiau negu tik nusisukti į ki- 57:43. Dviejų trečdalių balsų 700-800.
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BALSAS IŠ BALTIJOS KAPO — kuris 
demaskavo Kosygino veidmaniavimą

“Kukliame skelbime N e w 
York Times komitetas priminė 
kaip vieną iš Ribbentropo-Mo- 
lotovo sutarties 1939 rugpiūčio 
28 piktų vaisių, kuris Kremlių 
paskatino pagrobti 1940 birže
lio 15 Baltijos valstybes —Lie
tuvą, Latviją ir Estiją”.

Žurnalas pakartojo istorinius 
faktus — aneksiją, rusifikaciją, 
genocidą iki vieno milijono 
žmonių. Pakartojo tuos Kosygi- 

ence (29 West 57th. St. New no žodžius, kuriuos buvo primi- 
York, N.Y. 10019). [nukelta į 2 psl.)

America, jėzuitų žurnalas, 
liepos 8 parašė ilgą 65 eilu
čių atsiliepimą, antrašte “Bal
sas iš Baltijos kapo”:

“Kreditas už vieną iš geriau
sių darbų, kuriais demaskuoja
ma Sovietų premjero Aleksei 
Kosygino kalbos JT pilnatyje 
birželio 19 neįtikėtina hipokri- 
žė, — tenka lietuvių grupei, 
pasivadinusiai Committee to 
Restore Lithuania’s Independ- 

jas dažnai panaudoja kaip ru
porą komunistinei propagan
dai ir įžeidinėjimui Jungtinių 
Valstybių, josvadų ir jos žmo
nių. Sovietų atstovai piktnaudo- 
ja mūsų svetingumą savo pik
tom tiradom Jungtinėse Tauto
se, kurios yrą mūsų didžiausia-

ti šį reikalą, kada Jungtinėse 
Tautose pasirodė Sovietų va
das.

“Sovietų Sąjunga ir jos sa
telitai tarptautines organizaci- me mieste ir finansuojamos 

------------------------------------------------ daugiausia pinigais, sumokė
tais Amerikos! mokesčių mokė
tojų ar paskolintais Amerikos 
bonų pirkėją. į Sovietiniai vadai 
užmiršta, kųp amerikiečių 
kraujas buvo įliejamas ir kaip 
amerikiniai feodai buvo skiria
mi antrojo pasaulinio karo me
tu Sovietų Sąjungai ir jos sa-tu Sovietų 
telitam gelbėti nuo pralaimėji
mo. i

“Kai Sovietų Sąjungos pa
grindinis ginklas yra melai, tai

— Jungtinėm Tautom posė
džiaujant Egipto kariuomenė 
susikovė su Izraelio kariuome
ne rytiniame Sueso kanalo 
krante. Liepos 4 Izraelis prane
šė numušęs vieną Egipto lėktu
vą, kitas pabėgęs. Egiptas tai 
neigė. |

— Kosyginas, liepos 3 grįžęs

— Rumunijos min. pirminin
kas Maurer, kuris prieš savai
tę lankėsi Baltuosiuose Rū
muose, liepos 4 jau buvo Pe- 
kinge. Maurer nesutaria su 
Maskva dėl vidurinių rytų ir 
dėl Varšuvos pakto.

— Amerikos laivo -Liberty 
įgulai įsakyta neduoti spaudai 
jokių pasikalbėjimų apie Izrae
lio užpuolimą, kurio metu 34 
amerikiečiai žuvo ir 75 sužeis
ti.

— Belgija liepos 5 paskelbė,
kad suteiks George Bidault, Dabar jos esą 466,000. Genero- 
Prancūzijos buv. min. pirmi- las nori, kad didesnis kariuo- 
ninkui, azyli, jei jis susilaikys menės skaičius spaustų prieši
nu© politinės veiklos. Dabar ninką iš karto keliose vietose. 
Bidault yra Brazilijoje. Jam' Kariuomenės daugiau reikia 
jau 64 metai. ypačiai, kad komunistai sustip-

Birželio 30 su lėktuvu buvo 
pagrobtas ir nugabentas į Alži- 
rą Tsbombe, buvęs Katangos, 
paskui Kongo ministeris pir
mininkas, dabartinio Kongo 
prezidento J. Mobutu nušalin-

kima, kad ir kiti eis kaip *IHo.. n<jzitvriu rezultatu 
Laikas parodė, kad Titas nebe- ^ Y.tt^ iepos 1) 

_ teko Indijos Nehru; Egipto
- ArM draaiMta nukuo- susikom-

Hj®, susigundę sovietine pagal- ProB^u™- Titas pasijuto vie- 
ba kare. Neteko 22,000 gyvy
bių, 30,000 kr. mylių teritori
jos. Egiptas neteko pajamų: 
1,5 mil dol. iš turistų savai- x 
tei, 5 mtf. dol. ii kanalo. Net ‘<« liniją, bet ne Ktas.

lyginti su pernai gegužės mėn. jeigu kanalą sutaisytų, juo ne- 3. Klimatas po šermukšninės nesantaiką tarp arabų ir Izrae- 
Priemiesty 0xon, Md., Mary- leista naudotis Amerikos, Ang- ...Po Glassboro konferencijos lio, arabų neapykantą Ameri-
land banko skyrius turėjo užsi- lijos ir Vokietijos laivam — buvo skelbiama, kad klimatas kai, Anglijai, o kur chaosas, ne
daryti, nes nuo 1965 gruodžio o tai sudaro vėl 1 mil. dol. mui- tarp Johnsono ir Kosygino pa- pasitenkinimas, ten ir laimėji-
buvo penkis kartus apiplėštas. tų savaitei. gerėjęs. Praėjus gerai savaitei mas Sovietam.

. U. S. News.. .pranešimu, Ne- 
braskos kongresmanas Cun- 
ningham įspėjo savo rajono 
rinkikus, kad nesą saugu šią 
vasarą lankyti Washingtoną. 
Esą nusikaltimų skaičius gegu-

Amerikai nereikia atsakyti to
kiu pat ginklu. Visai Amerikai 
reikia tik kalbėti tiesą apie ko
munistinę imperiją. Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos nepriklauso
mybė turėtų būti atstatyta, ir 
tie, kurie kalba Jungtinių Vals
tybių ir jos gyventojų vardu, 
turėtų .nuolatos kartoti ir kar
toti šią tiesą, šaukdami ją nuo 
stogų, kada tik pasireiškia pro
ga. Kodėl nepradėti tai nuo 
Jungtinių Tautų?”

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITES — ar 
prezidentai derinasi su Kongreso valia
Daily News liepos 5 paskel

bė ilgą Ted Lewis straipsnį 
apie raštus, kuriais prezidentai 
skelbia pavergtų tautų savaites, 
ir sako, kad jie visai nesideri
na su Kongreso žodžiais ir min
timi.

Kongresas — sako autorius 
— parinko liepos trečią savai
tę pavergtom tautom minėti. 
Kongreso ręzoliucijos kalba bu
vo aiški: Kongresas priešingas 
“taikingai koegzistencijai”, kol 
raudonų satelitų žmonės atgaus 
“savo laisvę ir nepriklausomy
bę”. Mintis esą tiek pat aiški, 
kaip ir rezoliucijoje dėl Tenki
no įlankos.

Pastebėtuose opinijos ženk
luose dėmesio vertas ne tik Lie
tuvos vardo priminimas — taip 
sakant, tylos laužymas ir so
vietinio nusikaltimo bei jo 
veidmainiavimo priminimas. 
Dėmesio vertas ir kritiškas pa
sisakymas dėl vyriausybės poli
tikos pavergtųjų tautų atžvil
giu. Tą politiką vadina “pa
syvia”, laiko ją priešinga Kon
greso priimtai politikai, reika
lauja iš vyriausybės aktyvesnio 
Įsipareigojimų vykdymo. Reika
lauja ne nužemintai klausytis 
sovietinių kaltinimų Amerikai,, 
bet stumti Sovietus į gynimosi 

_ poziciją, sodinti juos į kaltina
mųjų suolą.

Tie opinijos balsai yra pne- 
šingi vyriausybės dabartinei po- 

_T , .. . .. . , . zicijai, kuri nerado net reikaloNuo Vietnamo dėmesys nno spaudimą pne demditan- demaskuoti Jungtinė.
se Tautose, kaip anksčiau tai 
būdavo daroma.

— Prezidento rinkimai Viet
name rugpiūčio 3. Nesutarimas 
dėl kandidatų pašalintas. Gene
rolam įsikišus, min. pirm. Ky 
sutiko būti kandidatu į vice
prezidentus. P. Vietnamo kata
likų grupė siūlė, kad ir vienaę 
ir kitas prieš rinkimus pasi
trauktų iš einamųjų pareigų.

— Apsaugos sekr. McNama- 
ra ir valstybės sekr. pavaduo
tojas Katzenbachas liepos 5 iš
vyko į Vietnamą kalbėtis su 
gen. Westmorelandu, kuris rei
kalauja daugiau kariuomenės.

yra nuskandinti Congressional 
Record, tai lietuvių pareiga 
juos iš ten iškelti, multiplikuo
ti ir padaryti žiųomus ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp savo 
gyvenamos vietos kitų ameri
kiečių.

Lietuvos Vyčiai atliko ir at- 
____ t _ lieka didelį darbą dėkodami. 

kad grobi- Tautose parodė, kad tų “neu- Jei jų darbas būtų praplėstasNeabejojama, 1 _ ______ _______ _
mas suorganizuotas Mobutu vy- tratiųjų” ^nebėra — “neutralie-
riausybės. Savo ruožtu Mobu- jp» nuėjo su Maskva. tarp savo vietos amerikiečiu ar
■tU. P3Ste1^’ kat,dl; /Tet?ni 2. Tito mitas. Valstybės vietos ^oje - opinija iug- 
lėktuvai užėmę Kmshasa (bu- plansninK, ^iMiiės *«• B»reigojimas vyriau-
vęs Stanleyville) aerodromą, -Agį

skelbė, kad Jugoslavijos Ti- ■ ____
tas atitrūko nuo Maskvos ir .ė-

Izraelis ir arabai, agresija ir 
okupacija, Kosyginas ir Johnso
nas, Kryžius ir Birželis, Savai
tė ir Kasdiena — vis tai pa
žadino naują kalbų verpetą. Į 
jį mėgino įsijungti ir lietuviš
kos jėgos — Vliko raštas J. 
Tautų nariam, Alto raštas am
basadoriui Goldbergui, Nepri
klausomybės Atstatymo Ko
miteto raštas New York Ti
mes (nuorašai Kongreso na
riam), Kanados lietuvių raštas 
Montręalio spaudoje ryšium 
su paroda (redakcijoje negau
tas). Gal būta ir daugiau dar 
lietuviškų pastangų, k u r i os 
mum nėra žinomos.

Žymim tuos lietuviškos vei- 
klos ženklus. Manom, kad apie 
juos turi ir kiti lietuviai žino
ti. Nemanom, kad jie lieka be

Tačiau, autoriaus teigimu, 
'vyriausybė skirtingai žiūri į tas 
dvi rezoliucijas. Rezoliuciją dėl 
Tonkino įlankos laiko pagrin
du savo veiksmam Vietname. 
O rezoliucija dėl pavergtų tau
tų savaitės esanti lyg nepriim
tinas Kongreso kišimasis į vyk
domosios valdžios politiką. Pre
zidentų proklamacijos, kuriom 
skelbia tas pavergtų tautų sa
vaites, esančios blankios. Pre
zidentas Eisenhoweris 1959 
dar kalbėjo apie “Sovietų do
minuojamas valstybes”, o pre
zidento Kennedy 1963 buvo

(nukelta į 2 psl.) 

siu nepaprastai auga.

— Propagandą prieš Ameri- • laikraščio skaitytojam 
pakartojame amerikinės opini
jos balsus ne tik kaip “įdo
mią” amerikiečio nuomonę. Ne 
tik tam, kad tie žodžiai ramina
mai glosto širdį: va, amerikie-

ką vėl siekią stiprinti. Švedi
joje vėl rengiamas tarptautinis 
spektaklis,- kuriame bus apie 
400 “delegatų” (tarp jų ir “pa
saulinės bažnyčių tarybos” at
stovas Martin Niemoeller, Li
nus Pauling, dr. M. L. King). 
Spektaklio tikslas — pasmerk
ti Ameriką dėl Vietnamo.

Įvykiai Jungtinėse Tautose 
ar aplink jas apgriovė pasitikė* amerikiečių balsam. Jei balsai 
jimą kai kuriais mitais.

1. “Neutraliųjų” mitas. Vals
tybės sekr. Dalies neutralumą 
laikė nemoraliu dalyku. Prezi
dentas Kennedy neutralumą 
pakėlė į “dorybes”. Dėjo daug 
vilčių į “neutraliuosius” lųdiją, 
Jugoslaviją, Egiptą. Izraelio — 
arabų konfliktas Jungtinėse

reikšmės opinijoje. Mėginam 
žymėti ir tuos opinijos ženk
lus — kiek jie mus pasiekia. 
O pasiekė pvz. (skaitytojo A. 
M. dėka) pranešimas, kad N.Y. 
Times įdėtą skelbimą — pa
klausimus Kosyginui — New 
Yorko kongresmanas Addabbo 
pirmasis įtraukė į Congressio
nal Record; žurnalas “Ameri
ca” tam skelbimui skyrė spe
cialaus dėmesio. Įtrauktas į 
Congressional Record ir to pa
ties kongresmano pareiškimas 
lietuviško kryžiaus iškilmėse. 
Pasiekė taip pat (skaitytojo A. 
Ą. dėka) ištrauka iš Congres
sional Record su kongresmano 
Harold R. Collier kalba. Pasie
kė ir Daily News su atsiliepi
mu apie prezidentų skelbiamas 
pavergtų tautų savaites. Pasie
kė taip pat vėl ir vėl naujos ka
rikatūros kur ryšium su Izrae
liu minimas ir Lietuvos var
das.

Taigi šiuo metu ženklų pa
gausėjo.

čiai mūsų neužmiršta...
Taip, amerikiečiai neužmirš

ta tų, kurie ir patys savęs ne
užmiršta. Užmiršta tuos, kurie 
pasitiki, kad kiti už juos viską 
darys, o jie patys gali palaukti, 
pakentėti ir padejuoti.

Amerikiečių opinijos balsai 
skelbtini tam, kad žadintų 
tarp pačių lietuvių aktyvumą. 
Aktyvumą virsti ruporais tiem

4. Laimėjimo mitas. Po J. 
Tautų kalbų sakoma, kad lai
mėjo Izraelis daugiausia, pra
laimėjo Sovietai daugiausia. Gal 
šis tvirtinimas ims rodytis per
dėtas, jei bus prisiminta, kad 
Sovietai laimėjo chaosą, ne-



2 darbininkas 1967 m., liepos 5 d., nr. 47.

Birželis man buvo labai lemtingas
Po 17 vergystės metų Petro

nėlei leido grįžti į Lietuvą. 
Chruščiovas, mat, teikėsi tre
jus metus “dovanoti”.

1958 birželio 22 Petronėlė 
grįžta į Lietuvą. Apsigyvena 
pas dukterį. Į mokytojos dar
bą negrįžta, kaip negrįžta ir 
kiti iš Sibiro grįžę mokytojai. 
Jos vyras, buvęs pradžios mo
kyklos inspektorius, daro žy
gių Petronėlę atsiimti į Ameri
ką. Rašo laišką Chruščiovui, 
kai šis Jungtinėse Tautose dau
žo savo batu stalus. Chruščio
vas atsako: “Parvažiuok ir ga
lėsi atsivežti”. Vadinasi, Petro
nėlė tebus tau tik meškerė, o 
tu, kaip žuvelė, ant jos pakliū
si, ir aš tave sudorosiu. Rašo 
laišką prez. Kennedy, kai šis 
vyksta į susitikimą su Chruš
čiovu Vienoje, prašydamas jo 
pagalbos. Ateina atsakymas, 
bet Petronėlės vistiek nėra.

Daug žygių darė Kazimieras. 
Jam padėjo ir jo dukra Nijo
lė su savo vyru Konstantinu 
Lambrakiu, kuriuodu su savo 
vienerių metų sūneliu gyvena 
West Haven, Conn.. Viltim su
stiprėjus, Kazimieras nusiper
ka prie Waterburio namą su 
apie 14 ha žemės ir vis lau
kia. Pagaliau birželio 16 Ken
nedy aerodrome nusileidžia 
lėktuvas, ir iš jo išlipa Petro
nėlė — žmona ir motina, my
lėta ir mylima, prieš 27 metus 
neatsisveikinta pagrobta sava
me, mielame krašte, o dabar 
svečioj tolimoj šaly su džiaugs
mo ašaromis vėl sugrįžus Ka
zimierui, sugrįžus dukrelei ir 
jos šeimai.

“Birželis man labai lemtin
gas. Birželio 13-14 naktį ma
ne išvežė į Sibirą, birželio 22 
grįžau į Lietuvą, birželio 16 at
vykau į Ameriką pas vyrą ir 
dukrelę”. Bet šio birželio 15- 
16, Kazimierui išvykus jos su
tikti, jo namas buvo išplėštas 
— pagrobta televizija ir radi
jas. Taigi dar vienas birželinis 
įvykis.

★

“Kai paskutinį kartą mačiau 
Nijolę, ji buvo kūdikis”, ji pa
sakoja The Hartford Times 
bendradarbiui. “Ir kai žvelgiu 
į savo dukrą ir jos sūnelį, aš 
negaliu tikėti, kad jie yra tik
ri. Mano atmintyje Nijolė pa
ti yra kūdikis, o iš tikro ji da
bar jau su savo kūdikiu”.

Kai tas pats žurnalistas ją 
paklausia, ar ji norėtų kada 
grįžti į Lietuvą, ji atsako:

“Taip Lietuva yra mano tė
vynė. Aš esu 60 metų ir esu

Mokytoja rauna Sibiro medžius (2)
JONAS JASYS, New London, Connecticut

persena pasikeisti. Ji pasiliks 
man brangi. Ir kadangi ši apy
linkė (Bagdonų sodyba) taip 
man primena mano tėvynę, aš 
esu labai laiminga”.

Apie dešimtis laikraščių at
stovų klausinėja Petronėlę ir 
rašo straipsnius, deda fotogra
fijas, o A. P. spaudos agentūra 
paleidžia į visą Ameriką. Tas 
pats The H. T. bendradarbis 
ją klausia, ar Lietuvoj matoma 
Amerikos televizija. Ji atsako:

“Kai prez. John F. Kenne
dy buvo nužudytas, aš mačiau 
jo laidotuves ir verkiau. Aš bu
vau Kaune, Lietuvoje, tuo lai
ku ir kalbėjausi su rusais, uk
rainiečiais ir kitų tautų žmo
nėmis, ir jie visi skaudžiai per
gyveno jūsų nelaimę. Mums jis 
buvo neapibūdinamo dydžio 
asmenybė, rodos nedrįstum 
jo paliesti savo žmogišku pirš
tu”.

0 jūsų bendradarbiui ji dar 
prideda:

“Gaila, kad iki šiol Ameri
koje vis dar ginčinamasi, kas 
tikrai prez. Kennedy nužudė. 
Kad taip Sovietų Sąjungoj, tai 
vienas enkavedistas seniai bū
tų išaiškinęs ir bylą užbaigęs. 
Lyg čia dar neaišku, kas jį nu
žudė?”

Apie Stalino laikus Petro
nėlė kalbėti nenori. Jie buvo 
labai žiaurūs. Prie Malenko- 
vo kiek palengvėjo. Sibire 
žmonės jo gailėjosi. Stalino 
paminklų buvo pristatyta vi
sur. Daug jų buvo ir Lietuvo
je. Dabar jie jau nugriauti. 
Gruzijoj, jo tėvynėj, sako, jie 
tebestovi.

Lietuvoje, vienoje paplentė
je, buvo didžiulė Stalino statu
la su ištiesta ranka. Žmonės 
ten visko ant jos pridėdavo. 
Kartą girtas berniokas įsliuogė 
į tą paminklą ir bandė ant jo 
rankos pasėdėti: ranka nulū
žo, ir jis nukrito. Kadangi tai 
buvo Stalino garbinimo laikais, 
tai vyriokas buvo nubaustas 
ketveriais metais kalėjimo ir 
dar buvo priverstas “prigydy- 
ti” nulaužtą ranką. O dabar 
jau ir šis paminklas nugriau
tas. Jurbarke buvo didžiulis 
Stalino paminklas, tai trakto
rium nuvilko šalin.

Apie Stalino dukters pabėgi
mą pirmiausia lietuviai išgirdo 
iš anglų radijo. Nors įtaisyti 
stiprūs trukdytuvai, bet vistiek 
nugirstama, žmonės slaptai

klausosi ir “Voice of Ameri
ca”, bet tas jau nusibodo: ži
nios vis tokios pačios ir tokios 
pačios ir nieko gero. Amerika 
lietuviai iš viso nusivylę. Sako: 
nepajėgė susitvarkyti su tokia 
mažute Kuba, o dabar įsiklam- 
pojo į Vietnamo karą ir nepa
jėgia jo privesti iki pergalės. 
Lietuvoje mano, kad Amerika 
turės iš Vietnamo pasitraukti. 
Amerikos vardas lietuvių aky
se yra kritęs.

Apie gyvenimo sąlygas Lie
tuvoje Petronėlė nelabai nori 
kalbėti, bet kaiką išsitaria:

Kolchozuose gyvenimas ne
apsakomai sunkus. Dirba tik 
senesnieji. Jaunimas, išėjęs 
mokyklas, stengiasi likti mies
tuose. Prekių trūkumas žymiai 
jaučiamas. Bedarbių miestuose 
nėra arba bent jų nepasirodo, 
nes reiktų vykti į kolchozus, o 
to niekas nenori.

Į bažnyčias eina melstis dau
gumas tik senesnieji. Tarnau
tojai ir moksleiviai eiti į jas 
negali. Kas nori tuoktis bažny
čiose, randa kelius, nors būtų 
ir komjaunuolis. Vaikus tiky
bos moko tik tėvai namuose. 
Rožančių ir maldaknygių nega
lima nusipirkti.

Milicija yra gudri ir jos yra 
daug. Kiti dėvi tik civilinius 
rūbus. Atvykstančiam iš užsie
nio lietuviui kartais leidžiama 
vykti iš Vilniaus ir į provin
ciją pas gimines, bet tik su 
milicijos palydovais. Aiškina
masi, kad valdžia yra įsipareigo
jusi apsaugoti svečius.

Marijampolėje-Kapsuke (kai 
kieno pravardžiuojama “Kap
šiuku”), Raseiniuose ir kituose 
miestuose griuvėsių jau nėra. 
Atstatytieji namai, žinoma, yra 
valdžios. Dabar statoma ir ko- 
operatyvinių namų, kur šeimos 
užsisako butus išsimokėtinai. 
Tikrai geri dalykai tai nemo
kamas gydymas ir nemokamas 
mokslas. Tačiau, jei nori pensi

Petronėlė Bagdonienė Amerikoje tarp vyro ir dukters su žentu
J- Gaidžio 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ------ ---------------------------------------

Prezidentų ir kongreso žodžiai

Putnamo vienuolyno eodyboje iią savaitę pratidėjo 24-ji mergaičių sto
vykla

(atkelta iš 1 psl.)
dar blankesnė. Tokia pat blan
ki buvo ir prezidento Johnso- 
no pernai. Ne geresnės laukia
ma ir šiemet. Esą proklamaci
jų skaitytojui Kremliuje ne
ateis į galvą, kad Kongresas tai
kingai koegzistencijai buvo nu
matęs sąlygas — laisvę ir ne
priklausomybę pavergtom tau
tom.

Koki tų savaičių vaisiai? — 
Laikraštis priminė, kad Kong
resas savo rezoliucijoje buvo 
minėjęs 21 tautą: Lenkiją, Lie
tuvą, Vengriją, Ukrainą, Čekos
lovakiją, Latviją, Estiją, Gudi
ją, rytų Vokietiją, Bulgariją, 
raudonąją Kiniją, Armėniją, 
Azerbeidžaną, Sovietinę Gruzi-

DONELAIČIO IEŠKOJIMAS 
NORS IR PAVĖLINTAS

Vilniaus laikraščiai birželio 
23 pranešė, kad Lietuvių kal
bos ir literatūros institute pa
siryžta tiksliau patirti, kaip at
rodė Kristijonas Donelaitis. 
Mat, nėra išlikusių K. Donelai
čio jokio portreto. Dabartiniai 
jo portretai yra šių laikų dai
lininkų įsivaizduoti.

Klausimui, kiek tai bus įma
noma, tiksliau išaiškinti suda
ryta filologų ir archeologų ko
misija. Jos pirmininkas — 
filologijos mokslų daktaras L. 
Gineitis. Komisijos nariai su 
grupe studentų jau išvykę į 
Tolminkiemį, kur ieškos K. Do
nelaičio kapo, ir jei ras. tai 
iš kaukolės bandys atkurti 
portretą ...

Ekspedicijos metu taip pat 
būsianti renkama medžiaga 
apie Donelaitį ir jo laikus.

Šis žygis vėl išryškina pasi- 
gedimą kitos komisijos ir eks
pedicijos: tokios, kuri pajėgtų 
atkurti ir senąjį Tolminkiemio 
vardą, rusų paverstą į Čistyje 
Prudy ... (Elta)

ją, šiaurės Korėją, Albaniją, U- 
del -Uralą, Tibetą, Kazokiją, 
Turkestaną, šiaurės Vietnamą.

“Būtų malonu pranešti, —ra
šo laikratis, — kad po 8 me
tų, kada Kongresas pareiškė 
savo politiką, priešingą tautų 
pavergimui, padaryta kokios 
pažangos”. Deja, tokios pažan
gos laikraštis nemato. “1959 
metų rezoliucijoje visos sumi
nėtos tautos tebėra stipriame 
komnistų junge”. Po 8 metų 
pavergtų skaičius padidėjo— 
persimetė ir į šį pusrutulį (Ku
ba), plinta Afrikoje.

O šiaurės Vietnamo klausi
mas rodo Baltųjų Rūmų ir val
stybės departamento nusisuki
mą nuo Kongreso 1959 rezoliu
cijos įpareigojimų. Vietoj bent 
moralinės paramos šiaurės 
Vietnamo pavergtiesiem mūsų 
prezidentų pareiškimai rodo 
pilną pripažinimą komunisti
niam režimui š. Vietname.

siųsdinti, sakysim, amerikoniš- ; 
kų vaistų, tai turi gauti gydy- ; 
tojo pažymėjimą, kad tokių ; 
vaistų nėra visoje Sovietų Są
jungoje. Bet tokio gydytojo, 
kuris taip paliudytų, dar neat
sirado.

Mokyklose yra vienuolikos 
metų kursas. Į jas eina vaikai 
sulaukę 7 metų amžiaus. Ru
sų kalba pradedama mokyti 
antraisiais metais. Vienose mo
kyklose mokoma vokiečių kal
bos, kitose anglų. Kai kur 
miestuose yra vaikų lopšeliai 
— iki 3 m. amž. vaikam ir dar
želiai — iki 7 metų amž. vai
kam, bet už juos išgalintieji tu
ri mokėti — išskaitoma iš al
gų-

Vilniuje lietuvių tik apie 40 
proc. Dauguma gyventojų ru
sai. Kituose miestuose rusų 
mažiau. Rusai, išgyvenę Lietu
voje per 20 metų, lietuviškai 
nemoka. Aiškinasi, kad jie su
sikalba ir rusiškai.

Prieš pabėgusius į Vakarus 
rašoma labai žiaurrai. Ypač 
linksniuojamos pavardės gen. 
Raštikio, kun. Jankaus, Impu- 
levičiaus ir kitų. Žmonės ir da
bar dar gyvena baimėje.

Laikraščiuose rašomos ir 
skleidžiamos žinios, kad Ame
rikoj žmonės į bažnyčias nei
na. Kad žmonės pritrauktų, sa
koma, pusnuogės mergos baž
nyčiose šoka baletus.

Petronėlė dabar džiaugiasi 
savo laime Rodydama pro lan

gą, ji sako, kad šioje, dabar 
jau ir jos, sodyboje ji jaučiasi, 
kaip Šveicarijoje. Ir iš tikro, 
vasarą čia labai gražu. Namo 
priekyje — didokas tvenkinys, 
o už jo ir už kelio —medžiais 
apaugę kalnai. Iš kiemo pusės 
netoli nuo namo — aukštokos 
uolos. Tikrai kažin kas pasakiš
ka.

Ir kai Petronėlė apie tai kal
ba, kai rodo modernią neperdi- 
delio namo virtuvę, ji valandė
lei pamiršta „sibirines kančias, 
alkį, vergiją.: Tik pasigenda pa
vogtos televizijos, o norėtų pa
sižiūrėti.

Bagdonai dabar laukia atva
žiuojant iš Kanados jos sesers 
duktės Bronės su vyru. Ji gai
lestingoji sesuo ir dirba ligo
ninėje, o jos vyras — lietuvis 
gydytojas. Per ją Petronėlė su
sirado savo Kazimierą.

Daug sutaupysi pirkdamas per SPART-4 radiją, radio- 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fono
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą —
J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. 11731

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9 -10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379 
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

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

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

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

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais —
61-05 39th AVĖ., WOODSIDE, N.Y.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j

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

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

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co., Ine.

8,321 Unitą..
One Unit consists of share of Common Štock no par value, and one 
55.00 Debenture. Price — $12.00 per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned and from such other dealers as may 
lavvfully offer theše securities in this State.

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

Balsas . . .
(atkelta iš 1 psl.)

nęs komitetas—“nesikišti į ne
priklausomų valstybių ir kraš
tų vidaus reikalus ...” pakarto
jo ir visus komiteto klausimus 
Kosyginui. Kartodamas pasku
tini klausimą: ar Kosygino kil- 
nūsnūs žodžiai reiškia pasiryži
mą atitaisyti Stalino padarytas 
neteisybes Baltijos valstybėm, 
ar jie tėra tik hipokrizė? — 
žurnalas padarė išvadą:

“Kaip mūsų draugai lietuviai 
žino, kilnūs žodžiai, aišku, yra 
daugiau hipokrizė — tačiau 
ypatingos rūšies hipokrizė. Ko
munistinėje biblijoje, ar žo
džiai yra tikri ir taurūs, ar klai
dingi ir bjaurūs, nulemia gai
rė: ar jie padeda ar nepadeda 
komunizmui. Jei padeda, tai 
net ir Mr. Kosygino bjaurūs 
melai virsta proletariato pui
kių dorybių veiksmais".

MIESTŲ HERBUS 
NUKRIKšČIONINA

Vilniuje įsteigta heraldikos 
komisija, kurios vienas iš na
rių yra istorijos daktaras J. 
Jurginis. Mokslo ir Gyvenimo 
žurnale [1967/4] jis parašė 
straipsnį apie Lietuvos miestų 
herbus, kuris iliustruotas spal
viniais aštuoniolikos Lietuvos 
miestų herbų piešiniais.

Straipsnyje išdėstytos su da
bartinio režimo ideologija su
derintos pažiūros į Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių miestų her
bus.

Vilniaus miesto herbo pieši
nyje vaizduojamas per vande
nį brendąs vyras su vaikučiu 
ant pečių esąs ne šv. Kristu
pas, o senovės lietuvių mito
loginis milžinas Alkis. Vanduo 
jam negilus todėl, kad jis mil
žinas, o brenda jis pasirams
čiuodamas ne lazda, bet išrau
tu medžiu. Milžinui Alkiui laz
da į rankas įduota, o vaikučiui 
kryželis ir aureolė pridėta, esą, 
vėliau, po krikščionybės įvedi
mo Lietuvoj. Šv. Kristupo kul
to Vilniuje niekad nebuvę. To
dėl tikras Vilniaus herbas esąs 
— Alkis su medžiu, padedąs 
jaunystei. Kauno taurui kry
žius tarp ragų esąs irgi vėles
niais laikais pripieštas, todėl re
komenduoja Kauno miesto her
be palikti tik taurą, be kry
žiaus. Šiaulių miesto herbe da
bartiniams laikams netinkanti 
Apvaizdos akis. Dr. Jurginis ne
turi paaiškinimo, kuriuo tos 
herbo dalies autentiškumas ga
lėtų būti nuginčytas, bet vis
tiek siūlo ją rš Šiaulių herbo 
pašalinti ir jos vietoj piešti sau
lę .. .(Elta)

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven, N.Y. H42I

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

Ine.
VYTAUTAS BELECKAS

Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms , 
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N.Y.

(Rldgewood)
Tėt. EVergreen 2-6440

WINTER GARDEN TAVERN

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
38-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją. ? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahen Street, Ridgewood, Brootiyn, N. T.
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Šventasis Tėvas Paulius VI 
ypatingu paraginimu kreipėsi į 
visus yy*Jnip»ic.ir ♦itrinčmnfihis, 
r^mdamąsaaudingai atšvęsti 
Tikėjimo metoų. Jie prasideda 
šių metų biržetio 29—šven
tųjų apaštalų Petro ir Pauliaus 
šventėje ir baigsis tą pat die
ną 1968 metais, istoriškai nėra 
visiškai tiksliai ištirta, kurių

darbininkas

Romos gyventojai, jau iš senai 
mini birželio 29. Vienaip ar ki
taip būdavo paminimos šių a- 
pašfatų mirties ir šimtmetinės 
sukaktys. Paskutinį kartą to
kio šimtmečio paminėjimą pa
skelbė Pijus U, skirdamas tam 
1867-1868 m. Paulius VI pa
rinko mūsų šimtmečiui 196T- 
1968 metus.

Imūsų U ', tų. Galima pasirinkti bet kurį 
kokių ir Š jų. Kur tokia diena bus pa

skelbto vietos vyskupų, visi ka- 
tolikai ją paminės, kaip ims

Po žvaigždėta vėliava
Nepriklausomybės šventėje 

visas kraštas buvo pasipuošęs 
žvaigždėtom vėliavom. Matei 
jas plevėsuojant prie viešų įs
taigų, privačių namų, aikštėse, 
salėse, eisenose. Ta vėliavų gau
sa rodė laisvą šio krašto gyven
tojų demonstraciją, ne kokią 

'. dirbtinę ar įsakytą, kaip yra 
kitur. Ten policija įsako, tikri
na ir baudžia, jei kas prie sa
vo namų vėliavos neiškelia. 
Laikoma tai priešiška demon
stracija. Bet toks žmonių prie
vartavimas nerodo jų tikro 
nusistatymo nei pagarbos iš
keltai vėliavai. Tiktai laisvėje 
žmonės gali parodyti, kiek jiem vergiamos, tai pakeičiamos ir 
yra brangi sava vėliava ir jos 
ženklu reiškiama idėja.

užmojas: demonstruoti savo 
priešiškumą šios šalies san
tvarkai. Iš kur tai eina, nerei-

demonstracijose prasikišo rau
donos svetimų kraštų vėliavos. 
Šiuo atveju raudonoji, vėliava 
nebuvo tik koks ‘asmeninės 
laisvės ir savo Įsitikinimų’, iš
raiška, bet grasinimas ir iš
šūkis kovai.

metu ir kurią dieną tuodu apaš
talu mirė kankiniais Romoje^ 
Iš šv. Petro pirmo įpėdinio šv. 
Klemenso laiškų ir kitų šalti
nių žinome, kad tuodu apašta
lu mirė kankiniais Nerono per
sekiojimo metais — tarp 64-68 
metų. Petro ir Pauliaus mirtį

š>ę metę ypatingas tikslas
Kiekviena žmonių karta tu

rėjo būdingus savo reikalus,

sunkumus ir pavojus. Jeigu vi
sais laikais žmonijos dvasinio 
gyvenimo vadai galėjo guostis 
ar kaltinti savo laiko žmones

jų vėliavos. Okupantai tuojau 
kelia savo vėliavas ir griež
tom baudom draudžia senąsias, 
nes ics reiškia rezistenciją 
prieš okupantą. Panašiai nutin
ka ir tada, kai radikaliai pa
keičiama valstybės santvarka. 
Visos revoliucijos išeina žygin 
su savo vėliavom. Tad kur tik
tai pasirodo komunistinės rau
donos vėliavos, reikia suprasti, 
jog tuo siekiama demonstruoti 
už esamos santvarkos pakeiti
mą ir komunistinę diktatūrą. 
Užtat visai suprantamas ir 
girtinas Atstovų Rūmų nutari
mas bausti 1000 dolerių arba 
vienerių metų kalėjimu arba 
abiem baudom drauge už Jung
tinių Valstybių vėliavos Įžeidi
mą.

Vėliava, kokia ji bebūtų, ženk
lina kurią nors idėją, jungian- 
gią grupę žmonių. Pavyzdžiui, 
organizacijos pasirūpina vėlia
vom, kad išreikštų savo tiks

lius, šūkius, siekimus. Tautinės 
vėliavos yra tartum pati tauta, 
valstybinės - valstybė. Jų ženk
lai ir spalvos gana dažnai sie
kia tolimą praeiti ir garsius tau
tos ar valstybės žygius. Tuo bū
du tautinės bei valstybinės 
vėliavos riša praeitį su dabar
timi. Jos jungia kartų kartas 
kaip regimas vienybės ženk
las ir drauge Įpareigojimas bū
ti ištikimam savo tautai ir 
valstybei. Ištikimybė parodoma 
vėliavos kėlimu if pagarba, ne
ištikimybė — jos niekinimu, i- * . , ..... .
žeidimu. Tokia-šalis, kuri lėta- ku1nos
tu nykti savo ženklų pagarbai, ^e gyvename, jungia Ims- 

rr n vus žmones ir iai solidanzuo-išnyktų ir pati (L. Bert). . , . . . * ~ ,____ ..
★ J* ^“svos kiltos. Dabartinėje

pasaulinėje įtampoje ji plevė- 
Siame krašte yra pasirodę suoja priešais raudonąją vėlia- 

neleistinų reiškinių niekinti va — vergijos ir diktatūros 
valstybinius ženklus. Kai kurio- simbolį. Žmones po ja rikiuo
se demonstracijose buvo vie- jami prievarta. Tačiau istorija 
šai deginamos Jungtinių Vals- rodo, kad laisvė su savo vėlia- 
tybių vėliavos. Tai buvo daro- va lieka nugalėtoja. Turėkime 
ma protesto ženklam prieš A-' tą viltį, kai džiaugiamės šio 
merikos politiką Vietname, bet krašto laisve ir žvelgiame į iš- 
už to .protesto slėpėsi ir kitas keltą žvaigždėtąją vėliavą.

J. GERDVILIENĖ

| Šiaudinė skrybėlė

jo liemenę.

i^aos reikalavimai kartos ir daugeliu progų.
įi ir gyvybm. Kas ;, . visi turėtume skirti šiuos

... .4-,... ___ svarbesnio, kaip
rodo tikrai perailpnas nuolatos gyventi mintimi, kad

~ jgįjįjg gyvename taip, kaip ti
kime ir kad amžinybėje mūsų 
likimas priklausys nuo to, 
kaip dabar gyvename. Krikš
čionies savijauta ir elgsena 
priklauso nuo to, kiek kuris sa
vo tikėjimą pažįsta, supranta 
ir-kiėk kurio tikėjimas yra gy
vas. Tikėjimas nėra koks nors 
abstraktus reikalas nedaug reiš
kiąs gyvenime ar jo žinotum 
daugiau ar mažiau, žmogus ga
li žinoti daugiau ar mažiau me
no, poezijos, istorijos ar kito
kių dalykų, kurie jo gyvenime - mai medžiagos tikėjimo temo-

Tikėjimą pažinti ir pagyvin
ti didelę pagalba yra sąmonin
gas noras savo tikėjimu gyven
ti. Rūpestingo tėvo žodis, tar
tas Kristui: “Tikiu, Viešpatie, 
padėk mano netikėjimui” 
(Mork. 9, 23), turėtų būti mū
sų nuolat kartojama malda. 
Kiekviena dorybė, kiekvienas 
talentas nyksta ir miršta ne-

Mūsų laiko taogų užgriuvo 
daugybė iki šiol nebuvusių vi
sokių teknikos ir komerci
jos naujienų jos taip įkyriai 
siūlomos, kad ne. kiekvienas

Kova už savo krašto vėliavą 
yra kova už savo tautą ir 
valstybę, jų laisvę ir santvar
ką. Kai tauta ar valstybė pa

asmuo sugeb skirti .būtinus 
ar naudingus dalykus nuo be
verčių, atimančių be jokios 
naudos jo Įsaką, domesį, ištek
lius. Daugelis žmonių, savo su
gebėjimus, laiką, dėmesį išeik
vodami beverčiams dalykams, 
neranda laiko, Evangelijoje mi
nimos Marijos iš Betanijos pa
vyzdžiu (Jono 11), pabūti prie 
Dievo kojų, giliau pamąstyti 
apie save, apie savo santykius 
su Dievu. Dėl tų beverčių daly
kų daugelis žmonių praranda 
galimybę pasidžiaugti net pa
sauliu, žmogaus sukurtu menu, 
kultūra. Neretas net paskutinę 
gyvenimo valandą yra daugiau 
susirūpinęs jam jau nereikalin
gų medžiaginiu niekų likimu, 
negu sielos amžinais reikalais. 
Daugelyje mūsų laiko žmonių 
tikėjimas nėra miręs, bet už
gožtas kalnais visokių žemiškų 
niekų. Daugeliu atvejų visuo
menės moraliniai, socialiniai 
klausimai yra sprendžiami to
kiais kriterijais, kurie neturi 
nieko bendro su žmogaus natū
ralia garbe ir amžinais žmogaus 
gyvenimą tvarkančiais dėsniais.

Beieškodami atsakymo į Įvai
rius gyvenimo klausimus, mū
sų dienomis ne retai ir ne vie
nas apeliavo į neseniai pasibai
gusio Vatikano 11 visuotinio 
susirinkimo ir jo nutarimų dva
sią, o ne karta tas apeliavi
mas neturėjo nieko bendro su

tikėjimo motut geriau savo - ti
kėjimui pažinti ir pagyvinti. 
Sava kalba neturime gausios 
religinės literatūros. Kas nega
li pasinaudoti svetimomis kal
bomis, gali rasti nemažai nau
dos garai susipažindamas su 
veikalu Dievas ir Žmogus. Yra 
tau išversti lietuvi” kalba Va
tikano visuotinio susirinkimo 
nutarimai. Tikėkimės, kad jucs 
laiku atiduos visuomenei tie, 
kurie pasižadėjo jucs išleisti. 
Tikėkimės taip pat, kad ir mū
sų katalikiškoje spaudoje šiais 
metais skaitytojai ras pakanka-

neturi lemiančios reikšmės. 
Daugiau žinodamas, tiesa, turės 
daugiau pasitenkinimo ar gal 
net naudos, tačiau nuo to ne
priklausys jo amžinas likimas. 
Vertiname patriotizmą, mokslą, 
bendrai kultūrą. Mūsų kasdie
niniame gyvenime ir mūsų pro
to akiračiui jie visi turi dide
lės reikšmės. Daugiau moksle 
išsilavinęs asmuo gali geriau 
suprasti ir tikėjimo klausi- praktikuojami. Mūsų kasdieni
nius. Vistiek tačiau nė vieno iš niame gyvenime yra daug mo
tų dalykų negalima lyginti su mentų, veiksmų, darbų, kurie 

yra tokie patys, kokius liepia 
mūsų tikėjimas. Jie bus tikėji
mo darbai, jeigu jiem prijung
sime tikėjimo intenciją.

Šiais tikėjimo metais ir re
liginės praktikos—sakramentai 
viešos bendruomeninės maldos 
turėtų būti dažnesni, negu bu
vo iki šiol. Tai vis tikėjimui 
pagyvinti ir jam viešai išpažin
ti.

Neišeidami iš drausmės ribų 
ir Riekdami dvasinio suartėji- 

.,mo su krikščionimis nękatali-

tikėjimo svarba. Tikėjimas nė
ra laikinos vertės dalykas. Vi
si anie dalykai baigiasi su žmo
gaus žemišku gyvenimu, o kas 
Įgyta per tikėjimą trunka ir 
amžinybėje. Tuo' labiau tikėji
mo ir juo gyvenimo nereikia 
laikyti kam nors kitam daroma 
malone. Verta jaustis laimin
giem, kad tradicija virstą kar
tą šimtmetyje skelbiami tikėji
mo metai yra paskelbti, mums 
gyvenant. Būtų nieku neatlygi
namas nuostolis nepasinaudoti 
tokia proga savo tikėjimą pa- kais, gerai darys tie, kurie vie- 
gilint; ir pagyvinti tiek, kad gyg tikėjimo išpažinimus ruoš 

susirinkimo nutarimų nei rai- jis atneštų daug vaisių mums kartu su nekafalikais
de nei dvasia. Kiti vėl išeina 
viešumon, kaip Paulius VI sa
ko, “su drąsiais,- bet netiku
siais” filosofiniais ar istori
niais bandymais, liečiančiais ar 
tai tikėjimo tiesų reformavimą 
ar švento Rašto aiškinimą. Ki
ta proga Paulius VI, kalbėda
mas apie paskelbtus tikėjimo
metus, paaiškina, kad žmogusPakeliama Amerikos vifiava prie lietuviško kryžiaus Flushlng Meadows—

Coro"a parkt2Lk' Ld' prel’ J- Ba,kOna* *dd’bbo’ as- turi daug asmeninės laisvės sa-semblyman Stanley Pryor. ^Suotr. R. Kisieliaus. icuotm m

važiuos policija į nelaimės vie
tą. Galės ir tave paimti. Gal 
kartais būsi reikalingas as
mens atpažinimui.

— Ar yra užmuštų? — at
sargiai pasiteiravau.

— Kol kas žinių tikrų netu
rim. Atrodo, yra — nenorėda-

mo, niekas į mano šauksmą 
neatsakė.

Taip man po nelaimės vietą 
besisukinėjant pastebėjau ran
ką, iškištą iš po sunkių durų. 
Saulės šviesoje blizgėjo naujas 
vestuvinis žiedas.

— Rožyte-! — sušukau ir
mas mane nugąsdinti atsakė pripuolęs bandžiau pakelti sun- 
vyriškis ir apsisukęs nuėjo į įjas duris. Man pagelbėti pri
stoti- ėjo ir kiti. Pamažu nukėlėm

— Palauk! Sustok! Palauk! Tarnautojas atsargiai atplė- 
Bet traukinys buvo kurčias šė mano rankas, patraukė že- nę, lyg ieškodamas joje paguo- Rožytės ir pradėjau gražiaų- 

mano šauksmui. Jis lyg gyvatė myn liemenę ir vėl iš lėto pa- dos, tyliai šnibždėjau maldos siais žodžiais kalbinti. Bet ji 
žodžius. Maža vilties kibirkštė- šaltu ir bereikšmiu žvilgsniu 

Ko, tamsta, karščiuojiesi? iė ruseno pačiam širdies kam- žiūrėjo kažkur toli ir visiškai 
mas ant pakilimo, iki tankus —Koks traukinys susidūrė?! pūty ir jaudino iki ašarų. Kiek nereagavo į mano maldavimus, 
miškas paslėpė jį nuo mano a- Sakyk greičiau! galėdamas stengiausi valdytis r , j _>

raitėsi laukais, tai nugrimzdo- klausė: 
mas į pakalnę, tai vėl užkopda-

žodžius. Maža vilties kibirkštė- šaltu ir bereikšmiu žvilgsniu

kių. — Na tas, kuris prieš pus-
Sustojau. Sunkiai atsidusau valandį iš mūsų stoties buvo iš- 

ir, nusišluostęs stambius pra- leistas.
kaito lašus nuo veido, pasukau — Mano Roželė. Mano varg- 
atgal į stoti. Įvairios mintys py- šė Roželė, — aimanavau, bėg- 
nėsi mano galvoje: damas nuo vieno stoties tar-

— Kodėl nepaklausiau Rože- nautojo prie kito.
lės? Kodėl nepalikau skrybė- Laikydamas rankoje skrybė
lės? Ką ji vargšė viena nuva- lę, išėjau į lauką ir ilgai žttirė-

Netrukus atvažiavo valdžios Kryfię parerda
pareigūnai ir, paėmę mane, ųu- , . .
važiavo į tą vietą, kur prieš va- Vienoje iš Vilniaus katedros 
landą įsibėgėję traukiniai tren- ^opty^H įrengta Svirskio dar
kė vienas į antrą ir apsivers- !?° paroda. Tioaoje (bar
dami nusinešė ne vieną gyvy- raš°, kad tai dailės
bę muziejaus kryžių fondo dalis.

Netrukus kryžių rinkiniui bu
siančios gautos atskiros pa
talpos.

Katedros Karališkoji arba Va
lavičių koplyčia restauruota ir

jau apie nežinomus likimo pla-
bins prie jos... nunešė mano gyvenimo dalį. P1®’ P8, kažkur uzrasyu

Taip begalvodamas sugrįžau Karštos ašaros ritosi skruos- nežiūrint kiek padėtum pa- 
į stotį ir pasiteiravau apie kitą tais. Nevyriška verkti, bet aš stangu taa‘1 įvykt1- 
traukinį. Stoties tarnautojas į- negalėjau susivaldyti: neapsa- * _ _
dėmiai pažvelgė į mane, pasi- komas gailesys spaudė kruti- žiavom į nelaimės vietą. Bai- kūrinių parodos dalis. Netru- 
taisė akinius ir iš lėto tarė:

— Prieš pusvalandį trauki
niai susidūrė. Teks visą pusdie
nį, o gal kiek ilgiau palaukti, 
iki bus kelias nuvalytos.

— Traukiniai susidūrė!. Kur?
Kokie? — sušukau ir nepaju
tau, kaip įsikabinau į tarnauto-

Tik po genų valandos atva- dabar jau atdara, kaip meno

nę.
— Girdėjau, tamstos žmona 

tame traukinyje buvo, — išgir
dau lyg sapne balsą ir pajutau 
ant peties ranką.

— Taip, — sudejavau ir at
sisukau į vyriškį.

— Už penkiolikos minučių lės vardą. Be sužeistų dejavi-

sus vaizdas ir blogas^ nujauti- kus būsiantį atidaryto ir Goš
tautų koplyčia su meniškais 
marmuro antkapiais. Ir garsu
sis Vilniaus didikų gobelenų 
rinkinys pastoviai rodomas ka
tedroje įrengtojoje meno gale-

landėlę žybtelėjus vilties ki
birkštėlė staiga užgeso.

Greit iššokau iš mašinos ir 
pradėjau bėgioti nuo sužeistų, 
prie užmuštų, šaukdamas Rože-

rijoje.

vo tikėjimą vienaip ar kitaip 
išreikšti virsiniu būdu, tačiau 
formuluoti tikėjimo tiesų turi
nį ir jų išreiškimo būdą pri
klauso Bažnyčios mokančiajam 
autoritetui, o ne kiekvienam in
dividui. Jeigu kas priimtų tik 
tai, ką kuris pats susiformula
vo, tai būtą ne tikėjimas, o tik 
asmeninė filosofija. Kaip 
mcdcsle taip ir tikėjime tokiu

patiems, kad paliktume ką Pakankamai pažintas sąmo- 
nors vertingo sekančioms kar- ningas, gyvas tikėjimas žino
toms po musų iki 2067-68 mę- gaus gyvenimui teikia daug 
tų.

Kuo šiuos tikėjimo metus at
žymėsime.

Savo atsišaukime Paulius VI 
ragina vyskupus atžymėti šiuos 
metus kokiais nors viešais bū
dais. Reikia tikėtis, kad kiek
vieno krašto vyskupai tuo rei
kalu ką nors paskelbs. Kiek
viename krašte prie to prisi
derins ir lietuviai. Toliau, šv. 
Tėvas ragina atšvęsti tikėjimo 
išpažinimo dieną. Tą dieną baž- Tinio amžiaus vaikų pradžios 
nyčiose, vienuolynuose, mo
kyklose, šeimose, organizacijų 
susirinkimuose turėtų būti iš
kilmingai ir visų kartu atkalbė-

šviesos, ramybės, apsaugo nuo 
klaidų, užtikrina ramų ir lai
mingą perėjimą iš šio‘gyveni
mo amžinybėn. Iš dabar gyve
nančių nė vienas nesulauksim 
sekančių tikėjimo metę po šim
to metų. Mokėkime pasinaudo
ti mums tekusią privilegija gy
venti 1967-1968 metais.

AR ŽINAI, KAD...
— Lotynų Amerikoje mokyk-

mokyklas lanko 70 pine., vidu
rines mokyklas 22 proc., kole
gijas 4 proc.

— Lotynų Amerikos gyven
tojų kasmet priauga po 6.6 mil.
— po vieną Chicagąkų Bažnyčioje tokio išpažini

mo yra bent trejetas, ne tieso- — Lotynų Amerikos žemės 
šių meto tikslas .yra kuo mis, o žodžiais skirtingų teks- dirbama tik 6 proc.
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PLIENO BALKIAI GINČIJASI SU ŽALIUOJANČIA GIRIA
Apžiūrime arkivysk. Matulaičio namų statybą Putname
Statyba visada imponuoja 

žmogų. Kažkas atrodo didinga, 
nepaprasta, kai pamatai kylan
čius plieno balkius, konstruk
cijas, perdengimus. Pažvelk į 
rūsį, ten išvyki tikrą Dantės 
“pragarą”. Jau įtaisyta visa šil
dymo sistema. Kokios milžiniš
kos krosnys, kokie vamzdžiai 
sukasi, vingiuoja, šakojasi. Prie 
jų dar kiti, dar anokie vamz
džiai vamzdeliai, vielų vielelės! 
Tai moderniojo namo nervai ir 
gyslos. Pradėję iš rūsių, iš gi
lumos išsirausę, jie stato, lip
do iš vidaus pagrindinius griau
čius. Dar kelios savaitės, ir vi
sa bus paslėpta, užmūryta, už
tinkuota.

Toki pakilų Įspūdį pergyve
nau vieną šeštadienį, atsidūręs 
prie Matulaičio namų Putna
me. Visi žino jų istoriją — se
sutės stato poilsio namus, se
nelių prieglaudą ir juos pavadi
no arkivyskupo Matulaičio var
du. Darbas varomas visu grei
tumu, nes su pirmais šalčiais 
čia norima uždegti pirmus ži
burius ir pirmą kartą pakurti 
dideles krosnis.

Tai didelė, milžiniška staty
ba. Arti dviejų milijonų bus su
dėta Į šiuos plieno balkius, vie
las, mūrus, cemento perdengi
mus.

Ypač Įspūdingai atrodo, kai 
užlipi ant kalnelio ir žiūri į tą 
didelį statini, Į griaučius, ku
rie greitai turės tikras savo

formas. Dabar tik raudoni ge
ležies balkiai kyšo viršum ža
liuojančių girių ir su jom gin
čijasi. Girios ūžia tos garbin
gos, kam čia reikėjo tų balkių, 
kam reikėjo baisių traktorių, 
kurie verstų žemes.

Į žaliuojančią gamtą atėjo 
žmogus architektas ir kūrėjas 
ir pasakė: prie tų medžių, se
nų ąžuolų ir liepų pastatysime 
namus, kad žmogui būtų leng
va gyventi. Gamta pailsins 
tuos,kurie bus pavargę nuo ci
vilizacijos ir miesto triukšmo, 
čia poilsio namai, o to poilsio 
daug suteiks miškų plotai ir 
laukų vėjelis, pavasario diena, 
pilna kvapų po lietaus.

Į tuos namus nuvežė pats 
kapelionas kun. Vytautas Zaka
ras. Prie statybos būta lietaus. 
Pelkelių ir valkų pilna. Net vi
duje, kur jau perdengta lubos. 
Patekom į salę, kuri bus pritai
kyta visokiem reikalam. Ten 
dabar tik 
Iš kalbos 
vaizduoti, 
Prie jos
jam , kabinetam, skalbyklom 
ir virtuvėm. Jau pastatyta ir 
visokių dėžių, prakirsta skylių, 
kur turės būti mašinos, apa
ratai.

Kapelionas nuvedė mane ir 
Į tą vietą, kur bus jo butas. 
Jis vaizdžiai nupasakojo, kur 
bus sienos, kur salonėlis, vir-

vamzdžiai ir vielos, 
gali suprasti ir įsi- 
kokia ta bus salė, 
kambariai tarnauto-

WILKES BARRE, PA
Birželio 16 čia iš Temple, 

Calif., lankėsi Izabelė Simokie- 
nė-Betkauskaitė, gimusi ir au
gusi Shenandoah, Pa., prieš 
daugel metų išvažiavusi Į Kali
forniją. Ji čia aplankė savo gi
minaitį Vaclovą Ramoną, gi
musį Lietuvoje, dabar gyvenan
tį Wilkes Barre, Pa.

Izabelė yra tikra Vaclovo 
pusseserė. Nuo pradžios mokyk
los laikų jiedu susirašydavo 
laiškais, bet niekada nebuvo 
susitikę. V. Ramonas į šį kraš
tą atvyko 1950. Jis yra muzi
kas, baigęs 
riją 1937. 
koncertavęs 
je ir JAV.

Kauno konservato- 
vargonų virtuozas, 
Lietuvoje, Švedijo- 
Jau 17 metų kaip

bažnyčioje, vadovauja lietuviš
kai radijo valandėlei.

Izabelė prieš 50 metų ište
kėjo už Jono Simoko, užaugino 
dvi dukras ir jau susilaukė ei
lės anūkų. Rudenį švęs vedybi
nę sukaktį. Izabelė viena atvai
ravo automobilį iš Kalifornijos 
ir čia pasikalbėjo su pusbroliu 
Vaclovu Ramonu.

Svečiai iš Kalifornijos viešė
jo tris dienas, pirmadienį iške
liavo namų linkui, pakeliui ža
dėdami dar aplankyti Niagara 
Falls ir Chicagą. Wilkes Barre 
aplankė savo pažįstamus, kurių 
nebuvo matę jau 40 metų,— 
tai Mrs. M. Petkevičienę ir V. 
Kamarauskų šeimą.

Draugasvargonininkauja švč. Trejybės

Prel. P. Juras laiko kertinj Matulaičio akmenį, kurį šventinant įmūrijo j 
sieną. Priešais Matulaičio namų kapelionas kus. V. Zakaras.

Nuotr. G. Naujokaičio

atmatavo. Taip jis pa
tą vietą, kur matys te- 
rytmečio saulę viršum

kapelionų kambarių dar

tuvė ir vonia. Net žingsniais ir 
pėdom 
mėgęs 
kančią 
girių.

Prie
bus keli kambariai keliem ku
nigam. Jau į vieną tokį kam
barį užsisakė prel. Pr. Juras, 
vienas iš pagrindinių seserų rė
mėjų, šios statybos organizato
rių.

Pats pastatas ar nebus tik 
lietuviškas “pentagonas” ar 
kažkas panašaus. Keli didžiu
liai sparnai susistumia į vieną 
centrą ir sudaro žvaigždę. 
Viename tokiame spindulyje 
bus ir koplyčia su dail. V. K. 
Jonyno vitražais, vidaus deko
ravimais. Kituose spinduliuose 
bus kambariai poilsiautojams.

Buvo šeštadienis, bet keli 
žmonės triūsė. Aukštai, prie 
stogo balkių pasilipę, piaustė 
šveico aparatu geležį ir per 
naują jį suvirino. Pasirodo, kad 
ir prie statybos pasidaro ko
rektūros klaidos, kurias patai
syti nėra taip lengva. Ir čia, iš
kėlus kazilus, viršuje pasidarė 
nebetiesu. Tokias paklaidas ir 
taisė šeštadienį, kad nesitruk- 
dytų darbas.

Kieme dar priversta viso
kiausios medžiagos, geležies, 
plytų, cemento. Iš vidaus sie
nos yra cementinės, paskui de
dama plastikinė izoliacija, už 
jos plyta. Lubos ir grindys lie
jamos, įdedant visokias izolia
cijas. Stogas irgi bus nulietas 
iš tokios medžiagos, kuri nie
ko nesibijos.

Bet vieno daikto čia bijoma
si, — tai gaisro ar kokios kitos 
nelaimės. Valdžia labai tikrina 
statybą, nustato, kokias me
džiagas naudoti, kaip perdengti 
sienas, kaip izoliuoti. Nustatė 
valdžia ir priešgaisrinę apsau
ga-

Vienam namui turi būti pa
darytos dvi vandens sistemos, 
du dideli vandens rezervuarai. 
Vienas rezervuaras tarnauja 
šiaip einamiems dienos reika-

šventinant kertinį Matulaičio namų akmenį, publika a pžiūri statybą. Nuotr. G. Naujokaičio

— Los Angeles, Calif. dra
mos sambūris visuotiname na
rių susirinkime nutarė sezono 
atidarymui pastatyti Jurgio 
Gliaudos pjesę “Čiurlionis”. 
Tai sutaptų su J. Gliaudos čiur
lioniškojo romano “Ikaro sona
ta” pasirodymu anglų kalba. 
Antroje sezono pusėje prama- 
toma pastatyti A. Škėmos dra
mą “Žvakidė”.

Lietuvos Vyčių organiza- 
metinis seimas šiemet į- 
rugpiūčio 3-6 Dayton,

cijos 
vyks 
Ohio.

lams, o kitas — gaisro atvejui. 
Tas gaisrinis rezervuaras turi 
būti ir didesnis ir turi turėti 
kur kas storesnius vamzdžius, 
kad suspėtų vandenį išpompuo- 
ti.

Šį pavasarį čia buvo iškil
mės, įmūrytas kertinis akmuo 
kur iškirsta metų data. Staty
ba skuba, bet ji tikrai pasivė
lins. Negi tokias medžiagos 
gausybes sudės iki rudens. Pas
kui beliks dar aptvarkyti aplin
kumą. O čia galės išsitiesti visi 
planuotojai, galės susirinkti vi
si gėlių mėgėjai ir suplanuoti 
takelius, prisodinti gėlių, nes 
aplinkui taip žalia,taip miela 
ir gražu, kad tas girių žalumas 
neleis aikščių išpilti cementu.

Nežinia, kaip tos seselės iš
sisuks: tokie mūrai, tokie ną- 
mai ir tokios skolos. Reikia 
drąsos lįsti į skolas, kad galė
tum 
tęs, 
mus. 
selės
kėjimą. Tas’ir padrąsino jas di
deliem užsimojimam.

P. Jurkus

įlįsti į girią ir, ją iškir- 
pastatyti nuostabius na- 
Triūsdamos darbščios se- 
yra Įsigiję žmonių pasiti-

Lietuviu Katalikų Mokslo Akademijos 
VII-sis suvažiavimas

teologijos, 
sociologi- 

medicinos

Šeštasis L.K.M. Akademijos 
suvažiavimas šaukiamas 1967 
m. rugp. 23-27 Vasario 16 gim
nazijos patalpose, Vokietijoje.

Įvedamąją suvažiavimo pilna
ties paskaitą skaitys prof. dr. 
J. Eretas: “Mūsų krikščioniško
sios kultūros raida nepriklau
somybės laikais”. Paskui atski
rus posėdžius turės 
filosofijos, istorijos, 
jos, literatūros ir 
mokslų sekcijos.

Teologijos sekcijai vadovau
ja kun. dr. J. Jūraitis. Joje nu
matomos šios paskaitos: prel. 
L. Tulaba — “Apaštalų ir vys
kupų kolegija”; kun. dr. J. Jū
raitis — “Malda kaip asmeni
nis žmogaus išsireiškimas šian
dieninių kraštutinumų švieso
je”; kun. A .Rubikas — “Pa
sauliečio vaidmuo Bažnyčioje”. 
Filosofijos sekciją organizuoja 
prof. dr. J. L. Navickas. Isto
rijos sekcijai vadovauja prof. 
dr. P. Rabikauskas, S. J. Joje 
paskaitas skaitys: prof. dr. P. 
Rabikauskas, 
nė pažanga 
tete"; prel. 
“Kardinolo
veikla lietuvių tarpe”; dr. J. 
Vaišnora, M.I.C. — “Lietuviai 
misininkai Sibire”; dr. P. Rėk
laitis — “Du Vilniaus miesto- 
vaizdžio tipai XVI-XVIII amžių 
grafikoje”. Socijologijos sekci
ją organizuoja dr. K. J. Čegins
kas. Joje paskaitininkai yra 
šie: dr. K. J. Čeginskas — “Vi
suomeninės raidos bruožai 
šiandieninėje Lietuvoje": kun. 
dr. V. Kazlauskas — “Šiolaiki- 
nio ateizmo socialinis vertini
mas”. l iteratūros sekcijai va
dovauja ir paskaitą skaito dr. 
J. Grinius — “Laiko balsas ir

lietuviu literatūra". Medicinos 
mokslų sekciją organizuoja 
prof. dr. V. Pavilainis. Joje bus 
šios paskaitos: prof. dr. V. Pa
vilainis — “Specifinis imunite
tas virusų sukelto vėžio”;
D. Jasaitis — “Hipotermija 
jos fiziologiniai padariniai 
jos klinikinis pritaikymas”.

Suvažiavimas baigiamas 
maičių vyskupijos įkūrimo 
m. paminėjimu. Ta proga 1 
giamajame pilnaties posėdyje 
prof. dr. Z. Ivinskis skaitys pa
skaitą — “Žemaičių (Medinin
kų) vyskupijos įkūrimas".

dr.

ir

Že- 
550 
bai-

Naujas “Į Laisvę” 
numeris

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuvių svetainės gegužinė 

-piknikas įvyko liepos 2, sek
madienį, Conrad Ruth Vilios 
parke. Šioje gražioje vietoje 
lietuviai su šeimomis bei drau
gais pradėjo rinktis dar prieš 
1 vai. ir turėjo puikią progą 
pailsėti šviežiame ore, pasi - 
maudyti, pašokti prie gero or
kestro muzikos, o taip pat ir 
užkąsti gerai paruoštų patieka
lų.

Bernardas ir Pranė Karpavi- 
čiai (Karpers), lietuvių svetai
nės šefas ir žmona, sunkiai dir
bą salės naudai, atostogauja 
Ocean City, Maryland.

Šv. Alfonso parapijos jau
nimas, susibūręs C.Y.O orga
nizacijoje, vasaros metu numa
to eilę parengimų. Liepos 7 tu
rės vadinamą Watermelon Par- 
ty šv. Alfonso mokyklos aikštė
je. Liepos 12 ruošiama ekskur-

sija i Ocan City prie jūros. 
Nuo šv. Alfonso bažnyčios au
tobusas išvyks 8 vai. ryto. Kas 
norėtų šioje ekskursijoje daly
vauti, raginami iš anksto Įsigy
ti bilietus pas dvasios vadą 
kun. J. Antoszewski.

S. J. — “Moksli- 
Vilniaus universi- 
dr. P. Jatulis — 
Jurgio Radvilo

“Į Laisvę” žurnalo naujas 
numeris išeis liepos mėnesio 
pabaigoje. Šis. kaip ir pirmasis 
1967 metų numeris, bus ir ak
tualus ir įdomus, nagrinėjąs 
pasaulio lietuvių politinius ar 
kultūr-politinius klausimus.

Jei kuris lietuvis praeityje 
“Į Laisvę" gaudavo, o negavo 
1967 metų pirmo numerio, pra
šomas pranešti savo naują ad
resą. Tuo reikalu rašyti žurnlo 
administratoriui: Mr. Aleksas 
Kulnys, 1510 East Merced Ave- 
nue. West Covina, California, 
91790. Visi lietuviai, kurie 
šio pelitinio žurnalo ne
prenumeruoja. kviečiami nie
ko nelaukiant užsisakyti. Meti
nė prenumerata (JAV-se ir Ka
nadoje) — 5 dol., kituose 
kraštuose — 3 dcl.

“Į Laisvę" žurnalą leidžia L 
FB Sąjūdis, redaguoja Leonar
das Valiukas, kurio adresas: 
Post Office Box 77048, Los An
geles, California 90007.

Jonas Skirgaudas

Stasys Tallat-Kelpša, veterino 
rius valdžios įstaigoj, paskuti-, 
niu laiku sunkiai susirgo. Sta
sys, naujosios kartos ir gerai 
susipratęs lietuvis, šiomis die
nomis sveiksta šv. Agnietės li
goninėje. Linkime jam greito 
pasveikimo ir sustiprėjimo.

Lietuvių 154 Posto nariai 
dalyvaus Amerikos legionierių 
organizacijos Marylando meti
niame seime, kuris įvyks liepos 
19-22 Lord Baltimore viešbuty
je. Seime dalyvaus šie legionie
riai: Jonas Stefura, Vaclovas 
Laukaitis, Jonas Mazeravičius, 
Kazys Ožela, Algirdas Bucevi- 
cius. Vitas šiaurušaitis ir kape
lionas kun. A. Dranginis. Taip 
pat dalyvaus ir Lietuvių 
Auxiliary 154.

Šv. Alfonso parapijos 
gūsių klubas liepos 22, 
dienį, ruošia baltimoriečių tar
pe populiarią “Crab Feast” ge
gužinę. Kviečiami nariai ir jų 
draugai.

Posto

suau-
šešta-

Jonas Obelinis

baigęs 
universi- 
gydytojo

DETROIT, MICH. 
NAUJAS MEDICINOS 

DAKTARAS
Jenas Skirgaudas, 

mokslą Wayne State 
tete, gavo medicinos
diplomą. Jaunasis daktaras gi
mė Šiauliuose 1942 balandžio 
22, į Ameriką atvažiavo su tė
veliais 1949. Baigė L’niversity 
of Detroit gimnaziją ir univer
sitetą, įsigydamas gamtos moks
lo bakalaureatą.

Studijų metu, dirbdamas kar
tu su 3 kitais gydytojais, J. 
Skirgaudas surado staigaus 
plaučių paralyžo priežastį, i ž 
ką Patalogų Draugija paskyrė 
jam Bausch ir Lomb 1967 m. 
medalį.

Pasikeičiant studentais, J. 
Skirgaudas 1966 buvo išvykęs 
į Heidelbergo universitetą Vo
kietijoje, kur baigė 2 semest
rus.

Tėveliai Janina ir Ignas Skir- 
gaudai laimingi, kad pasibaigė 
jų rūpestis — abudu vaikai bai
gė aukštuosius mokslus.

Detroitiečiai linki dr. J. Skir- 
gaudui dar daugiau įsijungti į 
lietuvių organizacini gyvenimą. 
Nuo gimnazijos laikų jis pri
klauso ateitininkam, buvo uo
lus krepšininkas ir 
sporto klubo narys.

“Kovo"
J. V.

— Birutė Kazlauskaitė, Los 
Angeles, Calif., Vincento ir Va
lerijos Kazlauskų dukra, šiais 
mokslo metais baigusi Immacu- 
late Heart gimnaziją, dėl savo 
nepaprastų gabumų matema'i- 
koje laimėjo valstybinę 10.600 
dol. stipendiją ir nuo rudens 
pradeda studijuoti garsiajame 
Stanford Universitete, Palos 
Altos, Calif. Nežiūrint sunkių 
studijų, Kazlauskaitė yra uoli 
skautė ir parapijos choro narė.

— LKM Akademijos Dayto- 
no, Ohio, židinio susirinkimas 
įvyko birželio 11 dr. Alfonso 
Kisieliaus namuose, Sidney, O- 
hio. Buvo diskutuojama tema 
“Naujieji medicinos laimėji
mai”. Po dr. A. Kisieliaus pla
tesnio pranešimo i diskusijas į- 
sijungė ne tik vyresnioji kar
ta, bet ir kaip svečiai dalyvavę 
jaunuoliai, studijuoją medici
ną JAV universitetuose. Be
kalbant apie medicinos laimėji
mus kilo klausimas, ar pasiekti 
laimėjimai žmogų priartina prie 
Dievo. Atsaką susumavo dr. A. 
Kisielius tvirtindamas, kad ti
kintis gydytojas kuo daugiau 
žino, tuo arčiau Dievo. Susirin
kimui vadovavo židinio pirm, 
dr. Antanas Gasys.

— Į Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą jau įstojo šie K. Do
nelaičio aukštesniąją lituanisti
nę mokyklą baigusieji: Jūratė 
Kupcikevičiūtė, ■ Virginija Pet- 
kūnaitė ir Gintautas Šukelis. 
Institutą jie pradės lankyti ki
tais mokslo metais. Institute ei
namoji programa dėstoma ir 
neakivaizdiniu (korespondenci- 
niu) būdu. Galima įstoti bet ka
da ir bet kame gyvenančiam. 
Pagrindinis Instituto uždavi
nys — ruošti mokytojus litua
nistinėm mokyklom, kuriose 
jau ir šiuo metu daugelyje vie
tovių dirbama be tam darbui 

j reikalingo pasiruošimo. Kad 
lietuviškoji mokykla nesugrįž
tų į buvusįjį “daraktorystės" 
laikmetį, kelią tam pastoti rei
kėtų jau dabar. Ir tai galėtų 
padaryti tokių vietovių tėvų ko
mitetai ar Lietuvių Bendruo- 

' menės padaliniai, paskatinda
mi ir visokeriopai paremda
mi tokius asmenis, kurie 
polinkį lietuviško švietimo 
nybai, kad jie, dirbdami 
kykloje, pagreičiui eitų ir 
tituto neakivaizdinio kurso 
gramą. Kreiptis adresu: 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, 
Illinois 60636.

turi 
tar- 
mo- 
Ins- 
pro-

— Juozas ir Viktorija Kaza
kevičiai, iki šiol gyvenę Balti- 
more, Md., persikėlė gyventi Į 
Los Angeles, Calif., laikinai su
stodami pas savo sūnų ir mar
čią Fullerton, Calif.

— Aldona Milmantienė, Auš
ros lituanistinės mokyklos mo
kytoja, su dukrele įsiregistravo 
Į mokytojų studijų savaitę, ku
ri vyks Dainavoje ’ liepos 30- 
rugpiūčio 7. Savaitės paskaito
se dalyvaus ir kiti tos mokyklos 
mokytojai: K. Jurgutis — ve
dėjas, J. Mikulionis, S. Kau- 
nelienė, V. Kundrotienė, K. 
Daugvydienė. Studijų savaitėje 
vietų yra ir dar galima įsiregist
ruoti.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ P ASIRY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

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

Siunčiu auką ......  statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius į:
□ Garbės fundatorius ($1000)
□..Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500)
□ Rčmčjus (ma*esnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS ..

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)
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’ irjosapyih- PHILADELPHIA. PA.
kėje gyveną Leįuviai, nežiūrint* 

įlrrr',’ 
jąnčių ąjųStogų, su entuiiasmu
atė'usiu karšiu dienn ir arte- kojo svečias iš Newtowii
jąnčių ąį^stogų, su entuziasmu B’*^*T*inw ktm. dr. širvaitis, kuris
ėmė niMtl planus prideramam ***?*“?. -- *?***. jatriMi-nui persunktu p*
50 metu nuo Lietuves valstybės apylinkėj pskajnm* j,,, su&eliėjo ■ ne tik - priK
atstatymo jubiliejaus paminėji
mui. Birželio 9 įvyko dalyviais 
gausus (ritmas organi.acijų at
stovų paąitarimas. Daugumą 
atstovų sudąrė jau čia mokslus 
baigusioji ar einančioji karta. 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdybos nariui A. Gečiui pa
siūlius plačias veiklos gaires, 
buvo nutąr|a jubiliejaus pa
minėjimui Įsteigti ad hoc ko- 
mįetą. Darbo sklandumui pa- 
sidaĮinta į keturias komisijas: 
kultūrinės srities, politinės-in- 
fornaaciųės srities, Vasario 16 
minėjiiųb ir finansų. Komiteto 
veiklos planai apima parodų su
ruošimą (tautinio meno, filate
lijos, numizmatikos), viešo kon
certo surengimą amerikiečių vi- 

r suomenėi, liėtuviškos muakos 
pristatyjną radijo bangomis, 
Lietuvos kĮaųsimo pristatymą 
vietinėje amerikiečių spaudoje, 
suruošimą Maldos Dienos 
katedroje, pravedimą rezoliuci
jų Pennsylvanijos ir New Jer- 
sey kongresuose ir t.t. Phila- 
delphijos ir Pietinės Jersey L

J. u* A* vasys, c. vom-
tė, P. Metate, E. Stotais. „
G. Miroms, R. Miroaienė K. minėjimas >sii
Cikotas, G. Dragūnas, L Kau-. - “ ...
linytė, J. Mickūnas, V. Voter- 
tąs, A. Impt^ėnas, J. Ardys, Ą,' 
Danta, G. Kreivėnaitė, R. Ja-, 
kas, K. Piiuškonis, V. Šaipū
nas. Komiteto veiklą, koordi-

išdekoniota salt 
suma, trumpą si

sMe» dąly

nuoti
kretoriauti M. Melnikaitė.

birže Ks
Tragiškos Lietuvai birželio 

mėnesio sukaktys šiais metais 
Philadelphijoje buvo paminė
tos su nauju atspalviu. Ge’o 
išplanavimo ir triūso dėka su
gebėta pašalinti kai kurias iki 
nuobodulio Įgrisusias minėjimo 
ruošime formas.

Minėjimas pradėtas brželio 
18 šv. mišiomis šv. Andriejaus

New Yorko R. Kezio paskątta 
ir nemėgėjišku, vieno iš įhūsiį 
rašytojų paruoštu montažu, pa
lydėtu choro narių dainomis ir 
juostose Įrašyta muzika. R. Į&į- 
rip paskaita truko vos 15 mi
nučių. Tačiau šis mūsų jauno
sios kartos veikėjas sugebėjo 
ne tik vykusiai tragiškojo bir
želio įvykius priminti, bet ir 
glaudų kontaktą su klausyto
jais atsiekti paskaitytomis iš
traukomis iš laiškų, gautų or
ganizuojant lapkričio 13 ma
nifestaciją. Jaunimo rašytų laiš
kų mintys sužadino norą nepa-

ATSAKYMAJTVlŠINIAIS ’ 
, KLAUSIMAIS • 
,į'-Ą4.. M. SVEKAUSKIBtt »Htto S*

turimų teisiniais klausimais Durbininko 
skaitytojam. Klausiant rutina pažymėti, 
ar skaito Darbintnką. Klausimai siusimi 
1m adresu: Mrs. ii. fveikautžit. A8- 
tornay at La*. • Belgrade Avenue.
P c dm dale. Boston. Mas. 02131

Mano vyras yra 85 metų am-
* žians ir negauna Šocial Secu-
> rity čekių: aš galimi 80 dcL 

kas mėnesį. Aš klausiau Sodai 
Security įstaigoje kodėl mano 
vyras negauna pensijos. Jie pa
sakė, kad jis nėra išdirbęs - 
kiek reikiant ir kad jis nieko 
negali gauti.

Mano vyras turi 5 dukteris 
iš savo pirmos žmonos: 3 yra 
mokytojos, o 2 neturi vaikų. 
Visos yra ištekėjusios ir žen-

tai neblogai uždirba. Aš esu jo I 
antroji žmona. Sočiai Security I 
įstaigoje man aiškina, kad gal 
dėl to mano vyras negauna 
pensijos, kad dukterys privalo 
savo tėvui padėti, kai jis netu
ri iš ko pragyventi. Mes turi
me vienos šeimos namukus 
vyro vardu, betgi iš to irgi ne
galima pragyventi.

Prašau man paaiškinti, ar I 
dukterys privalo tėvui padėti,] 
kai jis neturi iš ko pragyventi? 1

Massachusetts

PhiladefpHijOje birželio 18 surengtas tragiškųjų birželio Įvykių minėjimas. H k. j d. kun. G. Širvaitis, kieb. 
kun. j. Degutis, R. Kezys, V. Volertas, J. Stikliorius. _ . Nuotr. V. Gruzdžio

lūžti tremties kelyje, labiau ne
gu tai pajėgia atsiekti valan
domis kalbantieji kai kurie mū
sų paskaitininkai. R. Kezio 
santūrumo dėka minėjimas už
truko tik valandą.

Montažo deklamacijas vyku
siai atliko V. Majauskienė, D. 
Jakienė ir J. Skladaitis. Muzi
ką tvarkė R. Jakas. Montažas 
apėmė tėvynės kančią nuo lais
vės netekimo dienų iki parti a- 
ninių kovų, gabiai panaudojant 
mūsų poetų kūrybos posmus.

Už “naujovišką” minėjimą 
padėka tenka Philadėlphijcs L 
B apylinkės valdybos nariui J. 
Skladaičiui. _

Nauja ateitininkų valdyba
Naujai išrinkta ateitininkų 

sendraugių valdyba pasiskirstė 
pareigomis: V. Volertas — pir- 
min., A. Gečys — vicepirm., 
J. Gaila — sekr., K. čikotas— 
ižd. Pereitų veiklos metų val
dyba, vadovaujant E. Binkiui, ir 
jam talkininkaujant J. Gailai, 
A. Gaigalui, ir K. čikotai vy
kusiai pasidarbavo. Suruošta D. 
Stankaitytės — S. Baro kon
certas, rekolekcijos Philadelp- 
hijos visuomenei, Kristaus Ka
raliaus minėjimas, St. Šalkaus
kio mijėjimas, šeimos šventė 
bei talkinta ateitininkiškajam 
prieaugliui. G.S.A.

r— Nereikalingas atsiprašinėjamas

— Atsiprašau, kad pinigai

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ.DOVANAS Į USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKACE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

(Licensed by Vnesposyltorg)

|J*/ VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1S3U Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. — IN 7-5522
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ė ALLENTOWN, pa. — 12S Tilghman Street ............     HE 5-1854
• BALTIMORE, M O. — 1900 Fleet Street ________ _______________   Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.V. — 1530 Bedford Avenue ..........      IN 7-8485
• BUFFAL0, N.Y------ 701 Fillmore Avenue ...............................  . .. ..... TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ..........................  HU 8-2818
• CLEVELAN0, OHIO — 1028 Kerdtoorth Avenue ____ ________   PR 1-0898
• DETROIT, MICH. — 11601 Jo» Campau Avenue —------------------------- :— TO 8-0293
• FARMINGDALE, N J. — Freemood Acres..............................  363-0494
8 HAklTRANCK, MICH----- 11339 Jm Campau Avenue__________________ TO 9-3980
• HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avenue____ __ ____   CH 7-5164
b JERSEY CITY. N J.— 219 Montgomerv Street .................... .. ..... .......... .. P E
ė LOS ANGELES, CAL. — 107 Su. Vermont Avenue........... .................... DU 5-6S50
S WrwARk. N-l. —250 Mnrket Street ...............      Ml 2-24'2
e NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue________________   OR 4-1540
ė PHILADELPHI A, PA. —631 W. Glrard Avenue ...................    PO 9-4507
o RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue ................    381-8997
• ROCHESTER, Ft.Y. — 558 Hudeon Avenue  ______....... ..................... 232-2942
o 80. BOSTON, M A88. — 396 W. Broa<fway ......      AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 46 Whitehead Avenue ....................     CL 7-6320
• SYRACU8I, N-V. 13204 — 515 Marcelino Street ..... ................................... 475-9746
o TRENTON, N J. — 1192 Deutz Avenue ............................    EX 2-0*6
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ............     R£ 2-7476

Manau, kad jūs nebijote mikro-

— Ką jūs! Nė vienas mikro
bas su tiek pinigų ilgai neišgy
vens!

Atsakymas
Jei asmuo yra išdirbęs reika- ■ \

laujamą metų skaičių tai jam 9 
priklauso senatvės pensija (so- ■ 
cial security benefits), kai jam ■ *' ; < f? C',
sukanka tam tikras amžius. I 
Pensijos gavimas nepriklauso ■ 
nuo to, ar žmogus turi ar ne- H ~~---------
turi savų lėšų. Milionieriai taip I .
pat gauna sočiai security pensi- ■ 
ją- I

Kalbėdama apie finansinę pa- ■ 
galbą Tamstas vyrui, Tamsta, ■ 
tur turi galvoje miesto su- 
teikiamą “welfare” pagalbą. Tie Lakė George, n‘.Y. Prie So ežere yra graži lietuvių Slyvynų BLUE WATER 

mokėjimai nieko bendro netu
ri su sočiai security pensija. 
Asmenys, kurie dėl nesveika
tos arba seno amžiaus negali 
užsidirbti ir neturi savo lėšų, 
gali kreiptis į miestą, į welfa- 
re skyrių, prašydami jiem su
teikti ekonominės pagalbos.

Mūsų valstijoje yra įstatymas 
(statutas), pagal kuri vaikam 
uždedama pareiga paremti fi
nansiniai nepajėgius savo še

rnus tėvus. Kokia suma vaikai 
turi prisidėti prie tėvų išlaiky
mo? Tai priklauso nuo visokių 
aplinkybių: vaikų uždarbio dy
džio, turimų šeimos narių skai
čiaus, tėvų ekonominės padė
ties. Tačiau reikia neužmirti, 
kad žentai nėra įpareigojami 
išlaikyti savo žmonų tėvus. Vy
ro dukterys, kurios pačios ne
dirba, neturi pareigos prisidėti 
prie savo tėvų išlaikymo.

Dar patarčiau pasiteirauti 
Sočiai Security įstaigoje, ar 
Tamstos vyras kartais negalė
tų gauti pašalpos (pensijos) 
Tamstos sąskaHon, atseit, kai
po Tamstos išlaikomas nedar
bingas vyras (dependent hus- 
band).

vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsrti vykstant j 
Montrealio parodą. Nuo New Yorko per 200 mylių. H New York Thruway 
Exit 24, j Northvvay 87 Iki Lake George Village; iŠ ten 9N keliu 7 myl. i 
šiaurę. Dėt informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N. Y 
Tel. (518) NH 4-E071. Nuotr. V. Mažclu

RESTAURANT - MALĖ / FEMALE 
Openings įor:

Waitresses - Short Order Cooks 
Porters ■ Dishwashers

In new coffee shop which will open in early July at La 
Guardia Airport. Interviews 10 AM-3PM every day būt 
Mon. and Tues. in TERRACE RESTAURANT. Ask for 
George — Main Terminai Bldg., La Guardia Airport.

JULY 4th GREETINGS

First National

Bank of

Hope
-M

Hope, New Jersey

Expo 67
Montreal

. Lankydami pasaulinę pa
rodą, apsistokite gražiuose 
Laurentian kalnuose. Kai
nos pusiau pigesnės negu 
Montrealyje, tik 45 minu
tės kelio nuo Montrealio 
per Laurentian Expressway 
No. 15, Exit 28.

Motelių kainos — $10.00 
dviems asmenim;. Reser- 
vuokite: MOTEL MOULIN 
ROUGE, St. Adele P.Q., 
Canada; telef. 229-2166 — 
sav. J.Ladyga.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vadrytotės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirupins.'kad vasarotojų atos
togos būtų 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: 
Marta Lutya, 88-01 104th Street, Richmond Hitl, N. Y. 11418; teL 
212 - 849-1193 • Irena Veltaa, 72 Congms Street, Bratatree, Maea. 
02185; tol. 617 - 843-2146 e VILLA MEŠKA, Beach St, Monu- 
ment Beaoh, Cape Cod, Macs. 02553; tel. 617-759-3251.

Ixmg Island 
itatome Įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti- Pri
imam užsakymus pasta* 
tyti pagal pirkėjo pagal 
dėvimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visata rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

Td 518 AN 14N4

C. A. VOKET
ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackaon HdgMa, N. T.

TuL NEevtun 94620

Vykstantiems j Pasaulinę Parodą 
MONTREALYJE

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli 
nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai. Vieta automobiliui.

J. SKUČAS, 6966 44th Avė., Rosemont-Monlreal 36, P.Q. Canada 
Td. (5I4) 722-6I52

• *NNmwFvm
LAIKRODININKAS 

J U V E L Y Ė Al
Aukaus • Mdubraa - deimantu* 

MkrodHai 
9408 Jamaica Ava.

ATnedMvun 21, N. V 
VI 7-EB73

“AIDAS” Radio T.V. Lab.
94-17 Jamaree Ava., Woodheven. N.Y. 11*21 — Tel. Hl 1-7747

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) -— taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS



milijonus

Šios

Joseph Garszva

Air Condition

Markei 2-5172

NAUJAUSI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue

KARLONAS
FUNERAL HOME

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

RECORD

SCHALLER&WEBER TeL AL 44319 «200 OrekrdSt, NtoYodt,N.Y. 10002

JUOZO MISIOKO

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

WANTED EXP OPERATORS 
ON SINGĖR MACHINES

Visrting EXPO‘ 67 OffičiaĮ member 
Logexpo newly'bpened. A good many 
beautifūl rooųisf a£ reasonable price. 
For. 2,3n 4, oių5 jįerspnĄ. With Motei 
convenience. ip, minutes'f rom Expo

VW Ouaiity Aute Repairs, special
istą in Volkswagens and Porsche. 
Trainėd mechanics, complete eųuip- 
ment at reasonable prices. Try us 
and be pleased! 929 Remsen Avė., 
Brooklyn; 949-5850. Open Saturdays 
a n day.

Neimkite pakaitalų, žiūrė* 
kitę "REŲUEST” ženklo.

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
lietuviškos plokštelės. —

CHILD CARE

Nedidelė 12-meCių grupelė pradė
jo lankyti So. Bostono LPD Šach
matų klube, Kazio Merkio vedamus, 
šachmatų pamokymus, būtent: Sau
lius Cibas, Juozas Ahikonis ir And
rius Ambraziejus, kas norėtų, gaH 
įsijungti į šią grupę. Pamokymai 
vyksta ketvirtadieniais nuo 7 v.v., 
South Bostono LPD-joj.

SOGESLO -Ine. ,4567 Blvd. Laurier 
itaite 9 SL Hubert, P. Que., <514) 
866-1981 OCF1 member of Logexpo.

PHILIP’S RADIO & TV REPAIRS 
Ežpert work at reasonable prices

Steady wort ntee worttng condtttonr 
TANI RAUOTEAR

30-12 30th Avenue Astoria
Call 274-0709

123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1487

WANTED EXP GRINDERS steady 
work nice working cenditions work, 
near home pienty of overtime — 
L A M Proeteton Grindini. 41-56 
Lavrrence St Flushlng

Call 939-4488

SvrtnmiRg pači, Ptayground, Nur- 
ašrf, eSė. Rate for 2 persona $22.00 
to* dsy; eaeh adrii tiesiai person 4.00 

• day; 3 persona per room per

CHILD-CARE vreekly and daily (2 
years or up) good supervision given 
to each chfld — Refined home and

Cfclt-D CARE , ,
Spacious play area Refined supei-»■ nTCR UFBVk MlETuM nvHI UI 
takfa* care Ht Nėt meals.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 1OO1O 

Tel. 982-1530

Priced to please your purse- Com
plete package deals can be arranged 
including hall, band, photo, bridal 
fknvers, spirits, cake, food, Service.

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

Reikalaukite iš mūsų katalogo 
nemokamai. Ten rasite dar 
daugybę dūktų vasarai. Pasi- 
nandokite šia proga ir Sutau
pykite pinigų. Tik prisiminkite: 
čia dabar yra vasara. Bet ka
da siuntiniai pasieks giminės 
bus jau ruduo ar žiema ten.

UŽSISAKYKITE DABAR 
UŽSISAKYKITE TIK PER

CENTERLESS GRINDĖS 
Experienced Hi In-feed grtading 

Day aMft, steady, top rate. 
Can or appiy 8 AM to 12 Noau 

QUA-DEL CORP.
433 Central Avė. (Rear) Orange NJ 

201 - 674-2026

EXTĘRMINATION Roaches A Ants 
new formula—$2X0 a room. Spedil 
rates given landlords, Stores & home- 
owners. Six months guarantee on 
all work. Let ' GEORGE & ŽULIO 
do it. Teb AD 4-9291 area code 212

GRABORIUS
BALS AKUOTOJ AS 

231 2BEDFORD AVĖ;
Brooklyn, N. Y.

Wanted Exp Doubleneedle Opera
tore on Coats section work steady 
work nice vvorking conditions work 
near home FRESCA COAT CORF 
173 Wilson Avė Brooklyn — Call 
366-1908

Celo Tex acoustical suspended ex- 
pert worfcmanship all work gūar- 
anteed. For free estimates can UL 
6-8680 — GRAYBAR CEHANGS.

PETER JAREK4A
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bromce, 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

CHILO-CARE (by day) no age Um- 
tL Good supervision many recrea- 
tional facilities, large spaciotts yard 
— reasonable fee. For furtber in- 
format&n can —

ALL TYRES OF CĖILINGS 
INSTALLED

CHlLD-CARE by day or week 2 
years and up. Spackras play area, 
refined home. Near parks and other 
recreational amusements, good su
pervision, daily walks, hot lunches 
given. Reasonable rates. For more 
Information caH 329-8746 PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailiniu 
ir kailiy 

papuošalu 
pasirinkimas

MURRAY
TAPING & PAINTING, Ine. 

Industrial, Commeraal and Resi- 
denttaT Painting. Free estimates-

34 Dover Avė., Mastic, LJL 
, 516 - 281-6646

ft6w Torte: MM M AWM» — «* 9-SM7 
(Tarp 8B> M gatvių)

■tfliilii: M-M W»a Art. TA 1-7BM

Bosaert Caterers — Montague cor. 
Hlcks SL Bklyn cordBany invite you 
to visit our nevvly renoyated mag- 
nificent ballrooms Please consult us 
Ibr your sodai funetkms hmcheons, 
business meetings jand dinner dance 
parking facilities available — CaU 
858-7800 and 624-8100

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia-Air eonditioned 

A. J. BALTON-BALTRŪNA8 
Ucensed Manager 
A Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

Child Care all ages. Near churches 
& amusement area’s spadous yard 
and recreational fadHties, beautiful 
home, good supervision, reasonable 
rates, edored family, Services for 
an children of any nationality. For 
furtber Information can 231-8236

PETS BOARDED
Cats, smaU dogs, no cages, treated 
with kindness, teachers home, free 
adoption sėrvice. Call —

CO 6-4120

c ' conVHactor
We do Painting, Plumbing, Roof- 
ing, spedalizing in all kinds of old 
homes. We mpke them look likę 
new. — EARNEST PARLOR, 651 
Monroe St. Brooklyn; 491-6290

DABAB: 386 East 86th Street (tarp 1 ir t Art.) N. Y, G 
TeLTR^ŪttM)

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

CteM ChuT S/67, ariHnnrf»mav 
pagal atsiektus hdmėjUnus 56 vaĮ»- 
tyMų. Leuidfi apima pesetom'be 
ptontinta 1968 m. etopfadrt Ha
vanoj. 1 vietoj Sovietų S-ga, laimė 
jusi T oitmpiarts, X v. JAV. ktoir 
josios 4^ Vengrija 2 ir po 1 karts 
Jugoslavija. Lenkija R Vokieti^. 
Gražų pėdsaką yra paUkuašos Pa
baltijo valstybės, dalyvavusios iki 
1939 m- olimpiados, Buenos Airės, 
imtinai. Estija stovi 13 y. laimėjusi 
po kartą 3-čią, 8-tą ir 11-tą y.y, 17. 
Latvija, laimėjusi 6-tą, 7-tą, dukart 
9-tą ir po kartą 11-tą ir 14-tą v.v, 
21. Lietuva po du kartu laimėjusi 
7-tą, 13-tą ir 14-tą v.v. Sėmiau Pa
baltijo 29 valstybės. įskaitant, Ru
muniją. Prancūziją, Suomiją. Ispa
niją, Italiją, Kanadą, Braziliją ir k.

ONE STOP PARTY SHOP
1171 St. Johns PI., Brooklyn 

Timothy H. George, master caterer 
PR 4-5166 PR 4-5378

WANTED exp operatore on shirts, 
dressest tdouses mušt do a complete 
garment steady work nice woridng 
conditions also exp man presser on 
machmes Lebosi Mfg Ine 40 W 27 
SL Can MW 6-2288 ask for Maria

Okygen Technician most have tech- 
nfcian’s^ license. Helpsrs wiU train 
for oxygen A ambulance work. Qua- 
lified men with chauffeure Itoense 
and min of 2 yra HS, neat appear- 
ance, 5 days 40 hr week. Hoėąittal, 
health A welfare plan. ScuUy Wal- 
ton, 506 Ė 116th Street NYC.

Atidaryta darbo dienomis 8-6; *eš- 
tadteniais 8-3. Liepos ir rugptūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

CATERING 
Weddings - Banguets - Parties 

Dance Piattera

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
Pristatome 1 namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties. 
jSome-made Bologna

BUYUS
FtJNEBAI, HOME 

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 071(S

IndtAinijos pusiasalyje yra 
vietovės tokiais pavadinimais:

Ali types of carpentry finished nns, 
cement work, waterproofing, storm 
windows and doors. Special discount 
— siding roofbgr and outside house 
painting. CaU for free estimate CL 
3-4141 Wesrich Home Improvement 
Corp. FHA loans arranged.

CATŠKILt; ATS SL Agnetfs 
Vilią. IdeaUy located for restful va- 
cation, chapel gn grounds. Rates for 
room A boarfjsupplied on reųuest 
Write SL’ Agnės Vilią, P O. Box 447 
Wurtsboro, New York Phone 914 - 
888-1003.

RODIS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 

Įkurta 1941 metais 
Jautriai patarnau^me Uūdesfo 
valandoja Koplyčios naujai įreng
tos, vArinanm

A. W. KODIS fr R A. keDĮŠ ' 
63-06 Flushing Avė. ' 

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

7 AM to 3 PM small new private 
Nureing Home pleasant working 
conditions excellent salary,, fringe 
benefits Dover Nureing Home 1919 
Cortelyou Road, Brooklyn — CaU 
Miss Schuman UL 6-4646

Price $9.00 a day Ist person and 
$3.00 for each ^dditional person in 
šame roon-ų Apply now for Informa
tion A reservations Les Residences 
Remi Gėlimas 250 Čabano La Šalie 
Montreal, Canada (514) 365-1483

z ArOM9QS 
(ARMAKĄUBKAB) 

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

WANTED EXP OPERATORS on 
Ladles Coats mušt do a complete 
garmeuL Steady sverk nice umkliig 
ccuditioBš uuk near home CaėMe 
Coats Co. 678 Hari St Brooklyn 
Tel Hi 3-1470

$2 all sėrvice caUs. 
274-7981 

2242 74th SŽ?fet'jickson Heights

PINNELLS FARM
Enjoy a change of pace on a real 
farm. Come to Pinnells in the beau
tiful CatskiU Mountains. The scen- 
ery is breathtaking. Indoor A out- 
door games, hiking—cook outs, de- 
lidous farm fresh foods, boating, 
fishing, bžlliard, swimming theatre 
nearby. Come! You wiU welcome 
the refreshing difference. Rates are 
moderate—fits in with the budget. 
For Information and reservations 

CaU — City — GL 5-0848 
Free brochure PR 4-5474

REPUBLIC Liquor Store, Ine, 
322 Union Aveniue, BrooHyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

WANTED EXP OPERATORS 
on the single needle and blind stich 
machme also know other machines 
Section work and complete garment 
SALLY’S CONTRACHNG CORP.

WANTED EXP OPERATORS 
on Dresses of 39 and up 

Mušt do a complete garment 
Steady work niefe vvorking condltibns 

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

8OGESLO MOTEL
Oldįp $ mdea fntn tįįtpol 

do has 480 roocns, ŽUnMhed 
Tvtn DbUNė Beda Baby ėsite 

free upon .refĮuect 
vtyfive Eapgess Busta leave 80- 
»for Bcpo. (50f round trip).

Sovietų žurnalas •‘Sachmatnyj 
Buleten” 5/67 talpina dvi lietuvio 
meistro ~ Oepukai&o laimėtas* parti
jas Leningrade, — vieną prieš Ge
siną, kitą prieš Vladimirovą. čia jo 
partija prieš Gehffiąrkuris lošė juo
dais, čepukaitis baitais. Nimcovičio 
apsigynimas

1. d4 ŽfS 2. e4 e6 3. Žc3 Rb4 4. 
04) 5. Rd3 Žc6 6. 2e2 e5 7. 0-0 

Rtc3 8. be d6 9. 2g3 Be8 19- f3 Rd7 
11. h3 2e7 12. f4 ef 13- B:f4 2g614. 
Bf2 Rc6 15. Vc2 d5 16. cd Ž:d5 17. 
e4 Žb6 18. Re3 Ra4 19. Ve2 Vd7 20. 
Bafl Bf8 21. 2f5 Bad8 22. Vg4 Kh8 
23. M Bg8 24. h5 Že5 25. de V:d3 
26. Rd4 c5 27. e6 cd 28. ef Rd7 29- 
fgV+ B:g8 30. 2d6 ir juodieji pa
sidavė.

Tai GR 7.1138
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 
Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
Atletiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
Specialiai žemoa kainos shm&ant audinius į užsienj 
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klientams. Prašome užarti ir pasižiūrėtL

KAINOS. Parduodame didehoms 
toBntų-krautuvėms? Prieš ptrkda- 
mi—jsitikinlrlte. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kaitous ir M 
tus siuvinius į naujus modelius.

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy- 
kat Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
irainmviia- Kainos tos pačios ir t 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

NASO CON3TRUCTION CORP
General Contraetofs. Speciahze con- 
crete, brick work and stucco. CaU 
day or night 266-7455 Mr. Vincent 
Naso 39 28th Avenue Brooklyn 

-— OM and Nęvr Work -

a JOSEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su

SPECIALIAI j|jĮ_ 
vyrų kostiumų medirt$ps; 
vttua, vito apatvos, S yarto 
mtte pamalto -psitaSiyėa to* 
dNogni, i naikaBU marUdniai — 
pilna kaina:-------------------$43.80
Ekonomiškas siuntinys muit 
3 yardai žiempalčio medžiagos, 
100% vilna, -visos spatvos,_3 y. 
medžiagos žiemos suknėlėni, 
100% vilna, visos sįmUvos — 
jtoa kaina ---------------- -—$48.50
VILNA MEZGINIAMS labai 
vertinama SSSR, 3% svaro 
smulkiausia mezgimo vilna — 
pilna kaina---------------------- $31J50
BATŲ PASIRINKIMAS 2 po
ros geriausios rūšies odos batai 
vyram ir moterim — pilna kai
na: --------------------------------- $33.80


