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Prezidento rūpesčiai, kurie kabinasi vienas už jkito
Karui Vietname reikia daugiau žmoniij, taigi ir pinigu; riaušiij priežastim nai
kinti reikia negnj gerovę kelti, taigi ir pinige; išvada: reikia didinti mokesčius

DĖL VIETNAMO: LBJ ėmėsi 
kompromiso:

Vietname nematyti nei tai
kos nei pergalės. Po apsaugos 
sekr. McNamaros devintos ke
lionės i Vietnamą prezidentas 
paskelbė siusiąs papildomai 
45,000 - 50,000 kariuomenės; 
1968 birželio pabaigoje jos bus 
viso 525,000. Tai kompromisas 
tarp kariuomenės noro gauti 
papildomai 120,000 ir McNa
maros plano tenkintis 15,000- 
30,000. Prezidento žygis verti
namas kaip karo plėtimas.

Prezidento Įgaliotinių gen. 
M. Taylor ir advokato C. Clif- 
ford dviejų savaičių kelionė 
tarp Azijos sąjungininkų rodė 
sąjungininkų pritarimą dabar
tinei karo linijai, pritarimą, 
kad reikia spaudimą didinti, bet 
nepateisino McNamaros vilčių, 
kad sąjungininkai daugiau ka
riuomenės duos Vietnamo ka
rui. O tų, kurie siūlosi talkin
ti, — nacionalinės Kinijos — 
Amerika nepriima. Baiminasi, 
kad nac. Kinijos kariuomenės 
dalyvavimas Vietnamo kare 
provokuos kom. Kiniją. Nesu-

— Vokietija ir Čekoslovaki
ja rugpiūčio 3 pasirašė pre
kybos sutartį ir pradėjo diplo
matinius santykius.

— Jordanijoje yra 200,000 
arabų, bėglių nuo Izraelio. Jie 
laikomi stovyklose.

— Romoje amerikiečių lei
džiamas laikraštis Daily Ame
rican teismo nubaustas 48 dol. 
už tabako gaminių skelbimus. 
Anot teisėjo, Italijoje tai drau
džiama kaip ir pornografija.

— Sovietai vėl užpirko kvie
čių Kanadoje už 150 mil.

— Japonijoje atšventė Hiro- 
shimos atominės bombos 22 me
tines. Tada žuvo 78,000.

Kongreso kritika dėl Vietnamo
Atstovų Rūmų mažumos va

das G. R. Fordas rugpiūčio 8 
aštriai kritikavo karo eigą Viet
name. Pasisakė prieš 45,000 pa
pildomą siuntimą, jeigu nėra 
atšaukti draudimai bombarduo
ti pagrindinius taikinius. For
das suminėjo tokių taikinių pa

Prof. dr. J. J. Stukas praveda programą Lietuvos A tsiminimų radijo ir Darbininko gegužinėje.
Nuotr. R. Kisieliaus

tinka vyriausybė ir bombar
duoti pagrindinių taikinių š. 
Vietname. Baiminasi Sovietų 
didesnio įsikišimo į karą.

Pranešimai iš Vietnamo ka
ro nuolat skelbia, kiek komu
nistų ir kiek amerikiečių už
mušta, kiek sykių Amerikos 
lėktuvai įskrido į š. Vietnamą. 
Tačiau nematyti, kiek teritori
jos yra apvalyta nuo komunis
tu agresijos. Nors pagal oficia
lius pranešimus per karą už
mušta komunistų 200,000. bet 
tie pranešimai rodo taip pat, 
kad komunistų kariuomenės 
skaičius yra didesnis nei anks
čiau.

McNamara pareiškė, jog pa
daryta žymios pažangos, bet 
Gallupas rodo paskutiniu laiku 
opiniją dėl karo eigos staiga 
pasikeitus prezidento nenau
dai: esą tik 34 proc. tiki karo 
pažanga; 52 proc. nepritaria 
prezidento karo politikai Viet
name. Namie sustiprinta taria
mųjų pacifistų veikla prieš pre
zidento politiką ir prieš ji 
1968 metų rinkimam.

RIAUŠĖS: kokia priežastis, ko
kia išeitis

Negrų riaušės — antras di
dysis prezidento rūpestis. Jį

Nauja lietuvių pranciškonų vadovybė
Oficialiu pranešimu iš Romos, 

paskirta nauja lietuvių pran
ciškonų vyriausia vadovybė. 
Provincijolu ir naujam laiko
tarpiui paliktas iki šiol tas pa-

— Vietname nuostoliai iki 
pereitos savaitės galo: 12.269 
žuvę, 74,818 sužeisti, 833 lėk
tuvai sudaužyti; kas mėnuo ka
ras atsieina po 2 bil.

vyzdžius: trys ketvirtadaliai 
naftos sandėlių, elektros, ka
nalų įrengimų. 60 proc. susi
siekimo tinklo.

Šen. Mansfieldas rugpiūčio 7 
ragino prezidentą perkelti Viet
namo klausimą į J. Tautas.

Prez. Johnson aiškina žurnalistam mokesčių reikalus.

svarsto prezidento sudaryta 
komisija, svarsto Kongreso 
bent trys komisijos. Svarsty
mai sukasi apie riaušių priežas
tis. Kongrese daugelis kalbėto
jų (šen. J. Eastland, St. Thur- 
mond, R. S. Byrd, kongresm.
E. Willis, W. C. Colmer) siejo 
riaušes su komunistų agitaci
ja; reikalavo griežtos rankos.
F. B. I. direktorius matė agi
tatorius iš šalies, bet nerado 
vadinamos konspiracijos. Kon
greso nariai, vadinami libera
lai, rodė pirštu į socialines ap
linkybes ir remia išeitį greitin- 

reigas ėjęs tėv. dr. Leonardas 
Andriekus, O.F.M. Provincijo
lo patarėjų vietas užims: tėv. 
Jurgis Gailiušis, O.F.M., pas
kutiniu laiku buvęs Kenne- 
bunkporto, Maine, vienuolyno 
viršininkas ir provincijolo pa
tarėjas, tėv. Petras Baniūnas, 
O.F.M., — Darbininko admi
nistratorius, tėv. Placidas Ba
rius, O.F.M., — Prisikėlimo 
parapijos klebonas, Toronto, 
Kanada, ir tėv. Gabrielius Balt
rušaitis, O.F.M., — Šv. Antano 
gimnazijos direktorius, Kenne- 
bunkport, Maine. Naujoji va
dovybė rugpiūčio 16 kartu su 
generaliniu vizitatorium Ken- 
nebunkporte susirinks posė
džio, kur bus aptarti lietuviš
kos pranciškonų provincijos 
ateities planai, paskirti atskirų 
vienuolynų viršininkai ir kiti 
pareigūnai. 

ti įstatymus, kurie garantuotų 
negram lygybę — gauti butam, 
darbui ir 1.1.

Svarstyme apie riaušes pa
vojuje atsidūrė pinigai, skirti 
vadinamai "kovos su skurdu 
programai": kilo kaltinimų, 
kad tais pinigais buvo rengia
mi riaušininkai. Veltui darbo 
sekr. Wirtz aiškino, kad iš 35, 
000 jaunuolių, treniruojamų 
tais pinigais, tik 20 buvo su
imti už dalyvavimą riaušėse, o 
Sargent Shriver, vadinamos 
“ekonominių'--•"galimybių - pro
gramos” direktorius, aiškino,

Cincinnati, Ohio arkivysk. Kari J. Alter su kitais L ietuvos vyčių veikėjais vyčių seime rugpiūčio 3-6 
Daytone. Iš k. j d.: Lietuvos vyčių c. v. pirm. Al W esey, šv. Kryžiaus liet, parap. kleb. kun. dr. T. Nar
butas, arkivysk. K. J. Alter, seimo rengimo komiteto pirm. Mary Lucas.

KOVA SU NUSIKALTIMAIS 
ne pagal LBJ norą

Atstovų Rūmuose rugpiūčio 
8 377:23 balsais priimtas įsta
tymas kovai su nusikaltimais. 
Respublikonai, remiami pietie
čių demokratų, iš pagrindų pa
keitė prezidento projektą — 
sustiprino pasisakymus prieš 
riaušes, kovą perkėlė valstijų 
atsakomybei. Manoma, kad įsta
tymo dalis pasiseks atitiesti pa
gal LBJ norus bent senate.

— Ouebeko prancūzai tebe
gyvena didelį dvasinį pakilimą 
po de Gaulle kalbos. Jie nar
siau kelia aikštėn esą anglų 
skriaudžiami. Ųuebeko min. 
pirmininkas Johnsonas pareiš
kė. kad kraštutiniu atveju jie 
sieksią prisijungti prie Jungti
nių Valstybių.

— Jeruzalėje arabai paskel
bė streiką prieš visos Jeruza
lės sujungimą vienoje Izraelio 
administracijoje. Už tai Izrae
lis uždarė 4 arabų parduotuves. 

kad iš jo žinioje esančių 12,000 
jaunuolių suimti tebuvo 6.

Prezidentui sunkėja galimy
bė išspausti greičiau iš Kongre
so atitinkamus įstatymus neg
rų naudai. Vadinamų liberalų 
spaudoje (N. Y. Post rugp. 7) 
pasisakoma prieš Kongresą — 
esą Kongreso sudėtis neatitin
kanti krašto valios: esą Kon
greso komisijos daugiau atsto
vauja žemės ūkio Amerikai, o 
tikroji Amerika esanti miestų 
Amerika.
REIKIA PINIGŲ: mokesčius 
kels 10 proc.?

Vietnamo karas šiais metais 
atsieina 25 bilijonus. Numaty
tas 45,000 kariuomenės padidi
nimas reikalaus papildomai 4 
bilijonų. Biudžetas numato šie
met nepriteklių — 28 bilijo
nus. Prezidentas tad kreipėsi 
į Kongresą, kad ateinančių me
tų biudžete būtų pakelti as
meninių ir korporacinių paja
mų mokesčiai 10 proc. Tai su
darytų valstybei 40 bil. papil
domų pajamų. Trim iš keturių 
šeimų — aiškino prezidentas — 
tai sudarys nuo kelių centų 
iki 9 dol. papildomų mėnesinių 
išlaidų. Nauji mokesčiai turėtų 
veikti nuo spalio 1 dienos. Mo
kesčių kėlimas bus nauja pro
ga Kongreso kalbom apie Viet
namo karą, negrų gerovės kė
limą, taupymą. Tos kalbos pra
sidės rudenį.

Maskva boikotuoja Ameriką, o Amerika...
N. Y. Times specialiai at

kreipė dėmesį į pagriežtėjusį 
Maskvos toną prieš Ameriką. 
Jis vertinamas kaip grįžimas Į 
“šaltojo karo pikčiausias die
nas”. Izvestija negrų riaušes 
vadino “Amerikos gėda”, Ame
riką skelbė “pikčiausiu pasau
lio žandaru, žiauriausiu agreso
rium, kruviniausiu laisvės 
smaugėju”.

žodžiais nesitenkino: pa
skelbė, kad 60 sovietinių moks
lininkų boikotuos tarptautini 
orientalistų kongresą, kuris 
prasideda rugpiūčio 13 Ann

— Telefonų streikas rugpiū
čio 8 baigėsi susitarimu. Tru
ko 8 dienas. Streikavo viso 
40.000. Prasidėjo nuo telefono 
technikinį darbą atliekančiųjų 
atsisakymo eiti į riaušių apim
tą Bedford - Stuyvesant rajo
ną ir išsiplėtė po visą valstija.

KAIP SU FILMAIS APIE SOVIETUS...
AR AMERIKIEČIŲ DOKUMENTINIAI FILMAI TEISINGAI RO
DO SOVIETŲ SĄJUNGĄ? — NE. - ATSAKO FILMŲ GA-
MINTOJAI

Televizijos žiūrėtojai turėjo 
progą matyti eilę Amerikos te
levizijos pagamintų filmų (va
dinamų “dokumentinių filmų”) 
iš sovietinio gyvenimo. Penkis 
tokius filmus davė ABC (Drau
gas studentas, Sovietinė mote
ris, Ivan Ivanovič ir kt.), ketu
ris NBC (Kremlius, Sibiras: vie
na diena Irkutske ir kt.), vieną 
CBS (Volga).

Žiūrovam ne vienam kyla 
klausimas: ar tie amerikiečiu 
gaminti filmai duoda teisingą 
vaizdą apie sovietinę tikrovę?

Šį klausimą pakartojo viešai 
ir atsakymą davė šios savaitės 
TV Guide. Televizijos žiūrovai 
retas kuris turi laiko peržiūrė
ti TV Guide straipsniam. O 
šis atsakymas vertas dėmesio, 
nes jis daug ką paaiškina. Pa
aiškina, kaip sovietai sugeba 
varyti propagandą amerikiečių 
rankom per amerikiečių infor
macijos kanalus.

TVG straipsnio autoriai 
(Neil Hickey ir Susan Ludel) ap
klausinėje eilę filmų gaminto
jų ir sako, kad filmų gaminto
jai vengia oficialiai pasisaky
ti. Vengia dėl suprantamų prie
žasčių: nepalankus atsakymas 
užkirstų kelią dar sykį vykti į 
Sovietus ir dar sykį mėginti ga
minti filmą. Privačiai daugelis 
jų patvirtino, kad jie tegali 
filmuoti tik tai, kas jiem lei
džiama.

"Beveik kiekvienas nesuin
teresuotas ekspertas Rusijos 
klausimais sutinka, kad TV fil
mai beveik be išimties teduo
da iškreiptą Sovietu Sąjungos 
vaizdą".

★
Vienas iš CBS koresponden

tų nevengė tiesiai ir atvirai 
pasisakyti. Tai Marvin Kalb, bu

Harbor, Mich. Boikotuos, nes 
Amerika nesutiko kongreso ati
dėti, iki bus palankesnės tarp
tautinės sąlygos. O tos sąlygos 
dabar esančios Vietnamo ka
ras, Izraelio agresija, negrų 
persekiojimas . ...

Sovietai ištikimi savo takti
kai: šaukti, kaltinti boikotuoti. 
Amerikos kita taktika: tylėti, 
pataikauti. Taip Amerika tylė
jo ir J. Tautose, kai Sovietų 
atstovai kaltino.

Kai Sovietai ėmė kaltinti 
Ameriką, kad ji norinti pa
kenkti sovietinės revoliucijos 
sukakčiai, Schlesingeris, buvęs 
prez. Kennedy patarėjas, tuo
jau kreipėsi Į Svetlanos kny
gos leidėją, kad jis atidėtų 
knygos išleidimą iki po revo
liucijos sukakties. Tokia ame
rikiečių taktika įtikina Sovie
tus. kad Amerika jų šauksmų 
bijo. 

vęs CBS korespondentas Mask
voje ir gaminęs “The Volga”. 
Iš savo patirties jis kalba:

“Praktiškai neįmanoma pa
gaminti tikro filmo apie Sovie
tų Sąjungą. Tave gabena ten, 
kur jie nori. Tiesiogine žodžio 
prasme jie nutaiko tavo kame
ras. Nori, kad rodytum Rusi
jos gražiausius, suidealintus 
vaizdus”.

TVG autoriai informuoja pla
čiau, kaip buvo pagaminta 
“Volga”. Marvin Kalb jos idė
ją nešiojosi jau nuo 1960, ka
da buvo paskirtas CBS kores
pondentu Maskvoje. Volga — 
galvojo jis — yra Rusijos šir
dis — ne Maskva. Volga nėra 
vartojama turistam vilioti. Vol
ga ir jos žmonės gali tikriau
siai išreikšti Rusiją... Jis pa
prašė leidimo aplankyti dešimt 
pavolgio miestų. Teigiamą at
sakymą gavo po penkerių me
tų. Bet tik keturiem miestam. 
Kalb tada filmavo, sovietų pri
žiūrimas. Vieną momentą, kai 
prižiūrėtojai užkandžiavo, jam 
pavyko nufilmuoti mažas kai
melis, kuris rodė Rusijos kai
mo primityvumą. Baigęs nuo
traukas, Kalb ėmėsi teksto, ku
ris turėjo atitiesti tai, kas bu
vo neteisinga vaizduose. Jis su
minėjo Rusijos kaimo sicialinį 
atsilikimą tuo tarpu, kai bran
gūs pabūklai leidžiami į erdves; 
suminėjo rusų jaunimo augimą 
biurokratijoje.

N. Y. Times įvertino, kad 
Kalb komentarai nepatenkini 
Inturisto vadovybės. Ir tikrai

—rusai įsiuto: po bandomo
jo spektaklio jie pasiuntė at
stovybės ir sovietinio radijo bei 
televizijos komiteto pareigūnus 
pas- CBS prezidentą Fred 
Friendly. Jie reikalavo, kad 
filmo rodymas būtų sulaikytas, 
iki bus sutarta dėl vietų, dėl 
kurių priekaištavo komunistai. 
Prezidentas nesutiko. Filmas 
buvo rodomas pagal programą. 
Po septynių mėnesių CBS ko
respondentas iš Maskvos turė
jo išvykti.

★
Vienas iš gamintojų (pavar

dės nesutiko skelbti) labai kri
tiškai atsiliepė apie tokius fil
mus kaip “Ivan Ivanovič”, kur 
rodomas “tipingas vidutiniško 
ruso” gyvenimas. “Aš nebūčiau 
nustebintas, jei Sovietai įkel
dintų šeimą į apartamentą, iš
dažytą prieš atvykstant TV 
žmonėms, paskui ją vėl iškel
dintų, kai filmavimas bus baig
tas”.

Pagal TVG autorių pasakoji
mus viena plieno darbininko 
šeima buvo nuolat gabenama 
prie TV kamerų, kai tik reikė
jo rodyti “tipingą” rusų šeimą.

Paskutiniais metais Sovietai 
staiga atšaukė leidimus trim 
filmam, kurie jau buvo gami-
narni. Tai buvo represijos už 
“Chruščiovą egzilyje”, kuris 
buvo rodomas nelaukiant so
vietinio pritarimo.

Autoriai iš visų faktų pada
ro išvadą, kad gauti tikruosius 
faktus iš sovietinio gyvenimo 
televizijai yra milžiniškai sun
kus uždavinys, šiuo laiku ne
įvykdomas ...

★
Skaitai minėtą TVG infor

maciją ir galvoji: kodėl apie 
tai tik dabar paskelbta?’ kodėl 
nebuvo painformuota tada, kai 
tie vaizdai iš sovietinio gyve
nimo buvo rodomi ir žiūrovas 
klaidinamas sovietine propa
ganda? Gal tai dabar bent ma
žas atsiliepimas į Sovietų at
naujintą šaltąjį karą prieš A- 
meriką? Gal būt. Bet šis atsi
liepimas gali būti smūgis sva
jonėm keliautojų, kurie galvo
ja: nuvyksim į ten, pamatysim 
viską savo akim, išgirsim sa
vom ausim ir pasakysim savom 
lūpom jiem, ką mes galvoja
me...
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Chruščiovas tęsė tą patį. Da
bar Brežnevas vykdo tą pačią 
komunistų partijas politiką ir 
ūkinėje ir religinėje štilyje.

liepos 26 Lietuvos atstovas 
pareiškė užuojautą Madagaska- 

aaBMMaorrai oei to umw

Daug sutaupyti jėzkta>to* Ito* SPARTA radiją, radio- 
enuaotea, calor ir kt TV.top® reosrderiai, patefonai, fonp- 
gMfti, ta akrištaMtataMMįa,oaah ragisteriu, rašomos 
mašinėles visomis kalbomis. “Visi gaminiai Telefunken, 
Grtzndig, Zenith, Bunottghs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir tetmaęijM gHivita tik pranešę savo adresą —; 
J. LGffiJRArtK. l»Barry Dr. E. Hdrihport, N.Y. 11731

Ltetuviškoa lovos 
Taškento ir namie

Fiodorovas Kndrtavcevas

talikų Bažnyčiai leidžiama pa
laikyti ryšius su Roma. Jei tai 
ir taip, tai nebent tik todėl, 
kad Sovietų Sąjungai reškia ge
rinti santykius su Vatikanu 
propagandiniais sumetimais.

E tikrųjų religinė praktika 
TMeM>jt taamAHna ir HktaHų,

siita “LTSR reitarių
minivtarija” jk Diržinskaitė, 
tos “ministerijos” kaip ir va
dovė, ką tik gjiBš i Moo- 
trealta paaib vfoita ketetą Mask
voje yętidpnjenčni užtiesto ko
respondentų ta surengė su jais 
rwii kalbėjimą Nen—įtikėdama 
savo sugebėjimu formuluoti vi
sus atsakymus pagal tinįją, bu
vo pasikvietusi j talką ir kele
tą vietinių ekspertų, kurie, 
kiekvienas pagal specialybę, at
sakinėjo į žurnalistų klausimus. 
Laikraščiuose (savuose) Dir- 
tintaftę pasigarsino, kad toj 
spaudos konferencijoj dalyva
vo žurnalistų iš Anglijos, Aus
tralijos, Kanados ir Japonijos.

Liepos 15 ir Jungtinėse Vals
tybėse, The Christian Science 

. MonHor priede pasirodė stam
biomis nuotraukomis papuoš
tas ir su nuotraukomis ištisą 
puslapį užėmęs pranešimas apie 
tą spaudos konferenciją. Pra
nešimo autorius — to laikraš
čio korespondentas Takashi 
Oka, japonas.

Papasakojęs šiek tiek matytų 
bei girdėtų įspūdžių iš Vilniaus,

įmanytąsias “plėšimines že- dovmjmal ,Mą (M kaip bri- 
gaitaMBi, • kaip papnatt dar- 
Hstakaf) to ja pattea žmona, Ir

Liepos 31 tame pačiame laik
raštyje pasirodė juosto Audėno 
laiškas dėl tų atsakymų.

—- Nė vienas iš tų oficialių 
atsakymų nebuvo sątiningas, — 
rašo J. Audėnas.

— Pirma, 1940 metais, kai 
sovietinė Raudonoji armija, 
300,000 jus, užplūdo Lietuvą 
ir Maskva atsiuntė gaujas NK 
VDir kompartijos pareigūnų,

žmonių sutikimo, jie visada ladtikhte tofoblro pavaduotojas, 
žmonėms tik diktavo. Tod$ tai W»7 
yra grynas melas, kai komu- praktikuojančių daugiau, negu 
nistiri tvirtina, kad Lietuva ne- bet kurioj kitoj sovietinėj res
va pratintis prihnaina į Sovfe- paMtaj, to kad lietuvės ka
tu Sąjungą. Pati komunistų par- ’ ~ . ................
tija yra Sovietų Sąjungos par
tija, o ne Lietuvos. Lietuvoj 
komunistų partija yra tik mask- 
vinės partijos padalinys; apie 
30 nuošimčių jame yra iš Ru
sijos.

Antra, sovietai suvalstybino

Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos ekskursantų dalis Windsoro pilyje netoli Londono Anglijoje. Iš k. j d. 
Aldona Kregždaitė, Jūratė Barzdukaitė, Stepas Lukauskas, Grytė Kuncaitytė, Matilda Stašaiti, Dalia Oran- 
taitėtė. Ekskursijai vadovauja M. Gailiušytė. Nuotr. M. Gailiušytė.

Kalbėjo toje konferencijoje 
ne apie kokią nore Lietuvos už- 
stoato politiką — apie tai ui 
Lietuvą dabar kalba Gromyko, 
— o tik aiškino, kaip Lietuvai 
gera būti Maskvos valdomai-.. 
“Užsienio reikalų ministrė” L. 
Diržinskaitė pati ir to aiškinti 
nesiryžo, o buvo pasikvietusi į 
pagalbą už ją viską išaiškinti 
net septynis įvairių sričių pa
reigūnus bei žinovus.

mo, radijo-tetevitijos, laikraš
čių, komsomolo ir kt. vadovam, 
kaip M. Gedvilui, J. Januičiui, 
V. Niunkai, G. Zimanui ir ki
tiem. Jie, komendantų talkinin
kai auklėjimo srity, pagirti už

Tuo tarpu dar nepatirta, ar 
kiti užsienių laikraštininkai, da
lyvavę toje Diržinskaitės kon-. 
ferendjoje, ką nors parašė 
apie tai, pav. Anglijoj ar Aus- 
trtiijej. Taki paratymai yjn' 
sudaryti neprateėrtfaą progą tą 
tę^'krip^ tai įvyko Butano 

CSit. (BLlA)

laikraščiuose, bet apie tokius 
svarbius pasikeitimus tik po 
metų kitų pasirodo žymės — 
tiktai statistikoje, ir tai tik ano
nimiškai, be nurodymo, nei 
kas, nei kur įvyko. Šio klausi
mo paaiškinimo dar nebuvo nė

Lietuvos atstovas J. Rajec
ką buvo paritiptys sveikini
mus Washingtono arrivyskupui 
Patriek O’Boyie, kada įs buvo 

į kardinolus.
Taip pat jis pasiuntė sveiki

nimą ir prel. Thomas J. Gra- 
dy, Nacionalinės Nekalto Pra
sidėjimo šventovės direktoriui 
Washingtone, kada jis buvo 
paskirtas Chicagos archidioce- 
zijos vyskupu pagelbininku. 
Abu pasveikintieji atsiuntė Lie
tuvos atstovui padėkas.

šiais metais Pavergtų Tautų 
Savaitė buvo gražiai paminėta 
JAV Kongrese. Nuo liepos 11 
ligi liepos 24 imtinai Senate 
ta proga kalbėjo senatoriai: 
Dominick, Percy ir Brooke, o 
Atstovų Rūmuose pareiškimus 
padarė 88 atstovai Tuo pačiu 
laika eaMadonat nartke ir Lau-

Liepos 25-30 geriausieji Lie
tuvoje chorai ir kiti vienetai, 
su “Lietuvos” ansambliu prie
šaky siunčiami į Maskvą, anot 
Tiesos, “laikyti egzamino ir 
duoti ataskaitos Tėvynei”... 
Tai bus lietuvių menininkų (jau 
beveik paskutinioji šiemet) 
duoklė rusų revoliucijos gar-

ir ■ mušamiesiem instrumentam tiniam karo komendantui — 
su vargonais. Kompozitorius komisarui (tas pareigas eina so- 
muzikos priemonėmis išreiškia vietinis artilerijos generolas 
įspūdžius, kilusius iš M. K. Ciur majoras P. Petronis), o “Pa
lionio paveikslų ciklo “Laidotu- skatinimo raštai teko ir švieti- 
vės”. Kūrinys buvo atliktas Vil
nioje, kompotitorių S-gos komi
sijai. Dirigavo M. Dvarionaitė, 
vargonais grojo M. Kaveckas.

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

Neš. radijai, kaitib. radijai, Hi - Fi (stereo), (rekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

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

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

FaskamHnkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vi^ų.

James A. Burke — paminėjo 
specialiai Lietuvą ir Baltijos 
klausimą, primindami “Open 
Letter to Premier Kosygin”, 
paskelbtą “The Committe To 
Restore Lithuania’s Indepen- 
dence”.

liepos 24 Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas dalyvavo gedulin
gose pamaldose šv. Mato ka
tedroje už tragiškai žuvusį bu
vusį Brazilijos prezidentą, Hum- 
berto de Alencar Castello Bran- 
co. Iškilmingas pamaldas vie
toj kardinolo O’Boyie laikė 
vyskupas Hermann, kardinolo 
pagelbininkas, nes kardintas 
keletai dienų buvo paguldytas 
ligoninė jei

Liepos 25 Lietuvos atstovas, 
valstybės sekretoriais padėjė
jo kultūriniam*; reikalams ir 
Tunizijos ambasadoriaus kvie
timu, dalyvavo Tunizijos paro
dos atidaryme valstybės d-to 
auditorijoje.

viename “agitatoriaus blokno
to” lape... (Elta)

Iš vakariečių tų aiškinimų kariniai komisariatai susilau- 
pasiklausyti buvo atvykę tik kė pagyrimo, kad 1966 metais 
keturi korespondentai: iš Ang- jie, iš visų trijų Baltijos kraštų, 
lijos, Australijos, Kanados ir tą uždavinį atlikę geriausiai: tiško” keliolikos šimtų Betariu taraeką taria M tik atiaflGl 

legrafuoja iš Taškento kad te- ^P0“!06- jiems “Pabaltijo karinė apygar-. jaunuolių išsitrėmimo, birželio tas sąlygas, bet M RRasto tir
nai 280 vieta vaikų ’ rtarjFpb$ — Jaunas kompozitorius B. ,' da” paskyrė pereinamąją rau- 29 Ttaoje pasirodė žinutė apie koštoje ONtata per tatartĮ
aprūpintas puikiais Lietuvoje Alekna sukūrė simfoninį pa- doną vėliavą. Ji buvo įteikta keletą lietuvių, 1957 išsiųstų į metų pestolęs Bet ttotaoėsjų
pagamintais bridais (Tiesa, lie- veikslą, “Reųuiem”, styginiam visos Lietuvos teritorijos sotie- vakarų Sibūą, į OmAflovo pra- hrifštaMta^MfSe|....Je vę-

pos 11). O A. Pocius iš Šatei
kių (Tiesa, liepos 12) prane
ša, kad: “biri. 16 dieną į mū
sų parduotuvę atvežė 6 lovas, 
supakuotas po dvi. žmonės ir 
perka jas po dvi, reikalauja, 
kad būtų vienos medienos, at
spalvių, raštų. Tačiau išpaka
vę visas lovas, mes niekaip ne
surinkome dviejų vienodų; jos 
netgi po vieną nebuvo sukom- 
plektaotes — galai nepanašūs. 
Tai Kauno baldų kombinato 
darbas’’,.. (ELTA) Istorijos instituto etoografi-

LAISVES ŽIBURYS
Radto programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

Išlaikoma Hetuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

S2-15 69th PU Middle Vlllage, N.Y. 11379
Vedėjai

Programa Maskvai parengta 
ririškm kitokia, negu tų pačių 
menininkų dalies buvo pareng
ta Montrealio parodai. Liepos 
9 ta programa buvo atlikta 
Kauno sporto salėje. Progra
mos “pažibos” — “Sveikinimas 
Spaliui”, “Daina apie Maskvą”, 
Čaikovskio, Dunajevskio kūri
niai, o V. Daunoras pasirodo, į 
Matiivą shmčiainas su . .“Ei, 
uchnem’

Rašo apie keletą dirbančių 
Kurgano miesto statyboje. 
Prieš 10 metų, kai tie jaunuo- 
liai būro i&hjĮMi, ten tobebu- _ t 
vo tušti laukai. “Jie dirbo prie 0 
geležinkelio į plėšinius staty- gtMta” * Ltetafos.(ttla) 
bos, statė Kurgano miestą”, — . ........ .......... ~ 1 ’
rašo žinutėje. — “Pirmąją žie- — ftapuMtatal tarta 
mą sutiko palapinėse ir vago- jai tatatt Mtaul Baach, fta, 
nuošė. O užuralėje šaltis neto- 1MB nflMBa B. Ditotantri 

uotų skiepijiaią jaunimui mę pino — viršum 40 laipsnių ta tarta savo taavaMtyą t Mta 
kariuomenės kulta To auklėji- kė”. tęs vėliau gM Mtt ton pat.

vutem įrengimai* geriau išsSai- 
ktataM m#tai Mą ptaittyti 

tybės* valdžią. Būė įstaigų vadi- malūnus prie šventosios, Akme- įtraukti į saugotinų paminklų 
narna ministerijomis, o jų tar- nos, Bartuvos upių ir jų inta- sąrašą.
pa, yra netgi... “užsienio rei- kų. šiemet jau esą tyrinėti kai Sprendžiant i S ankstesnių 
kalų ministerija”! Tik retas kas kurių Venton įtekančių upelių spaudoj pasirOdžtarių pasipik- 
tenumano, ką tokia “ministeri- malūnai. Anot pranešimo Ut. tinimų, e^Mjg^ti kri kur jau 
ja” Vilniuje veikia. Daugumas ir Mane (liepos 1>, renkama ir 
net Vilniuje nutūatos gyvenau- medžiaga apie tų malūnų isto- dortiorifiud ar biurokratiškai 
čiųjų nto® nei girdėję, kad to- rijas, juose padarytus patobu- nusiteftę kai kurie neu^eji “u- 
kia “ministerija” yra, ir dar rė- tinimus, jų statytojus, malimo rėdai” ūBę tokių sangottaų pa- 
čiau kas žino jos adresą... papročius ir t-t. Medžiaga nu- minklų .yra sunrikinę.

Bet liepos 5 dienos laikraš- matoma panaudoti Britijos tau- (Elta)
čtaoee ta “ministerija” pasigar
sino. Pranešė, kad buvo pasi
kvietusi keletą Mtavoje ak
redituotų užsienio laikraščių ko 
respondentų į “revoitadjes kar- 
natvtią”, o po ta tapot ketvir
tą, pakvietusi tuos korespon- kariniai komisariatai (komen* ješkojūnas, suradus — jų puo- 
dentas į spaudos konferenciją, dantūros). Mokyklų sistema, Simas, lankymas,, susMteėji- 

spauda, ra^jm bei tetevteija, mes su jų gimtaėmb, jų «ko- 
net komsomotas, pasMta vtoės Stovės” kampdhĮ mokyk- 
esą tik lyg komendantūrų tri- tart jreuginėjtaas, ir apskritai 
kminkai, nes komendantūrų už- įsiminimas Vita, kas jaunuo- 
davinys auklėjimo srity sotie- liam turėtų žadinti susižavėji- 
tinei imperijai pats svarinau- mą rusų bolševikų raudonąja 
sias. Tai uždavinys — paruoš- armija. Drauge pabaisiškai pie
tį naujokus tarnybai raudono- Mamas vokiečio ir nnwrikiečio 
joj Minijoj, o tam reikia “kg- paveikslas, 
dyti tikrus sovietinius patrio-

One Unit consists of share <rf Conunon Stock no par value, and one 
35.00 Debenture. Price — S124X) per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Coįtes af the Offering Orcular may be ob- 
tained from tbe underrigned and frran sucb other deaters as may 
lavfully offer these sečuritjes in this State.

KOLCHOZUS VERČIA 
SOVCHOZAIS

LKP CK sekretorius R. Son
gaila liepos 14 paskelbtame 
pranešime papasakojo, kad 
sovehozų ir kitokių valstybinių 
ūkių, šių metų pradžioj Lie
tuvoj jau buvo 680. "Prieš 10 
metų jų buvo mažiau kaip pus
antro šimto. Taigi kažin kodėl 
apie 500 kolchozų tyliai, kaž
kieno įsakymu, pavirto soveho- 
zais, ir apie 100,000 kolchozų 
“savininkų” pavirto sovehozų 
“bernais” (samdiniais).

Apie tą pakeitimą kažkodėl 
vengiama kalbėti. Ta transfor
macija vyksta taip pariaptingai. 
“Setarai” (kaimo kmrėšpon- 
dentai) kiekvieną pajudėjimą 
kolchozuose skuba išgarsinti



Žaibas tamsoje

PREL. DR. J. B. KONČIUS

tone’

Lietuvos atstovybė
Londone veikia Lietuvos at-

pworgėįas yra Maskva, 
atgaivindamas siūlymą sudary
ti Kongrese nuolatinį Paverg
tąjąTautą Komitetą. Thaddeus 
DuEki (d. N. Y.) skelbė dve
jopą įsipareigojimą: kietai lai
kytis prieš naujus komunisti
nius pasikeitimus pasauly, da
ryti viską, kas įmanoma, pa
vergtų tautų laisvei. Šios pras
mės mintis skelbė ir eilė kitų 
kalbėtojų:

Frank Annunzio (d. III.), 
John M. Ashbrock (r. Ohio), 
William T. Cahffl (r. N. J.), 
Glenn Cunningham (r. Neb.), 
Emillio Q. Dadario (d. Conn.), 
James J. Delaney (d. N. Y.),

Suminėjom čia vardus ne tik 
iš pagarbos tiem, kurie ir šiom 
sunkiom Amerikai dienom jau
čia solidarumo reikalą su pa
vergtom tautom.

Suminėjome taip pat, kad at
skiru vietų skaitytojai matytų, 
kiek jų atstovai Kongrese, gu
bernatoriai, majorai yra vie
nybėje su laisvės siekiančiais; 
kiek ir kam reikia parodyti ne 
tik dėkingumo, bet rinkimų at
veju ir paramos; ki^k ir kur 
dar reikia judinti.

— Nejaugi ir aš taip būčiau 
padaręs, jei piane būtų leidę 
į gimnaziją?...

— Prašau, tėveli, man atleis
ti! Girdi Adomas nedrąsų sū
naus prašymą.

— Gerai, kad tėvelis neat
važiavo, nereikia čia jam aiš
kinti, namie iras lengviau, — 
raminasi Jonas.

motinai savo rūpestį. Davienė si prie rankos, bet Adomas ją 
ištraukia, apkabina ir stipriai 
prispaudžia-sūnų prie savęs:

— Jonuk, aš ne kunigas, kad 
man bučiuotum ranką. Būk vy
ras, ištesėk, ką mums prižadė
jai! — susijaudinęs ranka nu
braukia ašarą.

Proklamacijas paskelbė šie 
■gubernatoriai:

Lurleen B. Wallace, Alaba- 
ma; John A. Love, Colorado; 
John Dempsey, Connecticut; 
Roger D. Branigin, Indiana, 
Harold E. Hughes, Iowa, Edward 
T. Breathitt, Kentucky, Spiro T. 
Agnew, Maryland, George Rom- 
ney, Michigan, Dan.K. Moore, 
North Carolina; John A. Rho- 
dęs, Ohio, Nelson A. Rockefel- 
ler, New York, Raymond P. 
Shafer, Pennsylvania, ir John 
Connally, Texas.

Majorai: Ray B. Bracy, Al- 
lentown, Pa.; Theodore R. Mc- 
Keldin, Baltimore, Md.; Frank 
A. Sedita, Buffalo, N. Y.; Ri- 
chard J. Daley, Chicago,- m.;

tartį” (Eric Sevareid, CBS TV 
ir kt).

šešta — dėl darbo nepasi- 
skirstymo laisvinimo kovoje ar 
net neteisėto tokio darbo mo
nopolizavimo ypač šiuo metu 
išryškėjo lietuviškoje visuome
nėje fantastiškas reiškinys: kai 
kurie lietuviai turėjo dirbti 
Lietuvos laisvei ir kovoti prieš 
Lietuvos okupantą... slėpda
miesi nuo kitų patrijotiškų lie
tuvių! Atskiri veikėjai, laiku 
nesulaukdami aukštesnės ini
ciatyvos, ėmė organizuoti akci
ją prieš konsularinės sutarties 
patvirtinimą. Stengdamiesi ne
pažeisti gerų kaimyninių ir 
tarporganizacinių santykių, to
kie veikėjai turėjo veikti “be 
didelio triukšmo”, stengdamie
si neužgauti kitų nusipelniusių 
lietuvių”...

Ar tikrai ne laikas vadovau- 
jantiem susėsti prie bendro 
stalo ir pasidalyti darbu lais
vinimo srityje, šio darbo tik
rai visiem užteks. Darbas pasi- 
dalytinas ne ta prasme, kai 
nusprendžiama, kas kam lei
džiama ir kas kam neleidžiama 
dirbti, bet — kas ir ką priva
lo atlikti, kas už ką bus atsa
kingas, kieno pareiga imtis 
iniciatyvos kurioje srityje, ko
kiu būdu ir kuris kuriam turi 
talkinti vieno ar kito vadovau
jamame darbe.

Orville L Hubbard, Dearbom, 
Mich.; James. W. Kelly Easi 
Orangę, N. J.; John J. Barton, 
Indianapolis, Ind.; E. R. Ham- 
mond, Kenosha, Wis.; Otto 
Festge, Madison, Wis.; Henry 
W. Maier, Mitaaukee, Wis.; 
Arthur Naftalin, Minneapolis, 
Minn.; Richard C. Lee, New Ha- 
ven, Conn.; Victor H. Shiro, 
New Orleans, La.; John V. 
Lindsay, NewYork, N. Y.; 
James H. J. Tate, Philadelphia, 
Pa.; A. J. Cervantes, St Louis, 
Mo.; William F. Walsh, Syra- 
cuse, N. Y.; J. Bracken Lee, 
Salt Lake City, Utah; Douglas 
A. Merrifield, St. Joseph, Mo.; 
James F. X. O’Rourke, Yon- 
kers, N. Y.; Anthony B. -Flask, 
Youngstown, Ohio.

Taip pat New Hampshire sei
melis priėmė rezoliuciją prieš 
pavergimą, už tautų laisvę.

na į mokinių sąrašą.
— Jonas Davys! — klasėje 

nuaidi matematiko balsas.
Jonukas nejuda. Juozas pa

traukia Jono rankovę:
— Tave šaukia prie lentos!

— Šnibžda Juozas.

Kova prieš konsularinės su
tarties patvirtinimą buvo pra
laimėta.

Ko galėtume pasimokyti iš 
šio pralaimėjimo?

Pirmiausią pripažinkime, kad 
ir mes nepadarėme visko, kai 
buvo galima padaryti. Tiesa, 
“veikėme”, atlikome įprastinę 
rutiną, bet neįtėmpėme visų or
ganizacinių ir asmeninių jėgų. 
Mes čia pamatėme dar vis ne
turį panašiai kovai pritaikytos 
organizacinės struktūros, kurio
je mūsų-vadovų sprendimas 
skubiai ir ryžtingai pasiektų 
kiekvieną patrijotą, norintį ton 
kovon įsijungti ir tik laukian
tį uždavinių ir instrukcijų. .

Antra — net ir esamoje 
struktūroje dar perdaug skiria
ma viršūnėm rodytis, neįtrau
kiant į veiklą mases, paliekant 
“liaudžiai” žiūrėti į veikiančių 
vadų fotografijas.

Trečia — neįtikinome nei 
savęs nei kitų tikrai pergyve
ną momento reikšmę, nors šiuo 
atveju ryškiau ir balsiau negu 
bet kada istorija pasibeldė į 
lietuviškosios išeivijos duris.

Ketvirta — dėl neryžtingu
mo, dėl nepakankamo kreipi
mosi į plačiąją visuomenę, ra
ginant apipilti senatą ir vyriau
sybę reikalavimais, duodame

zinti už šią sutartį pasisakiu- Daugumas skaitė ar girdėjo 
sios administracijos, kad ne- apie giriose ir liūnuose pakly-

—t 910 WHXOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221
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ną, Anglijon. Jų gyvenimas bu
vo gana sunkus, nes nemokė
jo kalbos ir nebuvo geresnių 
darbų. Lietuviškos organizaci
jos buvo silpnos ir nepasižy
mėjo didesniu veiklumu. Po

— Neturiu už ką tau atleisti! 
Tu man bloga nepadarei. Tu 
pats save nuskriaudei!... Ma
tai, kaip tau dabar sunku! Sa
vo gyvenimą sutrumpinai vi
sais metais!... patylėjęs pride
da. — Rudenį galėsi grįžti į

ą su laisve s siekiančiais

ponuoto Baltijos valstybių auk
so. Jų pareikalavimas nėra pa
tenkintas. Derybas dar vedamos 
toliau, šie komercinių firmų 
privatūs žygiai nieko bendro 
neturi su Pabaltijo valstybių 
diplomatų statusu.

prarastame jos malonės ateity, dusį keleivį. Apysakoje primo
kai vėl “lankysimos Washing- narna, kad staiga artumoje 

trenkęs žaibas ne tik apsvaigi- 
Penkta — konkrečiai paty- no žmogų, bet ir nušvietė gi- 

rėme, kaip lengva būti apšauk- rią- žaibo šviesoje keleivis pa
tiem “dešiniaisiais ekstromis- matė pražūtingą skardį jo pa
tais”: tereikia parodyti veikles- sirinktame kelyje ir išvydo Ša

_________  Senate patekusius į komu- 
Franfr Rnrinn (t.’n? Y.k Edna desperacijoje. nistinį režimą, o ypačiai pa-
FKetivM N. Y.L Tbeodore Som mintim kalbėjo taip pat aukojusius savo gyvybes dėl 

panisirymus pra- w » /- m vi rvun i&iwin Retaeeke (ri Calif.k Ed- laisvės pagerbė Frank J. Lau-
sche (d. Ohio) ir Roman L 
Hruska (r. Neb.). Pasisakė taip 
pat Charles H. Percy. (r. Dl.), 
Edward W. Brooke (r. Mass.) 
ir Abrakam A. Ribicoff (d. 
Conn.).

kalbos, susirado sau geresnes Abu jie yra akredituoti prie 
tarnybas. Jie ir susiorganizavo Britanijos valdžios, įtraukti į 
kur kas stipriau ir geriau. Į- diplomatų sąrašą ir naudojasi 
kūrė Anglijos Lietuvių Bend- visom diplomatų privilegijom, 
ruomenę, geroje vietoje įstei- Yra pasklidę gandai, kad 
gė lietuvių klubą, netoli Lon- Londono pasiuntinybės teisės 
dono įsigijo lietuvišką sodybą, sumažintos. Tai netiesa. Gan-

Suprato jie ir spaudos reika- dam gal davė pradžią, kad ke- 
lą, — leido “Britanijos lietu- Anglijos firmos, kurios bū
vį”. Dabar, kai daug kas išeini- vo skolinusios pinigus Rygos 
gravo iš Anglijęs, laikraštis miestui ir Klaipėdos uostui, 
pavadintas “Europos lietuviu” pradėjo reikalauti iš Britų val- 
ir skiriamas visiem Europos Ue- džios, kad jiem sumokėtų iš de- 
taviam. Laikraštis vargsta. Gal 
reikėtų jo leidimą perkelti į 
V. Vokietiją, kur lietuvių gy
vena daugiau.

esant, po pamokų draugai su- vusią kaktą braukdamas ranka, 
sitaria pasilikti aikštėje ir bė- teisinasi Jonas, 
gioja paskui sviedinį, kol nak
tis ištiesia savo tamsią skrais
tę. Namo parėjęs, Jonas užval
gęs griebia knygą, kurią jam 
atnešė Juozas ir liepė rytoj 
grąžinti. Skaito Jonas iki vi
durnakčio, bet nesuspėja per
skaityti, tai nešasi į klasę.

Dar prieš pirmą pasaulinį stovybė. Ministeris B. Balutis 
karą atvyko lietuviai į Londo-—-yra vienas iš įžymiausių ir se

niausių mūsų tautos atstovų. 
Nežiūrint savo gražaus am
žiaus (88 m.), jis yra veiklus, 
seka visuomeninį bei .politinį 
gyvenimą. Kadais jis ilgai gy
veno ir dirbo Washingtone.

antrojo pasaulinio karo atvykę Išartu su min. B. Balučiu 
1947, įsikūrė kur kas geriau, glaudžiai bendradarbiauja V. 
Jų skaičius siekė apie 6,000. Balickas. Jis yra nuolatinis pa- 
Būdami aukštesnio išsilavini- tarėjas ir atlieka visas konsu-

Frank T. Bow (r. Ohio), James 
A. Byrne (d. Pa.), Silvio C. 
Conte (r .Mass.), John H. Dent 
(d. Pa.), Leonard Farbstein, (d. 
N. Y.), Dante B. Fascell (d. 
FIa.X Wm. D. Ford (d. Mich.), 
Robert N. Ginimo (d. Conn.), 
Claremce D. Long (d. Md.), Th. 
G. Morris (d. N. M.), Thomas 
P. OTfeill, Jr. (d. Mass.), Ro
man C. Pučinską (d. UI.), Al- 
bert H. Quie (r. Minn.), John 
J. Rhodes Ariz.), Peter W. 
Rodino (d. N. J.), J. WiUiam 
Stanton (r. Ohio), John M. 
Zwach (r. Minn.), and William 
G. Bray (r. Ind.).

Harold R. Collier (r. m.) 
kreipė akis į

sovietinę agresiją ir imperia
lizmą,

ir vertindamas 1967 mini
mas 50-ąsias komunizmo meti
nes kaip didžiausią, socialinį, 
ūkinį ir politinį vėžį visoje is
torijoje. Sovietinę agresiją bei 
imperializmą taip pat pabrė
žė kongresmanai E. Ross Adair 
(r. Ind.), Frank J. Brasco (d. 
N. J.), John H. Buchanan (r. 
Ala.), Frances P. Bolton, (r. 
Ohio), Dominick V. Daniels (d. 
N. J.), Robert V. Denney (r. 
Nebr.), Edward J. Derwinski (r. 
m.), John D. Dingell (d. Mich.), 
Gerald R. Ford (r. Mich.), Mar- 
garet M. Heckler (r. Mass.), 
Henry Helstocki (d. N. J.), Do- 
nald E. Lukens (r. Ohio), Jo
seph M. McDade (r. Pa.), John 
S? Monagan} (d. Conn.), Abra- 
ham J. Mulfer (d. N. Y.), Tho
mas M. Peily (r. Wash.), Jer- 
ry L.- Pettis (r. Calif.), Garner 
E. Shriver (r. Kan.), H. Allen 
Smith (r. Calif.), Samuel Strat- 
ton (d. N. Y.), and Louis C. 
Wyman (r. N. H.).

Silvio O. Conte (r. Mass.) kal
bėjo apie

ribotą liberalizaciją komu
nistiniuose režimuose,

primindamas, kad Lenkijoje 
prof. Leszek Kolakowski buvo 
pašalintas iš partijos ir univer
siteto dėl savo paskelbtų pa- 

Pavergtų Tautų eisena 5th Avė. ii iv. Patriko katedros prie Jungtinių Tau- Ži“11!' Santykius SU rytų EUTO- 
tų liepos 16. Nuotr. p. Ąžuolo. pa taip pat lietė Joel T. Broy-

---------  — ------------------------- - ---------- ---------------------- - -------hill (r. Va.), J. Herbert Burke 
(r. Fla.), James C. Cleveland 
(r. N. H.), Joshua Eilberg (d. 
Pa.), Comelius Gallagher (d. 
N. J.), WBliam J. Green (d. 
Pa.), William L. St. Onge (d.

jas paklausia, kai yra nevisai 
Jonas parausta ir slenka prie pasiruošęs. mano kaltė, nes per mažai Jonukas dirba

mokytojo stalo. — Nieko, kitą trimestrą at- skyriau laiko painokų ruošimui, sais laukuose.

— Kodėl nepasakei pamo
kos pradžioje? Esi trečiojoje 
klasėje, žinai tvaiką! — prime
na jam mokytojas.

Jonas tyli. Mokytojas liepia 
paaiškinti pamoką. Davys pa
ima kreidą, bet nežino ką ra- smu, namie dus lengviau, — gimnaziją, 
šyti, nes neprisimena, kas bu- raminasi Jonas. Jonukas nušvinta. Jis jaučia-

Mokytojas aiškina pamoką, vo paskirta. Mokytojas paklau- Šilėnuose jo pasitikti išeina si laimingas, kad tėvai taip ra-
o Jonas, knygą pasidėjęs į šuo- šia iš praėjusių pamokų.zJonas motina, nes tėvelis laukuo- miai priėmė jo nelaimę. Jis pa
lą, skuba skaityti. Jis negirdi atsako tyla. se su darbininkais. Tik įžengęs bučiuoja motinai ranką. Pri
mokytojo aiškinimo, nes jo vi- — Sėskis! — ramiai sako I kambarį, Jonas papasakoja ėjęs prie tėvo, taip pat lenkia* 
sas dėmesys paskendęs knygo mokytojas ir parašo vienetą.
je. PaaiMonęs mokytojas įsigili- Po pamokų Jonas stengiasi nusimena, bet ramina sūnų:

negalvoti apie pažymius, tai vi- — Nesmagu, žinoma, kad ne- 
sada yra linksmas. Tėvai visai perėjai! Esi sveikas ir matai, 
nesidomi Jono pažymiais. Tik kad pats esi kaitas, tai visa gali- 
trimestrinius pamatę, pradeda ma pataisyti. Tėveliui taip ir 
klausinėti, kas atsitiko. Jonas pasakyk, kad esi pasiryžęs tai- 
bando aiškinti, kad jį mokyto- sytis.

-Dabar man aišku, kad čia Vasaros darbams prasidėjus, 
drauge su vi-

(M-)*

R Kupf^man (r. N. Y.), Odin Edwin Remecke (£ Calif.), Ed- 
n HoM M. p.1 UM. (r. Mku^ 'Botat Me- P. Botand (d. MassĄ

€2ory (r. DL), Thomas Medo®. 
(Conn.), F. Bradford Morse (r. 
Mass.), William L Murphy (r. 
DL), Lucien Nedzi (d. Mich.), 
Barrett ©Tiara (d., DL), Philip 
J. Philbin (d. Mass.), Chariotte 
T. Reid (r. III.), Howard W. 
Roinson (r. N. Y.£ Henry L. 
Schadeberg (r. Wisc.), Henry 
P. Smith (r. N. Y.), Joe D. 
Waggoner, Jr. (d. La.), Al- 
bert W. Watson (r. S. C:), and 
Lester L. Wolff (d. N. Y.).

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Robert W. McCormock kalbėjo 
apie sušvelnėjimus komunisti
niuose režimuose. Esą Maskva 
toleruoja dabar tam tikrą sa-< 
telitų autonomiją, bet

nį nusistatymą prieš Sovietam pat esantį saugų taką, kurio 
nuolaidžią politiką, kurią pa- nesugebėjo rasti tamsoje. Ar 
prastai remia “didžioji” spau- konsularinės sutarties epizodas 
da. Todėl šiuo meta ir mes au- neturėtų mums būti panašiu 
tomatiškai pakliuvome į skai- žaibu, nušviečiančiu mūsų toli- 
čių “dešiniųjų grupių, kurios mesnį kelią?
prisakė prieš konsularinę su- Vilius Bražėnas

liūdnas Jonas prisipažįsta 
Daviai labai pasitiki savo motinai. — Jei leisit dar kitus 

vienturčiu. Jie kiekvieną šešta- metus, mokysiuos iš pirmos die- 
dienį paklausia:

— Jonuk, kaip tau sekasi, ar — Pražysim tėvelį abudu, 
pažymiai geresni? kad leistų! — žada motina.

— šią savaitę geresni! — 
tvirtina Jonas, nes jau gavo 
dvejetus.

Pasibaigus mokslo metams,
(5) - Duok savo namų darbų "0^'1. nuyendžia

Tais metais Jonas pradeda sąsiuvinį! — atkiša mokytojas patikti antros ne
daug skaityti, pamėgsta jis ir raikąsporto aikštę. Gražiam orui — Užmiršau! — išprakaita- toks ™®^tojų spren bu- 
r vo netikėtas, nes pabmgoj ps

gaudavo ir trejetų.
Prasidėjus atostogoms, jo at

važiuoja parvežti į namus ber
nas. Jonas rūpinasi, kaip pasa
kyti liūdną žinią tėvams.
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Lietuvių susiartinimo švente
Liepos 30 Nekaltai Pradėto

sios Švč. Mergelės Kongrega
cijos seserų vienuolyno sody
boje Putnam, Conn., įvyko tra
dicinė metinė lietuvių susiar
tinimo šventė.

PUTNAM, CONN.

jo savo atskirus stalus su Už
kandžiais bei loteriūiais laimė
jimais. Didžiausia spūstis RaU- 
donbūtyje, kiekvienas mėgino Pamaldas atlaikė, prel Vy- gn’ 0 

iiTor Mnlnmnnp nnrrknbolo , .
čio garaže laimės Šulinys, ku
riame mažieji mėgino pameš
kerioti it ką nota sužvejoti.

žmonių suvažiavo daug. De
ja, pakartotinu supuolimu ne
tolimoje (apie 60 mylltį) kolo
nijoje irgi buvo ruošiama 
gūžinė — lietuvių diena, 
įvairiai aiškinama, nors ir 
sinori tikėti bloga valia.

žmonės lankė statomus 
talaičio namus. Prie statybos 
buvo nuvežami autobusais. 
“Alkos*’ ttiūžiejujė buvo išsta
tyti dail. Katiliūtės paveikslai 
ir surengta įvairi stovyklavu
sių mergaičių parodėlė, kur ga
lėjai matyti jų piešinius, siu
vinėjimus, rankų darbus.

tautas Balčiūnas, pamokslą pa
sakė Indijos misijonierius tėv. 
D. šlapšys, S.J.

Po pamaldų buvo iškilmin
ga procesija prie Fatimos Ma
rijos statulos, kur atliktas pa
siaukojimas Švč. Marijos Šir
džiai. Pamaldos ir procesija 
paaukota už taiką ir Lietuvos 
laisvę.

Pasibaigus pamaldoms, 
pelionas kun. V. Zakaras 
kvietė visus jaustis kaip 
muose ir naudotis visokiomis 
gegužinės gėrybėmis. Rėmėjų 
skyriai, kaip Worcesterio Šv. 
Kryžiaus ir Aušros Vartų pa
rapijų, Lawrence, Brocktono 
ir Waterburio parapijų, turė-

Tai 
ne

ka- 
pa- 
na-

Ma-

Kun. Pranas Kuras — jubiliatas
Kun. Pranui Kurui JAV ne

buvo lemta darbuotis lietuviš
kose parapijose. Tyliai ir ra
miai per 17 metų dirbdamas 
pastoracinį darbą brolių ame
rikiečių tarpe, sulaukė 25 me
tų kunigystės jubiliejaus.

Kun. Pranas kilo iš Rietavo 
parapijos, kuri Telšių vysku
pijoj buvo pagarsėjusi gausiais 
pašaukimais į dvasinį luomą. 
Augo trijų sesučių ir keturių 
brolių šeimoje. Dar kūdikystės 
dienose neteko tėvelio, pir
maisiais metais seminarijoj — 
mamytės, Nors aplinkybės ir 
nepalankios, bet, gerųjų gimi
nių ir dėdžių paskatintas, ry
žosi siekti aukštųjų mokslų. 
1933 rudenį Pranas atkeliavo 
Telšių kunigų seminarijon iš 
Kretingos, iš tėvų pranciškonų 
vedamos gimnazijos. 1942 ge
gužės 14 kartu su‘ astuoniais 
kurso draugais vysk. V. Bori- 
sevičiaus buvo įšventintas ku
nigu.

Pirmas mišias atlaikė birže
lio 7 Rietavo bažnyčioje, asis
tuojant kan. J. Valaičiui. Pa
mokslavo kun. Liudas šarkaus- 
kas.

Pirmosios parapijos, kuriose 
kun. Pranas atidavė savo duok
lę su kaupu, buvo Laukuva ir 
Darbėnai.

Jis ten dirbo iki karo aud
ra nubloškė Vokietijon. Kūrį 
laiką kapelionauja Kelheimo 
ligoninėj. Pradėjus kurtis sto
vykloms, kartu su tremtiniais 
gyveno ir jų dalia dalinosi 
Bamberge, Wuerzburge, Schw. 
Gmuendėje. Teko kartu su 
tremties broliais keltis net Į 
Alpių pašlaitę, iš kur, praretė
jus tremtinių eilėm, išvyko už
jūriu.

Atvykęs Į JAV ir aplankęs 
gimines ir artimuosius, nuvyko 
į Peoriją, kur vyskupas kvietė 
pastoracijos darbui.

Praleidęs 13 metų amerikie
čių parapijose, turėjo progos 
pažinti visą eilę malonių ir 
“savotiškų” šeimininkų. Vis la
biau pasigesdamas savųjų, net 
rimtai galvojo pajudėti arčiau 
lietuviškų centru. Vyskupas, 
nugirdęs jo planus, labai drau
giškai ragino jį liktis ten ir už-

už- 
pa- 
pa- 
pa-

buvo atlaikytos iškil- 
padėkos mišios, asis- 
jo kurso draugam — 
Bertašiui ir kun. Va- 

pat 
pa

šalė

Menini programa
Šventės centre buvo vasa

ros mefgaičių stovyklos užda
rymo programa.

Šiais metais mergaičių sto
vyklos dvasios Vadas buvo tė
vas t), šlapšys, S.J.4 stovyklos 
vedėja sesUo M. Viktorija, jos 
padėjėjos sesuo M. Eucharista 
it visa eilė mokytojų: sesuo M. 
Lbreta, šesūo M. Cecilija, po
nios 0. Adomaitienėj E. Gu- 
dinskienė, tautinių šokių mo
ki L Sagys, damų B. Prapuo
lenis, sportuoti A. Paškauskas 
ir L. Nainytė, be to, J. Jasai- 
tytė, G. Juozapavičiūtė, G. Ma 
firmytė. Stovyklos seniūnė — 
A. Dabrilaitė. Per keturias sa
vaites stovyklavo 170 mergai
čių, Vienos po dvi savaites, ki
tos visas keturias savaites.

Mergaitės suskirstytos į tris 
grupės: mažųjų (M iii.), vidu
tinių (10-12 m.) ir vyresniųjų 
(13-15 m.).

Meninė programa prasidėjo 
mergaičių įėjimu į aikštę, žiū
rovų akį patraukė pusantro 
šimto žygiuojančių lietuvaičių, 
apsirengusių margaspalviais 
tautiniais drabužiais. Po žygia
vimo buvo sudėtinis Sadutės 
šokis, kurį pašoko vyresniosios 
mergaitės, o iš abiejų pusių 
jaunesnės atliko įvairius rate
lius bei pynes poromis. Gana 
įspūdingos buvo plastikos “Mer
gaitė” ir “Oi žiba žiburėlis”. 
Toliau mažosios pašoko suk
tinį, vidutiniosios vėdarą ir Vy

Kun. P.-Kuras

tikrino, kad jis nebūsiąs 
mirštąs. Netrukus vyskupas 
skyrė jį šeimininku gražios 
rapijos su misija, prie labai
togaus susisiekimo. 1963 vasa
rio 19 atvyko perimti pareigų, 
bet labai nustebo, radęs para
piją finansiškai sušlubavusią, 
žmonės pasirodė labai nuošir
dūs ir pasiruošę jam talkinin
kauti. Per keturis metus pada
ryta: labai jaukiai išdekoruo- 
tas bažnyčios vidus, altoriai, 
atnaujintas bažnyčios didžiulis 
bokštas, ruošiamasi pakeisti 
bažnyčios suolus naujais, įves
tas naujas dujų apšildymas baž
nyčioje. šiuo metu vyksta mo
derniškos parapijos salės ir 
katekizacijos centro statyba. 
Atrodo, kad skolon neteks bris
ti. Bepigu planuoti ir didžiuo
tis, kai pinigėlių apstu, bet 
kun. Pranui teko pradėti be
veik iš nieko. Jis nepavertė 
pamokslų nuolatiniu verkšleni
mu dėl pinigo. Žmonės auko
jo pagal reikalą kun. Prano su
manumo ir draugiškumo dėka.

Šv. Juozapo ir Marijos pa
rapijos, įvertindamos jo įnašą 
ir nuopelnus, nutarė iškilmin
gai jį pagerbti 25 kun. jubi
liejaus proga, nors jis šią su
kaktį norėjo atšvęsti tyliai. Ta 
proga 
mingos 
tuojant 
kun. J.
ciui Katarskiui, kuris taip 
kalbėjo ir bažnyčioje. Po 
maldų vietos mokyklos 
prigūžėjo patapiečių ir sVečių,
kurie buvo gardžiai pavalgy
dinti ir meninės programos 
maloniai nuteikti. Nepagailėta 
gražių žodžių ir dovahų mie
lam jubiliatui, už ką jis nuo
širdžiai padėkojo. Dalyvavu
sieji svečiai buvo maloniai 
nustebinti lietuviško pobūdžio 
kūh. Prano pagefbtuVėmis. ’

Prieš kiek laiko kun. Pranas 
buvo pagerbtas buvusiųjų pa- 
rapiečių, draugų ir artimųjų 
Chicagoje. Per šimtinę jų su
sibėgo iš Kanados, Detroito ir 
kitų vietovių.

Kun. Pranas artimai seka 
lietuviškąjį veikimą Chicagoje. 
Vargu ar bent vienas lietu
viškas parengimas, minėjimas 
yra apsiėjęs be kun. Prano da
lyvavimo, nof-š skiria 100 my
lių. Jis bendrauja su apylin
kėje gyvenančiais lietuviais, 
palaiko ryšius ir su lietuviais 
Peorijoj...

Kun. Pranas visad pasiruošęs 
pasitarnauti kitiems. Jis visad 
suras būdų ir kelių atsiliepti 
ir atsirasti ten, kur jis pagei
daujamas. šią gražią būdo sa
vybę jis įamžino daf Vokieti
joj tremtinių vyrų širdyse, ka
da jis atėjo pagalbon tuo me
tu, kada ji buvo reikalingiau
sia.

A d multos annos!

Pamaldos lietuvių susiartinimo šventėje Putname liepos 30. Nuotr. V. Maželio.

resniosios gana energingai či
gonėlį. Visi šokiai naujai mo- 
deruoti, paįvairinti, be pasi
kartojimų.

Po programos stovyklos se
niūnės atsisveikinimo žodis ir 
premijų įteikimas. Dovanėles 
įteikė kongregacijos Motinėlė 
M. Aloyza. Ji taip pat pranešė, 
kad kitais metais įvyks jubi
liejinė mergaičių 25-ji stovyk
la. Kongregacija yra pasiryžu
si statyti prie ežero nupirktoje 
“Vilijos” sodyboje mergaičių 
stovyklą, kuriai skelbiamas va
jus ir kviečiami prisidėti visi, 
kam rūpi lietuviško jaunimo 
auklėjimas.

Po premijų įteikimo visos 
mergaitės nužygiavo į aikštę 
paskutinį kartą nuleisti stovyk
los vėliavų. Koresp.

BALFO ŠULUI IŠVIRTUS

MERGAIČIŲ STOVYKLĄ PUTNAME

Chicaga ir daugelis broliš
kos šalpos puoselėtojų liūdi 
žymaus Balfo veikėjo a. a. 
inž. Igno Daukaus, kuris, vos 
sulaukęs 55 m. amžiaus, liepos 
20 rytą, gavęs pirmą ir netikė
tą širdies priepuolį, atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo, palikdamas gi
liame liūdesyje žmoną Stasę 
(Ulickaitę), seseris: Kleopą Gai- 
žauskienę Chicagoje, Teresę 
Reizgienę Australijoje, Oną ir 
Stasę okup. Lietuvoje, brolį Ba
lį Australijoje ir jų šeimas bei 
daugel giminių, bičiulių, kurių 
jisai turėjo nepaprastai daug, 
nes buvo ramaus, nuotaikingo 
būdo.

Ignas pirmuosius savo gyve
nimo žingsnius pradėjo Vikto- 
riškio vnk., Duokiškio parap. 
Baigęs Rokiškio gimn. ir Kau
ne aukšt. technikos mokyklą, 
pradėjo savarankų gyvenimą.

Inž. Ignas Daukus

Į IŠ VISUR
— Pianisto Antano Smeto

nos koncertas įvyks rugpiūčio 
13, sekmadienį, 3 vai. popiet 
The Cleveland Music School 
salėje, 11125 Magnolia Dr., 
Clevelande. Programoje Scar- 
latti, Mozarto, Chopino ir Schu- 
mano kūriniai. Po šio pasiro
dymo pianistas Antanas Sme
tona išvyksta koncertuoti į Eu
ropą, Australiją ir Pietų Ame
riką.

— Venezuelos lietuviu tar-

Venezuelos lietuvių

vasaros stovykloje
stovyklavietėje, ne-

Keturios smagios stovykla
vimo savaitės jau pralėkė dru
gelio sparnais kažkur toli už 
ošiančio miško, už kun. St. 
Ylos pilies. Putnamo sodybo
je beliko aidai visokių stovyk- 
liškų įdomybių ir linksmybių. 
O šiemet, rodos, Putnamo mer
gaičių stovyklai mažo ko be
trūko. Netrūko nei atstovų iš 
įvairių Amerikos valstybių ir 
iš įvairių pasaulio kraštų, ir 
stovyklautojų ir mokytojų tar
pe, nei pilnos ir įvairios pro
gramos, prie kurios nuoširdžiai 
prisidėjo net dešimts mokyto
jų, nei linksmos nuotaikos.

Ir kurgi nebus linksma, kai

visas

Baltimores žinios
Sodaliečių susirinkimas buvo 

rugpiūčio 6 šv. Alfonso mokyk
los salėje. Aptarti madų paro
dos reikalai. Parodos rengimo 
komitetui vadovauja Alberta 
Šalkauskienė. Ji kvietė 
nares platinti bilietus.

žolinių šventėje per visas 
mišias rinks aukas Medical Mis- 
sion seserys. Jos dirba kilnų 
darbą, ir žmonės jom mielai 
aukoja.

Suaugusiųjų klubas rugpiū
čio 19 rengia ekskursiją į At
lantic City pajūrį. Autobusas 
išvyks 8 v. r. ir grįš vakare.

Lietuvių svetainės šėrinin- 
kai rugpiūčio 20 rengia krabų 
šventę — crab feast. Salėje 
neseniai įrengta vėsinimo sis
tema. Namų pirmininkas Ber
nardas Karpavičius - Karpers 
kviečia visus kuo gausiau da
lyvauti šioje puotoje. Be kra
bų bus ir kitų skaniai paga
mintų valgių, šokiam gros or
kestras. Pradžia 1 v., baigsis 
5 v. Bilietus prašom iš anksto 
įsigyti.

Balys ir Jane Brazauskai ir 
jų sūnūs — Vytautas ir Algir
das buvo išvykę atostogų į 
Kennebunkportą, Maine, pas 
tėvus pranciškonus, kur gražiai 
praleido laiką.

šv. Alfonso 
mokslo metus 
6. Kunigai iš
lietuvius leisti savo vaikus į 
šią mokyklą, kurioje mokyto
jauja seselės kazimierietės. Da
bar vyksta registracija naujiem 
mokslo metam.

Jonas Obelinis

suvažiavo pusantro šimto mer
gaičių, mokytojų, pagelbinin- 
kių, ir kapelionu buvo tėvas 
Slapšys, S.J., iš Indijos ... Šie
met stovyklos tema “mergai
tė”, tad stengėmės su ja ge
riau susipažinti per literatūrą, 
dainą ir šokį. Nagrinėjome kun. 
St. Ylos “Modernią mergaitę”, 
pažvelgėme į mergaitės idealą 
ir į save, į realybę. Bandėme 
atkurti tėvų šalies nuotaikas. 
Smagu buvo dalyvauti lietuviš
kame subatvakaryje, kurį L. Sa
gys taip sumaniai pravedė. Ge
ra buvo išdainuoti liaudies dai
nas, kurias tėveliai dainuodavo 
ir kurias B. Prapuolenis taip 
vaizdžiai pristatė. Graudu bu
vo, kai statėme paminklus Lie
tuvos didvyriam ir kai žygia
vome L. Nainytės suruoštoje 
eisenoje.

Literatūros vakaruose, ku
riuos organizavo J. Jasatiytė ir 
G. Juozapavičiūtė, artimiau 
susipažinome su lietuviais ra
šytojais per Jono Aisčio akis, 
su M. K. Čirulioniu, kurio kū
rybą naujai pergyvenome, be
siklausydamos Kazio Bradūno 
ir Salomėjos Nėries poezijos 
ir bežiūrėdamos į tikrai žavius 
išraiškos šokius, pritaikytus 
Čiurlionio muzikai. Atvaidino
me ir dalis Birutės Pūkelevi- 
čiūtės romano “Aštuoni lapai”, 
norėdamos susikurti aiškesnį 
mergaitės brendimo vaizdą. 
Buvo progos ir savitai talen
tus parodyti. Pasakų konkur
sas buvo naujas bandymas, ir 
pačių mergaičių kūrybos vaka
ras nustebino ir mokytojus ir 
stovyklautojas — teko net po
ezijos kampeli įsteigti stovyk
los laikraštėlyje, — tiek daug 
poečių staiga išdygo!

Smagi buvo šių metų stovyk
la — ji prabėgo kaip greitas 
traukinys, nuaidėjo, kaip trum
pas ir linksmas eilėraštis ...

S. M. E.

paskautininkės

Baigė mokslus
Lyvia M. Bražėnaitė _ Gar- 

sienė baigė Bernard mergaičių 
kolegiją Columbia universitete, 
N. Y., kur ji studijavo politi
nius mokslus. Lyvia veikli lie
tuvių skaučių, akademikių skau
čių ir Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo eilėse. Skautėse pasi
žymėjo laužavedės gabumais ir 
užsitarnavo
laipsnį. Ji taip pat veikliai 
reiškėsi ir tarp amerikiečių 
jaunimo: pagal Bernard kole
gijos spaudai išsiuntinėtą infor
maciją, ji kolegijoje buvo Jau
nųjų respublikonų vicepirmi
ninke ir Young Americans for 
Freedom pirmininke.

L. Garsienė po mokslo me
tų apsigyveno su savo vyru 
Algimantu V. Garsiu, 2-ju lei
tenantu, Quantico, Va., marinų 
korpo bazėje, kur jis tęsia ka
rininko apmokymą.

Okupacijos metais aktyviai reiš
kėsi pogrindyje. 1944 m., rau
donajai lavai užliejant Lietuvą, 
kartu su šeima iš Panevėžio 
laikinai pasitraukė į Vokietiją, 
Eichstaett, iš kur 1949 atvyko į 
JAV.

Atvykęs į Chicagą, nieko ne
delsdamas, įsijungė į Balfo vei
kėjų gretas ir visu savo nuo- 
'širdumu dirbo broliškai šalpai.

Balfo Chicagos apskrities 
valdyboje rūpestingai atliko iž
dininko ir kitas valdybos na
rio pareigas net 18 metų be 
pertraukos. Be to, kaipo sek
retorius ir administratorius pa
vyzdingai tvarkė Balfo 4-to sk. 
reikalus. 1958 Newarke išrink
tas Balfo direktorium ir vėliau 
keliuose seimuose perrinktas.

Inž. I. Daukui nebuvo^ sve
timos ir kitos organizacijos: ak
tyviai veikė Liet. Bendruome
nėje, Inžinierių s-goje, skau
tuose

Su
sisveikinant liepos 21 Petkaus 
Marąuette Parko koplyčioje, į- 
vertinant jo nuopelnus Lietu
vai, kalbėjo: LB cv pirm. J. 
Jasaitis, Skautijos vardu V. 
Kasniūnas, Inžinierių s-gos inž. 
J. Baris, Balfo centro vardu 
I. Petrauskas, Balfo Chicagos 
apskrt. pirm. A. Gintneris, 
“Venta Engeneering”, kur ve
lionis dirbo, vardu inž. A. Je- 
lionis, ir kiti. Liepos .22 velio
nis buvo atlydėtas į Švč. P. 
Marijos Gimimo par. bažnyčią, 
kur įvyko gedulingos pamaldos. 
Palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. šv. mišias aukojo, pa
mokslą pasakė ir į kapines pa
lydėjo buvęs Balfo pirm. kun. 
S. šantaras. Kapinių koplyčio
je, Balfo direktoriui kun. B. 
Sugintui vadovaujant, sugiedo
jus “Viešpaties Angelas”, buvo 
baigta laidotuvių specialioji da
lis. Po to beveik
vių dalyviai (apie 200) susirin
ko prie duobės paskutiniam 
atsisveikinimui.

Gaila kiekvieno žmogaus, bet 
daug skaudžiau, kai reikia at
sisveikinti su pačiame pajėgu
me esančiu, kurio talka taip 
reikalinga pavergtai Tėvynei.

K. Bružas

pe nuo žemės drebėjimų nu
kentėjo tik A. Ausmanas su 
žmona. Nuo liepos 29 iki rug
piūčio 2 visoje Venezueloje 
priskaitoma 26 žemės drebėji
mai. Nukentėjo apie 300 dides
nių pastatų, žuvusių priskaito
ma apie 500. Tūkstančiai su
žeistų ir dar daugiau be pasto
gės. Ausmanai vos spėjo išbėg
ti iš buto, kurs buvo visai su
naikintas. Jie prisiglaudė Lie
tuvių Namuose, pas kun. A. 
Perkumą, 
kapelioną.

— SAS
(“Baltijos”
toli Montrealio) paskaitas skai
tys: dr. H. Nagys — Konfor
mizmas ir individualybė, kun. 
dr. F. Jucevičius — Bažnyčia, 
laikas ir amžių progresas, A. 
Saulaitis, S. J., — Kunigas, 
žmogus ir pasaulis, dr. J. Gir
nius — Idealas ir tikrovė, dr. 
A. Sužiedėlis — Savęs pažini
mas, pavojai ir pinklės savęs 
stebėjimo ir tyrinėjimo, K. Gir
nius — Mūsų laikų progresas 
ir žmogaus tobulėjimas. Visi 
stovyklautojai, atvykstą į Mon- 
trealį traukiniu, autobusu ar 
lėktuvu ir norį pagalbos nuvyk
ti į stovyklą, turi iš anksti pra
nešti adresu: A. Ručinskas, 
2415 Park Row East, Montreal 
28, Que. Canada. Telef. (514) 
482-4094.

ir kitur.
a. a. inž. I. Daukumi at-

mokykla naujus 
pradės rugsėjo 

sakyklos ragina

CLEVELAND, OHIO
Rudens koncertų sezonas 

Clevelande pradedamas Aldo
nos Stempužienės rečitaliu, ku
ris įvyks rugsėjo 24 Muzikos 
Instituto salėje. Rečitalyje taip 
pat dalyvaus komp. Darius La
pinskas, fleitistė Kathryn Lu
kas iš Chicagos ir Clevelando 
simfonijos orkestro mušamųjų 
instrumentų artistas Robert

Lyvia M. Bražėnaitė-Garsienė

visi laidotu-

DĖMESIO NACIŲ 
KANKINIAM

Jungtinių Tautų Tremtinių 
Komisaras specialiu raštu Bal
tui nusiskundžia, kad labai ma
žai buv. tremtinių, dabar gy
venančių Amerikoje, įteikė 
skundus prieš vokiečius dėl 
tautinio persekiojimo. Komisa
ras nukentėjusiem sušelpti tu
ri tris ir pusę milijono DM.

Ši pašalpa priklauso visiem, 
buvusiem kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose ar pan. 
bent tris mėnesius, arba per
sekiotų lietuvių įpėdiniam, jei 
dėl persekiojimo - kankinimų 
kaliniai mirė.

Nukentėjusieji arba jų įpė
diniai turi iki rugsėjo 30 už
pildyti specialias anketas ir iš
siųsti tremtinių komisarui į 
Genevą.

Anketas galima gauti Balfo 
Centre, 105 Grand St. Brook- 
lyn, N. Y., 11211.

Anketas turėtų užpildyti ir 
tie, kurie šiokį tokį atlyginimą 
iš vokiečių valdžios jau yra ga
vę.

Matson.
Aldonos Stempužienės reči

talį rengia Cafarelli Opera Co., 
kurios pastatymuose dainininkė 
dalyvauja nuo 1955. Programo
je bus atliktos Durante, Cac- 
cini, Pergolesi, Donizetti, De 
Falla ir Lapinsko dainos bei 
operų arijos. Ypatingai išsi
skirs Dariaus Lapinsko nauja
sis dainų ciklas Ainių Dainos, 
parašytas mezzosopranui, for-g 
tepijonui, fleitai ir mušamie-’fl 

šiem instrumentam.

SCRANTON, PA.
Antanina Gulbinienė - Jan
kauskienė, sulaukusi 69 m. am
žiaus, po ilgos ir sunkios ligos, 
širdies smūgio ištikta, mirė 
rugpiūčio 6. Laidojama rugpiū
čio 10 šv. Juozapo kapinėse. 
Gedulingos pamaldos — šv. 
Juozapo bažnyčioje, Scranton, 
Pa. Nuliūdime liko vyras Jo
nas Jankauskas ir sūnūs Jonas. 
Pranciškus, Vincas. Kazimie
ras. Šis yra pranciškonas vie
nuolis ir dirba lietuvių pran
ciškonų vienuolyne, Brooklyn. 
N. Y.

L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

Antanina Gulbinienė-Jankauskienė
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Klausimas
Praeito mėnesio 27 dieną 

važiavau su draugu automobi
liu. Jis vairavo. Mums važiuo
jant per skersgatvį, kita ma
šina įvažiavo į mus ir pastū
mė į priešaky važiuojančią ma
šiną, kuri stovėjo prie raudo
nų šviesų. Mes užgavome tą . 
stovinčią mašiną, nųmušėm jos 
kampą ir savo mašinos kam
pą. Aš buvau gerokai sužeis
tas. Ta mašina, kuri mus už- 
gavo, pabėgo.. Mano . draugas 
vairuoja virš 25 metų, o drau
dimo neturi. Prašau man pa
tarti, ką aš galėčiau patrauk
ti atsakomybėn už savo sužei
dimą, ar tą savo draugą, su 
kuriuo aš važiavau? Juk ta ma
šina, kuri stovėjo prie šviečų, 
yra visai nekalta, o kita, mus

užkliudžiusi mašina, pabėgo. 
Aš visuomet skaitau Tamstos 
patarimus.

A. T., Illinois

Atsakymas
Man atrodo, kad Tamsta at

sakei į savo paties klausimą. 
Jei užgavusi mašina pabėgo 
prieš tai, kai nespėjot užsira
šyti jos registracijos numerį, 
— jos nebėra. Kartais policijai

and run” vairuotoją sugauti,

Kita mašina, kuri stovėjo

Hali iižiiinfjMtrtto n OCTUMl: Dili ttHIWXWW. JV 
sartus ir New Jeraęylfel 
raifijo programų cfirektc 
Meninėj dalypasirodysšu. 

■ zapo* choras■ iš M»hawy 
diriguojamas pro£. Roberte 
naHSo. Popiečio programa 
sidės 3 vaL ‘ - '

Gautas pelnas bus skiri 
vietos lietuvių tautiniam 
Hlim —~

Į šią lietuvių dieną iš

dos kioskas. Tai bus puiki pro
ga įsigyti naujausias lietuviš
kas knygas, lietuviškos mud-i

LAWRENCE, MASS.
Naujasis šv. Pranciškaus pa

rapijos klebonas kun. Petras 
šakalys susirūpino atnaujinti 
parapijos salę, kuri yra bažny
čios rūsyje. Susikvietęs para
pijos pajėgesnius vyrus, talkos 
būdu išdažė lubas, sienas, lan
gus, laiptus. Salės lempos pa
keistos didesnėm. Dabar ren
giasi nuvalyti grindis ir nula
kuoti. Iš salės pašalino nebe
vartojamus baldus ir atlikusias 
vaidinimų dekoracijas. Dažomos 
lauko sienos ir šv. Vincento 
koplyčios, kuri yra priemiesty-

ruotoją patraukti atsakomybėn, 
jei sugebės įrodyti, kad jis tu
rėjo progos išvengti jos “už- 
gavimą”, bet to nesugebėjo pa
daryti dėl savo “neatsargaus” 
(negligent) elgesio. Tamstos tos 
mašinos vairuotojo tikrai ne
gali traukti atsakomybėn. Lie
ka tik vienas galimumas: ieš
koti iš draugo, su kuriuo va
žiavai. Sakydamas, kad drau
gas neturi draudimo, Tamsta, 
tur būt, turi galvoje vadina
mąjį “guest Insurance” (svečių 
apdraudimą). Tamstos vairuo
tojo atsakomybės šis faktas ne
keičia.

Kiekviena valstija turi savo 
taisykles, liečiančias vairuoto
jo atsakomybę savo “svečio” 
atžvilgiu. Kai kuriose valstijo
se svečiui užtenka įrodyti, kad 
jo vairuotojas buvo “neatsar
gus” (negligent). Kitose valsti-

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 daina”, surinktas 
Gražinos šimukonienės. Visa 
tai ir dar daug kitų lietuviškų 
knygų ir plokštelių galėsite į- 
sigyti atvykę į Lietuvių dieną 
Lakewood Parke, Pa., rugpiūčio 
13.

Ta pačia proga Lietuvių die
nos rengimo komitetas kviečia 
aplankyti ir lietuvišką švento
vę — bažnyčią, pašvęstą Šilu
vos Marijos garbei. Bažnyčia 
jau beveik baigta ir joje jau 
laikomos pamaldos. Nustebsite 
pamatę, ką gali padaryti sau
jelė tikinčiųjų. MaizvHle yra 
10 mylių į vakarus nuo Lake- 
wood Parko.

—_ -__ -.____ . . . _ _ . . . . IJKTER. vasarvML r PuNclc* sulygo*
praleisti atostogas. * Patogti pattaėti vykstant J Montrealio paroti*." Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New 
York Thruway Extt 24, i Northway 87 iki Lake George Village; U ten 9N keliu 7tnyL Į Šiaurę. Dėl infor-

. madjų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. TeL (518) NH 4-5071. Nuotr. Maželio

ė * ■ š. A. Lietuvių šachmatų pirmeny- 
t bės (individualinės) jau nebetoli.

Jos Įvyks rugsėjo 16-17 <Ld.. Cleve- 
i. landė. Ohio, dr. Algirdo Nasvyčto 

namuose. 10823 Magnolia Road.
p Pirmenybės bus 5 ratų: šeštadienį 

3 ratai (pradžia 10 vaL ryto) ir 
sekmadienį — 2r J p-bes kviečiami 

r , visi mūsų Šachmatininkai iš Kana- 
L dos ir JAV. Pirmenybių laimėtojui 
r atiteks S. A. lietuvių čempiono ti- 
L . tūlas, piniginis prizas 3100 ar dau- 
r giau ir simbolinė Lietuvos dovana 
t iš juodo ąžuolo, gauto iš Lietuvos 
į (drožinys prof. J. Končiaus). Si do- 
| vana įsteigta Bostone. Jos steigė- 
į jai: prof. Končius ir a.a. dr. Bruno- 
| nas Kalvaitis. Dovaną laiko šiuo 
r metu pirmasis jos laimėtojas Povi- 
| las Tautvaišas.
Į I pirmenybes Įsirašyti prašoma 
fs iki rugsėjo 6 d.; starto mokestis 
| 35. — nuo dalyvio; jauniam 33. — 
į Įsirašymus ir mokestį siųsti dr.
I Nasvyčio adresu.
Į Lietuvos šachmatininkų pasirody- 
r mas Tautų spartakiadoj. Maskvo- 
I je. buvo nekoks. LTSR pralaimėjo 

visiems grupės varžovams: Lenin
gradu!, RTSFSR, armėnams ir es
tams. Komandoj žaidė: Maslovas, 
Mikėnas, Česnauskas, Vistaneckis, 
Barstaitis ir kiti. Tolesnėse varžy
bose Lietuvos komanda rugsis dėl 
13-17 vietų su Turkemenija, Tadži
kija, Kirgizija ir Moldavija.

Studentų pasaulinėse p-bės Hara- 
chove, Čekoslovakijoj po 7 ratų: 
Sovietai 18 tš., JAV ir Anglija po 
16% tš. Beliko 2 ratai.

16-metis bruklinietis Salvatore 
Matera, nesenai laimėjęs JAV jau
nių p-bes, N. Yorke, dalyvaus pa
saulinėse jaunių pirmenybėse, rug
piūčio 9-28 d.d. Jeruzalėje. Ten t. 
būt dalyvaus ir Pietų Amerikos pa
žiba — 15 mėtis Brazilijos čempio
nas Mecking.

Markus Luckis, savo laiku buvęs • 
Lietuvos šachmatų rinktinių dalyvis 
(1931-1939 m., tebesirungia Argen
tinoje. Rugpiūčio 6 d. N. York 
Times aprašo paskutinį Buenos Ai
res turnyrą, kuriame rungėsi 26 ge
riausi Argentinos ir 11 iš Peru (Jo
se Suarez). Turnyrą laimėjo did
meistris M. Najdorg, sukoręs 9-0 
taškų (!). Antruoju baigė Argen
tinos jaunių čempionas Victor Brand 
su 6% tš. Marcus Luckis draug su 
peruviečiu ir kitais dalijosi penktą 
vietą, surinkę po 5 tš. M. Luckis 
po 1939 m. olimpiados nebegrįžo į 
Lietuvą dėl prasidėjusio karo. Jis 
pasiliko Buenos Aires. Lietuvos ko
mandoj tuokart žaidė Mikėnas, Vai
tonis, Luckis ir Tautvaišas. Argen
tinoj Luckis iškopė į žymesniųjų

LM.KJ. Waterburio skyrius 
nemaža veikė praeitais metais. 
Tradicinė klubo gegužinė Juo
džių sodyboje davė 220 dol. 
pelno, o rudens balius spalių 
mėn. — 500 dol. pelno. Pelnas 
paskirstytas taip: Centrui — 
150 .dol., skautų stovyklai — 
50 dol., Vasario 16 gimnazijai 
— 25 dol., Muencheno Mote
rų Klubui — 30 dol., Lituanus 
žurnalui — 10 dol., skautiškai 
spaudai — 10 dol., Jamboree 
Fondui — 10 dol., Moteris žur
nalui — 10 dol., Lietuvių Fon
dui — 50 dol., (anksčiau Įmo
kėta Lietuvių Fondui 150 dol.). 
Mirus centro pirmininkei L. 
Bieliukienei, vietoj gėlių klu
bas aukojo Tautos Fondui 25 
dol. iš kasos, 30 dol. papildo
mai surinko iš. narių. Mirusio
ji buvo paminėta, per A. Pa
liulio radiją, apie jos veiklą 
kalbėjo klubo narė O. Saulai-

nvmais. Sktn. A. Saulaičio 60 
metų sukakties paminėjime, ju
biliato vardu, klubas'parėmė 
Skautų Aidą 20 dol. dovana. 
Naujosios Anglijos Atlanto pa
kraščio Jaunimo studijų die
nom paremti klubas skyrė 30 
dol. iš kasos ir dar narės pri
sidėjo prie užkandžių suorga
nizavimo ir pagaminimo. Apy
linkės bibliotekom paaukojo 
lietuviškų knygų anglų kalba 
už 30 dol. šv. Juozapo parapi-" 
jos bibliotekos kambariui į- 
rengti buvo duota 50 doL ir 
padovanota knyga “Introduc- 
tion to Modern Lithuanian”. 
Į Lenkiją pasiųsta 3 rūbų siun
tiniai ir dar 3 neišsiųsti su 50 
dol. auka perduota Baliui. Va
sario 16 gimnazijai Vokietijo
je pasiųstas siuntinys paklo-

jose tenka įrodyti “didelį ne-
oegHgence)-

nūdieniais laikomos pamaldos Tamsta pasikalbę-
ti su draugu, gal jis sutiks 
apmokėti turėtas išlaidas. Jei - r_______ — -

piūčio- 20 Palangoje Dvejus nesutiks» teks pasitarti su vie- Liepos 18 po sunkios ir ii- menyse ir laidotuvėse dalyva- j Laisvę žurnalo redaktorius, 

metus pikniko nebeturėjome,

vasarotojam.

NEW HAVEN, CONN.

Mirė savanoris kūrėjas 
Viktoras Kronkaitis

tiniu advokatu tuo atveju,-jei S08 uiirė savanoris kūrė- vo visas klubas organizuotai, rugpiūčio 12 atvyksta į Phila- 
nes sunku buvo gauti talkinto- nutartum ieškoti nuostolių iš jas Viktoras Kronkaitis, išgy- Kapinėse klubo vardu atsisvei- 
kų. Reikėjo dar kai ką ir pa- savo drauS°- venęs 68 metus.

Liepos 17 altoriaus berniu- HARTFORD, CONN. 
kam surengta iškyla į Jezekų Juozas Leonaitis, praeitais 
vasarnamį miške, prie ežero, metais Lietuvių Fondo nare į- 
Ten maudėsi, žaidė ir užkan- amžinęs mirusią savo žmoną 
džiavo Jezekų parūpintais vai- Ireną Leonaitienę, ir pats pa- 
giais. J. Sk. sižadėjo būti L. F. nariu. Savo

pažadą garbingai ištesėjo: lie
pos 8 įmokėjo iki šimtinės pas
kutinius $20.00 ir tapo L. F. 
nariu.

Juozas Leonaitis seniai dar
buojasi Liet. Kat. Susivieniji
mo 89 kuopoj kaip iždininkas 
Dabar vėl yra iždininkas nese
niai įsikūrusiame našlių rate
lyje. Dalyvauja §v. Trejybės 
vyrų klube ir kitur. Anksčiau 
daug yra pasidarbavęs beatsi- 
kuriančiai Lietuvai bonų plati
nime, aukų rinkime, Vilniui Va
duoti s-goje ir kitose organi
zacijose.

Vietos kolonijoje velionis 
buvo žinomas kaip geras ir su
sipratęs lietuvis patriotas, ge
ro ir malonaus būdo žmogus, 
vaišingas ir paslaugus. Nenuo
stabu tad, kad jo laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių, keletas 
net iš New Yorko. Sunešta 
daug gėlių, jo vardas įamžin
tas Lietuvių Fonde. Palaidotas

VATERBURIO MOTERŲ KLUBO VEIKLA
džių (19). Persiuntimą apmokė
jo- vienas klubo geradarių M. 
Gureckas. Į Vietnamą, buv. 
Waterburiškiui kapt. Jasaičiui 
prašant, buvo pasiųsta 3 siun
tiniai pavienių narių pinigais 
ir aukomis, organizuojant A. 
Bajorynienei. Narės A. žiugž- 
dienės sūnui, sužeistam Vietna
me ir esančiam Havajuose, li
goninėje, nusiųstas maisto siun
tinėlis. Juo rūpinosi S. Išlins- 
kienė ir G. Valiulienė. Taip 
pat knygų ir laikraščių siunti
nėlį jam pasiuntė E. Bražėnie
nė.

Klubo metinis susirinkimas 
buvo gegužės 28 0. Tonkūnie- 
nės namuose. Narių susirinko 
rekordinis skaičius.

Pirm. G. Valiulienė padarė 
metinės veiklos apyskaitą.

Senąją valdybą sudarė: pirm.
, q Valiulienė, vicepirm. I. Kon-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS čienė, sekr. E. Bražėnienė,
tienė. Mėnesiui praėjus mirė Leonardas Valiukas, Rezoliu- vicep. sočia- jau pastatytų Lietuvių na-
mūsų narė E. Vaišnienė. šer- rijų komisijos pirmininkas ir ?rb,i mų baigiama įrengti ir k<ų>ly-

koordmatore” S. Išlinskienė. JaU statomas Uetuviško sti-
Valdyba atsistatydino. Po jjaus altorius. Koplyčios pašven- 

ilgesnių diskusijų išrinkta nau- tinimas įvyfa ^čio 1S15. 
ja valdyba, kuri pasiskirstė pa- Ta pačia KoIumbijos
reigom taip: pirm. D. Venslaus- Uetuvių važiavimas.

sekr. M. Kudirkienė ir ižd. E.
Slivinskienė. karštas. Susirinko apie 70. Pel-

Lietuvių Moterų Klubo ge- no> berods, padaryta virš 100 
gužinė įvyko birželio 4 D. do1-, kuris bus skirstomas jau 
Venslauskaitės sodyboje. Oras rudenį, 
buvo puikus, gal kiek ir per

— Medeiline, Kolumbijoje,

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.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

kinimo žodį tarė M. Tartrškie- 
nė. i

Rugpiūčio . mėnesį turėjome 
viešnią iš Australijos p. Vai
cekauskienę. Jai priėmimą sa
vo namuose suruošė S. Išlins- 
kienė. S. Išlinskienę norisi pa
minėti dar kaipo viso klubo 
“spiritus movens”, ji daug pri
sidėjo prie visų klubo parengi
mų.

Turime daug klubo gerada
rių. Jų visų neįmanoma čia su
minėti. Bet dar vieną klubo bankete dalyvauti, 
narę norėtųsi paminėti. Ji ir
gi daug kuo pagerina klubo fi
nansinį stovį. Tai A. Davičikie- 
nė. Turėdama savo gėralų par
duotuvę, ji paaukoja “galoną” 
kitą ir padeda sutelkti daugiau 
pelno.

Moterų klubas dalyvavo niais 1:30 iki 2:30 vaL popiet, 
prof. A. Aleksio 80 metų pa- iš radijo stoties WTEL, banga 
minėjime su dovana ir sveiki- — 860. K. č.

kaitė, vicep. A. Madeikienė,

Narė,

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

liepos 21 iš šv. Kazimiero baž
nyčios šv. Lauryno kapinėse. 
Gadulingas mišias aukojo kleb. 
kun. A. Zanavičius su asista. 
Pamaldose dalyvavo ir kun. 
Gradeckas, čia anksčiau klebo
navęs.

Po laidotuvių velionies duk
tė Teresė ir žentas Strimaičiai 
visus pakvietė pietų į savo na
mus. Velionies liūdi žmema Ma
rijona Adomaitytė - Kronkai- 
tienė, dukrds Teresė ir Vida, 
sūnūs Juozas ir Vaclovas, še- . 
ši anūkai, viena proanūkė, se- 

sandra Plečkaitienė, broliai — AR SKALDYTOJAS PATRIOTIZMAS?
liepos 22 švč. Trejybės baž- Kazimieras ir Vitoldas Lietuvo- 
nyčioje susituokė su James je.
Heslino.

— Mokytojas Jurgis Kirkutis 
su žmona Salomėja, irgi moky
toja, liepos 4 iš Hartford, Conn., 
išskrido į Europą. Aplankys 
Angliją, Prancūziją, V. Vokie
tiją, Šveicariją, Italiją, Ispa- tarnavo pasienio policijoje, kol. 
niją ir Graikiją.

delphiją ir Raugų namuose, 415 
Maine St. Delran, N. J., pada
rys pranešimą apie Rezoliucijų 
komisijos darbus lietuviams, 
gyvenantiems Philadelphijoje 
ir pietinėje New Jersey. Pra
džia 6:30 vai. vak. Dalyvauti 
kviečiami visi.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo jubiliejinių metų 
minėjime numatytas banketas
ivyks kovo 9 Sheraton viešbu- ~ 
tyje. Lietuvos atstovas Wa- I Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
shin^tone Juozas Kaieckas su- v ištaiga taip pat sutvhrko pramogines ir biznio keliones į vi-

& gjjg sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt Smulkesnioms informacijoms rašykite 
- skambinkite daugiausia, patyrusiamParapijos salės remontas yra

artimiausias kun. Jurgio Degu- | COSMOS TRAVEL BUREAU, INC. 
čio, šv. Andriejaus parapijos 
klebono, rūpestis. v 45 W. 45 Street, New York, N. Y. 10036 • TeL CI 5-7711 

--------------------------
dijo valandėlė,, po mėnesio X n 1 17 P1 >
atostogų, vėl girdima šeštadie-1 Cosmos Faims Express Lorp.

X Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti
X daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR

Marytė Serfcšnaitė, velionies 
r. Antano šerkšno duktė,

. i .
Viktoras Kronkaitis buvo gi

męs 1898 kovo 17 Juodupėnų 
kaime, žaliosios valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje. Aštuonio
likos metų būdamas, stojo į sa
vanorius, J921 sukūrė šeimą,

Lietuvą okupavo bolševikai.

JUOZUI VALATKAI
Patersone mirus, mielus Audronę Valatkienę, Izabelę, Juo

zą ir Eimutį Keraičius nuoširdžiai užjaučia

Liucija Jankauskaitė

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 

| šį ir eilę kitę musę deganČię litinius negalavimus, surišda- « P«H<I Parirtaktaas prieinamom kainom. Monna- 
klausimv brndo duoti atraky- mas tai su Lietuvos bylos Hau- f c,Jų a ”««>kamų -š visų musų skyrių,
mus "Į Laisvę" žurnalo naujas simu. Dr. A. Klimas rašo apie | COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
numeris pašalines įtakas Lietuvos istori- f • new vork 8. n.y. — » - 2M Awmm________ al 4-54M

jos ir kalbotyros moksluose. 
Tikrai įdomių minčių savo 
straipsniuose patiekia: kun. J.
Jutkevičius, dr. A. Razma, dr.

“.. .Laisvės ilgesys yra bend
ras pagrindas tiek tautinei, 
tiek valstybinei kovai. Todėl 
yra absurdiška kelti klausimą, 
kam teikti pirmenybę —tau- Pr. Raulinaitis ir kit Duoda-
tSkumui ar valstybingumui? ma labai plati lietuvių darbų ir 
Kur dalykus sieja ‘ir*, nereikia įvykių apžvalga, pasisakant 
jų skirti ‘ar’...” — taip rašo apie Vliko, Alto ir kitų 
rašo dr. J. Girnius “Į Laisvę” veiksnių veiklą.
naujame numeryje, kuris šie- politikos uį--
nūs dienomis pastotos (arenu-

Prenumeratos kaina: KM (JV 
Ušktnno ir lietuves išlaikymo Kanadoje), visur kitur —
klausimais Įdomiai pasisako ta- met^] Administratoriau 
me numeryie savo straapsmuo- _______________________ ___

• NEW YORK 3. N.Y. „ _ - .. . . .
o NEW YORK, N.Y. 10011 — 10* Waat toto Strart _ CM 3-3006
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Uniaa Avaout--------------EV 4-4052
• BROOKLYN 7, N.Y. — 000 Sattsr Avanus —;-------  OI 5-8808
• BOSTON 18, Mavv. — 271 Shavrmut Avemte.............. Lt 2-1787
• 80. BOSTON 27, Mms. 327 W«rt Broadway ---------AN 840*8
• BUFFALO 0, N.Y. — 332 FMImvrs Avaoat--------------TL *4874
• CHICAGO 22, I*. — 2222 U. ClilcsgB Avmmn--------- BR B4*88
• CHICAGO *, IK — 3212 Be. Haitis* BOast---------WA 54737

tacijos. Antrą kartą okupuo
jant bolševikams Lietuvą, pasi
traukė į Vakarus. Vokietijoje 
beieškodamas savo šeimos bu
vo patekęs net į kacetą. Į A- 
meriką atvyko 1949, sustojo 
New Havene ir čia gyveno iki 
mirties. Priklausė vietos LSA , . _. . . me numeryje savu su jujremuv _ .

veiklus be- dr y Bieliauskas ir V. Bra- adresas: Mr. Aleksas Kulnys, 
lėnas. Stasys Lozoraitis, Jr., ra- 1510 East Merced Avenue, 
Šo apie Europos ir pasaulio po- West Covtoa, California 91790.

tuvių bendruomenės narys.

HAnrntAMCK, Mfch. — 11333 Jot. Campau _ 
HARTFORD 14, Ccnn. — 200 Frmldto Rv„ toL! 
IRVINGTON 11, KM. — 702 tprtnįRšM 
YOUNGSTOWN 3, OMo — 21 FIRh Avmut... 
LDR ANGELO* 22; COUf. — 000 0* AtkMtte I

3*5-5255

• NCW HAVKK, Caim. — 808 ClSĮtoto Ava. --- --------  L© t-144*
• PATKR8ON 1, N J. — *• Mala ttrtot ------------------- 271 HM
• PAMAIC, NJ. — 17* Marint EtvuM-------------------©R I 8*81
• PH1LADELPHIA, Pa. 1*122 — KM M. Mh 8L,------P© 3-4818
• PITT8RURGH 3. Pa. — 1307 K. Caraoa *trwt............ NU 14790
• *AN FRANCISCa CaNf. — ©M*N> Mrast___  PI 0*1*71

Albina Lipčfonš
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TOŪMAB r 
CANCEL OR CSANGE 

8S7-3689

te banko dfa*ektortq taryboje yra Ui 
O. Skatina ir adv. Jonas J. Grigaitis. 
Mina susikalbėti ir hetuvifiod. • Tat

WANTED exp eperriore and rippor 
aettera on arneatara air eonditinned 
place. Niee woridrg conditions. Ap- 
piy ANTHONY CAMMILUE HVCL, 
79-45 Wrte Avė lendate UL —

WANTED EXP OPERATORS
ON MACHINES

Also exp. Orilar Setters. Steady 
work. Nice working Conditions. 
Steriing Coat Co., 125 5th Avė. 
Brooklyn.

Call NE 9-7789 ask for Mr. Būrio

_ MAN— .
, . Aka tekt' tekter 

teceate aahtfy/vtek tetr krane 
Tri State Ate tee. 2247 Coney fo
tas! Aveaue Bkiyn CaM MB4O3

ng nenmMff mgnsreaaonaMe rases 
«a a Ssfiy and ntnilj knate eome 
on over and enjey yeurtef ptone 
914-494-5429 Ludi Sbeidrake off 
tente 52 N. T.

WANTEO EXP OPERATORS 
on the single needle and bBnd stich 
machine also know other maddnes 
Section work and complete garment 
SALLY’S CONTRACTING CORP. 
15 E 30th Street N.T.C. 5th Floor 

Call OR 9-9097

WANTE0 EXP BODYMEN 
TO W0RK ON BU8ES 

Steady verk — verk near home 
BODY RITE \ 

57 County Avė Seacaeus N J. 
Can 201 - 866-4919

Starilųfat Lake Matei Marina Ex- 
eritent fistdng besta rented and 
storage and piene area and water 
aid school sportsznan’s fimdahed 
cottage available for weekly tentais 
on swinging bridge reservoir Mon- 
gaup Valley Tele 914 - 794-7013

WANTED EXP OPERATORS on 
Ladies Coats mušt do a complete 
garment. Steady work nice work±ng 
conditions work near home. Caroie 
Coats Co. 678 Hart St. Brooklyn 
Tel HI 3-1470

CASEWORKERS M. S. W. also 
Counsellors 21 plūs full time yr. 
round for group komes & group 
residence. Good Salary & Personnel 
Policy (212) JAckson 2-3700 Ext2L

WANTED EXP OPERATORS 
A LINING MĄKERS

Section work and piece work steady 
work nice working conctttions Amar 
Coat Co — 249 Varet St Brooklyn 

Call EV S5734

PRESS OPERATOR
Rotary Tab Card operator expe- 
rienced preferred, būt will train if 
willing to learn.

WATTS BUSINESS FORMS
250 Hudaon Št, N.Y.C.

267-9100

DRIVE INN RESTAURANT High- 
way #206 Sussex County beautiful 
area, busy location eoccrilent income 
ideal for partnere or family, fully 
equipped and stocked mušt be seen 
too appreciate mušt sėli due to ill- 
ness no reasonable offer refused — 
call owner 201 - 948-9921

The Oratory School Cath preparato- 
ry school for boys boarding for 2nd, 
3rd and 4th year day students also 
8th grade — new Academic Gym- 
Tiasiiim BĮdg. Grades Sth.thru 12th 
all sports. Rev. Joseph W. Russell 
Headmaster — 14 Bedford Rd. Sum- 
mit N J.

- WANTE£> EXP OPERATORS- 
-ON DRES8ES

Section work — steady work nice 
working conditions Utem shop... 
woik near home P & D DRĖBS CO. 
1825 Hobart Avė &onx

REPAIR MAN —
Electric Motore 

Fully Experiex»ced 
Call OL 8-2440

DECORATOR EXP. 
in LacorA oil 

Also Exp. in Gold Leaf 
ForLampMfg. 

FINE ART LAMPS 
346 Carroll St, Brooklyn 

Tel. MA 5-6794 Mr. Risi

Skilled & Semi skiUed 
AIRCRAFT A AUTOMOTIVE 

Electric A hydraulic mechanics in- 
terested in cross trabring to airciaft 
testing equipmenL Interesting & 
challengifag work A good benefits. 
Apfrty:

Dtrector of Manufactoring 
P.O. Box 567, Rye, N. Y. 

or call (914) 937-5300 ext 745 or 746

Outstanding buy Oceanside L.I. — 
Waterfront home 6 rooms, fully car- 
peted built-in kitchen, de luxe re- 
frigerator and all eguipment full 
baaement with fin’ed room 100x100 
fully bulk headed and fenced, cent
rai air conditioning — Call owner 
(516) RO 6-4555

FILATELISTAI!
Stotebani* Lietvvos pašto 

ženklu* Jūey pathinkfatuL Ra
šyti: Baltic Štampe* P- Cį Bok 
127, Torontu, 19, Ont., Canada.

SALES TRAINEE — 
NO SALES EXP.

Necessary AF!n*l Svc Org.
WH1 trata Snbstantial starting sa- 
lary A tacentive increases. Life in
come after 20 years. No traveL Call 
UL 2-5504. An equdl Opportunity 
Enųdoyer (M/F)

Manhattan homeš in Tottenville pre- 
sents the latest in ranch. 3 bdrms 
fuH diningrm A built in gar, front 
porch, 41x100 plot. $23,000 up also 
duplex. $19,000 up. 351-4506 
Verranzano Bridge to Hylan Blvd. 
7 mi south on. Hylan Blvd tum 
right at Manhattan SL Model House 
at 189 Manhattan SL Open afl day

Sunnybrook fun, frofic, retaxation 
for the entire family. New swim- 
ming pte boattng, firidng at your

Dressmaker P. T. (or Helper) ex- 
perienced. Can makę complete gar- 
ment wish for pennanent position 
in exclusive riiop. — Wm consider 
vrqriting in private home. Broux 
area, or wiH consider work outside.

chmcHea nearby, 952 and up wkly. 
dateg Jte * Aug. Spėriai Spriag- 
FaHMte. Boririri 518-943-3131, 
Braut teter, Bd. 1, Cstskffl 2, B.Y.

- WT~-mn irir-i-i i ■■ruAiig...... ...

*.■ **** * ‘T*< * *"!* "l*Į.'Įy
ERNST PARKER 

CONTRACTING CO.
We do all types of verk. No job is 
too sman or to laigė. Fut, effiiritet. 
sentte Reaeonajite fta tocal and' 
kmg dlritanre CaR 491-9299.

EXTERMINATI6n RoachMA Ate 
•m formate 9? 00 a room. Spėriai 
rates given landtords, storas & hoane- 
oamera Stot months guanntee <m 
as wwt im george * juueo 
do it Tai. AO 4-9291 area code 212

PC ORO QU ĮMONES 
40il39thSL Brome 

Floor Seraping A Petatfog 
Ali Work Guaranteed 

Cali86M517

ana z sttnKKBB irau juraer įsnage. 
Priee $9.00 a day ist peram and 
$3.00 for eueh addttional perina in 
šame room. Appbr nov for informa- 
tfaa A reservatkms Lee Residenoes 
Rote Gettmas 250 Čabane La Saite 
McntreaL Canada (514) 365-1483

PHILIP'8 RADIO A TV REPAIRS 
Expert nork at reasonable prices 

$2 aB sėrvice eaiis. 
274-7991 

2242 74th Street Jackstm Heights

ALL TYRES OF CEILINGS 
INSTALLED

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

NASO CONSTRUCTION CORP
General Contractors. Speciaiize con- 
crete, brick work and stucco. Call 
day or night 266-7455 Mr. Vincent 
Naso — 39 28th Avenue Brooklyn 

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

PET8 biūFARDED •
Cats, small dogš, no cages, treated 
with kindness, teachers home, free 
adoption Service. Call —

CO 6-4120

CATSKILL MTS — SL Agnes’s 
Vilią. Ideally located for restful va- 
cation, chapel on grounds. Rates for 
room & board supplied on reguesL 
Write SL Agnės Vilią, P.O. Bcx 447 
Wurtsboro, New York Phone 914 - 
888-1003. < r

Ali types of carpentry finished rms, 
cement work, vaterproofing, storm 
wtadow3 and doors. Seteriai tecount 
— steng roofing and outside house 
ptdteng. Cte for free estimate CL 
3-4141 Wesrich Home Improvement 
Coep. FHA loans arnmged.

CaH 453-8447 773-2494
R. G. A P. General Contractors 
See us firat for Free Btemate 
PAINUMU - PLASTBR1NG

KODBRNZ KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

. Brooklyn, N. Y.

ItefcitetetttuHU- Gegute kitelfch ragatjo ir 
apaBė mtetefo kamMUye 29 ŠoL savaitei. Pridedama auiankatoma 
lova —; 2 doL nekalei nvyfcstant kambariai paliekam! 11 vai ryto. 
Duodate t& pusryčiai nnoBSd U vaL ryto. Kainos m» te

Rezervucijoa terėraos S aidteio^ pridedant depoattg (tnCdefle 
sumos). Informacijos tekate kreiptis:

Fr. Lauront PouUot, O'F. lit ' -
250 Ckridt the Kino Avenue
Chateauguny Heighte, P.O* Canada _ 
Telefonas: (514) 892-9711 -

Galima teirautis ir Darbininko ddmlnistracijoje: 910 WUtaigh- 
by Avė., Brooklyn, N.Y. 11221; tetef. Ctt. 2-2923.

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

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yorkvilėo didžiausia, graMaraia baidų krautuvo

DABAR: 386 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
Td. TB B4400

'Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir heštad. iki 6 v. tek.

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
Pristatome i mumis lietuviškus skilandžius ir sOrfos 

We take all orders spėriai priee for WedcHngs and Pirties.

FUNERAL HOME 
Moderm koplyčia - AireonditioMd 

A. J. BALTON-BALTRŪNAB

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS * 

231 2BEDFORD AVĖ.
- Brooklyn, N. Y.

E. JOSEPH ZEBROWSKX 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

AirCondition
123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUVUSFUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr. 

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

ir beisamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieng. jr naktį Mo
derniška koplyčia šermenims dy* 
kai. Aptarnaują Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir i 
kitus mieatus. — TeL TR 8-6484

KARLONAS

ADVOKATAS

te
fe

i r i i” "T
, *’

STAFF NURSES
FULL TIME — $251.35 U-weekly — $282.00 bi-weekly

STAFF NURSES
HOURLY — $3d5 Hour—$353 Hour

LICENSED FRACTICAL NURSES
FULL TIME — $20154 bi-wtedy — $24252 M-weekly 

LICENSED PRACTICAL NURSES 
HOURLY — $252 Hour— $3.04 Hour 
OPERATING ROOM NURSE 

$24522 M-weekly — $30039 U-weekly
3 Weeks Paid Vacation — 3 Weeks Paid Siek Leave — 11 Paid 
HoHdays — Live-in accommodationš and Laundry Service are op- 
tional at low coet On duty meals are prorided at no charge, at lo- 
cations convenient to the assigned Service. Beautiful Grounds. Ten- 
nis Courts, Cookouts, Free Movies, Sodai Dtrector, and Acttvities 
are tOao avaitaMe. These poettfons offer many other benefits at the 
Veterane Home and HospitaL
Apply: Nurstag Office, State of Connecticut Veterane Home and 
Hospital Commiaeion, West Street Roeky Hin, Connecticut or call: 
Rocky H1D ccchange (203) 529-2571, EMension 233, or the Pereon- 
nel Office, Eriension 395.

RESTAURANT-MALĖ/FEMALE 
Openinft jbr.* 

Waitresses • Short Order Cooks 
Porters • Dislnvasliers

In new coffee shop which will open in early July at La 
Guardia Airport. Intervieras 10 Alt-3 PM every day būt 
Mon. and Tues. in TERRACE RESTAURANT. Ask for

MMHaaat ■ligai

Ateitas 
BARRYVILLE, N. V.

RAIMAUSI 
PRAMCOZV 

Ir ITALŲ 
MOOEUAI. 

Įvairūs kaifiniy

167 ORCHARD ST, N. Y. C. ___TeL GR 7-1130
DIDMCTŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDHJS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eHutėm, apsiaustam, sukndėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnas, šilko, medvilnės
• Specialiai toasoa tratenę chmHant audinius j užsieD|
• Mes padidinome atvo patalas, kad galėtume geriau 

patanaanti klijentamB. Prašome ufeltt ir pasififrfett.

VILNONAS MBttIAeOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
SPORTUOTOS IR VIETINES

TsL AL 4-8319 • 200 Ofthard SU htow York N.Y,10002

JUOZO MISIŪNO

•409 Jamafca Ava. 
We«Miavwn 21, N. Y, 

vt 7®n

statome (vairam dydfio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam utoakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirHjo lemia. Statybų

vURBran* už hunu pn* 
einamų kalnų. Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
Mninkų Andrių Armopų 

Tel AN 14Nt
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Pirmoji L. S. S. skilčių ir 
vaisiu stovykla - jamborette į- 
vyko liepos 22-30 Romuvos sto
vyklavietėje prie Huntsville, 
Ont., Kanadoje. New Yorko 
Tauro tuntą atstovavo Vanagų 
skiltis: pi. Antanas Miklas, Gin
taras Miklas, Saulius Siemaška, 
Saulius Alilionis ir Algis Kido- 
lis. Vanagai šioje stovykloje 
laimėjo skilčių varžybas. Skil
tis ir skautai konkurse laimėjo 
pirmą vietą ir uždarymo iškil
mėse buvo apdovanoti. Skilčiai 
vadovavo patyręs stovyklauto
jas pi. Antanas Miklas. šiai to
limai išvykai finansiškai pagel
bėjo Skautam Remti Tėvų Ko
mitetas, s. kun. J. Pakalniškis, 
s. J. Bružinskas, s. v. V. Kul- 
pa ir s. A. S. Su džiaugsmu 
ir užpelnyta garbe skiltis lie
pos 31 laimingai sugrįžo Į na
mus.

Vladas ir Kęstutis Bileriai, 
skautai vyčiai, liepos 23 Lake- 
wcod, N. J., dalyvavo estų skau
tų jamboree atidaryme.

Atlanto rajono skautu, skau
čių stovykla bus rugpiūčio 12- 
26 savoje stovyklavietėje, Lis- 
bon, Conn.

Nelson A. Rockefeller, New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
prisimindamas prieš 5 metus 
paskelbtą Jamaikos nepriklau
somybę, rugpiūčio 6-12 savaitę 
paskelbė Jamaikos nepriklauso
mybės savaite.

Juzė Katiliūtė, dailininkė, 
gyvenanti Ženevoje, Šveicari
joje, lankosi Amerikoje. Buvo 
Chicagoje pas savo seserį, 
Conn. valstybėje. Taip pat ji 
apsilankė ir New Yorke, kur 
susipažino su miesto muziejais.

Bostono Dramos Sambūris 
spalio 8 atvyks į New Yorką 
ir Darbininko metiniame paren
gime suvaidins Petro Vaičiūno 
5 veiksmų komediją ‘“Nuodė
mingas a n g e 1 a s”. Režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė.

Kun. Vladas Budreckas rug
sėjo 1 išvyksta Į Europą. Pir
ma sustos Muenchene, Vokie
tijoje, paskui keliaus į Romą. 
Kelionėje išbus 6 savaites.

Prel. M. Kemėžio rūpesčiu 
Elizabethe šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje atliekami remonto 
darbai. Restauruojama bažnyčia, 
parapijos salė padidinama. Sa
lės pertvarkymo darbai jau bai
giami. Darbą atlieka lietuviai 
kontraktoriai.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija, pagerbdama savo bu
vusią pirmininkę Ligiją Bieliu- 
kienę, jos mirties metiniu pro
ga į Lietuvių Fondą įnešė 283 
dol. Aukojo šie klubai: Italijos 
— per p. Lozoraitienę, New 
Haveno, New Yorko, Bostono, 
Philadelphijos, Stanfordo ir 
Waterburio.

St. Bardzdukas, PLB valdybos 
vykd9masis vicepirmininkas, iš 
Clevelando, Fordhamo universitete 
dėsto lituanistiką vasaros semes
tre ir apsilankė Darbininko redak
cijoje.

Pranas Narvydas, žinomas 
spaudos rėmėjas ir bendradar
bis, dr. Paprocko prižiūrimas, 
paguldytas Liuteronų ligoninėn

A t A 
IZABELĖ MISIŪNIENĖ

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Jau metai praėjo kai ne

gailestinga mirtis pasisavi
no mylimą žmoną-motiną 
Izabelę Misiūnienę.

Pereitais metais rugpiū
čio 18 man gyvenimas liko 
beprasmis. Vienatvės buitis 
slegia krūtinę. Vaizduotėje 
kartojasi jos šviesi ir malo
ni praeitis. Dažnai akis vilgo 
gailesčio ašaros.

Ilsėkis, mylimoji Izabele, 
mes Tavęs neužmiršime. 
Širdyse turėsime, kol gyvi 
būsime. Su gailesčiu Tavo 
kapą dažnai lankysime.

Už a. a. Izabelės Misiūnie
nės vėlę gedulingos mišios 
bus aukojamos rugpiūčio 19 
d. 9 vai. Angelų Karalienės 
bažnyčioje. Brooklyne.

Nuliūdę
Juozas Misiūnas, vyras 

sūnus Raimondas
Marija Julė 

Richmond Hill, N. Y.

Kun. J .Borevičius, S.J., uolus vi
suomenė veikėja,s Čiurlionio gale
rijos direktorius Chicagoje, atvy
kęs Į Elizabeth, N.J., pavaduoja 
atostogaujančius kunigus. Jis lan
kėsi Darbininko redakcijoje ir pa
pasakojo apie Čiurlionio galerijos 
veiklą.

LB Queens apylinkės naujai 
išrinktoji valdyba iš dr. A. 
Gceldnerienės, A. Milaševi
čiaus ir J. Zabielskio liepos 26 
susirinko dr. A. Goeldnerienės 
namuose pasiskirstyti pareigo
mis. Fosėdin buvo pakviesti: 
buvęs tos apylinkės pirminin
kas A. Ošlapas ir buv. iždinin
kas P. Žilionis (pastarasis ne
atvyko, o iždininko bylas, raš
tus ir kasą prisiuntė per J. Za- 
belskį). Posėdyje buvo pasisa
kyta ir visi trys išrinktieji nu
tarė, kad valdyba turi būti iš 
5 asmenų, gi metiniame susi
rinkime nutarta leisti koopta- 
vimo būdu pasikviesti dar po
rą asmenų. Pasinaudojant ta 
teise, buvo paprašytas Alb. Oš
lapas, buvęs tos apylinkės pir
mininkas, sutikti dar vienerius 
metus būti tos apylinkės pir
mininku. Sutikimas gautas, ir 
kiti pasiskirstė pareigomis taip: 
Jurgis Zabelskis — vicepirm. 
ir organizaciniam reikalam, A. 
Milaševičius — sekretorius ir 
dr. A. Goeldnerienė — iždinin
kė, o penktasis asmuo valdy- 
bon bus vėliau pakviestas.

Dail. William Witkus mirė 
rugpiūčio 6, palaidotas rugpiū-

Parengimai New Yorke
26 rugpiūčio — Mokyklinio jauni
mo iškyla j gamta. Sunken Mead- 
ows State Park, nuo 11 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet. Rengia LB New 
Ycrko apygardos kultūrinis sky
rius ir jaunimo organizacijos.
29 spalio — Kristaus Karaliaus 
šventė. Rengia Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos New Yorko ir 
New Jersey skyrius.
29 spalio — Literatūros vakaras. 
Rengia Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas. Knights of 
Columbus salėje, S6-22 85th St., 
Woodhaven, N. Y.
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor
ko Ramovės skyrius.
2 gruodžio — Apreiškimo parapijos 
choro koncertas Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyn. N. Y.
10 gruodžio — Lietuvių muzikos 
šventė 4 . vai. pp. Franklin K. Lane 
HS, Jamaica Avė.. Woodhaven, N.
Y. Rengia Liet. Katalikų Religinė 
Šalpa ir Lietuvių Vargonininkų ir 
Muzikų Sąjunga.

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

Vincas Namaitis, Vargonininkų 
Sąjungos pirmininkas, Muzikos ži
nių redaktorius^ Elizabetho lietu
vių šv. Petro ir Povilo parapijos 
vargonininkas, lankėsi Darbininke, 
palydėjęs svečią kun. J. Borevičių, 
S.J.

Nastutė Umbrazaitė, Darbininko ir Lietuvos atsiminimo radijo piknike iš
rinkta iškiliausia gegužinės lietuvaitė, šalia Astra ir Rūta Bandziukaitės.

Nuotr. P. Ąžuolo

ŽINIOS—

NEWARK, N. J.
para- 
gegu- 
Lith-

švč. Trejybės lietuvių 
pijos metinis piknikas - 
žinė įvyks rugpiūčio 20 
uanian Liberty Parke, 340 Mit-
chell Avė., Linden, N. J. Pra
džia 1 vai. popiet. Auka 1 dol. 
Šokiam gros orkestras.

Išnuomojamas didelis kam
barys ir virtuvė. Galima su 
baldais arba be jų. Pageidauja
ma dirbanti moteris. Skambinti 
VI 6-1119.

Juozas Krutulis mirė liepos 
26 ir palaidotas liepos 29. At
sisveikinimo vakare rožančių 
sukalbėjo kun. J. Klimas, at
sisveikinimui vadovavo Anta
nas Vileniškis, LB apylinkės 
vardu atsisveikino pirm. A. 
Matjoška, Balfo skyriaus var
du pirm. A. Andriulionis, Lie
tuvos karių veteranų skyriaus 
vardu pirm. A. Šimėnas. Palai
dotas iš šv. Petro bažnyčios 
Blue Hill kapinėse. Į laidotu
ves buvo atvykęs brolio sūnus 
Sverinas Krutulis. Viena velio- 
nies sesuo gyvena V. Vokieti
joje, brolis Australijoje, kitas 
brolis ir giminės Lietuvoje. Nu
liūdime liko žmona, duktė ir 
žentas Dorchesteryje, Mass. 
Velionis buvo gimęs 1899 ge
gužės 20. Baigęs Veiverių se
minariją, mokytojavo, 1920 į- 
stojo į karo mokyklą. Ją bai
gęs, tarnavo 7 pėstininkų pul
ke. Iš kariuomenės perėjo į po
liciją, buvo nuovados viršinin
ku, net policijos vadu. Vėliau 
grįžo vėl į mokyklą mokytojau
ti. Artėjant antrai bolševikų 
okupacijai, pasitraukė į Vaka
rus. Amerikon atvykęs, gyveno 
Bostone. Buvo karių 
skyriaus pirmininku.

| Putnamą 
buvo metinė 
no šventė, iš 
du autobusai
žmonių privačiomis mašinomis. 
Nuvažiavę apžiūrėjo Matulaičio 
namų statybą ir dalyvavo mer
gaičių stovyklos uždaryme.

Paminklas Audronei Lapins
kaitei pašventintas liepos 29. 
Pašventino kun. J. Steponai
tis iš Worcesterio. Tą pačią 
dieną buvo mišios, kurias au
kojo kun. J. Klimas. Prieš me
tus ji žuvo automobilio katas
trofoje Ispanijoje. Buvo sužeis
tas ir jos brolis muzikas Darius 
Lapinskas, kuris dabar gyvena 
Chicagoje ir iš ten buvo atvy
kęs į paminklo šventinimo iš
kilmes.

veteranų

30, kada 
vienuoly-

liepos 
seserų
Bostono važiavo
ir gana daug

operacijai.
Alfonsas Stripeikis, gyv. 655 

Woodworth Avė., Ridgewoode, 
Darbininko skaitytojas, darbo
vietėje buvo ištiktas širdies 
smūgio. Paguldytas Wyckoff li
goninėje. Sveikata taisosi.

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų Įdainuota: Lietu
va brangi, Per šileli jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol., persiunti
mas 50 c. Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Ligoninė ieško nuolatiniam 
darbui Registered Nurses ir 
Practical Nurses. R. N. — at
lyginimas pradedant $216.50 
už 10 darbo dienų (7% vai. 
darbo diena). Algų pakėlimai 
kas 6 mėn, 1, 2, 3, 4 ir 5 mė
tai. Ekstra priedas už vakari
ni darbą ar didesnį patyrimą 
darbe. Apmokama metams: 4 
sav. atostogų, 9 dienos valst. 

švenčių, 11 dienų ligos; kava 
ir pietūs darbo metu nemoka
mai. Pavienėms, gyvenančioms 
ligoninės namuose, maistas ir 
kambarys nemokamai. Blue 
Cross 1 asm. apmoka ligoninė. 
L. P. N. atlyginimas ir atosto
gos 75 proc. R. N., kiti prie
dai tie patys kaip R. N. Ha- 
miltcn Av. ligoninė yra Mon- 
ticello mieste, Sullivan County, 
N. Y. Catskill kalnų rajone, 
80 mylių nuo New Yorko. Ra
šyti angliškai arba lietuviškai: 
Hamilton Avė. Hosp., 17 Hamil- 
ton Avė., Monticello, N. Y. 
12701. attn. Business Manager. 
Taip pat reikalingas vyr. labo- 
rantas-ė.

čio 9 iš V. Atsimainymo baž
nyčios Maspethe. Velionis bu
vo ankstesnės kartos dailinin
kas, pradėjęs reikštis dar prieš 
pirmąjį karą, piešęs karikatū
ras, tapęs paveikslus. Paskuti
niu laiku gyveno Greenwich, 
Conn., dalyvavo apylinkės dai
lininkų parodose. Paliko sūnus 
Vincą, gyv. Harsdale, N. Y., ir 
Edvardą, ir dukterį Eleonorą, 
Fordhamo universiteto profe
sorę, biologijos skyriaus vedė
ja.

Kunigų Vienybės seimas bus 
rugpiūčio 23 Statler Hilton vieš
butyje. Dalyvaus kunigų ne 
tik iš JAV, bet ir iš Kanados.

Solistė Lionė Juodytė-Mat- 
thews su dukrele Janina iš 
New Yorko liepos 30 išvyko 
vieno mėnesio gastrolėm į 
Švediją. Ten dalyvaus eilėje 
koncertų ir pasirodys televizi
joje. Gastroles ruošia Europoje 
pirmaujanti agentūra Kons- 
kraftbolaget — Stockholme. 
Prieš išvykstant į gastroles Ja
nina dalyvavo specialios tele
vizijos programos “Shirley 
Temple Song and Dance” pa
ruošime kartu su Rock Hud- 
son. Šią programą transliuos 
Kraft Music Hali Show rugsė
jo 27, 4 kanalu.

Parduodamas namas. Wood- 
haven, Queens County; Gyvenk 
prabangiškai ir krauk pinigus 
į banką. 9 atskiri kambariai, 
3 moderniškos vonios. Dviem 
automobiliam garažas, 30 x 
100. Nuosavybė nuo gatvės iki 
gatvės. 
300 dol. 
virtuvės 
32,000
102-21 Jamaica Avė. Telefonas 
VI 7-2242.

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

Viršus išnuomojamas 
mėnesiui. Moderniškos 
gerame stovyje. Kaina 
dol. Pieper Agency,

Skubiai reikalingas linotipi
ninkas lietuvių - anglų kalbo
mis. Darbo sąlygos geros. 
Kreiptis: Lietuvių Enciklopedi
ja, 361 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. 02127 Tel (617) 
268-7730 '

Ieškoma darbo sargui, galin
čiam dirbti prie apartmentų. 
Žiną prašomi paskambinti EV 
7-3830.

East New Yorke išnuomoja
mi 5 kambariai su baldais. Ga
li būti ir be baldų. Telef. AP- 
7-5377.

<
Ridgewoode išnuomojami 1 

arba 3 kambariai su baldais ar 
be jų. Centralinis šildymas. Šil
tas vanduo, šviesa, gazas, vir
tuvė ir kiti patogumai. Arti au
tobusas ir Canarsie linijos De- 
Kalb stotis. Arti paštas, parkas, 
krautuvės. Ramus rajonas. 20 
minučių iki New Yorko. Kaina 
35-50 dol. mėnesiui. Rašyti: V. 
Geibavičius, 73 Wyckoff Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11237. Telef. 
EV 6-0923. Skambinti nuo 6-7 
vai. vak.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
apsigyventi Bayside, Queens, 
šeimoje, kur galėtų prižiūrėti 
senutę. Informacijai skambin
ti vakarais po 7 vai. tel. BA 4- 
0104. Kraft Mus!k Hali programoje dainuoja Rock Hudson. Jo dešinėje Janina 

Mathevvs. Programz bus perduodama 4 kanalu rugsėjo 27. Nuotr. V. Maželio

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340

Miss O’Sullivan

IEŠKOMAS SARGAS
70-ties butų naujam namui 

Bostone, Mass., reikalingas ve
dęs sargas, sugebąs daryti rei
kalingus pataisymus, dažyti, va
lyti ir kt. Duodamas naujas 
$155 vertės butas ir iki $400 
per mėnesį algos. Gyvenimo 
aprašymą su rekomendacijo
mis siųsti: 334 Harvard St. 
Apts., Ine., 330 Harvard St., 
Cambridge, Mass. 02139.

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- 
7068 arba pas šalinskienę VI 7- 
4499. Autobusas su patarnavi
mais vietoje bei nakvyne as
meniui 52 dol. (N. J. — 56 
dol.). Su privačiu kambariu — 
60 dol. Užsiregistravę iki rug
piūčio 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
tus.

Atlanto rajono skautŲ-čių stovykla
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Atlanto Rajono stovykla įvyks 
rugpiūčio 12-27. Stovyklos var
das “Vytis”, vieta — Atlanto 
Rajono stovyklavietė, Kinsman 
Rd., Lisbon, Conn. Stovyklos 
direktorius —• ps. Vytautas Ki- 
dolis, LSS-jos viršininkė ps. Li
lija Milukienė ir LSB-jos vir
šininkas s. v. v. si. Jonas šipai- 
la.

Oficialus stovyklos atidary
mas rugpiūčio 13, sekmadienį, 
11:30 vai. ryto. Rugpiūčio 20 
ruošiama Tėvynės diena su 
iškilminga sueiga ir skaučių ir 
skautų pasirodymais. Uždary
mas rugpiūčio 26 d. 5 vai. vak.

Maloniai kviečiame visus 
skautų tėvelius, bičiulius ir vi
są lietuvių visuomenę mus ap
lankyti ir kartu su mumis pa- 
stovyklauti.

Stovyklos metu visą stovyk
lavimo laiką bus svečių pasto-

vyklė. Norį pastovyklauti pa
sirūpina palapinėmis. Pastovūs 
svečiai stovyklautojai, norį mai
tintis skautų virtuvėje, priima
mi tomis pačiomis sąlygomis 
kaip ir skautai: 25 dol. asme
niui vienai savaitei, 45 dol. 
dviem savaitėm. Savaitgaliui 
7 dol. Aukojusiem stovyklavie
tei pirkti 100 dol. ar daugiau, 
jie ir jų vaikai gauna 2.50 dol. 
nuolaidą savaitei vienam asme
niui. šiai nuolaidai nustatyti 
bus vadovaujamasi stovykla
vietės tvarkymo komitete turi
mais daviniais.

Norį gauti daugiau informa
cijų, kreipiasi į vietos skautų 
vadovus ar tiesiog Į stovyklos 
“Vytis” direktorių ps. Vyt. Ki- 
doli, 94-08 Jamaica Avė., Wood- 
haven 21, N. Y., tel. HI 1- 
3894.

Stovyklom vadovybė


