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— Jeruzalėje stiprėja arabų 
rezistencija, stiprėja ir Izraelio 
okupacinis režimas.

telkėm, kurioje 
mi moskitų bū- 
asįs pelk es na
ftos Valstybių 
Mmtetas pripa- 
idhtyvavo sub- 
Vdtozuelos vy- 
umatė užsienių

— Grorge Bideult, buvęs 
Prancūzijos min. pirmininkas, 
liepos 29 išvyko į Belgiją. Lig 
šiol jis buvo gavęs azylį Bra
zilijoje. Prancūzijon negali 
grįžti, nes jis buvo prisiėmęs 
min. pirmininko pareigas vy
riausybėje, kurią turėjo suda-

Negrų riaušės liepos 30 per
simetė j penkis kitus miestus: 
Milwaukee, Wis., Portland,

nuostolių už 250 mil.
Detroito riaušės pralenkė 

1965 Watts riaušes; tada žuvo 
34, sužeistų buvo 1,032, nuosto
lių 40 mil

— Vietnamo kars lig šiol 
amerikiečių žuvo 12,000, su
žeistų 70,000. S. Vietname ligi 
liepos 28 amerikiečių lėktuvų 
žuvo 625. P. .Vietname kauty
nėse žuvo dar 195, o nekauty- 
nėse buvo sunaikinta 694 lėk
tuvai. Helikopterių kautynėse 
žuvo 354, nekautynėse 590.

Juodosios riaušės* tebeban
guoja. Pastangos jas pristab
dyti stebėtoją skatina sugre
tinti faktus, tačiau nesiskubin
ti su išvadom iš faktų sugre
tinimo, tik susimąstyti ir kri
tiškai toliau stebėti, Sustotina 
prie keleto faktų ryšium su 
riaušėm.

1. Komisija. Iniciatyvos riau
šėm suvaldyti parodė preziden
tas —' paskyrė komisiją riau-

Kuba virto 
specialiai veisi 
rįai. Ar kas. 
sausinti? Am< 
Organizacijos 
žino, kad Kul 
versijoje priei 
riausybę, ir

grupėm Vakaruose, kurių už
davinys skelbti prieš Sovietus 
“melus, provokacijas, veidmai
niavimus, šantažą”. Tarp tų 
226 grupių yra ir Harvardo, Co- 
lumbijos, Princetono, Stanfor- 
do universitetai. Jie visi ranka 
žinias apie Sovietus, kad pas
kiau galėtų Sovietus diskredi
tuoti. Finansuoja RockefeHerio, 
Fordo ir Carnegie fondai To
je konspiracijoje dalyvauja D. 
Rusk, McNamara, o taip pat 
Svetlana Allihievna ir rašytojas 
Tarsis. Esą Svetlana bus panau
dota pakenkti Sovietų revoliu
cijos sukakčiai

— New Yorfco valstybės ko
mitetas konstitucijos reikalui 
rugpiūčio 1 pasisakė už panai
kinimą konstitucijos straipsnio, 
kuris buvo aiškinamas kaip

Esminis Guevaros strategijos 
•lementas yra partizaninės gru
pės atskiruose kraštuose.

Kiek Castro komunistinė 
strategija sutaria su Maskvos 
linija — nevienodai galvoja
ma Teigiama, kad Kosyginas 
pataręs Castrui susilaikyti nuo 
avantiūrų ir neeikvoti be rei
kalo komunistinių jėgų. Bet 
Castrui artimesnė yra kovin- 
gesnė Kinijos komunistų linį 
ja. Castro pasmerkė Venezue- 
los komunistų partiją, kuri lai
kėsi Maskvos taktikos (Venezue- 
los partija nepasirodė nė kon
ferencijoje). Guevara pasmer
kė ir Jugoslavijos komunistus.

Teigiama betgi taip pat, kad 
skirtumas tarp Maskvos ir Cas
tro gali būti taktinis: Maskva 
demonstruoja nuosaikesnę ; li
niją, nes tuo ji* daugiau gali 
laimėti; Castro gali demons
truoti kitokią Jpųją. Būdingą,

Havanoje demonstruoja prieš prieš “Amerikos imperializmą” lotynų Amerikoje, Dabar kon- 
Ameriką. Proga tam — liepos vadino “išlaisvinimo karais”.' ferencijoje jis paskelbtas vi- 
26 Castro revoliucijos meti- Tų “išlaisvinimo karų” dalimi sos “solidarumo, organizacijos” 
nės; liepos 3L-prašdėjo vadi- buvo laikiMnas ^fietmBtao karas, garbės šefu, 
narnos “lotynų Amerikos soli- 
darumo organizacijos” konfe- 
rencija — komunistų konfe
rencija. Castro prikvietė 700 
atstovų ir svečių iš 73 kraštų. 
Tarp jų ir “juodosios jėgos” 
atstovas iš Jungtinių Valstybių 
— Stokely Cannichael, kuris 
Havaną pasiekė pro Londoną ir 
Prahą.

Kalbos nukreiptos specialiai 
prieš Jungtines Valstybes ir 
lotynų Amerikos vyriausybes, 
kurias vadino J. Valstybių iš
kamšom ir kurias siekia nu
versti jungtinėm jėgom. Kovą

..“T.S,Ua±^. ir i^<Una Nepasitikėjimas' tai, kad demokratijų atstovai r J
sėdėjo ir tylėjo kaip suakmė- 
nėję... Kad tokia tolerancija 
tik padrąsina komunistų aro
ganciją ir agresiją, tuojau tai 
pademonstravo Kosygino pa
reiškimų tonas ir turinys spau
dos konferencijoje prieš išvyks
tant į Maskvą”.

Po liepos 29 katastrofos For- 
restalio laivas savom jėgom 
dar pasiekė Filipinus, kur bent 
pusmetį turės būti taisomas. 
Katastrofos aukos milžiniškos: 
"žuvusių 71, sužeistų 79, din
gusių 112. Iš 80 lėktuvų, bu
vusių ant laivo, 24 sunaikinti, 
43 apgadinti. Kai pasiekė Fi
lipinus, laive buvo jau 129 ne
gyvi. Įtarimus kelia tas, kad 
per vieną savaitę tame laįve 
buvo trys gaisrai.

dėl to, kad jis yra žydas.
Tarp liepos mėn. laiškų bu

vo ir tokių, kurie priminė am
basadoriui, ko jis nepadarė, 
bet ką dar galėtų padaryti J. 
Tautose. Tai priminė A. Snieč
kaus laiškas, kad dabar tinka
ma proga vykdyti Kongreso 
nutarimą dėl Baltijos valstybių 
— kelti tai J. Tautose. Primi
nė, kad kitais metais daugelis 
Amerikos miestų turės Balti
jos valstybių 50 metų sukak
ties iškilmes ir kad netiktų tai bę”. 
apeiti tylom. Tyla, sako laiš
kas, būtų pažeminimas dviem 
milijonam amerikiečių, kilimo 
iš baltiečių.

Dėl tylos pasisakė ir APU
ČIO prezidentas George Mea- 
ny unijų organe AFL-CYO 
News, o iš ten pakartojo “In
ternational Ladies’ Garment

negrų sąmonę 
neapykantą baltiesiem. U. S.
News... Report teigimu, tarp 
senatorių reiškiamas įtarimas, 
kad “kovos su skurdu” fondais 
finansuojama veikla prieš pa
čią vyriausybę.

Dar mažiau spauda kalbėjo 
apie veiksnį negrų pažangai, 
kurį iškėlė Netvarko “juodoji

Ore., Riviera Beach, Fla., Wi- 
chita, Kan., Cleveland, Ohio. 
Vyko taip pat Brooklyne, o lie
pos 31 ir WasBfngtone, D.C.

— Detroito riaušių vaisiai:

reikalų ministerių konferenci
ją rugpiūčio vidury tuo reika- §įų faktam ir priežastim ištir
iu. Dėl to mėginimo tik paju
dinti Kubos pelkyną Castro už
dusdamas ėmė šaukti: “Ben- 
kartai! Reakciniai banditai!” 
Tai suerzinto uodo zyzimas.

Visa ta konferencija yra 
piktas zyzimas. Bet tam parink
tas geras laikas — kada-Ame
rika įsivėlusi Vietnamo kare; 
kada Sovietai rengia neramu
mus viduriniuose rytuose ir 
Amerikos laivus išstūmė iš 
šiaurinio Afrikos kranto uostų.

zijoje “liaudies fronto” valdy
mo laikais komunistų pirmas 
taikinys buvo policija — jai 
sukelti panieką. Amerikoje tai 
padėta nuo neapykantos FBI, 
persimetė prie ČIA ir dabar 
taip pat prie policijos.

O Detroito negrai, kurie nu
kentėjo nuo riaušių, policijai 
darė kitus priekaištus: esą jos 
neveiklumas padrąsino plėši
kauti ne tik negrus, bet ir bal
tuosius.

Ar šie eiliniai piliečiai neg
rai realiau galvoja, ar tie, ku
rie liepė policijai nesikišti?

5. Pavojus katilui. N. Y. 
Times pasisakymai apie riau
šes vienam momentui pakito 
— po Nevarto “juodosios jė
gos” nutarimų. Vedamajame 
ėmė aiškinti, kad policijos 
žiaurumas kartais esąs tik prie
danga, kad Amerikos negrų 
grupė geriau gyvena nei bet 
kuri nebaltųjų grupė Arijoj, 
Afrikoje ar Lotynų Amerikoje; 
ėmė kaltinti, kad Nevarto kon
ferencija “visus geros valios 
žmones karčiai apvylė”; kad 
“Juodosios jėgos” vadai esą 
ekstremistai; juos negrai turį 
pakeisti kitais, išmintingesniais, 
kurie neskelbtų “separatistinio 
sentimento”. Aštrūs pasmerti- 
mo žodžiai, kaip atrodo iš M. 
Schwartz pasisakymų NYT lie
pos 31, buvo tarti dėl to, kad 
anos Nevarko rezoliucijos at
metė integraciją, atmetė po
puliarinamą politiką — suvi
rinti katile visas rases, visas 
tautybes, netgi visas religijas 
ir nulieti naują žmogų pagal 
“superamerikiečio” modelį.

— J. E. Hoeverfe, F. B. L 
_ . , direktorius, riaušių komisijai ________

n 7 „b?*** mgpMfio 1 Ulbėjo, tad H ^^ŪSToptaį Ypri. bcVtaą. Prastotas jpatogo-
Bajoro iŠ Pittstono, Pa. dėka). , yra tik lašai, bet kai lašų dau- *att8uao0 neturi į“0™* 5^? Kanadoje, tautoje jo koauMJą mirti ir “ijnspfra- 

ti. Komitetas nutarė 16:8 san- įį prieš de Gaullepotitiką Meany kalba taip pat dėl giau, tai lašai Ir akmenį pra- ** riaušės yra “konspi- taip » iriL gyventojų yra 6 e M

atsisakyti Alžiro. Izraelio byjos J- Tautose, kur tašo.

liepos vadino “išlaisvinimo karais”.' 
meti- Tų “išlaisvinimo karų” dalimi 

buvo laikomasVietnamo karas, 
o taip pat Amerikos negrų riau
šės. Cannichael pristatytas 
kaip “išlaisvinimo” herojus ir 
paskelbtas “garbės delegatu”. 
Pats Cannichael kalbėjo, kad 
negrų riaušės esanti dalis 
bendros komunistų kovos 
prieš Amerikos “imperializmą”. 
Jis tikįsis sulaukti Amerikos 
griuvimo.

Komunistų strategiją prieš 
Ameriką nustatė Che Gueva
ra, dešinioji Castro ranka; jis 
prieš 27 mėnesius dingo iš vie
šo gyvenimo Kuboje ir pasinė
rė į subversijos organizavimą

tieji; 2,000 sužeistų, tarp jų 
104 policininkai, gaisrininkai, 
kiti pareigūnai; gaisrų 1,250;

Agitatorių ir spaudos dalies 
nuolatiniai kaltinimai, kad po
licija esanti brutali, savo rolę 
atliko: dezorientavo policijos 
vadus, demoralizavo policinin
kus. Policininkai pasijuto su
rištom rankom — kaip Viet
name kariai Tiek Rusijoje 

— Gadups* paskelbė, kad prieš revoliuciją, tiek Prancū- 
52 proc. apklaustųjų pasisakė 
prieš prezidento LBJ politiką. 
Tai laikoma stipriausiu nepri
tarimu, kokis buvo lig šiol.

daužydama langus ir šokinėda
ma ant stovinčių automobilių. 
Policija stovėjo ir žiūrėjo, į- 
sakyta nesiimti veiksmų”. Ir 
Detroito policijos inspektorius 
buvo įsakęs policijai — neat
sakinėti į šūvius, kol nebus 
grėsmės jūsų pačių saugumui..

Ambasadorius A. Goldbergas ■ jam svarstyti Izraelio reikalą 
gavo gausiai laiškų ir telegra
mų dėl savo laikysenos Izrae
lio - arabų konflikto metu J. 
Tautose. Per savaitę buvo 11, 
246 atsiliepimai. Dėl Kubos 
krizės 1962 buvo tik 1,260 per 
savaitę. Jo taktika Izraelio rei
kalui susilaukė tokios daugy
bės atsiliepimų, o praėjus tam 
sezonui liepos mėn. laiškų vėl 
tik 40-50 per dieną.

Apie 20 procentų, kurie bir
želio mėn. rašė, rėmė Goldber- 
go taktiką, apie 7 proc. siūlė 
jam pasitraukti, nes nepatogu

Caracas, Venecuelos sostinė
je, liepos 29 žemės drebėjime 
žuvusių priskaičiuojama 170, 
sužeistų 2,000. Kolumbijoje tą 
pat dieną trijose provincijose 
nuo žemės drebėjimo žuvo 10, 
sužeistų 150. Turkijoje liepos 
30 naujas žemės drebėjimas. 
Sužeistų 100. Ankstesniame

RIAUŠES, RIAUŠIŲ, RIAUŠĖM....
RIAUŠININKAI TEBEVEIKIA. O VIRŠŪNĖS SVARSTO ARE 
GILIAUSIAS RIAUŠIŲ ŠAKNIS IR JŲ ROVIMĄ GYDYMĄ

draudimas vaitoti valstybės lė- 
to parapini mokyklom rem- kOT0_

ti, receptam išrašyti. — Bet 
riaušių faktai rodosi jau ket
virti metai. Būtų piktai galvo
jama apie vyriausybę, jei sa
kytum, kad jos atitinkamos į- 
staigos nėra tų faktų ištyrę. 
Jei betgi liepia ištirti ir _tam 
reikalui skiria laiko ištisus me
tus, tai tokia komisija galima 
suprasti kaip priemonė suju
dusiai visuomenei apraminti ir 
reikalui nudelsti.

Komisija taip pat buvo pa
skirta ir prezidento Kennedy 
nužudymui ištirti. Bet preziden
to mirtis buvo staigus įvykis, 
o riaušių įvykiai jau eina ket
virti metai.

2. Malda. Viena iš priemo
nių riaušėse kilusiai neapykan
tos bangai aptramdyti buvo 
liepos 30 maldos diena. Mal
dos dienos paskelbimas nega
lėjo nepriminti valdžios skir
tingų šakų skirtingo nusistaty
mo maldos atžvilgiu: vykdomo
sios valdžios šefas paragino 
šauktis į Dievą, kurio vardą 
priminti mokykloje uždraudė 
teisminės valdžios aukščiausio
ji įstaiga, o įstatymų leidimo 
įstaiga atmetė įstatymą, kuris 
pakeistuvyriausįo teismo draife

MASKVOJE persekiojimo ma^ 
idja
Komsomolskaja pravda, kom

jaunimo laikraštis, paskelbė, 
kad prezidentas Johnsonas va
dovauja 226 antisovietinėm' Liepos 30 Kongreso narys 

Mrs. Kelly, kuriai priklauso 
Bedford - Stuyvesant rajonas, 
lankėsi policijoje ir rūsčiai 
priekaištavo, kad policija ne
sipriešino, nesuėmė plėšikau
jančių. Policijoje rodė jai po
licijos departamento įsakymą 
nevartoti jėgos, o ginklą tevar- 
toti tik savigynai, jei jau ki- 
tos išeities nėra. Kai Mm Kėl- kuriame yra baltieji, 
ly išėjo, policininkai kalbėjo: , . nėra realusis lygybės
ką dabar pasakytų atsilankę 
senatoriai Javits, R. Kenne- l"

statymo paragrafus? Ar tai ne
tinka Amerikoje vyraujanfiai 
privatinės iniciatyvos siste
mai? O privafios juodosios jė
gos iniciatyvai žmonių yra — 
yra juodųjų milijonierių, yra 
intelektualų.

6. Kempiracija. Nemoko po
licininkai sakė, kad vietos n^> 
rus kurstė iš šalies. Michiga. 
no gubernatorius sakė, kad 
kurstymų H šalies nebuvo. Vy- 

Do Omrile tebekritikuo- Tinusias valstybės gynėjas R.

5. Pažangos šaknis- Prieš Ne
varko rezoliucijas ir paskui po 

, t Ko gero vyriausias teismus D^roito riaušių buvo kalbėta 
sugalvos paskelbti, kad prezi- ir tebekabama Ąne vieną riau- 
dentas eina prieš konstituci- šių šaknį. Ją išreiškė ir prezi- 
ją. O gal ir teismas čia Dievą dentas žodžiais: “ignorancija, 
toleruos veiksmui, kurio nega- diskriminacija, laužynai, skur
li atlikti policininkas?

3. Poficija. Turi būti sustab- negeroves pašalinti yra vyriau- 
dyti plėšimai, užpuldinėjimai, sybės pareiga. Tam buvo pa- 
padėginėjimai... Tai skelbė skirti pinigai ir vadinamai “ko- 
prezidentas, tai kartojo spauda. vcs 
Betgi jau po prezidento liepos Kiek tos programos vykdymas 
29 žodžių Brooklyne įvykusias pakėlė negrų masių pasiruoši- 
riaušes N. Y. Post informavo; mą gyvenimui, mažiau tikslių 
“Apie tūkstantinė, joje ir mer- žinių duodama. Iškilo betgi, 
ginos, marširavo tris blokus New Yorke į vykdytojų 
pagal Fultono gatvę, nuo Nos- kadrus msifiltravo prokomu- 
trand Avė. link Franklm Avė., nistų; kad iŠ tų pmįgų suteik

ta parama ir juodajam teatrui, 
kuris savo vaidinimais kėlęs 

skleisdamas

— Vietnamo vyriausybė pa
siskelbė, kad į kovos lauką pa
siųs dar 65,000; viso kariuo- 

. menėje bus 700,000.
PRAŠO GOLBERG^, kad. netylety dėl Baltijos valstybių Amerikos kariuomenė bū

sianti padidinta tik 25,000 - 
Fedorenko ir Kosyginas, pri- 30,000. Pastangos, kad Filipi- 
lygindami Izraelį prie nacių, nai, Australija duotų daugiau 
esą “patobulino didįjį melą, kariuomenės, tuo taipu neat- 
vartotą Hitlerio ir Goebbelso rodo sėkmingos, 
prieš 30 metų”. Meany primi
nė, kad komunistai įpratę var
toti triuką — kaltinti kitus tuo, 
kuo jie patys yra kalti. “Rei
kia tik prisiminti: Sovietų vy
riausybė sveikino nacius kaip 
kraujo brolius”. Bendrininkau
dami su Hitleriu USSR mėsi
nėjo Lenkiją ir pagrobė Balti
jos respublikų nepriklausomy-

negram turėti savo kolegijas, 
bankus, koperatyvus. Tai reikš
tų, kad patys negrai imtųsi 
iniciatyvos kilti politiMad, ūkiš
kai, kultūriškai —- iki fadpsnio,
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APELIACIJA | 
PASISKELBUSIUS:
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į Marųuette parko apylinkės 
(valdybą. Nelaimingu ateisi
mu, Taurriiūtis pramiegi UI 
apylinkė* susirinkimą, ir . jo 
žmona tampa išrenmama j apy
linkės valdybos pirmininkus. 
Kadangi, pagal nauja tada. 
Tauraliūti* neštojo figos plM-

apSlBlryuSl ir V1MM ▼MMClOjO 
su kelnėmis, savame supranta
ma, balsuotojai galvojo, kad iš
rinko ne žmoną, bet vyrą į pir
mininkus. Atsibudęs iš miego, 
Tauraliūtis išbarė Žmoną labai 
dramatiškoje arijoje: “Kodėl tu 
neužstatė! budilnyko.. .** Susi
jaudinusi'Laima bijosi vyrui 
net pasakyti, kad ji jau LB pir
mininkė ... Jai lieka tik vtena 
išeitis: nusiskandinti Ifichigano 
ežere; tai ji, sudainavusi “Su
die, 69-oji gatve” ir padaro.

“Opera baigiasi masine sce
na, kai Chicagos lietuviai, pės
ti, raiti ir važiuoti, skubaįSan- 
dfinus, kur bus laidojamas jų 
| ežero krantą išplautas LB pir
mininkas. Jie vis dar galvoja, 
kad laidoja Tauraliūtį. Pasku
tinėje scenoje, j laidotuvių di
rektoriaus fstaigą įžengti Tau
raliūtis ir pareiškia, kad jis sa
vo kandidatūrą į pirmininkus 
atsiimu*. Tik tada Chicagos lie
tuviai supranta, kad kante gu
li ne jų pirmininkas, bet kaž
kas kitas. Deja, jie niekad ne
sužino, kad laidoja Laimą, nes 
kraštas skubiai užkalamas, cho
rui giedant “Sudie, kvietkeli 
tu brangiausias”.

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.

pe apeliavo:
“LB Tarybos nariai šiai ta- 

lionei nepritaria ir iš jos or-

glausti pvz. i Aidų žurnalą (jei 
abi pusės dėl to susitartų)? 
Skaitytojui neabejotinai tai bū
tų naudingiau, nes jis vienoj 
vietoj rastų tuos dalykus, ku
riuos jis kaip didesnis ar ma
žesnis lietuvių kalbos puoselė
tojas turėtų pasekti.

Ar Gimtosios Kalbos gerai 
“prekei” nebūtų tada sudaryta 
platesnė “rinka”?

“Tautinė drausmė reikalauja, 
kad tol, tad Sovietų Rusija lai
kys Lietuvą okupuotą ir pavers
tą Sovietų Sąjungos dalimi, 
laisvieji lietuviai ribotųsi priva
čiu bendravimu”.

Spaudos dėmesio centre te
bėra pasisakymai dėl krepši
ninkų išvykos, įspūdžiai bei pa
stebėjimai dėl lietuvių pasiro
dymo Montrealio parodoje; pro
tarpiais nukrypsta akys Į Dai
navos ir kitokius suvažiavimus, 
lyg pasiruošimą kultūros kon
gresui, kuris manifestuos nu
veiktus ir nuveiktinus darbus. 
Bet čia šiuo tarpu kreipiamos 
akys | tos lietuviškos kultūros 
mažiau rodomą pagrindinį ele
mentą — savos kalbos kultūrą.

Nenaskubom vykdomiem su- 
mtaytoaaa JšsMškjųe, gribūt, 

gtois žodis, negu viešas raštas.

Lietuvoje nėra, ® yra tik vad. 
LYSK krepšinio federacija, ati- 
tinkamos Sovietų Sąjungos or- 
ganizadjos padalinys; taigi jie 
bus Sovietų Sąjungos organiza
cijos svečiais 1

Iniciatoriai kaip minėta/ aift. 
kino, kad išvyka “yra privatus 
ir paprastas Betarto su Beta- laisvės kovoje’

Ntavtoteat Coofdinating Cm* 
VfaNMlB

ti smurtą, plėšti pirmiamia 
ginklų krautuvas, deginti W* 
shingtoną ragino ir Carini* 
chael įpėdinis dabartinis “ne
smurtinio komiteto” vadas H. 
Rap Btawp (policijos jau su
imtas).

Su kuo jie dedasi kovai 
prieš “Amerikos valdžią”, riš
tai. Gal jų kovos galima neva- 
vadtati “konspiracija’’. Jie vei
kia atriraL Jiem, netaikia nė *a-

Dar nebuvo paskelbtas Vilko 
pareiškimas, tai JAV lietuvių

Kas ir besakyti — žurnalo 
pastabos ir patarimai naudingi. 
Juo labiau, kad jis imasi žiūrė
ti ne tik taisyklingos, bet ir 
sklandžios kalbos (ieškodamas 
ilgiem žodžiam trumpesnių bei 
sklandesnių pakaitalų: vietoj 
vakarietiško pusrutulio siūlo 
vakarini, rytinį pusrutulį ir tt.). 
Laikraštis teisingai pastebi, 
kad į lietuvišką spaudą liau
jasi lietuvių kalbai svetimas 
elementas. Laikraščio įspėji
mai turėtų saugoti nuo tų įsi
brovėlių.

šias, išvykų negalima laikyti 
privačiu laisvojo .hetnrio henri- 
ravimu.. . Tai yra ryškus lie
tuvių organizacijos santykiavi
mas au okuparinėmis tostitnci- 
jonris tei organizacijomis, su
darąs nesklandumų Lietuvos

lionės yra pramatyti, jų inten-
rijos yra mptaztaz, jų partan- flĮįįį 
gos mus suskaldyti ir susilp-
ninti yra nesėkmingos.. m įLį-Bj^JOKUBAS

“Jei Tarybos narių balsas z v II y A .z* 
liktų neišklausytas, tai būtų aiš- L I I I I / A L 
Idai parodyta, kam tos krito-I I VL. / \ ^ 
nes organizatoriai ir dalyviai ą I I I / V 
patarnaus...

‘Todėl lietuvių visuomenę ■ 
prašome šios kelionės neremti, 9 
o asmenys, kurie, gal būt, dėl ■ 
informacijos stokos ją parėmė, ■ 
privalėtų savo parašą atšauk- "

Dar netaavo nei ^Jzndrunin**
Afe ra Vlike panto 

kimų, kada kai kurie asmens 
kreipėsi 'tiesiai į valstybės de
partamentą. Redakciją pasiekė 
du toki raštai.

Julius Smetona, kaU> išrink
tas Bendruomenės tarybos na
rys, biržetio 18 parašė IriNų 
Walter J. Stoessel, Jn, “De
puty Assistent Secretary fbr 
European Affairs”. Ir liepos 5 
departamento pareigūnas atsa
kė aiškindamas, kad — 1

— Departamento jotis pa
reigūnas neprisidėjo prie sovie
tinės visos parūpinimo krepši
ninkų grupei; prieš kreipda
miesi į - departamentą grupės 
nariai kreipėsi į Sovietų atsto
vybę ir ten gavo užtikrinimą, 
kad vizos bus duotos;

— Jų išvyka neįeina į Jung
tinių Valstybių bei Sovietų Są
jungos mainų rėmus;

— Ji nekeičia Amerikos ne- 
pripažinimo politikos.

Kęstutis Paulius tygfe, krip 
Studentų sąjungas pirminiu - 
kas, rašė tam pačiam perrigū- 
nui birželio 1S ir iš jo atsa
kymą gavo taip pat liepos 5. 
Turinys tas pat kaip atsakyme 
J. Smetonai. Labiau pateka
ma, kad nepripažinimo politiką 
gali pakeisti tik vyriausybės į- 
sakmus pareiškimas, o ne pri
vačių Amerikos piliečių veiks- 
mat

Kreipiame dėmesį ir į kitą 
mažiau pastebimą reiškinį — 
taip jaunimas prie kultūrinių 
reikalų prieina iš humoristi
nės pusės. Humoras šiame 
krašte labai , mėgstamas. Tai yra 
menas, kuris reikalingas dide
lio talento. Lietuviam jis sun
kiai sekasi. Bet mėginimai da
romišiuo veiksnių sutarimu norė

to pasirodyti susiderinę ir iš
vykos organizatoriai, aiškinda
mi savo išvykos privatumą: “iš- 
vyka į Lietuvą yra privatus ir 
paprastas lietuvio su lietuviu 
susitikimas.. . Išvyta neturi jo
kių ryšių su išrivitos visuome
ninėmis organizacijomis”.

Vliko pareiškimas aną inicia
torių aiškinimą atmetė, nes 
“išvyką organizuoto ne priva
čių asmenų grupė,... o Ame
rican Lithuanian Sports and 
Cultural Activities Committee,

..Ateitis Nr. 6 aprašė Chica- 
gojė rodytą “Gražinos” operą. 
Paskui “Kreivose šypsenose” 
pastebi: “Mūsų jaunimas liko 
nepatenkintas Gražinos operos 
pastatymu: girdi, stačiai neįti
kėtina, kad lietuvių kunigaikš
tis kada nors yra pramiegojęs 
mūšį prieš kryžiuočius. Tai esą 
neherojiška. Esą “Chicagos lie
tuviai nutarė kitais metais sta
tyti operą, kuri savo tariniu 
būtų palankesnė mūsų roman
tiniam nusiteikimui. Ji vadin
sis “Laima”. Čia paduodame 
šios būsimos operos turinio

Pareiškimą pasirašė visi Chi- 
cagoje išrinkti tarybos nariai: 
Valdas Adamtavičius, dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Jurgis A- 
nysas, dr. Kazys Bobelis, kun. 
Jonas Borevičius, S J., Jonas 
Jasaitis,' Vytautas Kasniūnas, 
dr. Petras Kisielius, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, Tomas Leo
nas, Bronius Nainys, Dalia Tal- 
lat Kelpšaitė, kun. Ansas Tra
kte, kun. Kęstutis Trimakas, S. 
J., Vladas Vijeikis, kan. Vac
lovas Zakarauskas.

Tai organizuotos demokrati
nės išeivijos atstovų apeliacija 
į tuos, kurie save pristatė “pri
vačių asmenų grupe”.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės i 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Iniciatorių buvo teigiama, .
tad jie “būsią “Lietuvos Krep- Kad rašantieji spaudai ir ją santrauką.
Ainio Federacijos svečiai”. Vii- skaitantieji pūtebėtų kalbos . “Laima yra Lietuvių Bend- “Šią operą pamatęs mūsų 
ko pareiškime paaiškinama: laikraščio patarimus, ar nebū- ruomenės veikėjo žmona. Jos jaunimas būtinai turės nsiža- 
“SavarankiŠkos Lietuvos krep- tų tikslingiau Gimtąją Kalbą į- vyras Tauraliūtis kandidatuoja vėti bendruomenės idėja...”

LAISVES ŽIBURYS
Radi* programa lietuvi* ir anglų kalbomis 

sekmadieniai*, S - 10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radto klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

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

vo slaptos fafsrmaeijos kovo
tojam kontytt Tam jie tari 
klusnų talkininką — Amerikos 
viešąją spaudą, radiją, televizi
ją. Tos toforinaicinės priemo
nės skelbia jų pataiStomn ir 
tuo informuoja tat duoda nu-, 
rodymus, padrąsinimus jo ko
votojam, kad keltų anarchiją.

Ta “toMpiracija” negalėjo 
paveikti Aaaerikas darbininkų, 
ji tad. nukritfpta į negrus ir 
jų dalį įtraukė į Amerikos ant
rą karą — vidaus tarą. N. Y. 
Times palygteo tų dviejų ta
rą savaitinę duoklę: paeitą 
savaitę Amerikos vidaus kare 
žuvo 66, sukristų 2,100; tą pat 
savaitę Vietnamo kare žuvo 
164, sužeistų 1,442.

Karas ridoje efaa, o Ameri
kos viiiūiiės titosofuoja apie 
riaašininkus taip filosofe- 
vo apie Mao Tsetangą, apie 
Castro.

įvertino:
“Kelionės organizatoriai, ne

kreipdami dėmesio į vadovau
jančių'institucijų nutarimus ir 
pasisakymus, duddo lietuvių iš
eiviją ir ken^gĮ kovai už Lie
tuvos laisvę^i'r

Kardinolas SepeHman eina iš *v. Patriko katedros po pamaldų pavergtų . Valdyba apCitiavO; JAV Ue- 
tautų savaitės proga. Nuotr. v. Maželio. tuvių Bendruomenės centro

offsr to buy these securities.
Mmv lasas Naujos aka jos

LITAS Investing Co., Ine. 
8321 Units

On* Unlt eenstat* of stare oi ComBtoa Stock no par value, and one

S JOS Dsbrtliurs. Prtes — ll&OO per Unit. The offer is made only by 
» OOsrtaS Oreulsr. Copten of the Offering Circular may be ob- 
tatnst! ftom tte undenigmd and from such other dealers as may

Beveik risi pareiškimai rėmė
si 1966 metą sausio 22*23 veiks
nių sutarimu, išreikštu šiais žo
džiais:

Sliažas, dr. J. Šmulkštys, dr. 
V. Užgiris, V. Verpstas, R. 
Vėžys, A. Vosylius, S. Zubkus, 
Z. Žiupsnys.

Pavardes paskelbus netrukus 
pasirodė kai kurių atsiriboji
mas nuo tos išvykos rėmimo 
(J. Račkauskas, V. Adamkavi- 
čius, inž. Viktoras Memenąs, 
dr. P. Mažeika, T. Leonas...).

KAS PRIEŠ IŠVYKĄ IR KO
KI. MOTYVAI:

Iš organizuotos visuomenės 
piratausią pasirodė Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
pasmkymas prieš tokią išvyką 
okupuoton Lietuvon. Netrukus 
buvo gautas Alto pareiškimas 
ir Vfiko pareiškimas, surašytas

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

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fl (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Speeialistai patarnavimui ir visos dalys {vairiems Europos gamybos 
sparai *ms-

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

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

ir sumanymą er^tatati krep- federadjoe <*upwtaje 
šinmkų fiRgią rfdtaueton Ue- 
tavim. Tritau OTiianymaž nu
ėjo “viešuoju keleliu”. Ir Dar
bininką pasiekė eilė raštų — 
pareiškimų tuo reikalu. .

Vieni prašė, tad jų perėda
mai būtų rioelbiami ištisai, o jei 
ne — tai tad nebūtų visai me
ta skelbiama. Kiti apie tokias 
sąlygas nekalbėjo^ palikdami 
redakcijai laisvę. Redakcija pa
sirenka čia tad “sutrumpintą” 
kelią----- daro tų pareiškimų
bendrą apžvalgą. į

KAS ORGANIZATORIAI, 
RĖMĖJAI:

Iš paskelbtų raštų matyti, 
tad. krepšininkų išvykai skirta 
rugpiūčio 14 — rugsėjo 4 d.d. 
Dalyvausią 10 krepšininkų ir 5 
“sporto vadovai — palydovai”. 
Išvykos “koordinatoriai” buvo 
paskelbti šie: Rytas Babickas, 
Rimantas Dirvenis, Vytautas 
Germanas, Jonas Kaunas, Rai
mundas Mieželis, Jonas Rač
kauskas, dr. Tomas Remeikis ir 
Romas Stakauskas.

Tarp išvykos piniginių rėmė
jų buvo paskelbti: kapt. R. A- 
leksiūnas, B. Andriukaitis, R. 
Aninkevičius, dr. J. Anysas, R. 
Babickas, A. Barakauskas, V. 
Bazis Baziliauskas, R. Blinstru- 
bas, dr. G. Byla, E. čelkis, Z. 
Degutis, R. Dirvonis, A. Gela
žius, V. Germanas, dr. Giedrai
tis, dr. A. Gtoveckas, A. Gurec- 
kas, V. Karpuška, J. Kaunas, 
dr. F. Kaunas, A. Kiemaitis, R. 
Rožėnas, J. Kregždys, T. Leo
nas, N. Martinka, dr. P. Mažei
ka, V. Martinaitis, V. Memenąs, 
R. Mieželis, V. Mikėnas, R. Mi
siūnas, L.Mickūnas, G. Moors, 
P. Nacis, dr. A. taufius;’~V. 
Paųperas, dr. A. Petkus, G. 
Procuta, Z. Puzinauskas, dr. 
L. Ragas, J. Račkauskas, dr. 
J. Ramonas, dr. Z. Rekašius,

(atkelta iŠ 1 psl.)
“Buvo - nebuvo” svarstoma 

Amerikoje. Anglam tai grei
čiau parišfc^o. Kai tik atvykę* 
iš Amerika* Carntatari ėmė 
skelbti, tad sudegto* angių ta
rnus ir {ateita*, jei jo raita- 
lavimų nėvykdys, angiai rtagė- 
si jį deportuoti. Carntahati 
pate išdūmė. Išdūmė | Prahą, 
paskui pa* Castro ir tapo to 
garbė* svečiu.r Liepos 29 jto 
Havanos korespondentui skel
bė: esą reikia “sutotertacio- 
nriizuoti” kovas ir sutarti du 
tris naujus Vietnamo*; Detroi
tas ir New Yorta* «ą taip pat 
Vtotnamai... Tri kalbėjo ta 
km kttm kaip buvęs “Statant

Gimtosios Kalbos pasirodė 
Nr. 2, balandžio — birželio lai
kui. Jame rašoma: “Ar mokam 
vartoti sangrąžinius veiksma
žodžius”, “Būdvardžių su galū
ne — iškas ir —ims reikš
mė”; laikraščių bei knygų ver
tinimas kalbos atžvilgiu. Prira
šė pats rtdaktorius L. Damb- 
riūnas, patalkintas St. Barzdų-



BAITO APYVARTA NE MAŽĖJA, O DIDĖJA
BALFp METAI

O. NENDRĖ

— Žiūrėkit, tėveli, šarka at
skuba mums naujieną pasaky
ti! — pakėlęs savo ranką, pirš
tu rodo Jonukas į ant eglės ša-

refldtą savo nuomonę, kodėl 
raginai gyvenantis tam. B- 
Sagtutes ir daugelis kitą nepa- 
siterinčĖų lietuvių stoja į LF 
natą eiles, o daugelis pasita- 
rin&Įją mūsų tautiečių susi
laiko. I tą klausimą P. Pakel
to tesako: **.-.. -daug ir tur- 
tingesnių mūsą tautiečių ui 
kuo. Sugintą nestoja (pinigą 
neneša) į LF, kad ir dėl šią 
priežasčių. Pinigai prašomi 
siųsti privataus žmogaus adre-

Ar tai žingsnis pirmyn bend
ro autoriteto keliu, ar žings
nis atgal? Ar nebūtų buvę 
prasmingiau demonstruoti pa
sisakymus bendru autoritetu 
— kaip buvo daroma Clevelan- 
de? Ar delsimas demonstruoti

yra pasiuntę bankam tiesiog. 
Jei aukos būtą siunfiamos tie
siog bankam, tai ir adminis
tracijai darbas nesumažėtų, bet 
Žymiai padidėtą ir pasunkėtų. 
LF narių registracija ir atskai
tomybė susikomplikuotų. LF 
valdyba nežinotą, | kurį ban
ką, kas ir kiek įnešė, kas jau 
fondo pilnateisis narys, o kas 
juo dar nėra. Gi LF neturi 
teisėto pagrindo reikalauti, kad 
bankai raportuotą LF, kas, ka
da ir kiek įnešė pinigų LF są- 
sąskaiton. Bet to dar mažai. 
Bankai turėtų pranešti aukoto
jo adresą, kuris įnašas asme
niškas ar atmintinis, kas pa
starąjį atstovauja ir pan.

LF reikalų tvarkymas yra kiem reikalam. 20. .-tuksi doL, 
patikėtas visuotinio LF narių 
susirinkimo slaptu balsavimu 
išrinktai LF tarybai ir kontro
lės komisijai. Fondo adminis-

Dauguma įstaigų, priekybi- 
ninkų ir privačių asmenų sa
vo metų pajamas ar nuostolį 
suranda sausio 1. Balfas savo 
apyskaitas subalansuoja liepos^ 
1. Taigi tik po liepos 1 gali
ma tiksliai pasakyti, kokie bu
vo Balio metai. Esant reikalui, 
apyskaitas duodame ir už ka
lendorinius metus. Kad Balfo 
veikėjai ir rėmėjai turėtų dar
bo vaizdą, surašysiu Balfo 
1966 - 1967 apyskaitas, nes jos 
nesausos, už jų slepiasi ir var
go ir džiaugsmo ašaros.

nėra privati institucija, bet 
oficiali lietuvių sukurta ir ug
doma finansinė organizacija, 
kurios pagrindinis tikslas 'yra 
lietuvybės išlaikymas ir ugdy
mas.

Balfui, Altui, Vlikui bei LF 
aukos daugumoje taip pat siun
čiamos tiesiog į jų būstines. 
Neteko girdėti, kad dėl tos jų 
tvarkos kam nors kiltų abejo

kių Balfo rėmėjų apleidžia šią ta 27,578 dol. Taip pat Balfo 
ašarų pakalnę. Tačiau jie ir 
mirdami Balfo neužmiršta. Va, 
1966-67 iš testamentų Balfas 
gavo 12.426 dol., nors tie pi
nigai daugumoje buvo skirti 
nurodytais adresais siuntiniam 
į Lietuvą. Aukos Saleziečių ir
Vasario 16 gimnazijom per Bal- teikiama dėl didelės skriaudos

Buvo atkreiptas dėmesys, 
kad dėl krepšininkų išvykos 
pasisakymai buvo “partizaniš
ki”: pasitraukė ar atsiribojo at
skiri asmens iš tos išvykos rė
mėjų; skyrium savo pareiški
mus skelbė Bendruomenė, sky
rium Altas, skyrium , Vilkas. 
Skyrium rašinėjo raštus (iš 
Clevelando, Bostono) atskiri 
asmens valstybės departamen-

šioje vietoje buvo paskelb
tas Vliko pasisakymas dėl 
grupės, kuri organizuoja krep
šininkų išvyką į Lietuvą. Pa
skelbtas ir Alto pasisakymas. 
Anksčiau buvo paskelbtas Ben
druomenės pasisakymas. Pasi
sakymai aną išvyką vertino 
kaip iškrypimą iš bendro lie
tuvių nusistatymo dėl santy- 
kiavimosui __
jais ir su okupacinėm institu
cijom Lietuvoje.
, Nors Bendruomenė, Altas, 
Vlikas išvyką vertino neigia
mai, iniciatoriai atsisakė su 
jais derintis ir pripažinti juos 
autoritetu šiuo su laisvės ko
va susijusiu klausimu. Visuo
menei taip ir tenka į anos iš
vykos organizatorius bei daly
vius žiūrėti — kaip į atsisa
kiusius laikytis kelio, kurį bu
vo sutaręs mūsų laisvės kovų 
autoritetas.

šia proga LF valdyba pra
neša, kad šiuo metu Lietuvių 
Fondas turi arti 360 tūkst. 
dol. pagrindinio kapitalo, o 
101 tūkst. dol. investuoti į sta
tais davė metinio pelno arti 
8 procentų. '

Iki šiol LF paskyrė lietuviš-

— šarkos mėgsta plepėti! 
Tik mes, gaila, nemokame jų 
kalbos, — pritaria sūnui tėvas.
— Būtų smagu, kad stirna 

pasirodytų, galėčiau atsisveikin
ti. Pasiilgsiu jų! — kalba ber
niokas.

Lietuvių migracija
Naująjį imigracijos įstatymą 

priėmus,. lietuvių atvykimas į 
JAV žymiai pasunkėjo. Tiesa, 
artimiem giminėm susijungti 
nedaroma kliūčių, bet giminių 
neturintieji negali atvykti be 
sunkiai sudaromų darbo su
tarčių. Balfo centrui teko rū-

ir sūnus persižegnoja.
Vežimas darda lygiu keliu, 

kuris raitosi per dirbamus lau
kus. Laukai rugpiūčio pabai
goj negražūs: nuplautų javų pa
rudavusios ražienos kelia grau
dulį. žiemkenčiai dar nesudy-

o šiais metais tam pačiam tiks
lui numatoma paskirti 12-15 
tūkst. dol.

Lietuvių Fondo Valdyba

šelpiamajam pinigus iškeičiant. 
ši padėtis, atrodo, keičiasi, nes 
ir Lenkijoj ir Lietuvoj prade
dama atidarinėti specialios 
krautuvės, kuriose pardavinė
jama prekės pigesnėmis kai
nomis už užsienio valiutą. Be
rods, dolerius turintieji Lietu
voj ar Lenkijoj dabar jau ne
baudžiami, bet gali už juos 
pirkti prekes.

— Gali būti! Pranai Bronė 
parnešė kekę, kurioje buvo vi
sas tuzinas riešutą!

— šituo metų laiku įdomes
nė ir gražesnė ši miško pusė, o 
žiemą smagiau būna tarp eglių 
ir pušų. Jos būna tokios gra
žios, kai jų žali spygliai kyšo iš 
po sniego, — kalba tėvas.

fą sumažėjo. Saleziečiam 1965- 
66 buvo suaukota 8.226 do., šie
met tik 4.914 dol., o Vasario 
16 gimnazijai buvo surinkta 
26.303 doL, o šiemet — 19. 
062 dol. Todėl Balfo centro 
valdyba buvo priversta šiemet 
“iš savo kišenės” pridėti nors 
duonpinigius. Saleziečiam bu
vo papildomai išmokėta 800 
dol., o Vasario 16 ginui. — 
2.800 dol. Vasario 16 gimna
zija turi tris kart daugiau mo
kinių. x

Kitos aukos Balfui buto sa

vųjų lietuvių santykiavimo su 
pavergtaisiais lietuviais ir oku
pacinio režimo institucijom ma
nifestavo Altas, Bendruomenė, 
L. Laisvės Komitetas ir Vlikas.

Balfo pajamos
Gana įdomu tyrinėti ir lukš

tenti Balfo pajamas. JAV lie
tuviaikasmet suaukoja beveik 
pastovią 65.000 dolerių sumą, tos ir už jas sumokėta grynais 
per 1500 asmenų sumoka na- pinigais 51.780 dol., taigi bė
rio mokestį (1966-67 tokių bu- veik pusę visų Balfo pajamų, 
vo 1632). Aukos Balfui nema- Jau buvo minėta, kad tremti- 
žėja, nors kasmet daugelis pui- nių mokyklom paremti išleis- keliais šimtais lietuvių, 

--------=. — ------ norinčių atvykti į JAV. Balfas 
čekiais buvo išsiųsta 14,128 doL užpildė daug įvairių dokumen- 
— grynai piniginė . parama. norintiem iš Lietuvos atvyk
imo būdu tiesioginei šalpai ti, taip pat sutvarkė daugeliui 
1966-67 išleista 92,816 doL (i- J^Kcmės bilietus, .kai kam sko- 
skaitant apmokėjimus už siun- Udo kelionpinigius (kuriuos 
tintas). Pinigais šalpa nei * į 51111102 atgauti).
Lietuvą, nei į Lenkiją nebuvo Daugelis lankėsi Balfe prieš 

('nukelta į 4 psl.)

Nuo tada laikoma politiniu 
autoritetu ne vienas kuris 
nors veiksnys, bet veiksnių vi
suma. Teisingai tai išreiškė T. 
Žiburių redakcija š. m. birželio 
1 rašydama: “Kol Lietuva te
bėra, okupuota, tokiu pasaulio su, o kodėl nepasiųsti tiesiog 
lietuvių autoritetu yra veiks- į banką, kur pinigai yra laiko
mų vadovybių konferencija, nū LF, kam didinti bereika- 
kurioje dalyvauja Vliko, Pa- lingai darbą. Ir formaliai bus 

Lietuvos gyvento- šaulio Lietuvių Bendruomenės, .geriau, nekils niekam abejo- 
Altos, Lietuvos Laisvės Komite- nių, kad gal ne visi gautieji 
to bei kitų pagrindinių mūsą pinigai teisingai įrašyti, o to- 
veiksnių vadovybės-ir vienokia kiam galvojimui yra pagrin- 
ar kitokia forma — mūsų dip- do...” <
lomatai” (Darbininkas savo u valdyba P. Pakaičiui dė- 
spaudos apžvalgoje tuos žo
džius pakartojo birželio 13).

Taigi veiksnių susitarimas 9 
konkrečiais klausimais. 7 / / 1

Jie įsiklauso į eglių ir pušų 
slaptingą šnabždesį. Ošimas 
prikelia jų ilgesį, norą sužino
ti neaiškiai jaučiamą paslaptį, 
apie kurią pasakoja medžiai sa
vo šnarėjimu...

Dariai pervažiuoja šilą ir į- 
važiuoja į beržų, alksnių ir ą- 

Važhiodami jie pasiekia miš- žuolą sodybas. Šioje miško da- 
ką. Vos tik įvažiuoja į mišką, bje Wa putinų krūmai, dabar 
išsigandęs kiškis iššoka iš do pasipuošę rausvomis uogomis, talugto krtnm ir imm. £ KettartM. lieta, fenooUnto 

kelią pro pat Dario bėrių ko- rodo praeiviams savo uogų ke
kes. Lazdynų šakos didžiuojasi

- ' ■■■*■ • < mas." / •
Aktorius atsiliepia įLFpa- Lietuvių Fondas nėra pttaa- 

getaiiaaą> kad žmonės pa- ti institucija ir foncto vadovy- 
bėję nėra privačių žmonių ar’ 
žmogaus, kurio adresu pašo
mi pinigai siųsti. Pinigai sam
danti ne privataus žmogus ad
resu, bet Lietuvių Fondo (Lith- 
uanian Foundation) adresu, ne
minint net valdybos pareigūno 
pavardės. LF yra oficiali ins
titucija, įregistruota kaipo ne 
pelno siekianti organizacija Il
linois valstybės sekretoriate 
1962. LF paaukotas sumas au
kotojai nusirašo nuo pajamų 
mokesčių (Tax Exempt Status 
CHI-EO-64-272 Group 24).

LF tikslai, vadovybė bei 
veikla nustatyta LF įstatuose, 
kurie yra patvirtinti fondo or
ganizatorių ir JAV LB centro 
valdybos. LF yra atsakingas 
prieš Illinois valstybės ir Fe-, 
deralinės valdžios įstatymus. 
Per 5 metus LF gyvavimo dar

tuviam reiškėsi įvairiais bū
dais. Pats reikšmingiausias bu
vo pinigais. Piniginės šalpos 
išlaidos nuolat didėja: 1965 
išleista 84,455 doL, 1966 —

Nepastebimai prabėgo dve*,i 
ji metai. Jonas Davys baigė 
dvi klases. Pirmojoje jis buvo < 
pirmas mokinys, o antrojoje 
pirmenybę užleido kitiem, nors 
be vargo perėjo į trečiąją. Tais 
metais jis susidraugavo su Juo
zu, kuris išgalvodavo įdomių 
dalykų, o pamokoms ruošti ne
likdavo laiko.

— Jonai, turi šiemet pasi
spausti, kad neliktum antras 
metus, — kalba tėvas, vežda
mas sūnų pradžioj mokslo me-

99,016, o šiemet jau 113,069. 
Daugiausia pinigų išleista ap
mokėjimui siuntinių į Lietuvą 
ir į Sibirą. 1965 išsiųsti 284 
siuntiniai už 18,294 dol., 1966 
— 361 s. UŽ 30.25Ū dol, o šie
met buvo išsiųsta net 459 snm-

Balfo šalpa siuntiniais
Metų bėgyje Balfo centras iš

siuntė 1175 individualias siun
tas. Tai gana sunkus darbas, 
atsimenant, kad reikėjo atrink
ti ir kartotekuoti per 5006 

teiktos ar atraustos | cėnGhą daugiausiai iŠ Lenkijos gautų 
gėrybėmis: daktarai prisiuntė prašymų. Siuntas į Lietuvą pa- 
dėžes vaistų (samples), kiti au- kavo ir adresavo agentūros, 
kotojai 1255 knygas, o dauge- tik medžiagą teko užsakyti, bet 
lis atgabeno į Balfą net 25,610 siuntas šit vartotais rūbais — 
sv. rūbų, dar kiti prisiuntė 
plokštelių, žurnalų, žaislų vai
kam.

Balfo šalpa pinigais

Balfo apyvarta ne mažėja,
i / 6 didėja
Visi, kurie pranašavo Bal

fui greitą galą, apsiriko. Balfo 
pajamos ir išlaidos nuolat au
ga. Pvz. 1965 Balfas turėjo 
90.763 dol. pajamų, 1965 jau 
107.029 dol., o 1966-67 gauta 
108.260 dol. Tas pats pasakyti
na ir apie išlaidas: 1965 išleis
ta 84.455 dol., 1966 — 99.016 
doL, o 1966-67 — 113,069 dol. 
Apsirinka ir tie, kurie teigia, 
jog “Balfas gauna ir į kluonus 
krauna”. Priešingai. Šiemet 
Balfas gavo 108.260 dol., o iš
leido 113.069 dol., taigi išleis
ta beveik 5.000 dol. daugiau, 
nei gauta.

— Bus viskas tvarkoj, nesi
rūpinkite, šeimininkai. Ne pir
mą kartą paliekate mane savo 
vietoj!

Davys paragina arklius, ir ve- nų ir su juo, iššokus iŠ vežimo, 
žimas palieka Šilėnus. Motina bėgti namo...

— Kvailybė! — subara save 
mintimi, — Jonukas turi mo
kytis! Gal Dievas nori, kad jis 
būtų kunigas-

Ta mintis motiną nurami
na.'

susigriebia Davys.
Adomas Andriui paveda tvar

kyti ūkį visai dienai, nes grįš 
iš miesto vėlai. Andrius paten
kintas šypsosi:

Kas tas autoritetas? Gyve
nimas sudarė visuomenėje į- 
protį laisvės kovai vadovau
jančiais veiksniais laikyti Vli- 
ką, Altą, L. Laisvės Komite
tą, Bendruomenę, diplomatus. 
Būtų beprasmiška, jei vienas 
veiksnys sakytų kitam: tu čia 
nereikalingas, čia manęs užten
ka; pasitrauk, kad būtų dau
giau vietos man ir kad man 
garbės nemažintum ...

Jie visi yra ir visi bus, iki 
bus gyvi. Tik kada nustos ku-

(4) tum aplankyti Šilėnus. Gyven-
__ Lipkite į vežimu važiuo- si pas gerą moterį. Jos narnė

sime! Būčiau užmiršęs, dar ne- lis prie pat gimnazijos. Leng-
pasakiau Andriui Kvietkui apie vai nueisi į gimnaziją ir žiemą $axka pradeda kažką gyvai 
darbus! — susigriebia Davys. pristigus. Šeimininkė labai fiaa&ėti.

džiaugiasi, kad gauna tave, nes 
jos sūnus pavasarį baigė gim
naziją ir išvažiavo mokytis į 
Dotnuvą. Norįs būti miškinin
kas. - -

Jonas atsidėjęs klauso' tėvo 
kalbos. Adomui bekalbant, mo
tinai užeina noras apkaltinti sū-

apie 500 siuntinių — teko pa
tiem pakuoti, adresuoti ir į 
paštą pristatyti. Teko supirkti 
ir patiem išsiųsti 89 vaistų 

Balfo parama pasaulio lie- siuntinius, bei 52 knygų siun- 
.. ..................  tas. Visų siuntinių vertė sie

kia 84,692 dol. Drąsiai galima 
tvirtinti, kad Balfas per me
tus aprengė apie 1000 lietuvių 
šeimų, gydė 89 ligonius ir 
2^30 lietuvių įteikė po knygą.

mynritaiH nė vieno atsitiki- , veiklos laiką nepareiškė abejo- travimą ir visų reikalų tvarky
mo, tad siųsti ta gauti Liete- itfą bei įtarimų dėl pinigų mą vykdo LF valdyba, išrink- 
rių Fondo adresu pinigai ne- siuntinėjimd bei įrašymo tvar- ta fondo tarybos iš tarybos 
būtą taringai įrašyti tęn, kur tos. Kas nori, gati pinigus siųs- narių. Kam rūpi LF reiktiai, 
reikia. Bet P. P. mano, kad ti ir tiesiog į bankus IF są- tas per 5 fondo gyvavimo me- 
“gal ne viri gnmami^ pini- skaitau, tačiau labai nežymus tus galėjo sužinoti, kad fondas 
gai teisingai įrašyti”. LF vai- aukotojų skaičius savo aukas 
dyba būtų P. P. labai dėkinga 
už nurodymą kada/ kieno ir 
kokioje sumoje siųstieji ir gau
ti LF adresu pinigai buvo ne
teisingai įrašyti. '

LF niekad nerinko teatro al
manachui prenumeratos, geno
cido leidiniui ir kitom knygmn. 
Su tais reikalais LF nieko bend
ro neturi. Spėjama, kad tai da
rė privatūs, neatsakingi žmo
nės. Iš jų darbų P. P. padarė 
išvadą.... “gavo pagrindo gal
vojimui”, kad ir LF gautieji 
pinigai gali būti neteisingai į- 
rašyti. LF valdyba mano, kad 
P. P. be blogos valias fondui 
pakenkti iškėlė spaudoje nepa
gristas abejones bei įtarimus. 
Tai. įvyko, greičiausiai, dėl ne-, 
susiorientavimo fondo reika
luose.

LF turi 1580 narius. Nė 
vienas iš jų per visą fondo

— Sūnau, mieste nesijausk 
vienišas ir apleistas. Mamytė ir 
aš lydėsime kiekvieną tavo 
žingsnį. Būk klusnus mokyto- jas. . .
jams, geras draugams, šeštadie- — Kiškis perbėgo mūsų ke riežutų kekėmis, 
niais atsiųsiu arklius, kad galė- lią! Mano tėvelis sakydavo, kad — Labai gerai užderėjo šie-

W|LLOUGHBY AVĖ. 
BMOKLYNr iL Y. 11221

tai neša laimę, — nusišypso 1 met riešutai, — nutraukia ty- 
tėvas. 1 lą Davienė. — Galės gerai pa-

— Kiškis norėjo man su-1 sipelnyti šios apylinkės mote- 
diev pasakyti! — galvoja Jonu-3> rys.
k- * — Tuojau pradės rinkti. Ke-

— Vargšelis išsigando barš- kės jau gelsta! — kalta Davys, 
kančio vežimo! — gailisi kiš- Žiūrėdamas į lazdynus.
Ido motina.

— Surėkti, kokia didelė ke
kė! Ji turi, tur būt, 10 riešu
tą! — pirštu rodo Jonukas.

ris rodęs savo gyvybę veiks- bendrą autoritetą nebuvo pa
mals, bus ženklas, kad jo nėra stūmėjimas atskiriem asmenim 
ir galima apie jį tylėti. Bet kol kreiptis į departamentą ir ten 
yra, belieka draugiškai sakyti: sudaryti įspūdį, kad tarp lie- 
susirinkim ir susitarkim dėl tuvių nėra susipratimo ir susi- 
vienos bendros linijos tuo ir klausymo?
tuo klausimu ... Taigi susitar- Ar veiksnių “partizaniškas”- 
tam ir vienas kitam padėtam, veikimas - neveikimas neimpli- 

Buvo laikoma tokiu susitari- kuoja ateičiai grėsmės: jei 
mo ir vienybės manifestavimu spaudoje ir visuomenės žymio- 
1966 m. sausio 23 dienos Cle- je dalyje sveikinta veiksnių 
velando konferencija. Ten sa- vieningumo forma neras atgar- 
vo bendrą nuomonę dėl lais- šio tarp pačių veiksnių, tada 

gali nutikti, kad ir spaudoje 
bei visuomenėje gali nerasti 
palankaus dėmesio balsai tų 
veiksniu, kuriem .svetimas bend J,nina **aikovski» (k.) latvi ir Ieva Beržini (d.) lenki padeda vainiką 

pavergtų taertų savaitės minėjime prie lietuviško kryžiaus liepos 16 Flush- 
ro veikimo kelias. jug Meadow* parke. Nuotr. R. Kisieliaus.
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Kennebunkporte šventinama koplyčia
Šį savaitgalį, rugpiūčio 6, 

Kennebunkporte bus retos iš
kilmės: šventinama nauja vie
nuolyno koplyčia, atidaroma 
religinio meno paroda. Tuo pa
čiu atžymima 20 metu sukak
tis, kaip čia įsikūrė lietuviai 
pranciškonai.

★
Prieš 20 metų Įžengė lie

tuviai pranciškonai Į šį gražų 
pajūrio kurortą, Įsitvirtino gra
žiame kampe prie pat jūros ir 
pradėjo savo darbą. O nuveik
ta čia tikrai nemaža: Kenne- 
bunkportas pasidarė lietuvių 
pranciškonų centrinis vienuo
lynas, iš kur buvo organizuo
jama visa veikla.

Pačiame vienuolyne daugiau
sia dėmesio kreipta Į statybas, 
pritaikyta didžiosios vilos - vie
nuolyno pastatas naujiem rei
kalam, pastatyta nauji namai 
svečiam. Įrengta visa eilė šven
tovių. Iš jų savo architektūra 
išsiskiria Liurdo grota ir Kry
žiaus Keliai.

Pirmasis dešimtmetis atžy
mėtas Įkuriant šv. Antano gim
naziją. Tai gimnazijai pastaty
ti gražūs rūmai, sporto salė, 
kuria naudojasi vasarotojai, 
stovyklautojai. Antrasis de
šimtmetis vainikuojamas savos 
vienuolyno koplyčios šventini
mu. Koplyčia pastatyta praei
tais metais prieš pat Kalėdas.

Jos iškilmingas šventinimas 
■ bus rugpiūčio 6. per Lietuvių 
dieną, šventina Portlando vys
kupas.

Paprastai Į Lietuvių dieną 
suvažiuoja labai daug žmonių. 
Pamaldos būna Liurdo groto
je. Šįmet po tų pamaldų ir bus 
šventinama koplyčia. Vėliau 
aikštėje bus programa. Bosto
no tautinių šokių grupė, vado
vaujama Onos Ivaškienės, pa
šoks tautinių šokių.

Meno paroda
Tą pačią dieną gimnazijos 

sporto salėje atidaroma religi
nio meno paroda, kuri tęsis vi
są savaitę. Paroda rengiama į- 
vairių krikščioniškų religijų, 
bet didžiausią jos dalį sudarys 
lietuviai dailininkai, pranciško
nų vienuolyno turimi meno 
turtai. Paroda reklamuojama 
visoje apylinkėje, kur pilna 
turistų.

Paroda ir Lietuvių diena rū
pinasi vienuolyno viršininkas, 
gvardijonas, Jurgis Gailiušis, 
O.F.M., kuris buvo ilgametis 
provincijolas ir čia vykdė daug 
statybų.

Iš Vatikano paviljono
Prie meno turtų priskiria

ma ir dail. V. K. Jonyno 
skulptūra, kuri puošė Vatika
no paviljoną New Yorko pa
saulinėje parodoje. Nugriovus 
paviljoną, skulptūra atiteko 
dailininkui. Šis ją padovanojo 
pranciškonų vienuolynui.

Miško fone, netoli vienuo
lyno pastatyta speciali siena. 
Ant jos pritvirtinta skulptūra 
daro labai gražų įspūdį. Ne
baigta tik žemės dekoravimo 
darbai, žemė tik sulyginta, bet

Kryžiaus Keliai ir tolumoje matyti pats pranciškonų vienuolynas.
Nuotr. V. Maželio

neužsėta žolėm, neapsodinta 
gėlėm, kurių čia pilna.

Vasarotojai
Vasara šiemet keistoka, ši

lumos užtektų ir jūra šilta, 
bet rūkų per daug. Iš jūros 
kyla rūkas ir laikosi vandenų 
pakraščiais. Poilsiauti galima, 
bet nuolatiniai rūkai kartais ir 
įkyri.

Miestelyje ir visose vasar
vietėse, viešbučiuose žmonių 
kiek mažoka. Pranciškonų va
sarvietėje žmonių pilna. Suva
žiuoja jų iš visų kraštų, iš vi
sų vietovių. Ypač visus trau
kia didelė sodybos erdvė. Gali 
keliauti Į begalinius plotus, nie
kam netrukdydamas. Pailsi ir 
savoje lietuviškoje aplinkoje.

Literatūros vakaras
Kasmet surengiamas xir li

teratūros vakaras. Šiemet toks 
vakaras buvo liepos 20 sporto 
salėje. Rūta Gailiušytė skaitė 
Leonardo Andriekaus eiles, Ja
ne Landsbergienė paskaitė to 
paties poeto eiles, verstas į 
anglų kalbą. Savo kūrybos 
skaitė Kotryna Grigaitytė - 
Graudienė, Nelė Mazalaitė, 
Paulius Jurkus, Algirdas Lands
bergis.

Pianistės J. Rajauskaitės 
koncertas bus šią savaitę vie
nuolyno bibliotekos salėje.

Be rašytojų čia vasaroja ir 
eilė dailininkų: Nijolė Vede- 
gytė - Palubinskienė, R. Inge- 
levičienė su šeimomis. Vienoje 
klasėje įsikūręs nuolat triūsia 
dail. K. Žoromskis.

Svečius globoja ir visais jų 
reikalais rūpinasi Tėv. Jonas 
Dyburys, O.F.M.

Berniuku stovykla
Liepos mėnesį kasmet sto

vyklauja berniukai. Šiemet bu
vo aštuonioliktoji tokia stovyk
la. Per keturias savaites sto
vykloje buvo apie 100 berniu
kų. Dalis jų išbuvo tik 2 savai
tes, kita dalis visas 4 savaites.

Stovykla prasidėjo birželio 
30, baigėsi liepos 28. Daugiau
sia jų buvo iš New Yorko, 
Elizabetho, Baltimorės, Brock- 
tono, Worcesterio ir iš viso 
Atlanto pakraščio.

Be Įvairių užsiėmimų, mau
dymosi, penktadienio vakarais 
buvo rengiami laužai. Buvo ta
lentų vakaras, stovyklos užda
rymas. Išleistas rotatorium 
spausdintas dainynas — 32 
pusi, ir stovyklos laikraštis — 
Atlanto Aidai, kurį daugumoje 
užpildė patys stovyklautojai.

Stovyklos globėju buvo Tėv. 
Jurgis Gailiušis, O.F.M., vy
riausias vadovas ir kapelionas 
— Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M., 
stovyklos komendantas klieri
kas Tadas Degutis, O.F.M., pa
vaduotojas — Garsas Palys, 
meno ir parengimų vadovė — 
J. Ambraziejienė, sporto vado
vas — Petras Vainius, paren
gimų pagelbininkas ir laužų 
vadovas — Petras Sandanavi- 
čius, plaukimo ir maudymosi 
prižiūrėtojas Tomas Jarmas.

Į stovyklą buvo atsivežę ir 
gitarų. Taip susidarė ir savas 
orkestras, kuris gana gerai gro
jo pačias naujausias dainuškas.

Už savaitės čia bus moks
leiviu ateitininkų stovvkla.

(P)

Naujoji pranciškonų vienuolyno koplyčia, šventinama šį sekmadienį, rug
piūčio 6. Nuotr. V. Maželio.

į !Geriausiai pailsėsi! pėr savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje 5

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

Tel. (Area 617) 428-8425
; Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinių
I medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba- < 
I riai, rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus

atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • Geras lietuviškas maistas j
Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGSĖJO

M£N. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai. ’
• Kreiptis DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, |

MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai į vilą ;
AUDRONĖ — CAPE COD, MASS. 02655, MARIJA JANSONAS. Į 

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

EXPO 67 LANKYTOJAMS
Erdvios patalpos nakvynei iki 6 asmenų grupei ir pavie
niams Montrealyje ir prie Montrealio vasarnamyje. -----
Raštiškai: J. BLAUZDŽIŪNAS, 73 60 N. Gaudais Street

Ville St. Leonard
Montreal 35, Que.

Telef. 254-4678 Canada

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

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

šių metų berniukų stovyklos dalyviai su savo vadovybe.

Dail. V. K. Jonyno skulptūra, puošusi Vatikano paviljoną pasaulinės paro 
dos metu New Yorke, pastatyta Kennebunkporto vienuolyno sodyboje.

Balfas
(atkelta iš 3 psl.) 

išvykdami i Lietuvą, daugelis 
sugrįžę iš Lietuvos žodžiu pa
pasakojo savo Įspūdžius.

Du dalykai norisi ypatingai 
pabrėžti: Lietuvos kaime tebė
ra didelis skurdas, ir visi lie
tuviai išgyvena siaubingą per
sekiojimo baimę. Okupantai vi
są tai stengiasi paslėpti nuo 
svečiu, nes jiem rūpi “bendra
darbiavimas". kitaip tariant 
mulkinimas ir svečių atgabena
mi doleriai.

Balto Reikalu Vedėjas

--------------- ———

“AIDAS” Radio - T. V. Lab. J 
94-17 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. II421 — Tel. Hl 1-7747 l| 

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas. 1

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS l,
-------------- ------------------------------------- -_____________

^tiiiiaHaiiiiiitiiiiBiiiiittttnitiiiiiuiiiiHBiiiniiiiiiiiiiiiintiiiitiiitniiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiitiiinitiiiitiiintiiinvtiiiiaiiiiiiniiiiiiaiia

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, 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: 
Maria Lūšys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418; tel. 
212-849-1193 • Irena Veltas, 72 Congress Street, Braintree, Mass. 
02185; tel. 617 - 843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach St., Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mass. 02553; tel. 617-759-3251.

Vykstantiems į Pasaulinę Parodą 
MONTREALYJE

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli 
nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai. Vieta automobiliui.
J. SKUČAS, 6966 44th Avė., Rosemont-Montreal 36, P.Q. Canada 

Tel. (5I4) 722-6152

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!
6 DIDŽIULES

t
Ncw Yorke: 1654 2nd Avenne — TR 9-3047 

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

KRAUTUVES 6
Franklln 8quare, L. I.: 981 Mempatead Tpke. — 

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

Jackson Heights: 82-10 371 h Avė. — DE 5-1154
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PAVERGTŲ TAUTŲ ŠVENTE
PHILADELPHIA, PA.

Pavergtu Tau t y Savaitė Pili- 
ladelphijoje paminėta liepos 16 
iškilmėmis Nepriklausomybės 
Aikštės sodelyje, Laisvės Var
po pašonėje. Minėjimą organi
zavo 14 Pavergtų Tautų Komi
tetas, vadovaujamas La Šalie u- 
niversiteto profesoriaus dr. A. 
J. App. Programa pradėta A- 
merikos himnu ir kardinolo 
Krol atstovo prel. F. Paleckį 
invokacija.

Pennsylvanijos gubernato - 
riaus išleistą proklamaciją per
skaitė jo asmeninis atstovas, 
informacijos skyriaus direkto
rius R. E. Young. Philadelphi- 
jos burmistras J. H. Tate pats 
dalyvavo iškilmėse, įteikė savo 
išleistą proklamaciją ir minėji
mui pasibaigus su Pavergtųjų 
Tautų atstovais padėjo vainiką 
prie Laisvės Varpo.

Pagrindiniu šventės kalbėto
jų buvo J.A.V. kongresmanas 
E. G. Biester, Jr. G. Mironas, 
L.B. atstovas Pavergtųjų Tautų 
Komitete, perskaitė rezoliuci
jas, kur aiškiai pasisakyta 
prieš konsularinę sutarti, eko
nominį bendradarbiavimą su 
komunistiniais kraštais, tiesimą 
“tiltų”, siūlomą branduolinių 
ginklų ne-paskleidimo sutartį.

Po minėjimo viešbuty įvyko 
vaišės pagerbti minėjimo prog
ramoje dalyvavusiem svečiam. 
Lietuvius čia atstovavo S. Jurs- 
kytė, H. Savickas .R. ir G. Mi
ronai.

Vietinės spaudos apskaičiavi
mu minėjime dalyvavo arti 
tūkstančio žmonių. Nors šiais 
metais minėjimas nukeltas į 
vėlyvą popietę, publikos tarpe 
tesimatė vos du tuzinai lietu
vių. Vyravo mūsų jaunesnioji 
karta. D. Muraškaitės ir kitų 
trijų tautiniais drabužiais vil- 
kančių kitataučių merginų nuo
trauką įsidėjo milijoninio tira
žo “The Philadelphia Inųui - 
rer” dienraštis.

Tenka apgailestauti, jog Pa
vergtųjų Tautų Komitetas per 
eilę metų nesugeba surasti mi
nėjimui naujų formų, kurios 
sutrauktų didesnį publikos 
skaičių. Įvedimas meninės da
lies į minėjimo programą ir 
apkarpymas kalbėtojų skai
čiaus gal ir būtų geriausias vi
suomenei suįdominti būdas.

Philadelphijos V. Krėvės var
do LB šeštadieninė mokykla 
užbaigė 16 mokslo metus. Di
dėjantis mokinių skaičius tei
kia viltį, kad ir ateityje šie lie
tuvybės dirvonai nebus ap-( 
leisti ir mokykla toliau ruoš 
mūsų lietuviškąjį prieauglį.

Mokyklą lankė 50 mokinių,
J. K a j e c k a s

Lietuvos Atstovas

Philadelphijoje pavergtų tautų savaitė* minėjime Lietuvą atstovavusios 
Danutė Muratakaitė ir Rima Salytė (d.). Tautų pristatymą atliko Rima Mi- 
ronienė. Nuotr. K. Cikoto.

tuzinu daugiau negu 1965-66 
mokslo metais. Veikė aštuoni 
skyriai ir vaikų darželis. Moky
tojavo S. Kananavičienė (I ir 
II sk.), T. Gečienė (TU ir IV), 
K. Juzaitienė (V ir VI), R. Ar- 
dienė (VII ir VIII), A. Kauliny- 
tė (dainavimas) ir E. Bendžiū- 
tė (tautiniai šokiai). Vaikų dar
želiui vadovavo D. Dragūnienė, 
jai padedant G. Kreivėnaitei ir 
A. Rastenyiei-Page. Tėvų komi
tetui pirmininkavo R. Dantie- 
nė, talkinant D. Norvaišienei, 
K. Vasienei, J. Ardžiui ir V. 
šalčiūnui. Metų bėgyje nema
ža pagalbos susilaukta iš skulp. 
P. Vaškio, V. Muraškos, G. Dra
gūno ir kitų.

Mokyklos užbaigimo iškil
mingas posėdis įvyko gamtoje, 
p. Dantų sodyboje. Posėdžiui 
vadovavo mok. R. Ardienė, Phi- 
ladelphijos LB pirm. J. Stiklio- 
rius pasveikino mokyklos mo
kytojus ir mokinius.

Lietuviškom knygom apdo
vanoti geriausi mokiniai:

pirmame skyriuje: D. Pliuš- 
konytė, P. Jurskis ir K. Maša- 
laitis; antrame: G. Gečytė, K. 
Juzaitytė, V. Surdėnas ir A. 
Dragūnas; trečiame: I. Majaus- 
kaitė ir A. Danta; ket
virtame: V. Bakanas ir A. šal- 
čiūnas; penktame: A. Kanana- 
vičiūtė, R. Baraitė, ir R. šilei- 
kaitė; šeštame: L. Surdėnaitė 
ir R. Ardytė; septintame: D. 
Juzaitytė, A. Maciūnas, V. Vo- 
lertas.

Mokykla šiais metais išleido 
vieną abiturientą K. Roman- 
Romanauską, čia gimusį ir au
gusį trečios kartos lietuvį, lai
dotuvių direktoriaus C. Roman 
sūnų. Mokyklos baigiamajam 
rašiniui jis pasirinko temą apie 
Darių ir Girėną, kuriuos jo ma
mytė gerai pažino ir pirminin
kavo Philadelphijos lietuvių ko
mitetui, siekiančiam sukelti lė
šų Lituanicai įsigyti. Philadel-

LIETUVOS ATSTOVO 
J. KAJECKO PADĖKA

Suėjus dešimčiai metų, kai 
einu Lietuvos Atstovo parei
gas bei 70 metų amžiaus, š. 
m. gegužės 11 bei birželio 17 
dienomis, — susilaukiau daug 
sveikinimų.

Negalėdamas asmeniškai 
kiekvienam mane sveikinusiam 
atsakyti, bent šiuo reiškiu vi
siem giliai nuoširdžią padėką.

Kartu dėkoju už tomis pro
gomis maft pareikštus vienu ar 
kitu būdu linkėjimus.

Lietuviška vėliava VVaterburio parade. Priekyje eina Sūduvos pirm. J. Karmuza, jr.

phijos ateitininkai savo veik
liam nariui K. Roman įteikė 
B. Kvyklio “Mūsų Lietuva” kny
gą, pažymėdami, kad joje yra 
aprašyta ir jo mamytės tėviškė. 
Abiturientą apdovanojo ir LB 
valdyba.

Tenka apgailestauti, kad K. 
Juzaitienė kuriam laikui žada 
iš mokytojos pareigų pasi
traukti. Reiškiama viltis, kad 
tai tik laikinas atsiskyrimas.

Vieneri metai nuo a.a. prof. 
Alfonso Jurskio- 'mirties suėjo 
liepos 31. Už šio mokslininko 
ir visuomenininko sielą mišios 
su egzekvijomis buvo aukoja
mos liepos 29, šeštadienį, 10 v. 
ryto, šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioje. AGč.

DUOKIT ŽINIŲ APIE LIETUVOS 
GYVENTOJŲ NAIKINIMU

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi- Jau yra sukaupta apsčiai me-
nimo Komitetui pasiūlius, Lie
tuvos Tyrimo Institutas sutiko 
rinkti ir skelbti martirologinę 
medžiagą apie Lietuvos gyven
tojų žudymą, kankinimą, kali
nimą Sovietų Rusijos ir Nacių 
Vokietijos okupacijos metu.

Baltimores žinios
Kun. Juozas Antoszewski, šv. 

Alfonso parapijos vikaras, lie
pos 30 išvyko atostogų. Pra
mato aplankyti Expo 67 Ka
nadoje.

Šv. Anfonso suaugusių klu
bas kiekvieną mėnesį turi ko
kį parengimą. Liepos 22 turė
jo nuotaikingą “krebsų puotą”, 
o rugpiūčio 19 organizuoja 
ekskursiją į Atlantic City, N. 
J. Norį prie ekskursijos prisi
dėti, raginami iš anksto įsigy
ti bilietus.

Lietuvių svetainės kamba
rys prie baro aprūpintas air 
condition vėsintuvais. Salės še
fas Bernardas Karpers - Kar
pavičius rugpiūčio 20 tarne vė
siame kambary su savo darbi
ninkais ruošia Baltimores lie
tuvių tarpe populiarų “Crab 
Feast” parengimą. Pradžia 1 
vai. popiet. Parengimas tęsis 
iki 5 vai. vak. Šokiam gros ge
ras orkestras. Bilietus iš anks
to galima įsigyti lietuvių na
muose.

Šv. Kazimiero Auxiliary ren
gia ekskursiją į Expo 67 Ka
nadoje rugpiūčio 21-25. Dėl in
formacijų kreiptis į Oną Lock- 
wich.

Ona švelnienė, ankstesnės 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėje, liepos 22 mirė šv. 
Agnietės ligoninėje. Velionė 
buvo ištikima šv. Alfonso pa- 
rapietė ir susipratusi lietuvė, 
dalyvaudavo lietuviškuose pa
rengimuose. Gedulingos mišios 
už jos vėlę aukotos liepos 25 
šv. Alfonso bažnyčioje. Palai
dota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdusi dukra Al
dona.

Jonas Obelinis

WATERBURY, CONN.

LIETUVIŠKA
Waterburio lietuviai šiais 

metais dalyvavo Liepos 4 pa
rade. Kartu jie buvo ir šio pa
rado rengimo komitete.

Lietuviškų reikalų garsini
mu daugiausia rūpinasi jauni
mas. Šia kryptimi ištvermingai 
dirba Sūduvos šokėjų organi
zacija. Trijų su puse metų 
laikotarpyje jie šoko v i so j e 
eilėje įspūdingų pasirodymų 
svetimtaučiam, dalyvavo patrio
tiniuose paraduose, nešdami 
lietuvišką trispalvę. Atrodo, 
kad tai yra naujai atrastos 
“aukso kasyklos” — puiki 
priemonė lietuviškai trispalvei 
ir Lietuvos laisvės bylai visuo- 

džiagos, tačiąiį_kaįp apskaičiuo
jama, abu okupantai yra išnai
kinę apie 700 tūkstančių Lietu
vos gyventojų. Todėl norima su 
rinkti kiek galint daugiau do
kumentuotos medžiagos iš dar 
gyvų liudininkų ir kitų šaltinių.

Lietuvos Tyrimo Institutas, 
pasiėmęs medžiagos rinkimo 
darbą, šį uždavinį galės tinka
mai atlikti tik tada, kai mūsų 
visuomenė aktyviai prie šio 
darbo prisidės. Todėl Lietuvos 
Tyrimo Institutas kviečia visus 
į talką ir prašo jam siųsti to
kių žinių:

1) apie atskirų asmenų su
ėmimus, kankinimus, kalini
mus, nužudymus, išvežimus iš 
Lietuvos, duodant — kas yra 
žinoma — vardus, pavardes, 
tėvų vardus, amžių, gimimo 
vietą, suėmimo ar nužudymo 
laiką ir vietą, kas suėmė, ka
linimo bei ištrėmimo vietą ir 
koks jo likimas;

2) apie masinius žmonių su
ėmimus", išžudymus, ištrėmi - 
mus, kada ir kur tai įvyko, kiek 
žmonių buvo paliesta, kas tai 
vykdė (Pvz., Pirčiupis, Pravie
niškės, Rainiai ir pn.);

3) apie partizaninių kovų me
tu vienaip ar kitaip žuvusius, 
ištremtus, kankintus, kalintus, 
apie tolimesnįji gyvųjų likimą:

Žinios reikalingos nuo oku
pacijos pradžios, t.y., nuo 1940 
birželio 15 ligi dabar.

Žinių ar ištisų sąrašų sudary
tojas duoda savo vardą, pavar
de ir adresą, žinių suteikėjui 
pageidaujant, jo pavardė nebus 
skelbiama.

Žinias ir kitą korespondenci
ją prašome siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Research Institute, 
29 West 57 St., Fl. 10, New 
York, N.Y. 10019.

Lietuvos Tyrimo 
Instituto Taryba 

J. Puzinas — pirmininkas. J. 
Audėnas ir M. Gelžinis —vice
pirmininkai, Z Raulinaitis — 
sekretorius, A. Budreckis —iž
dininkas.

V. BRAŽĖNAS

VĖLIAVA DIDŽIAME PARADE
menės akyse iškelti bei lietu
viškos kultūros dalelytę — tau
tinius drabužius populiarinti.

Suduva jau 1966 dalyvavo 
Memorial, Soap Box Derby ir 
Veteranų Dienos paraduose 
Waterbury bei visos Amerikos 
veteranų rengtame lojalumo 
dienos parade, kur 150.000 
žiūrovų stebėjo mūsų vėliav
nešius. Tai sudaro didelę rek
lamą ir Lietuvai suranda daug 
draugų Amerikos patriotų — 
antikomunistų tarpe. Pernai 
Memorial Day iškilmėse šalia 
gausybės veteranų vėliavų ir 
vainikų buvo ir lietuviška vė
liava ir lietuvių jaunimo komi
teto vainikas. Tik lietuvius pa
kvietė dalyvauti Veteranų die
nos pamaldose.

Todėl Waterburio lietuvių 
visuomenė turėtų daugiau pa
rodyti dėmesio savam jauni
mui. Savaime aišku, kad Sudu-
vos-šokėjų vedėja ir mokytoja 
Grožvyda Maurutienė ir seniū
nas Juozas Karmūza jr. yra už
sitarnavę didžios lietuvių padė
kos. Tos padėkos vertas ir tas 
jaunimas, kuris skiria tiek 
daug laiko ir energijos lietu
viškiem šokiam.

Prieš pusmetį jie įkūrė Su- 
duvėlę, jaunųjų šokėjų grupę. 
Šiemet dalyvavo Norvvich, 
Conn., Lojalumo dienos para
de, šoko visoje eilėje pasiro
dymų Connecticute.

Suduviečiai gražiai pasirodė 
ir savo miesto Liepos 4 para
de, kurio vyriausiu maršalu 
buvo pik. Itn. Haydon Nichols. 
Jis yra lietuviško jaunimo bi
čiulis, praeitais metais birželio 
įvykių minėjime pasakė pa
grindinę kalbą.

Reikia manyti, kad sujau
dino ne vieną paradą stebėju
sį lietuvį, kai jis iš tolo pama
tė plevėsuojančią didžiulę lie
tuvišką trispalvę. Mūsų tauti
niai drabužiai padaro gilų įspū
dį svetimiesiems, ypač, kai 

LIETUVIŲ DIENA ■ PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 6, 1«7

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE 
Kennebunkport, Maine

DIENOS PROGRAMA:
11:00 — Portlando vyskupas Petras L. Gerety pašventins naująją vienuo

lyno koplyčią ir atnašaus šv. Mišias.
12:00—JPietūs
4:00 — Tautiniai šokiai, vadovaujant Onai Ivaškienei.

Pranciškonai širdingai kviečia visus dalyvauti šioje metinėje šventėje, pamatyti naują
ją koplyčią, iš Vatikano paviljono perkeltą dail. Vyt. K. Jonyno didžiąją skulptūrą, 
lietuvių dailininkų meno parodą ir linksmai praleisti dieną.

juos dėvi grakščiai ir gražiai 
atrodąs jaunimas.

Reikia pasidžiaugti, kad 
Liepos 4 dienos parade sudu- 
viečius sekė skaučių ir skau
tų vėliavnešiai su viena skau
tiška vėliava. Skautai žygiavo 
tvarkingose uniformose ir tuo 
padidino lietuvišką vienetą.

Šiame parade neatsiliko ir 
vyresnieji — jie pastatė flotą 

—gyvąjį paveikslą — laisvė 
ir vergija. Tai dviejų dalių pa
veikslas, vaizduojąs laisvę — 
“Freedom: Lithuanians in USA” 
ir vergiją — “Slavery: Lith
uanians in Red Paradise”. Iš
ilgai platformos viršuje buvo 
įrašas “Fredom is not Free — 
Don’t Take it For Granted” 
(parado tema buvo: Laisvė — 
mūsų paveldėjimas).

Flotas, atrodo, pasiekė savo 
tikslą — privertė daugelį žiū
rovų susimąstyti, palyginti sa-
vo tautos likimą su lietuvių li
kimu.

Tai buvo pirmas toks pla
taus masto Waterburio lietuvių 
pasirodymas po daugelio metų. 
Jis buvo pastebėtas ir vietinių 
amerikiečių. Spauda įsidėjo 
nuotraukų iš parado — tauti
nių šokių grupės ir floto.

Šio parado komitetą sudarė: 
pirm. — Adolfas čampė, vi
cepirm. — Genovaitė Valiulie
nė ir Kazys Urbšaitis, sekr. 
— Gintaras šlapkūnas, ižd.— 
Kęstas Dumčius ir nariai: Juo
zas Kasputis ir Jonas Brazaus
kas. Komitetas buvo sudarytas 
LB apylinkės pirm. Juozo Val
kausko iniciatyva, sušaukus vi
sų organizacijų valdybas dar 
vasario mėn.

Flotas padarytas kontrakto- 
riaus Juozo Ambrozaičio įmo
nėje su jo pagalba, talkino An
tanas Šatkauskas. Užrašus pa
darė Simas Augaitis, sunkveži
mį nemokamai davė dr. Petras 
Vileišis.

Lietuviai nuo pat pradžios

— L. K. Mokslo Akademi
jos septintas suvažiavimas į- 
vyks rugpiūčio 23-27 Vasario 
16 gimnazijoj, 684 Huetten- 
felde (Schloss Rennhof), b. 
Lampertheim (Vokietijoje). 
Kviečiami ne tik nariai, bet ir 
lietuviai, kurie domisi moks
lu ir lietuviškais jo skleidė
jais. Suvažiavimo dalyviai 
nakvynių reikalu kreipiasi ad
resu: kun. dr. J. Aviža, 8 
Muenchen 2, Unter Anger 2, 
W. Germany. Už kambarį ir 
valgį parai reiks mokėti apie 
16 DM.

— Birutė Pūkelevičiūtė, Lie
tuvių operos valdybos papra
šyta, maloniai sutiko Beetho- 
veno operą “Fidelio” išversti 
į lietuvių kalbą.

— Kun. Raimundas R. Klum-
bis, Van Horn, Texas, parapi
jos klebonas, paskirtas vienu 
lis dešimties JAV kapelionų 
į dvyliktą pasaulinę skautų 
jamboree, įvykstančią Farra- 
gut State Park, Idaho, rugpiū
čio 1-9. Joje dalyvauja 14,000 
skautų iš JAV ir beveik šim
to kitų valstybių. Visas 5,000 
akrų plotas padalintas į 10 pa- 
stovyklių. Kun. R. Klūmbis bus 
ketvirtos pastovyklės, pavadin
tos Ermelunden, kapelionu.

— Lietuviu dailininku me
no parodą rengia lietuviai 
pranciškonai Kennebunkport, 
Maine. Gimnazijos didžiojoj 
salėj bus išstatyti rinktiniai 
pranciškonų kolekcijoje turi
mi kūriniai. Rugpiūčio 6 at
vykstą į pikniką — gegužinę 
turės puikią progą pasigrožėti 
‘šia paroda.

— LB Clevelando I apylin
kės valdybos posėdyje liepos 
23 II vicepirm. F. Eidimtas ir 
narys J. Mikonis iš pareigų at
sistatydino, kai jų nepasitikė
jimas ir reikalavimas, kad pir- 
minink. Julius Smetona pasi- 
trauktų iš pirmininko pareigų, 
slaptam balsavime dviejų treč
dalių dalyvavusių buvo atmes
tas.

— Kennebunkporto, Maine, 
pranciškonu vasarvietės ar sto
vyklos reikalais rašyti: Francis- 
can Monastery, Kennebunk
port, Maine, 04046. Telef. (207) 
967-2771.

dalyvavo ir amerikiečių komi
tete, kuris rūpinosi šiuo para
du. Waterburio bendriniame 
komitete buvo Jimmy Valaitis 
(Lietuvos vyčiai), Juozas Urbo
nas ir Gintaras šlapkūnas 
(PLB jaunimas), Juozas Karmu
za jr. (Suduva) ir Vilius Bra
žėnas (LB). Jie buvo ryšinin
kai tarp centrinio ir lietuvių 
komitetų.

Reikia laukti, kad Waterbu- 
rio lietuviai — jaunimas ir 
vyresnieji — neužmigs ant lau
rų. Pasisėmę drąsos ir patyri
mo, dar didesniu užsimojimu 
kels lietuvišką vėliavą ir rei
kalaus laisvės Lietuvai.
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uETuviy cma I 
LAKEW0OD PARKE > |

Tradicinėj šiemet jau 53-aiM 
ji, Lietuvių diena Lakewood| 
Parke įvyks rugpjūčio 13, sek*| 
madienį. Pagrindinis kalbėto-^ 
jas bus dr. Jokūbas Stukae»| 
Seton Hali universiteto jrefe-Į 
šorius ir New Jersey lietuvių - 
radijo programų direktorius. 
Meninėj daly pasirodys šv. 
zapo choras iš Mahanoy Cify, į 
diriguojamas prof. Roberto Ya-.; 
naičio. Popiečio programa pra
sidės 3 vai.

šios Lietuvių dienos pelnas 
bus skiriamas Pranciškietėm. 
Seselėm Pittsburghe, Kazimie- 
rietėm Seselėm Newtowne ir 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselėm 
Elmhurste.

Į šią lietuvių dieną iš Brook- 
lyno atvyksta Darbininko spau
dos kioskas. Tai bus puiki pro
ga įsigyti naujausias lietuviš
kas knygas, lietuviškos muzi
kos plokšteles ir įvairius me
džio drožinius. Kanadoje ką tik 
išleista nauja lietuviškų dai
nų plokštelė “Lietuva brangi”. 
Brooklyne ką tik iš spaudos iš
ėjo Lietuvos generalinio kon
sulo atsiminimai “Kontržvalgy
ba Lietuvoje”, kur vaizdžiai ir 
dokumentuotai aprašoma kaip 
buvo kovojama prieš šnipus 
Lietuvoje atkurto nepriklauso
mo gyvenimo pradžioje. Nese
niai pasirodė ir naujausias bei 
pilniausias lietuviškų dainų 
rinkinys “Su dainą”, surinktas 
Gražinos šimukonienės. Visa 
tai ir dar daug kitų lietuviškų 
knygų ir plokštelių galėsite į- 
sigyti

Ne fMr ihnWY. bet h* plokžtetes bei lietuviško* knygos bus gaunami Darbininko spaudos kioske

GINTARO MUZIEJUS BROCKTONE
Vargu ar kas Amerikoje tu- gintariniai. Kai kūne karolių 

ri gausesnį ir įvairesnį gintarų nėriniai tokie stambūs, kad jie 
rinkinį, kaip Margarita Mazge- verti poros-trejeto šimtų dole- 
lienė Brocktone. Tai tikras rių. 
gintaro muziejus, nors jį suda
ro tik dvi stiklinės spintos. Ir 
ko čia nerasi? įvairių karolių, 
segių, puošmenų, paveikslų, ba
tukų, peleninių, žiebtuvėlių, gy
vulių, paukštukų, ir net Dzū
kijos grybų (baravykų). Visi

Vargu ar kas Amerikoje tu-

SENŲ ŽMONIŲ SVAIGULYS
DR. A. GRIGAITIS

Svaigulys (dizziness) pas se- prastu audinių sumušimu, odos 
nūs žmones dažnai yra suriš
tas su lygsvaros netekimu ir 
parkritimu. Svaigimo priežas
čių gali būti gana daug: ausies 
susirgimai, alkoholis, kai ku-

nubrėžimu. Jauni žmonės ne 
taip greitai parkrinta, nes pas 
juos raumenys, sausgyslės elas
tingos, be to, puikiai veikia ap
sigynimo refleksai. Juo žmo- 

rie vaistai, nikotinas, akių ii- : gus ‘ senesnis, tuo dažniau gali 
gos, smegenų navikai, maža- būti pavojingų kritimų.
kraujystės infekcinės ligos ir Ar senas žmogus gali iš- 
t.t. : vengti pavojingų kūnui kriti-

Dažniausia svaigimo priežas- mų? Žinoma, gali. Reikia tik 
būti atsargiam vaikščiojant 

tas arba žemas kraujo spaudi- Paimkim pavyzdžius iš gyveni
mas, arterijų sklerozė, širdies m0- Dažniausiai seni žmonės 
ligos ir kiti negalavimai. Se- suklumpa lipant arba leidžian

tis laiptais. Dažniau suklumpa 
moterys nei vyrai. Todėl pa
tariama leidžiantis ar lipant 
laiptais nedaryti naujo žingsnio, 
kol nepajusit, kad koja tvir
tai atsistojo ant laipo. Tvirtai 
laikytis laiptų turėklo, ypač 
turi būti atsargūs nešioja dvie
jų fokusų akinius. Su tokiais 
akiniais labai greitai galima ap
sirikti savo žingsniuose.

Pajutus svaigulį, laukti, kol 
praeis. Dažnai nelaimingi kri
timai būna ant šaligatvio, pa
dengto sniegu ir pašalus. To
kiose dienose seniem žmonėm 
rekomendauojama ramstytis su 
lazda, kurios gale yra aštrus 
gelžgalis. Apsiauti batus, pa
kaltus Specialiom vinim. Tiem, 
kurie turi dažną svaigulį, to
kiom dienom geriausia pasilik
ti namie.

Nemaža nelaimingų atsitiki
mų įvyksta senam žmogui li
pant į vonią arba išlipant. Se
niem žmonėm be kitų pagalbos 
nepatartina ant kėdės pasili
pus kabinti langų, durų užtie
salus, paveikslus ir panašiai. 
Atsitinka, kad senas žmogus, 
lipdamas iš lovos, gauna svai
gulį, parkrinta ir susižeidžia. 
Todėl keliantis iš lovos nesku
bėti, porą minučių pasėdėti ant 
lovos ^faštų ir tik tuomet sto
ti ant grindų. Prieš keliantis 
užžiebti prie lovos šviesą.

tis pas senus žmones — aukš-

niem žmonėm parkritimai gali 
būti kaulų lūžimo priežastis, 
nes senų žmonių kaulai yra tra
pūs ir nuo didelio sumušimo 
lūžta. Jų gijimas užsitęsia il
giau, nei pas jaunus.

Jaunuoliam, vaikam parkri- 
timas dažniausiai baigiasi pa-

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo- 

'lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
N orint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

PAULINAI VAKSELYTEI- MIKUCKIENEI

mirus, jos vyrą — poetą Juozą Mikuckį dukrą Pauliną 
Banienę ir dukraitę Ramunę nuoširdžiai užjaučiame.

Monė ir Pranas Lembertai

ruošiasi savo seimui

Itaas, vykd. pina. < Šlepetys, 
rieepirm. A. Vabetis ir sekci
jų vadovai bei komiteto nariai 
t Dftttpinigaitis, V. Jonuškai- 
tė-Le&iitienė, dr. Kregždienė, 
A. Rėvenias, V. Padvarietis, 
K Miklas, V. Alksninis, Stepo* 
ijis, taip pat ir PLB valdybos
vykd- vicepinn. St Barzdukas. 

Į Posėdžio tikslas laivo apžvelg
ti, kas ’ padaryta, ir susitarti, 
ka^p tolimi parengiamuosius 
darbus vykdyti.

Padaryta jau daug: užsaky- 
’’ tos šamo darbam ^reikalingos 

salės, organizuojama kultūrinė 
meninė seimo programos dalis, 
mezgami įvairūs ryšiai ir kt.

Iš padarytinę darbę numa
tyta: seimo programa bus vyk
doma bendru PLB valdybos ir 
PLB Seimo komiteto susitari
mu, todėl bus parengtos ir 
PLB valdybos patvirtintos ko
miteto darbo, finansinių apy-vo Lietuvos propagandai.

Margarita Mazgelienė gyve- ' ————————
na Brocktone (98 Beacon Park hfidama ir turėdama gražų bal- 
St.) su savo vyru Klementu. „ dainai lietuvių vakaruose 
Jis yra kilęs iš Dzūkijos (nuo 
Kabelių), o Margaritos tėvai — 
iš Kauno aplylinkės. Pernai ji 
aplankė vienas ir kitas gimines. 
Vienas sūnus, Klementas, 22 
metų, žuvo II pasaulinio, karo 
metu. Motina turi kaip bran
gų atminimą jo prisiųstą karo
lių nėrinį iš Tahiti salos. Dvi 
dukros yra kazimierietės vie
nuolės.

Margarita Mazgalienė dar 
veikliai dalyvauja Brocktono 
lietuvių draugijos ir parapijos 
veikloje, gieda chore, nors yra 
jau nebe jauno amžiaus. Jauna

Margarita Mazgelienė, kuri 
jau peržengusi pusės amžiaus 
ribą, gintaro rinkėja ir mėgėja 
pasidarė atsitiktinai Ligi II pa
saulinio karo pabaigos, galima 
sakyti, ji nepažino to “lietu
viško deimanto”, nes Ameri
koje yra gimusi, augusi ir nie
kada nebuvo Lietuvos lankiusi 
ligi praėjusių metų. Gintarai 
pradėjo pas ją telktis kaip do
vanos už siuntinius giminėm į 
Lietuvą. Ir juos pamėgo. Pra
ėjusią vasarą lankydama Lietu
vą, šį tą ir pati įsigijo. Nega
lėjo daug atsivežti, nes į Ame
riką be muito įsileidžiama su
venyrų ne daugiau kaip už 100 
doL Antra vertus, ir iš Lietu- TCOBCESTER. MASS.
vos neleidžiama vienu siunti- r

Janina Vaitkevičiūtė staiga tomą surengti dail. A. Rūkšte- 
mirė liepos 12, sulaukusi vos lės paroda.

\ 41 metų amžiaus. Būvi kilusi
pasiturinčios ūkininkų šei

mos, Pakruosčio kaimo, Survi
liškio valsčiaus ir Kėdainių ap
skrities. Mokėsi Kėdainių gim
nazijoje. Jos tėvus ir seserį 
1941 birželio 14 išvežė į Sibi
rą, o ji liko Kėdainiuose, bū
dama vos 15 metų. Į vakarus 
pasitraukė 1944, į Worcesterį 
atvyko 1949. Jos atvykimu rū
pinosi Ona Matukaitienė.

Waterburyje Janina uoliai 
veikė lietuviškose organizaci
jose, priklausė Meno Mėgėjų 
Ratelio chorui, šv. Kazimiero 
parapijos chorui, Maironio par
ko draugijai. Kartu ir kitus 
skatino jungtis | lietuvišką 
darbą. Pati gana sunkiai dir
bo vokų fabrike. Didelę savo 
pajamų dalį skyrė siuntiniam, 
kuriuos siųsdavo iš Sibiro grį
žusiai motinai, seseriai, broliui.

Velionė buvo pašarvota Ka-

dainavo solo ir vaidino. Nors 
Amerikoje gimusi ir visą laiką 
čia pragyvenusi, bet gerai kal
ba lietuviškai, yra patriotiškai 
nusiteikusi, sielojasi Lietuvos 
dabartiniais vargais.

Tarp, savo gintaro rinkinių ji 
dar turi paveikslą, vaizduojan
tį Kęstučio susitikimą su Biru
te ties Palanga. Rodydama tą 
paveikslą kitiem, ji pasakoja 
Lietuvos istoriją ir pabrėžia: 
“Ten, kur Kęstutis susitiko su 
Birute, ten marios į krantą iš
skalauja tuos gražiuosius Lietu
vos deimantus”.

L. Jokūbauskas, M. 
J. Lendraitienė, A. 
S. Staškaitė, G. Čės- 

Matusaitis ir Pr. Pau-

vartų bėi atsiskaitymo taisyk- sižmonėti, atsikvėpti ir paši
lės: Taip pat komiteto sekcijos linksminti, 
artimiausitt laiku parengs ir 
komitetui svarstyti pateiks sa
vo sąnmtas. Posėdy dalyvavęs 
PLB v-bos atstovas St fearzdu- 
kas pagedavo, kad komitetas 
stengtųsi išsiversti savo paties 
lėšomis, nes PLB jau turinti < 
ir gyvenimiško patyrimo: pir
mieji du jos seimai ne tik ne
davę nuostolių, bet dar sutel
kę pajamų naudingiem Bend
ruomenės darbam atlikti, pvz. 
n seimas pajėgęs išsileisti ir 
savo Darbų knygą. PreL J. Bal
kums pritardamas kėlė mintį, 
kad būtų labai svarbu “uždirbi 
ti pinigo” ir busimiem naujos 
PLB valdybos darbam. Posėdy 
plačiau aiškintasi aplinkybė, 
kad III-sis PLB seimas šaukia
mas skirtingomis sąlygomis:ry- 
šium su sukaktuviniais 1968 
metais Iras vykdomas specialus 
finansinis vajus šių metų tiks
lam vykdyti, tad vajaus ir sei
mo akcijas teksią derinti. „

A. Vakselis posėdį supažin
dino su PLB valdybos pareng
tu m-čiojo PLB seimo darbo
tvarkės projektu. Seimui ski
riamos trys dienos— rugpjū
čio 30 - rugsėjo 1. Išvakarėse, 
ketvirtadienį, numatomas sei
mo atstovų susipažinimo vaka
ras, taip pat literatūros vaka
ras ir parodų atidarymas. Sei
mo posėdžiai pradedami penk
tadienį 11 vai. ryto. Iš ryškes
nių posėdžių momentų: PLB 
valdybos, kultūros tarybos ir 
kontrolės komisijos, taip pat 
visų kraštų lietuvių bendruo
menių atstovų pranešimai, spe
cialūs pranešimai Lietuvos lais
vinimo, okupuotos Lietuvos pa
dėties, santykių su kraštu ir 
kultūros bei švietimo veiklos 
klausimais. Posėdy keltas pa
geidavimas palikti daugiau lai
ko seimo atstovų diskusijoms 
bei pasisakymams. Penktadie
nio ir šeštadienio . vakarais 
vyks meniniai parengimai — 
kamerinės lietuvių muzikos 
koncertas ir didysis koncertas. 
Sekmadienį — iškilmingos pa
maldos katedroje ar prie lietu- 
V1U Kryžiaus buv. parodos aikš- rios eilėse rungėsi didmdstriai 
tėję. Sekmadienio iškilminga
me posėdyje tautinės minties

- paskaita, 1968 metų premijų į- 
teikimas, kultūrininkų ir kultū
ros darbuotojų pagerbimas, sei
mo nutarimų priėmimas, nau
jai seimo išrinktos PLB valdy
bos pristatymas ir seimo užda
rymas. Seimo metu taip pat

Margarita Mazgelienė

niu didesnį kiekį siųsti. Ginta
rinis muziejus pas ją susidarė
per kokį 15 metų. ______ _____ ______

Turėdama tiek gintarų, pano- raliais laidojimo koplyčioje.
. j- Palaidota liepos 15 iš šv. Ka- 3^^?* 

zimiero bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Prie kapo atsisveikini
mo Žodį tarė Maironio parko

to geriau juos pažinti ir susida
rė ištisą “gintarinę biblioteką”: 
kas gintarai yra, kaip amžių 
slinktyje susidarė,. kaip randa
mi ar iš žemės kasami, kas iš 
jų gaminama. Baltijos pamario 
gintarus pažino jau finikiečiai, 
graikai ir romėnai. Kadangi gin 
taras trinamas traukia lengvus 
daiktus, tai graikai jį prami
nė “electron”, iš ko yra kilęs 
ir elektros vardas.

Šią gintaro entuziastę, Mar
garitą Mazgelienę, aptiko 
Brocktono dienraščio (Enter-

čius. Maironio parke vaišes su
rengė Meno Mėgėjų Batelis ir 
Matukaičiai.

Velionės prisiminimui įam
žinti VI- Židžiūno iniciatyva 
Lietuvių Fondui surinkta 250 
doL

Apylinkės valdybą sudaro: 
pirm. Pr. Stanelis, vicepinn. VL 
židžiūnas, ižd. J. Tamašauskas, 
valdybos ir komisijų nariai: J. 
Starėnas, A. Glodas, R. Jokū
bauskas, 
Watkins. 
Tamkus, 
naitė, J. 
liukonis.

Lietuvių Fondui remti suda
ryta nauja komisija: pirm. VL 
Židžiūnas, vicepinn. K. Ado- vyks jaunimo spofto varžybos, 
mavičius, sekret. E. Gorodec- 
kienė, LF įgaliotinis J. Matu- 
šaitis. Komiteto nariai, įvairių 
organizacijų atstovai: P. Molis, 
V. Dabrila, P. Babickas, J. Len
draitienė, M. Watkins, J. Sa- 
jonas, kun. J. Steponaitis, J. 
Svikla ir Pr. Pauliukonis. Nu
sistatyta pasidalyti rajonais ir 
LF reikalu visus aplankyti ir

jaunimo sambūviai ir pasilinks
minimai Baigiamasis seimo 
banketas — sekmadienio va
kare, kad po darbų ir įtampų 
visi kartu galėtų susitikti, pa

Jau iš anksto sudaromas sei
mo garbės komitetas. Posėdy 
plačiau pasisakyta jo sudarymo 
pagrindais. ' Galutinius spren
dimus darys PLB valdyba.

šitaip rengiamasi m PLB x 
seimui. Tai turi būti išeivijos 
lietuvių gyvenime didelis įvy
kis, ir tai dėl kelių priežas
čių. Didelis įvykis, nes> seime 
dalyvauja viso laisvojo pasau
lio lietuvių bendruomenių at
stovai. Seimas svarbus svarsto
mųjų klausimų aktualumu, do
minančių visų kraštų visus lie
tuvius. Seimas gyvens sukak
tuvinių Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo melų nuotai
ka ir dvasia — ji atsispindės 
jo darbuose ir parengimuose. 
Seimas išrinks naujus vykdo
muosius PLB organus, kurie 
per ateinančius penkerius me
tus turės vairuoti išeivijos lie
tuvių gyvenimą labai neramių 
ir kintančių laikų aplinkybė
mis. (B)

^ŠACHMATAI
Veda K Merkis

Studentų pasaulinėse p-bėse, ku
rios vyksta Garachove, Cekoslova- 
kijoj, JAV komanda draus: su An
glijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Danijos, Jugoslavijos, Sovietų fi
gos, Švedijos, Rumunijos ir Rytų 
Vokietijos komandomis įkopė į baig
mę. Baigminėse Anglijos komanda 
nelauktai sukirto Sovietų S-gų 3:1 
(!) Po 6 ratų (belikus 3) vistiek 
pirmavo Sovietų S-ga su 15 tš., ant 
kulnų lipo JAV su 14% tš. Jugos
lavija 12% (1), Bulgarija 12%, 
Rytų Vokietija 12 (2), Anglija 12.

JAV didmeisteris S. Reshevskis 
iš Spring Valley, N. Y. baigė antruo
ju Jugoslavijos tarpt, turnyre, kuris 
užsibaigė liepos 26 <L, Marbore. Tur
nyrą. laimėjo Vak. Vokietijos čem
pionas Walfgang Unzicker, suko
ręs 10 taškų iš 15 galimų, 2. Sam- 
my Reshevsky, JAV 9%; 3-5v. 
Matanovič, Ivkov (abu Jugoslavi
jos) ir L. Zinn iš R. Vokietijos po 
9 taškus. Kitas Amerikos dalyvis 
WilHam Addison iš San Francisco 
baigė su 7% tš.

Maskvoje, Tautų spartakiados 
varžybose, Lietuvos komanda (Mas- 
lovas, Mikėnas, Česnauskas, Vista- 
neckis, Barstaitis, Butnorius, Kasi- 
movas, Kaušilaitė, Kartanaitė ir 
Rangaitė), liepos 23 d., pralaimėjo 
stipriai Leningrado komandai, ku-

Korčnojus, Taimanovas ir kiti, san
tykiu 3%:6%. Taškus Lietuvos ko
mandai pelnijo septyni dalyviai, 
sužaidę lygiomis.

Dr. Saulius Vaičaitis su Liucija 
Terese Narkute tuokiasi rugpifičio 
5 d., šv. Pranciškaus bažnyčioj, 
Lawrence, Mass.

Sveikiname ir abiem linkime kur
ti gražią, lietuvišką šeimų!

Dr. Saulius Vaičaitis savo laiku 
buvo So. Bostono Lietuvių P. D-jos 
vienos šachmatų komandos kapi
tonas, kuri 1955-56 tarpkluUnėse, 
iškovojo Bostono meisterystę. To
je komandoje žaidė: D. Dikinis, T. 
Naginionis, Saulius Vaičaitis, Algi
mantas Ivaška, Gediminas Kuodis 
ir Edm. Spirauskas.

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

gu 100 dol. auką.
Skautę šokėję grupė, vado-

i Saulės Staškaitės, 
gražiai pasirodė So. Barte ka
talikų parapijos 50 metų su
kakties minėjime. Parapijos 
apylinkėje gyvena nemaža Be-

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

gai lietuviai D. Ribotas ir J. 
Binauskas. Parapijos klebonas 
kun. Marcus Murtougt yra la
bai palankus lietuviam.

Genovaitė časnaitė sudarė 
sutartį su Ūtos kolegija. Nuo 
ateinančių metų ten dėstys

Lietuvių Bendruomenės apy- prancūzų kalbą. Ji yra baigu- 
linkės platesnės apimties vai- si šv. Kazimiero parapijos pra- 

prise) korespondentė Dorothy dybos posėdis buvo liepos 16 
Kavka ir balandžio 19 plačiai šv. Kazimiero parapijos salėje, 
ir šiltai aprašė. Drauge primi- Paskirta Atlanto rajono skau

tam 50 dol., vietos skautų laik
raštėliui 10 dol., Rezoliucijų 
komisijai — 25 dol. Lietuvių

neitoje pirmaujančių visame Lake George rajone —

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 srfų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, gene maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės,

nė Lietuvą, jos pavergimą, bol
ševikų lupikiškas kainas už 
siuntinius į Lietuvą. Nurodyta, 
kad gintaro daugiausia randa- Fondo įnašai papildyti iki 200 

dol. Numatyta nuo rudens Mai
ronio parko mažojoje salėje 
rengti paskaitas lietuviškais 
klausimais. Kalbėta apie jau
nesniųjų griipės tautinių šokių

ma dabar sovietų pavergtame' 
Baltijos pamaryje. Straipsnis 
pavadintas “Traditional Subs* 
tance for Lithuanian Jewelry”. 
(Lietuvos tradicinis pakaitas 
deimantam). Tuo savo straips
niu D. Kavka gražiai pasitarna-

džios mokyklą. Kalbas studija
vo Crako universitete. Baigu
si universitetą buvo gavusi sti
pendiją ir vienerius metus gi
lino prancūzų kalbą Sorbonos 
univ-tete Paryžiuje. Magistro 
laipsnį gavo Middlebury uni
versitete, pedagogikos magist
ro laipsnį Wesleyan universi
tete, Middletown, Conn. Kurį 
laiką Worcesterio apylinkių vi
durinėse mokyklose dėstė pran- 

reikalus^Jfautos šventė rengia- cūzų kalbą.
ma rugsėjo 10. Rudenį numa-

Tenisas, pfag-pong, kroketas ir tt Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietėj išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).

Nortkway 91 fM Lake George VUtage; M ten 9N koku 7 myi. į Maurę. 
Vaaarvteto eHIMama N. Y. Time ir Daily Neue eekmad. laMoae.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BURE WATEB MANOS
DIAMOND POINT, N. V. < TeL (Mt) NH 4-9071
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CONTRACTOR EVergreen 6-9770

Joseph Garszva

RESORTS

PETS BOARDEO

Market 2-5172

THE GLENDELLA

VAITKUS
FUNERAL HOME

VESTUVĖMS if

773-2494

I87ORCHAR0 ST., N.Y.C.

KARLONAS
FUNERAL HOME

UNION. N. X

An Equal Opportunity Employer REPAIS MAN

Call OL 8-2440

<UOSO MISICSO

Starlight Lake Metei—Marina Ex- 
cellent flshing boats rented and 
dorage and picnic arta and water 
aki school sportsman’s furnished 
cottage available for weekly remtais 
on swinging bridge reservoir Mon- 
gaup Valley Tėte 914-794-7013

WANTtO EXP BOOYMEN 
TO W0ftK ON BUŠE*

nos pusiau pigesnes negu 
Montrealyje, tik 45 minu
tės kelio nuo Montrealio

Expo 67 
Montreal

Porters • Dishwashers

DRIVE INN RESTAURANT High- 
way #206 Suasex County beautiful 
area, busy location excellept income 
ideal for partnere or family, fully 
eųiripped and stocked mušt be seen 
too appreeiate mušt sėli due to 111- 
ness no reasonaide offer refused — 
call ovmer 201-948-0921

Visiting EXPO 67 Official member 
Logespo newly opened. A good many 
beautiful rooms at reasonaide price. 
For 2,3,4, or 5 persona. With Motei 
convenience. 10 minutes from Expo 
and 2*minutes from Merder Bridge. 
Price 39.00 a day Ist pereon and 
$3.00 for each additional persai to 
šame room. Apply now for Informa
tion A reservations Les Retidences 
Remi Gėlimas 250 Čabano La Šalie 
Montreal, Canada (514) 365-1483

A Motery Public 
660 Grane St, Brooklyn 11, N.Y.

tyti pagal pirkSjo pagal* 
davimus ant mūsą arba 
pirkEjo temis. Statybą 
atlMnim MĮtirtifigsi pagal 
susitarimą už labai pri- 
einamą kabią, Virti fui* 
kalab kniptb pas staty- 
ttfrfnteą Andrių Annoaą 
/ M.ASAN148M

Verties **- VĖHOtfiS 
173 Arthur SU Broekton 18, Mass. 

TeL JU 6-7209 
FM bangomis 105,7 MC

POWDER HORN RANCH
Featurtog Round and Sųuare Danc- 
ing Saturday nights reasotaUe rates 
cn a daily and week!y bads come 
on over and enjoy yourself phone 
914-434-5420 La* Sheldrake off 
Route 52 N. Y.

PRESS OPERATOR
Rotary Tab Card operator expe- 
rieneed preferred, būt wfll trata tf 
wtmns to tara

WATTS BUSINESS F0RM8
290 HUdsotl SU N.Y.C.

2SNHM

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

wantEd exp operatore 
a LININĖ MAKER8

Section work and ptece wwk steady 
work nice working condttfons Amar 
Caat Co — 249 Varai St Brooklyn 

Call SV 6-5734

FUNERAL. HOME 
Moderni koplyčia - Aircondittoned 

A J.BALTON-BALTRDNAS

We do Painting, Plumbing, Roof- 
ing, specializtog In all kinds of old 
boenes. We make them lonk Mke 
pevr. — EARNEST PĄRLOR, 651 
Monroe St Brooklyn; 491-6290

Mušt do a complete garment also 
eacp finishers — steedy work nice 
worldng conditions Verona Dress 
Co 345 West 35th Street N.Y.C.

Call L0 3-4341

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. AMT. PALIULIS

BXWP. MENKUS ! 
WLYN —1930 HfeyciM 

ir FM banga 
Sc4unadioaiaia nan 1 > 1sSB vnLptfL

129 East 7th Street 
New York, N. Y. 10009 

OReoon 4-2568

WANTED EXP OPERATORS 
ON DRESSES

KODIS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

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

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

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

Sttphtti Afostfslds 
(ARNAKAU8KAS) 

Graborhn • Badaaninotiojaa 
MODKBNI KOPLYČIA 

433 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL* 860 kilocycles 

bendruomenes balsas 
1203 Green SU PMla. Pa. 19123 

PO 5-0932 
bettadieniais nuo 1:30 iki 2:30 put.

Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

AirCondition

D1DMĖNŲ IR MAgMENU PREKYBA
— WDHJS palinkimas auginių

♦ Vyrų |r tartarų eflstdtn, apsiaurtsm, MiknHrm ir kt.
8. Autfiiiai anglišksg ir VietiDėg rtbąsBi gflkat BBMpŠmM

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 23EOFORO AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bromce, New ’žorke, 
Brooklyne Ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA

AHrich-a Lota O* The Sky Adiron- 
dacks BoKoa area. Eajoy tbe beau
tiful view of Lake George from our 
recestly insUDed swimmh< pool 15 
ncn et privacy—hnvm for chUdren, 
2-4 tedrsiA Htchen, Itving na, bnth 
370-150 wk. Call 518-644-9703, wrtte 
N. Akbfca, BoKonLanding,NY 12814

CATSKILL MTS — St Agnes’s 
Vilią. Ideally located for restful va- 
catkm, chapel on grounds. Rates for 
room & board supplied on reųuest 
Write St Agnės Vilią, P.O. Box 447 
Wurtsboro, New York Pitone 914- 
888-1003.

« GERMAN 8HEPHERD
(1) MALĖ
(2) FKMALB

Beautiful, Home Bred — ertremely 
frienfly. BėasonaMy prfced For 
mere tMonaation call 516-221-6626

NAUJAUSI 
PRANCOZŲ 

Ir ITALŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailiniu 
ir kailiy 

papuosaly 
pasirinkiroas

WANTED EXP OPERATORS 
ON DRE8SES

Section work — steądy work tace 
wmrking conditions Union shop... 
work near bome P 4 D DRESS CO. 
1825 Hobart Avė Brome

CaR TA 3-5133

Long Island 
statoms Įvsirsm dyiHIo 
saujuB manus, kariuos 
gafimt tuoj jsįytt. FH*

per Laurentian Expressway 
No. 15, Exit 28.

Motelių kainos — $10.00 
duiems ašmenims. Reser- 
vuol^te: MOTEL MOULIN 
ROUGE, St. Adele P.Q., 
Canada; telef. 229-2166 — 
sav. J.Ladyga.

Paruofiamos garUngoa laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

PHILIPS RADIO & TV REPAIRS
Expert work at reasonable prices 

32 all service calls. 
274-7981

2242 74th Street Jackson Heights

Call 453-6447
R. G. AP. General Cerrtracttrt 
See us first for Free Estimate 
PAINTING - PLASTER1NG 
PLUMBING - CABFKNTBY 

ELECERtCAL INSTaLLATKIN 
202 McDoagal St Brooklyn, N. Y.

CA8EWORKER8 M. S. W. also 
CounseUors 21 ptus full time yr. 
round for group homes & group 
renidence. Good Salary & Peroonnel 
FoMcy (212) jAckson 2-3700 EkL2L

IBNMt WMnMŲ
Ine.

Opentngs for:
Waitresses • Short Order Cooks

Sunnybrook fun, frolic, relaxation 
for the entire family. New swim- 
ming pool, boating, fishing at your 
front door. Eve. entertainment, de- 
Hghtful German-American meals, all 
ėhurebes "nearty, 352 and up wkly. 
durtag July 4 Aug. Spedal Spring- 
Fall rates. BookleL 518-943-3131, 
Ernest Bitter, Rd.1, Catskffl 2, N.Y.

Summer fun in beautiful Sulivan 
County. 130 aeres everfooldng the 
Delevare Rivtt. Great hunting on 
our property. Fully stocked bar, 
dean, modem, reasonaide.

kataomte Kaimas tos pačios ir | 
kitus mMtta — TeL TR 6-6434

Emily-Kay Bridal Sakm 88S 
beL 41st & 42d Bayonne FE 9-8826 
Custom made indfvktaaRy styled 
Bridal and Brides-maids gowns. For 
jjnmedtato and tall MCdBngs priced 
from a knr 669 Ready-made gosms 
in stock at lotaest prices!

All types of carpentry finished rms, 
cement vnnk, waterproofing, sterm 
window8 and doors. Spedal čBscount 
— sSSnį rooftaK and oubride house 
painting. Call for free estimate CL 
3-4141 Wesrich Home Improvement 
Corp. FHA loans arranged.

Lankydami pasaulinę pa
rodą, apsistokite grabuose 
Laurentian kalmuke. Kai-

-- :WiMi-'FM 96J 
273 Vietosią R«L Hartford 14, Ores. 

TeL: 249 -4502 
Sekmadlefli — nuo 12 iki 1 |M>- 

-fims0R5fir»Ar 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
62 Shady St. W. Frtt, Praną. 15228 

TYL 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. P4».

Outstanding buy Oceanside Lt. — 
Waterfront bome 6 rooms, fully car- 
peted built-in kitehen, de hnce te- 
frigerator and all eųuipment full 
basement with fin’ed room 100x100

N ASO CONSTRUCTION CORP
General Contračtors. SpedaUze con- 
crete, brick vrork and stueco. Call 
day et night 266-7455 Mr. Vincent 
Naso — 39 28th Avenue Brooklyn 

-Old and New Work--------

Cambridge, Mass. 
, 7 NOTARY PUBLIC 
Patarnavimu dtenų ir naktj. Mo-

EXPO 67 mooern apartments near 
Montreal Botanical Gardens, 15 min. 
by bus and Metro to Expo 67 ate— 
direct «mnectkms. Brochures &. re- 
servatkm slips on request MHot Ap- 
artments (1963) Ine. 3990 E. Sher- 
brooke 8t Montreal, Canada — TeL 
(514) 259-9346.

WANTED 3 MEN start work now 
immediately 3125 and up if you 
quaMfy no eap the vork is net heavy 
age no bunier car necessary tele 
for intetvieur 914 DI 3-8906 or ap- 
ply TILO CO ma 488 North SL 
MlddMoum N.Y.

The Oratory School Cath preparato- 
ry school for boys boarding for 2nd, 
3rd and 4th year day students also 
8th grade — new Academic Gym- 
nasium Bldg. Grades.8th .tbru 12th 
an sports. Rev. Joseph W. Russell

BUVUS 
FUNERAI/ HOME 

Mario Telxeira, Jr. 
Laidotuvių dirdetorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

ALL TYPES OF CEiLINGS 
INSTALLED

Celo Tex acoustical suspended ex- 
pert workmanship aU work guar- 
anteed. For free estimates call UL 
6-8680 — GRAYBAR CEILINGS.

Cats, small dogs, no cages, treated 
with kindness, teachere bome, ftee 
adoption service. Call —

CO 6-4120

kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—Įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus davinius j naujus medaus.

LIETUVlfekV MrtjODIJŲ 
RAnm VALANDA 

girdhna Hekv. šeštadienį 3-4 p^>. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patrida Bandsa ir 
Algis Zaperaekas; vedėjas—Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

“hAR^ORD.CONI'L
Ved. AIXL DSAGOMAVieiUS„

Vidos gaminama mOsų ffirbtovėje. 
DIDELES PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame ^deltoms



2 dol.

dėkoja.

7:30 ir

Kur tūkstančiai taupo milijonus

Parapijos CYO orkeatro da
lyviai liepos 28 specialiu auto*' 
tesu išvyko 10 dienų ekskursi-

■Sptoutovo ~ ’ 
Adtahdstračiia 
RadėitoiĮa

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
DIDŽIAJAME NEW YORKE

Ferdinando Smito orkestras,

lyviai turės progos laimėti įėji
mo ir loterijos dovanas. Gros

Paterson, NJ. 
10:30 vai

Už a. a. Antano Goeidnerio 
vėlę gedulingos pamaldos bus 
laikomos rugpiūčio 5, šeštadie
nį, lietuvių pranciškonų koply
čioje, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyne. Žmona kviečia pa
žįstamus pamaldose dalyvauti 
ir bendrai pasimelsti už velio

niais Blvd. (prie La Guardia 
aerodromo), N. Y.

Newark, NJ. — 10:30 vaL

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Spedahstoi — jaflctat jau »

4499. Autobusas su patarnavi
mais vietoje bei nakvyne as
meniui 52 dol. (N. J. — 56 
doL). Su privačiu kambariu — 
60 doL Užsiregistravę iki rug
pjūčio 15 dienos prisiunčia už
statą 10 dol. asmeniui. Auto
busas sustos prie liet bažny
čios Elizabeth, N. J. rugsėjo 
1 dieną 4 vai. pp.„ prie Pran
ciškonų vienuolyno Brooklyne 
5 vai. pp. Prašoma nesivėlinti 
ir vežtis kuo mažiausiai daik
tų. Įsidėti pilietybės dokumen-

mis. Darbo sąlygos geros.kalaūs vadinamą “Corking 
Charge”. Specialų autobusą į 
pikniką organizuoja “Daririnin-

WInter Street — 7 rnlrltoe, 
Boston, Mens.^ Tek 42S-1340 

KmOBalvn

Or: Take Ctom Island Parkway to Hempstead Turnpike, go Kart 
about 2 miles to Franklin Sęuare, UI.

Korp! Noo-Lithuania vasaros 
stovykla įvyks rugpiūčio 26 — 
rugsėjo 4 Rex Terrace Resort 
prie Eik Lake, Alden, Michi- 
gan. .Kaina 8 dot dienai, o sa
vaitgaliui 9 dol. Ten pat rugsė
jo 2 ir 3 šaukiamas Korp! Neo- 
Lithuania suvažiavimas. Visi 
New Yorko korporantai-ės ir 
juniorai, kurie norėtų važiuo
ti stovyklon, prašomi kreiptis 
pas korporacijos pirmininkę 
Aldoną čekienę, 50 Aylin St., 
Metuchen, N. J. tel. (201>549- 
8196 dėl platesnių informaci
jų. Registracija iki rugpiūčio

mas Woodhme, *4 bloko nuo 
Forrest Parko. 8 kambariai, se- 
mi-attached, gno vanduo ir 
Uma, moderni nauja vonia, pu
siau moderni virtuvė, atidaras 
porčius, azbeto Stogeliai, alu- 
minum langai, 2 šaldytuvai, 

Ką tik išleistas naujas lietu- skalbimo mafina. Nėra garažo, 
viškų dainų rinkinys “SU DAI- didelis sodelis. Prašoma 20.000 
NA”. Iki šiol buvusios panašių doL be brokerio, 21,500 su bro-

Expo 67. Darbininko organi
zuojama ekskursija įvyksta rug
sėjo 1-4. Antras autobusas jau 
baigiamas pripildyti, bet dar 
yra laisvų vietų. Norintieji pra
šomi greit registruotis: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221 Tel. 
GL 2-2923, vakarais GL 5-

Vykstantieji autobusais į 
Darbininko - Lietuvos Atsimi
nimų pikniką rugpiūčio 6 ren
kasi prie Apreiškimo bažnyčios 
Brooklyne, prie lietuvių bažny
čios ir prie Piliečių klubo Mas- 
pethe, prie šalinskų 'laidotuvių 
įstaigos Woodhavene 1 vai. p.p. 
Kelionei vadovauja Petras Li
sauskas, kuris paims visus nuo 
minėtų vietovių 1 vai. popiet.

Norintieji vykti iš anksto 
prašomi paskambinti, kad bū
tų galima laiku užsakyti rei
kiamas autobusų skaičius. In
formacijai skambinti: Petras 
Lisauskas TW 4-8087, M. ša-

"Lietuvos Atsiminimų" radi
jo ir "Darbininko" bendrai ren
giamo pikniko svečius įspėja
me, kad Plattdeutsche Parke 
gėrimus turi pirkti iš parko 
vadovybės. Jei savo gėrimus at- 
sivešite, parko vadovybė parei-

Aušros Vartų bažnyčioje (N.
.) — 11 vaL

į Lietuvos vyčių metinį sei
mą, įvykstantį Dayton, Ohio, 
iš New Yorko vyksta organi
zacijos pirmininkas J. Vasiliaus
kas, dr. J. Štokas, Mažeikai , ir 
kiti vyčiai.

šventė ir balius įvyks spalio Michigan Technical Institutą. 
28 Travelers Inn, 94-00 Dit- Yra gavusi taip pat 4 metų 

pilną stipendiją. Sveikintini ga
būs jaunuoliai ir linkėtina, kad 
ir toliau studijuodami bend
rautų su lietuviais. KR

ki laiškai su vokeliais. Būrelių 
vadovė maloniai prašo visus bū
relių narius atsilyginti už 1967 
m., už- ką £ anksto nuoširdžiai

1967 m. rugpiūčio (Aug.) 6 d. 
visi keliai veda į
‘Lietuvos Atsiminimy’ radijo

PROGRAMOJE
Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Misa Lithuania, 
1967” e Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. Šokiai 5 vaL 
Piknikas įvyks bet kokiam orui esant. • Įėjimas $1.50.

Vigus nuoširdžiai kniečia rengėjai

EXPO 67 Montroalyje 15
min. nuo Expo privačiai išnuo- Skubiai reikalingas linotipL 
mojanti dideli, patogūs kamba- ninkas lietuvių - anglų kalte
liai su virtuve. Grupėm ir pa
vieniui. Vasarnamiai Lauraiti- Kreiptis: Lietuvių Enciklopedi- 
an kalnuose, prie didelio gra- ja, 361 W. Broadway, So. Bos- 
žaus ežero. Užsisakyti iš anks- ton, Mass. 02127 Tel (617) 
to. Gaurys, 7730 Broadway, La 268-7730 
Šalie, Montreal, Que. Canada. 
Telef. 3668528.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Daugeliui pageidaujant skel
biame Darbininkė lietuviškų 
mišių laiką sekmadieniais New 
Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vaL

L. Baltrušaitienė, New Yor
ke turinti 5 būrelius Vasario 
16 gimnazijai šelpti, pasiuntė 
302 dol. minėtai gimnazijai per 
Balfą. Tik tiek 1967 būrelių na
riai yra suaukoję, nežiūrint, 
kad buvo išsiuntinėti asmeniš-

spalio 8 atvyks į New Yorką 
ir Darbininko metiniame paren
gime suvaidins Petro Vaičiūno 
5 veiksmų komediją “Nuodė
mingas angelas”. Režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė.

kienė, Juozas Kasperas, Ona 
Ivaškienė ir Milan Stettin. Da-

pasauhnę parodą. B šv. Petro 
parapijos išvyko 50 orkestran
tų, kurie prisijungė prie šv. 
Tomo Akviniečio parapijos or
kestro ekskursijos. Iš abiejų 
parapijų ekskursijoje dalyvau
ja 150 asmenų, šv. Petro par. 
CYO ekskursijai vadovauja 
kun. J. Svirskas, o šv. Tomo 
Akviniečio par. CYO ekskur
sijai vadovauja kun. Edmun
das Sviokla.

šv. Petro par. bažnyčios au
kų rinkėjai - kolektoriai vado
vauja savaitiniam Blitz paren
gimam, kurie vyksta ir vasa
ros metu parapijos salėje prie 

-E. 7-tos gatvės. Atsilanko apie 
šimtas žmonių. Tikimasi, kad 
po vasaros atostogų dalyvių 
skaičius padaugės.

Salėjo prie E. 7-tos gatvės 
liepos pabaigoje įdėta du stip
rūs vėdintuvai lubose. Jie su
spėja pakeisti įkaitusį ir iškvė
puotą orą. Taip pat prie lubų 
buvo pridėtos naujos ir mo
dernios elektros šviesos. Įren
gimo darbus atliko kun. J. 
Svirskas ir p. Wisniewsky.

Kun. J. Svirskas, šv. Petro 
parapijos vikaras, rugpiūčio 5 
su ekskursija grįžta iš Kanados 
ir rugpiūčio 6 išvyksta vasa
ros atostogoms.

Pas Tėvus Pranciškonus rug
pjūčio 6 Kennebunkport, Me., 
įvyksta lietuvių diena — pik
nikas. Dienos programa: 11 v. 
ryto Portlando vyskupas Pet
ras L. Gerety pašventins nau
jąją vienuolyno koplyčią ir au
kos mišias. Meninė programa 
prasidės 4 vai. popiet. Ją at
liks tautinių šokių grupė, ku
riai vadovauja Ona Ivaškienė. 
Į šį pikniką iš Bostono ruo
šiasi vykti daugelis bostonie
čių privačiomis mašinomis.

Studentė Angelė Mikniūtė, 
Darbininko skaitytoja, Fordha- 
mo un. studijuojanti finansų 
sritį, labai gerais pažymiais 
baigė trečiuosius metus, šio
mis dienomis kartu su draugė
mis išvyko dviem mėnesiam 
atostogų į Europą. Jos tėveliai 
gyvena New London, Conn.

Gabus Jaunuolis
Ką tik Brooklyn Technical 

High School baigė Vitalis Mi
lukas, 101-59, 125 St, Rich- 
mond Hill, N. Y. Sis jaunuo
lis pasižymėjo mokslu, tarp 
1300 baigusiųjų baigė šeštuo
ju ir pateko į garbės studen
tų pirmąją grupę. Vitalis Mi
lukas ypatingai studijavo che
mijos mokslus. Visus 4 metus 
turėjo labai aukštus mokslo 
pažymius — 93. Jis priklausė 
prie svarbiųjų studentų orga
nizacijų, buvo jų pirmininku, 
sekretorium ir ėjo kitas parei
gas. Už mokslą gavo atžymė- 
jimą ir kelias stipendijas uni
versitetuose. Tęsti studijas pa
sirinko Pratt Technical Ins
titutą.

Vitalis Milukas šalia moks
lo visą laiką bendradarbiavo su 
lietuvių jaunimu —- ateitinin-

bus galima užkąsti lietuviškų 
valgių ir atsigaivinti. Tai pas
kutinis šios vasaros piknikas, 
rengiamas seniausios lietuvių 
radijo programos Naujoje Ang
lijoje, minint 33 mėtų sukak
tį. Autobusai nuo Lietuvių Pi- 

».s:

Atsimainymo (Maspethe) —11 
vaL (ir 8 vaL pirmą bei parin

ko” administracija. Išvažiuos 1 tinį mėnesio sekmadienį). 
vaL p.p. nuo Apreiškimo baž
nyčios, Brooklyne, ir sustos 
prie lietuvių bažnyčios, Mas- 
peth, N.Y., to šalinskų šermeni
nės, Woodhavene. Kitą autobu
są organizuoja Petras Lisaus
kas, iš Maspetbo. Išvažiuos nuo 
Maspetho Liet Pffiefių Klube. 
Trečias autobusas išvažiuos iŠ 
New Jersey apie 1 vaL p. p.,

Parko, sustos prie EHzabetbo 
Liet. Laisvės Salės, ir Newar- 
ko Liet šv. Jurgio • draugijos 
salės. UndanMSai kre^iari į rinkinių laidos išsibėgusios ar keriu. Skambinti savaitės bėgy- 
mūz. Alg. Kačanaurito ir Liet, sunkiai berandamos. Naujas je po 6 vaiVI9-3012 arte VI 
Laisvės Parką rezervacijoms - rū^Ktays kišeninio ) formato, 6-3082. Prašoma kalbėti anghš- 
ElinbeHeM į muz. Vincą Ma^ 351 pri atspaudas ant ę. kat 

ro popieriaus Dainas surinko
maitį ir Liet Laisvės ^Sriės Šri- Simukonienė. Rinkiny- Pardvodama vienos šeimos
mininką, Pr. Kudulį. Newarldo- je yra 392 populiarios lietuviš- 
čiai kreipiasi į Rūtos ansamb- kos dainos. Platus stovyklose 
lio narę Br. Venckienę ir į §v. dainuojamų dainų skyrius. Rin- 
Jurgio Draugijos salę. Visi ke- «“*<> kaina 2 doL šį naują, pa-

6, veda į Plattdeutsche Paiką, platintojus lot, A-l conditioa, near tndn

ir Darbininko administradjo- and bus, botb apartments - ou 
Franklin Sųuare, Long Island. je, 910 Willoughby Avė., Broo- titte, asking 119,500. Cafl TA 
Nekantriai lauksime visų! klyn, N.Y. 11221

linskienė VI 7-4499, Darbinin
kas GL 2-2923, vakarais GL 5- 
7068. Autobusai grįžta 9:30 v. 
vak. Kelionės išlaidos asmeniui

Angelę Karalienės parapijo
je sudarytas komitetas, kuris 
rengia senojo klebono, kun. J. 
Aleksiūno, išleistuves ir nau
jojo klebono, kun. A. Petraus
ko, sutiktuves. Komiteto po
sėdis bus šį penktadienį. Iškil
mės numatomos spalio mėn.

Radijacijos pavojam išveng
ti, kaip jau anksčiau spaudo
je buvo skelbta, General Elec
tric bendrovė atrenka patikri
nimui daugiau kaip 100,000 di
delių spalvotų televizijos pri
imtuvų. Apie 9,000 priimtuvų 
savininkų dar nėra atsiliepę. 
Generalinis JAV gydytojas dr. 
Gerard Willam Stewart pakar
totinai perspėja visus savinin
kus, kurie tokius priimtuvus 
yra pirkę tarp 1966 rugsėjo 1 
ir 1967 gegužės 31, juos tuoj 
išjungti, nenaudoti ir pranešti 
General Electric pardavėjui ar
ba kuriai sveikatos įstaigai, , . ■■ . , , . ...
kad patikrintų ^priimtuvo lem- ^ais’ s^au^> tautinių šokių 
pas. Kai kurių tos laidos pri- lietuviais sportininkais
imtuvų lempos praleidžia svei- krepšininkais ir futbolinin-
katai pavojingus X spindulius. ^ais‘

taftom* moteris, kuri galėtų 
apsigyventi Bayside, Oueens, 
šeimoje, kur galėtų prižiūrėti 
senutę. Informacijai skambin
ti vakarais po 7 vaL tėL BA 4- 
0104.

Ątoriion* tpirarih, 80 m. 
amžiaus, gyv. Brooklyne, mirė 
liepos 31. Laidojama rugpiūčio 
4 d. 9:30 vai. ryto iš Angelų 
Karalienės bažnyčios šv. Karo
lio kapinėse. Paliko dvi. duk
ras: Phyllis ir Tesie bei sūnų 
Joną Jušką su šeimomis. Pa
šarvota Shalins šermeninėje, 
Woodhavene. TeL VI 7-4499.

Liotuvos g«n*r*l. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 pri. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvrigia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo, šnipų ir ki
tų įtartinų asmmų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Šią ir kitas lietuviš
kas knygas bei lietuviškos mu
zikos plokšteles bus galima į- 
sigyti Darbininko spaudos, kios
ke, kurs veiks Lietuvos atsi
minimų radijo ir Darbininko 
jungtiniame piknike — geguži
nėje, šį sekmadienį, rugpiūčio 
6, Plattdeutsche parke, 1132 
Hempstead Turnpike, Franklin 
Sųuare, L L, N., Y.

PraL dr. Z. Ignatavičius, lie
tuvių šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje vicerektorius, pasku
tiniu laiku Brazilijoj aplankė 
virš 40 kotryniečių seselių vie
nuolynų. Prelatas rūpinasi kot
ryniečių steigėjos beatifikaci
jos byla. Sąryšy su ta byla ir 
įvyko ši kelionė. Atvykęs į 
New Yorką, liepos 28 prelatas 
lankėsi ir Darbininko redakci
joje. Iš New Yorko vyksta į 
Kanadą.

Juocm KrutuU* mirė liepos 
26 Curney ligoninėje Dorches^ 
tery. Lietuvoje jis buvo moky
toju, o vėliau karininku, pa
siekęs net kapitono laipsnį. Nu
liūdime paliko žmoną Mariją, 
dukterį Ireną Mickūnienę ir 
žentą Česlovą Mickūną.

Viktoras Kapočius jau antr4 
kartą, širdžiai sušlubavus, at
sigulė ligoninėn. Jis yra lietu
vių Enciklopedijos leidėjo Juo
zo Kapočiaus brolis.

Liatuvię Piliačię Dr-jos pa
talpose numatyta įrengti keltu- - 
vą. Antro ir trečio aukštų sa
lėse dažnai vyksta susirinki
mai ir parengimai, bet dėl sun
kaus užlipimo vyresnio am
žiaus svečiai tas sales sunkiau 
tegali pasiekti. Keltuvo planas 
bus vykdomas jau šiemet. Ti
kimasi, kad įrengus keltuvą, 
viršutinėm salėm bus galima 
daug dažniau ir pilniau pasi
naudoti. Dr-jos prezidentas S. 
L. Drevinsky ypatingai ragino 
visus narius prisidėti prie šio

- plano vykdymo. Jį ypač rėmė 
viceprez. Larry Svelnis, kuris 
yra šio plano pirmininkas. Au
kos jau renkamos.

Linksmas matinis piknikas - 
gegužinė ruošiama rugpiūčio 
13 paremti seniausią lietuviš
ką radijo programą Naujojoje 
Anglijoje. Gegužinė įvyks lie
tuviškame Romuvos parite, 71 
Claremont Avė., Montelloj. 
Kasmet pikniko programa yra 
įvairi ir palinksmina susirinku
sius. šiemet programa prasidės 
4 vai. popiet su tautinių šokių 
šokėjais, kuriem vadovauja 
Ona Ivaškienė. Kaip svečiai da
lyvaus ir Izraelio šokėjai, va
dovaujami Arthur Sritzman. 
Bus taip pat metiniai iškiliau
sios New England lietuvaitės 
rinkimai. Išrinktoji gaus Mass. 
guberhatoriaus John, A. Volpe 
dovanotą statulą ir kitas dova
nas. Vaikus džiugins gabus 
juokdarys, šokių varžybų lai
mėtojai bus apdovanoti premi
jomis, kurias paaukojo adv. 
Louise Day Hicks, kandidatė į 
Bostono burmistrus, šokių var-

namas, Hi^land Park rajone. 
6 dideli kantatai. Skambinti 
savininkui: M 7-5578.

Autobusas iSeis 1 vai. p.p. nuo ApreHMmo parapijos batnyStoa ir 
sustos prie lietuvių bažnyčios Maspethe ir Šalinskų laidotuvių įstai
gos Woodhavene.
Directions: By auto, take Cross Island Pkwy. to Hempstead and 
Jatnaica Turnpike, or either Franklin Avė. or Nassau Blvd. £rom 
Southern Stote Pkwy. to Hempstead and Jamaica Turnpike. PaA 
is 2 miles from Belmont Park Rače Track, ott Renken Boulevard.

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vaL

Šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vaL

n . . . žybu ir iškiliausios lietuvaitės
Vitalio sesute Dana Milukai- k^nnivM-' rinkinMl komitete dalyvauja:

nen metai kai paliko umver- „
siteų ir tarnauja Amerikos ka- Hennkas Juha Artaus' 
riuomenėje karininku sociolo
gu. Šiomis dienomis jis pakel
tas į majoro laipsnį. Dabarti
niu laiku jis su šeima gyvena 
Vakarų Vokietijoj. Jis yra a.
a. dr. Juozo ir dantų gydytojos 
Stasės Leimtmų sūnus. Romo 
jaunesnis brolis Sigitas yra fi
zikas ir dirba laivyno žinybo
je Washingtone.

Mirusio inž. Vlado Sirutavi- 
čiaus laidotuvėse jo vardu Lie-
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