
yra “objektyvu

Rinkimai ir

Gub. Romney

__— Kinija rugpjūčio 20 ulti
matumu pareikalavo, kad An
glija atšauktų Hong Konge 3 
komunistinių laikraščių uždary
mą. Kitaip grasino nutrauksian
ti santykius. Anglija ultimatu
mą atmetė.

Nixonas-—dėl Vietnamo karo

paragrafas, trečias skyrius), 
draudžiąs "tiesiogiai ar netiesto, 
gtaiparemti ... mokyklą ar 
ėyieįiino įstaigą, kuri ištisai ar 
H dalies yra bet kurios reH- 
gijds kontrolėje^*.

tinių gyventojų, kurių 6 
jonai panoro atsiskirti ir gegu
žes 30 paskelbė savo nepri
klausomybę. Sovietų ginklai yra 
skirti vyriausybei.

' Marvin Kalb, CBS buvęs ko
respondentas Maskvoje, paga
minęs dokumentinį filmą “Vol
ga”, pasakojo TVG bendradar
biam, kaip jis Maskvoje Rūpi
nosi gauti leidimą filmui So-

Nevvarko riaušės, kaip daba* 
apskaičiuota, nuostolių preky
bos įmonėm padarė už 10 mfl. 
su viršum. Tų nuostolių penk
tadalis teko gėrimų parduotu
vėm—išplėšta 151 parduotuvė, 
toliau drabužių parduotuvės — 
80 ir trečioj eilėj baldų krautu
vės — 72. Viso prekybos įmo
nių nukentėjo 889. Ne viskas 
buvo apdrausta.

Mew Yorko valstijos įstaty
mų leidimo įstaiga numatė pa
keisti konstituciją. Niekas toje 
konstitucijoje su tokiu atkaklu
mu nėra puolamas ir iš kitos 
pusės ginamas kaip straipsnis 
dėl religijos. Religiją čia liečia ....... ...........
vadinamas Blaine papildas (XI Kova prieš šį papildą įaštrė-

Vokietijos kanclerio Kiesin- 
gerio ir prez. LBJ susitikimą 
N. Y. Times vertino davus nuo
stolio mažiau, nei buvo laukta. 
Nieko galutinai nesutarta, bet 
abidvi pusės viena kitos sieki
mus geriau pažino. Nesusipra
timai buvo kilę dėl permažo in- 
formavimosi.

rabų vadai atsakę: niekados.
Izraelis okupuotuose kraštuo

se turi pirmą ijipestį — priim
ti arabus, kūne buvo pabėgę 
per karą. Pagal susitarimą su 
Jordanu turi grįžti į Jordano 
upės vakarinį kraštą 170,000. 
Kasdien po 6,000.

Jeruzalėje it kitur arabai 
ėmė rodyti pasipriešinimą oku
pantui streikais.

a - -r~ —-

tonuę kongresas rugpjūčio 16 
uždraudė skvo nariam dalyvau
ti nė tft Btrch Sodoty aųjūdy- 

— Amerikoje ii 200 milijo- je, bet ir dalyvauti jo paragi
ną gyventoją tik 5,6 mik ver- mum tfarift, kad ėdė žydų te- 

tyvavo kaip sąjūdfio narte.

G e n. Westmoreland tik 
prieš metus leistas stipriau 
spausti š. Vietnamą. Rezultatai 
rodo š. Vietnamo augančius 
trūkumus. Bombardavimas su-

munistai. Bet aš gavau įspūdį, 
kad tarptautinei komunistų or- 

19 ganizacijai sekasi vairuoti opi
niją jai norima kryptim. Tai da
roma taip gudriai, kad daugelis 
inteligentingų asmenų nepažįs
ta, kaip jie yra įtaigojami”.
Europos katalikai — gavo £pū- 

dį ministeris Tho — neatrodo, 
kad suvokia, kas nutiktų, jei 
komunistam' pasisektų paimti 
Pietų Vietnamą.

Jis buvo nustebintas tarp ka
talikų išplitusiom teorijom, kad 
pvz. Amerika nenorinti baig
ti karo arba kad Amerika rei
kalaujanti nepriimtinų sąlygų.

Tho įspūdžius paskelbė Tė
vas Patrick O’Connor, S. S. C. 
The Tabiet rugpiūčio 17. Euro
poje niekas ir iš katalikų spau
dos nepasidomėjo padalyti su 
juo pasikalbėjimą. .

Ką Vietnamo ministeris pa
sakė apie Europos katalikus, 
tinka ir apie dalį Amerikos ka
talikų — nesidomėjimas, igno- 
rancija. Tai iliustravo Bob Con
sidine. Iliustravo savuoju pa
vyzdžiu.

Daugelis šio laikraščio skaity
tojų atsiuntė iškarpas su Con
sidine sindikuotu straipsniu 
“The Kilters in Hiding”. Jame 
skelbia, kad Amerikoje esą ne
mažiau kaip 59 “nacių karo nu
sikaltėliai”, gavę Amerikos pi
lietybę ir įsitikinę, kad vyriau
sybė jų negrąžins į Vokietiją — 
į galimą teismą už genocidą.
... Straipsnyje suminėjo du lie
tuvius, kurių vienas tariamai 
nužudęs 50,060, kitas 1,200.

Tas informacijas Considine 
paėmė iš.. .romano “Tire Fifth 
Horseman”, kurį parašė Nat- 
han Miller Adams. Considine ir 
pats, tur būt, pasijuto nejaukiai, 
žinias imdamas iš... romano.

— Philadelphiįoie dvi para
pinės mokyklas nuo šio rudens 
uždaromos — nepakelia išlai
dų. Trečia mokykla išgelbėta 
tuo, kad parapijiečiai sutiko 
specialia rinkliava po 10 dol. 
ją paremti.

— Egiptas Ir Izraelis suta
rė, kad mėnesį Sueso kanale 
nesirodys nei Egipto nei Izra
elio valtys. Izraelis jau paskel
bė, kad Egiptas susitarimą su- _ Sovietų atstovas Washing- 
lau*ė- tone A. Dobryninas ir atstovas

Nuo uždarymo nukenčia ir J. Tautose N. Fedorenko išvy- 
sovietinis pristatymas į š. Viet- kę į Maskvą. Teigiama, kad jie 
namą. Transportai iš Rusijos negrįžtą. Pastarajam priskiria- 
p™ kanalą parinkdavo Š. Viet- mas nepasisekimas J. Tautose 
namą 20 dienų, dabar ap- Izraelį parklupdyt

jo ypačiai šio seimelio darbe. 
Papildą atšaukti pasiūlyta §.m. 
balandžio 10. Iniciatyvos .tam 
ėmėsi ar rėmė katalikai, jų gau
sios organizacijos, taip pat eilė 
episkopatų, liuteronų, graikų or
todoksų ir žydų grupių. Rėmė 
taip pat konservatorių. partija. 
Prieš atšaukimą stojo Ameri
can Jewish Congress, New Yor
ko valstijos “‘bažnyčių taryba”, 
liberalų partija, kraštutiniai li
beralai, kurie vadinami “Ame- 

"cans for Democratic Action”

TARP AMERIKOS IR VOKIE 
TUOS: mažiau nei laukta

— Valstybės departamentas dienų, 
rugp. 21 apgailestavo, kad So
vietai siunčia į Nigeriją lėktu
vus, ginklus, savo technikus. 
Nuo liepos 7 ten eina kovos

Jordan, žydų šalpos organizaci
jos atstovas, kuris labiausiai rū
pinosi nukentėjusiais žydais, 
buvo nuvykęs į Prahą. Rugpiū
čio 16 jis išėjo nusipirkti ciga
rečių ir dingo. Rugpiūčio 20 jo 
lavonas rastas upėje. (Grau
džios parodijos mėgėjai sako: 
taip, asmens saugumas dabar 
už geležinės uždangos padidė
jo: dabar lavoną net grąžino, o 
anksčiau jo nesurasdavo).

TURIZMAS į anapus
Vokietijos turistė Annema- 

rie Derling iš Muensterio .su 
dukteria nuvyko į Vengriją. 
Liepos 27 pasienio sargybiniai 
po 3 valandų apklau^mėpmo 
motiną paleido, o dukterį pasi
laikė — ją išduosią rytų Vo
kietijai, iš kurios ji 1960 buvo 
pabėgusi.

— New Yorko valstijos kons
tituciją svarstant už Blaine pa
pildo paHfeim^ "pasisakė 25 
dem., 20 resp. ir 3 liberalai; 
prieš 70 dem., 58 resp., 2 
konservatoriai.

— D. S. Harringtonas, kuris 
New Yorko konstitucinėje kon
vencijoje kovojo prieš paramą 
mokiniam parapinėje mokyk
loje, skelbėsi einąs su buv. pre
zidentu Kennedy.

mo.
— Fairbanks, Alaskoje, šį Kalifornijoje, Wisconrine ir 

rugpjūtį buvo ištiktas pavande- RHūte > M 5 katastrofų bu- 
nių po 4 parą lytaus be pertrū- dėl girtumo.
kio. Visų namų 95 proc. buvo 
užtvindyti. Nuostolių už 900 
mil. Pusė visų gyventojų (jų 
yra 30,000) turėjo išsikelti.

no, kad nori pagaminti ob
jektyvų filmą su žmogiškais in
teresais. Pareigūnas galvojo ir 
pasekė Kalb žvilgsnį į gatvę. 
Ten snigo, senos moterys kasė 
sniegą nuo šaligatvių, ir sunk
vežimiai jį sėmė, gabeno į už
miestį.

“Kaip tamsta atvaizduotum 
sniego valymą?” paklausė pa
reigūnas. Kalb ėmė aiškinti:

Tito misija arabuose be sėkmės
Jugoslavijos prezidentas Tito 

lankėsi Egipte, Syrijoje, Irake. 
Iš ten jo kelias į Maskvą. Tei
giama, kad jis norėjo paveikti 
arabus pripažinti Izraelį, ir ta
da Izraelis pasitrauktų iš oku
puotų sričių. Nasseris ir kiti a-

“Tai neobjektyvu”, paaiškino 
pareigūnas. “Tamsta neturi ro
dyti senų moterų”.

“Bet juk jos ten yra”, gynė 
savo Kalb.

Pagal Gallupo rugpiūčio 20 Tuo pat metu Johnsonas len- 
pranešimą gubem. G. Romney kia Nizoną: už LBJ 47, už Nu
lenkia prezidentą LBJ: už Rom- oną 45. Birželio vidury skirtu- 
ney 49 proc., už LBJ 41. Bir- mas buvo didesnis: už LBJ 51, 
želio vidury Johnsonas lenkė už Nixoną 43.
Romney 5 proc. Tačiau tarp respublikonų

Romney nėra populiams. Pir
moje vietoje yra Nuomas — 
48.5 proc., Reaganas
Rockefelleris 13.2, Romney Komunistam lig šiol sekės į-
12.8, Percy 3.7. kinkyti savo tarnybai liberalų

spaudą. Dabar jie sustiprino 
pastangas savo propagandai 
pasigauti katalikus.

Turi pagrindo džiaugtis, kad 
šiuo tarpu surado savo meške
rei riebų slieką.

Nizonas pasikalbėjime su virsti trečiuoju pasauliniu ka- 
Chr. Sc. Monitor pasisakė už ru.
didesnį ir masyvesnį spaudimą ....— Londone rugpiūčio 20 va- 
Vietname karui sutrumpinti, karą Amerikos konsulatą ap- 
Vertino, kad kom. Kinija šaudė trys vyrai iš automobilio. 
1970 bus pajėgi pasiųsti savo Iššaudė durų ir langų stiklus, 
atomines bombas raketom. Tik paliko raštą, kad tai “revoliūci- 
lėtu spaudimo didinimu nudds- nio solidarumo sąjūdis” kovoje 
tas karas iki 1970 gali tada už Amerikos negrų laisvę.

....— Negrę riaušės New Have- 
ne smarkiausios buvo rugpiūčio 
19 ir 20. Eiga ta pati kaip vi
sti* — padeginėjimai, krautu
vių plėšimas, Molotovo ktdrtelių 
mėtymas į policiją, kuri buvo 
kaltinama žiaurumu. New Ha- 
venas buvo garsus tuo, kad ta
rėsi geriausiai išsprendęs kovą 
su skurdu.

VYSKUPAI "pacifistai"

Tariamieji pacifistai Ameri
koje medžioja katalikų vyskupų 
parašus už bombardavimo Viet
name sustabdymą, už derybas 
su komunistiniu išlaisvinimo 
frontu. Pasisekė jiem gauti pa
rašus Newarko vysk, augzilia
ro, Atlantos arkivyskupo, Min- 
neapolio vysk, augziliaro, Ok- 
lahomos bei Tulsa miestų vys
kupo. Jie drauge su dr. M. L.

jungtinė tėvų sąjunga, o taip 
liberalų spauda (Times, N.Y. 
Post).

Argumentai:
Blaine gynėjai aiškino, kad 

tas Blaine papildas yra Įuakti- 
nė išraiška Valstybės ir Bažny
čios perskyrimo. B tikrųjų jie 
siekė ir. tebesiekia, kad visi A- 
merikos piliečiai būtų virina
mi viename švietimo katile ir 
išauginami be religijos.

Blaine priešininkai aiškino,

New Yorko valstija pasirenge atmesti įstatymą, kuris draudžia paremti švietimą 
vaiku parapinėse mokyklose. Tai esąs atsisakymas nuo diskriminacijos Uui» nes diskriminuoja New

* B / * Yorko valstijoje vieną milijoną
' vaikų, ty. kas ketvirtą vaiką,

jungtinė mokytojų federacija, vien dėl to, kad jie pasirenka 
mokyklą su religija, jiem atima
ma teisė naudotis tais pinigais, 
kuriuos mokesčių mokėtojai su
deda visų vaikų švietimo reika
lam. Tai priįeSnga Amerikos 
pluraljstmei sistemai.

Vietoj Blaine papildo inicia
toriai Mrs. Blossom B. Sare ir 
Nięholas L. Pitarp siūlė formu
lę, artimą federalinės konstitu
cijos, kad įstatymų leidėjai ne
leis įstatymų, kurie steigtų ko
kią religiją ar draustų religi
jos laisvą išpažinimą.

Pakeliui į sprendimą:
Įtampos rezultatas pradėjo 

aiškėti, kai konstitucijai keisti 
komitetas 18:6 balsais pasisa
kė prieš Blaine papildą. 
Rugpiūčio 15 konstitucinės 
konvencijos delegatai, 
po penkių valandų svarsty
mo 130:48 balsais atmetė D. S. 
Harrington, New Yorko miesto 
protestantų dvasininko ir libe
ralų partijos pirmininko, siūly
mą Blaine papildą palikti.

Įstatymų leidėjų nusistaty
mai aiškėja, jie prieš įstatymą, 
kurs 73 metus buvo diskrimi
nacija daliai piliečių. Tačiau 
tai dar nė galutinis sprendimas. 
Jį patvirtinti turės balsuotojai 
lapkričio mėn. rinkimuose. Iki 
to laiko kova tebeis. Jos galu- Kun. E. m. Abromaiti*, pirminin- 
tinis rezultatas duos toną ir ki- Vienybės, kuri regpiū-

uuvo čio 23 New Yorke pradeda metinį
tom Amerikos valstijom. seimą. Nuotr. R. Kisieliaus

MAINAI TILTAIS STIPRĖJA
Vakarai siunčia Sovietam kviečius, mašinas. Sovietai 
stiprina Vakaram propagandą prid antikomunistus 
Europoj lankėsi P. Vietna- nerodo tikros Vietnamo padė- 

mo švietimo ministeris Philip ties.
Nguymi van Tho. Jis vadovavo “Nesakau, kad visi spaudos 
delegacijai, atvykusiai į tarp- ir televizijos žmonės yra ko- 
tautinio švietimo biuro konfe
renciją Ženevoje. Ta proga in
formacijos sumetimais per 
dienų jis lankėsi Briusely, Pa
ryžiuje, Romoje. Europą ir A- 
meriką jis pažinojo iš anks
čiau — mediciną baigė Paryžiu
je, laipsnį gavo Amerikoje, po
rą metų Rochestery stažavo. Jis 
katalikas ir grįžęs pareiškė NC 
informacijos tarnybai savo įs
pūdžius apie dabartinius Euro
pos katalikus.—

“Aš radau katalikus su sim
patijom Vietnamui, bet dauge
lis jų nesupranta Vietnamo pro
blemos ..Katalikus vaUcia spau
da, radijas, talarizija, o tai — 
sąmoningai ar nesąmoningai —*

Skubėjo pažymėti, kad Adams 
naudojosi “Institute of Jewish 
Affairs” surinkta medžiaga...

Considine — buvęs numarin
to Journal American kolumnis- 
tas, buvęs taip pat, numarinto 
World Journal Tribūne redak
torius. Jis taip pat yra airis ir 
katalikas.

Deja, katalikas yra tas, ku
ris atsidūrė rolėje kvailo slie
ko, pakliuvusio ant komunis- 

17.1, tinės meškerės.

VIETNAME — kaip ilgai jie tesės?
naikina 30 proc. medžiagos, 
skirtos P.. Vietnamu! Bombar
davimas pareikalavo, McNama- 
ros teigimu, įjungti apie mili
joną žmonių sugriautam vie
tom ir keliam atstatyti, šiais 
metais žmonių mėnesiui iškrin
ta 15,000. Į P. Vietnamą mė
nesiui siunčiama po 6,00 0 - 
7000. Tačiau naujų mobilizuo
ti pasiseka mėnesiui tik 3,000- 
5,509.

Amerikos sustiprintas spau
dimas turi pagreitinti š. Viet
namo išsisėmimą. Dėl to su
prantamas Vietnamo šauksmas 
stiprinti propagandą pasaulio o- 
pinijoje ir Amerikos viduje 
prieš bombardavimą.

pasiskelbę 
. „ . . .. kad bet kuris respuNikonas

netimam pareigūnui ps aiški- geriau likviduotų ciGAI&Ht Ir pypkė
Vietnamo karą nei LBJ. Esą Amerikos viešosios sveikatos 
respublikonai psiūlyrią “Tai- rugpjūčio 20 vėl pa-
kos” kandidatą į prezidentus. savo tyrinėjimų rezul- 
(Tokiu kandidatu save laiko ir prfej dgaretę. Ją apkaiti- 
Roroney). no ui 11 milijonų chroniškų Ii-

Dr. M. L. King paskelbė, kad gonių Itofgphflų jpiaučlais, -vė-
neremriąs jokiu būdu į prezi- žiu), už 77 milijoous darbui pra-
dentus Johnsono. Jis gal ra»- rartą dienų per metus, ir šis
siąs respublikoną, jei jis bus pranešimas pasisakė cigaro bei
“taikos” kandidatas; jei ne — pydėte nstraaL Tačiau {Nripaži-

* tai trečios partijos “taikos” no, kad visos kalbos nedaug
rodytų pirmiausia Kremlių su kandidatą. reiškia: rūkytojų procentas A-
krintančiom snieguolėm, rody- ■ 1 ■■ .................... 1 '' tnriHjr anga

Atstovę Rūmai rugpiūčio JteeHkm Uteaae 1986 
sniegą, modernius didžiulius 17 nutarė socialinio draudimo žnvo 5S9bO Jų 86 proc. buvo 
sunkvežimius, kurie susemia, gavėjam mokėjimus pakelti ^koa; tmĄ



Lietuvai?

išlaikoma

tuvių spaudoje.
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vairūs ‘paktai’ nekreipė dėme
sio j Lietuvoj gyvenanSnę žmp- 
ues- Jąu ąpie tuos įmo
nes pagalvoti, netgi, jei galu
tinis ręzultotąs liūtų ne teisiška 
nepriklausomybė, kurios Vaka
rai menąmai nori Ligtuvai”^

E CORP.
Europos garny bos

1350 Wb

bendradarbiavimo, negali būti 
diktuojama. Susitarimas. reika
lingas — jei bent kuris iŠ vėiks-

gpaudog taiifereneijDa tarnfr- lirtariai joštaiL tod Migi.

ęucof wuuu usugara 
autonomijos Lietuvai... Ga

te dar 
tematiką

graCifaaVaUHavinm maSnos. cash registeriai, rašomos 
mažinta visomis Įralhmmhi Visi gaminiai Telefunken, 
GnnteBg, Zenitu Burroughs, Olympia, Rojai, etc. Kata- 
tans U inIwį*pU»f tįusitę tą «,»» adresą —
J. L GIEDRASIS,MBrry Br„ L NorHipoH, N.Y. 11731

dytų žaidimas įsivaizduotais 
dydžiais. -Kas realiai padėtį ver
tina ir kas realiai nori dirbti, 
kvies ir bus patenkintas daly
vavimu kiekvieno, kuris yrą pa
jėgus politiškai galvoti ar tūri 
įtakos visuomenėje politiniam 
sprendimui išpopuliarinti. Kon-

Vlifco vicepirmininkas J. Au
dėnas. rugpiū^o 1 paraūėto 
Straipsnio ąutąriui laišką, dėko
damas už įžvalgumą bei gerą 
Mętųvo§ spprątimą ir 
pažadėdamas nėr Eltos infnrma-4FiTA • ę J u' 2į vF cilrn 
•«&?. tą
straip&iį UūSYfijft pasaulin lie-

(Elta)

fęie.nęįjoje bus svarbu ne bal
savimas, bet apgalvotas balsas. 

Laikraščio vedamojo antra 
dalis įrodinėja, ką^ tokia kon
ferencija išviso-nereikalinga. 
Esą jau viskas aptarta, darbai 
pasidalinti

Reikalinga ar nereikalinga? 
Vedamojo nešvankūs atsiiiepi- 

Pats kviečiamųjų apriboji- mąį apie. pp. St. Bąrzduką ir 
f ‘ ■' ‘ Lozoraitį rodytų,

tikrai taip Vliko nutarta!) atro- kad konfęreneįją įikrąi nebūtų 
prasmingą, jęį joje reikštųsi 
žmonės su tokią visuomeninių 
santykių kųįtūrą £aįp įaikraš- 
Čio ve<^mojoM|aųt^riųs. Kpnfę- 
renęijaį gurioj Uotų derinamas 
politinis gąlvojimas Lįętuvps 
laisvės konkrečiais klapsimais, 
tektų pritarti. "

Arų^įįją: A?W- 
IVi gaį esą dąųgpu aųtonoiN- 
M, W 4?W

j^uekųvimąą. Jungtinį Tąu- 
tose, ^įnodęą, kad nepriklauso
mybės LĮętuya n^pkn Stoįtop- 
mttefio sąmokslo dįką, auto
rius primena įr savotišką Va
karų vaidmenį, Šakų: “Nors Va
karų valstybės techniškai nepri
pažįstą Lietuvos įtraukimo į 
ŠSS& Vakarų poiųikairgi ųę- 
nuoširdi. Lygiai kąip ktotųvps 
laisvė buvo nužudyta Hitlerio 
įr Stalino sąmokslo; taip Staįi- 
no-ĘoespveĮto < — Churctūįlio 
santarvė užtikrino., kad Lietuva 
nebebūtų nepriklausoma”. Jal
toje Baltijos valstybės buvusios 
“parduotos” už Stalino bendra
darbiavimą koyoje prieš bend
rą priešą.

. Jei nesitarta, tai laikraščio 
__________ __ _ ____ pareikštas nepasitenkinimas yra 
sijon, nors tas nusiskundimas, pagrįstas. Kol yra keli veiks- 
regimos didesnės gerovės aki- niaiir kol siekiama tarp jų

Nauja New Yofko mieate — parduodami ir taikomi
GRUODIS - TįLEĘutaN - BCAUPUNKT - NORDMENDE 
t- radijai, kamb. racijai, Hi-Fi (tte.ręo), ire^ordąvįmę aparatai,

Sovietinė statistikos valdyba 
Lietuvoje (liepos 22d. dienraš- 
čiuaęej/skelbia, kad 1967 liepos 

■1 Lietuvoje buvo apie 3 nųL ir 
43 tūkstančiai gyvęntojų. Apįę 
1 miL ir 10 tūkstapčių 'dirbą 
“liaudies ūkyje” (prekyboj, pra
monėj, statyboj, transporte ir 
kt) kaip darbininkai ar tarnau
tojai.

Mažmeninė prekių apyvarta, 
įskaitant ir. viešąsias valgyklas 
bei restoranus (žinoma, įskai
tant taip pat rūkalus ir svaiga
lus) per paštąrąjį pusmeti pasie
kusi apie 772 mit rub. Tai yra, 
visų rūšių prekėm vidutiniškai 
išleista apie 42-43 rublius per 
mėnęsį kiekvienam gyventojui. 
Buitinių aptarnavimų (visokį 
taisymai, siuvimai, plaukų kir
pimai, skalbimai, valymai ir t 
t) suteikta tik po 1 rb.34 ka
peikas per mėnesį. > 
. Tai beveik vieninteliai duo
menys didžiuliame statistikos 
valdybos pranęšime, kurtę šiek 
tiek atskleidžia vidutiniškąjį 
paskiro gyventojo ūkinės būk
lės lygį. Keturių asmenų šeima, 
pagal tuos duomenis, per me
tus visiem perkamiesiem reika- 
nienjmbei patarnavimam vidu
tiniškai išleidžia 2,112 niblių. 
Kituose tokio pramioningumo 
kraštuose, kokio pramoningu- 
mo dabar yra ■ Lietuva, toks

no R. Einfranko jspūflSųs iŠ 
Vilniaus. Tai antras I* Diriins- 
fcąitęs suprganizųptos spaudos 
konferencijos vaisius. Tik šio 
Stirnių autorių? nekartojo

DA1B

TEATRŲ padėtis

Baru Paskelbė “nąsikąlbėiima VU F M. •TlST. . A”.? - F )» j> M “ rt 
s^rito stąĮo". ap|e tgatęą. 
iros kritikas J. Lanku- -tts t.i trv.TTr

tįs |eų taip kO kį|ą pĮffęi$kę, 
tęątpp 

ąkųųj, ir jip. lųbiaų męgsta 
tokius vaidinimus, kuriuose au
toriai “kelia platesnes filosofi
nes problemas, siekia parodyti 
žmogaus kovą prieš aąmonės u- 
nifUcąvėną, smurtą"

Kalbėtojąs taip pat pabrėžė, 
kad “būdingiausi nacionalinės 
kultūros kūriniai tori visada 
būti teatro repertuare’V todėl 
pagyrė Vilniaus ir $iaulh| teat
rus už V. Ęrėvės veikalų išve
dimą scenon, Kauno teatrą už 
Ę- Beretę “■?,$ 
no” įnsęęnįąaęįją.
įį' kad “į^ dąr nęrą kaū> 
ręikiąnt įėjusį į inūsų teatrų rę- 
pįrtaąrą ”į Šįruųgoš, y. Mykp- 
Iaiči>Putino diąm^tųrgijį q 
juk taį ąų^tos^t^bs kūry-

te te^ Be
niau ąt^ndėtį mūsų tąųtojs

LAISVES ŽIBURYS
** asĖsaar?? n

" 1054 FM banga
acfio klubo iiaiių mokesčiais.

kaip RųBįįpa Jį|tį
tijos saSjggL MTaM|SS; iŠ 
Ijetuvo^Brt^^^^S^ mintis; 
kad rinkimuose £utų~ne vie- 
tMA ttdukundMiatų frąnifiii,^ 
tai, girdi, galėtų būti kaų ąr 
dviejų partijų -sistemos pra- masr išgautr diplomatinį pripa- 
džia, netgi, jei abu sąrašai bū- žinimą! Dųdomatinis pripažini
mų konųupstų... Bet ti^pi da- mas jįem ten, esą, rūpi la^au, 
JyJę iRteP0 W ^tokvos nęgų rayzdžig, tptų fcįkų- 
leidimo. O Maskvos leidimą, au- mas auksas. “Tačiau , — ma- 
toriaus manymu, (ar gal many- no autorius, — “nepaisant čia 
uąų tų, kupė įfflj apie tpkį §ų- esąųčįos vądįnąnpos
manymą kaĮt^ėjobgąl galėtų pą- rrikalų ministerijos, Lietava

Betgi baimės jausmas Vilniu
je ir apskritai Lietuvoj dar ne
išnykęs. Bijoma Stalino laikų 
teroro giįamo, bijoma rusų 
ūkinio bei kultūrinio užgožėji- 

Autorius susidaręs įspūdį, 
kad rusų kalba stelbia lietuvių 
kalbą Lietuvoj, nors tai tenden
cijai ir spiriamąsi ne tik už par
tijos ribų, bet ir partijoj? Au
torius taip pat girdėjęs^ nusi
skundimų, kad gėnątišfeji ga- 
miniai iš lietavds išvežami Ru-

HAVKN RĘĄLTY
• JgSEPH ANDRUŽIS «

CyvytlM Nua< astomobUtit baldų ir k. Namų par-
ĮMpdob '•Btnąl Von» 9>-

čiai. Ją šaukti toĮVP nutarta 
veiksnių konferencijoje metų 
pradžioje (Toje konferencijoje 
Alto atstovai sakė dalyvavę ūk mas įsakmiais skaičiais (jei tai min. 
kaip stebėtojai).

Laikraštis ateptepia neigia
mai. Pirmiausia dėl'to, kad ją 
rengia Vlįkas, nesusitaręs su 
Aitu. Esą “konfęrenęįjon pą- 
kvįęsti 9 bendniontenįninkai, 
6 dįpipmatai, 3 Laisvęs komite
to atstovai ir 11 Alto nąrįų. Ko
kiais pjĮgrįndais ątstoyų skai
čius nustatytos, yięųas Viltos

įvąųią W*|ĮriQ krautuvė
CĮą gąąn«ma 8hmuųlyng fatąvi moterim dra-

AUltOinUl 1r'skelbimais. ... ■
riį-15 PU I^Į^Ue yųiaųę, N.Y. 11379

V *' - - * ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ĄNTANAS MAŽEIKA — VI 5-5332Bet, nors Lietuva dabar ir 

laikoma sovietinės imperijos 
dalimi, skirtumas tarp Vilniaus 
ir Maskvos esąs apstulbinantis. 
Vilniuje žmonės gėriau apsiren
gę ir geriau pavalgę. Čia yra 
net naktinis klubas. Čia ma
žiau “raudonojo didžiojo bro
lio” baimės, negu Maskvoj. Žo- 
džiu, čia — Vakarai. Net rusai 
Lietuvą vadiną “Vakarais”, tad 
nenuostabu, esą, kad toks jų 
daugumas nori Lietuvoj apsigy
venti ... Taip Lietuvoj esą to
dėl, kad lietuviai, ąutorįaus, ma
nymų, sugebėjo nugalėti; rusų 
jiems primestos politikės- jbei 
Ūkinės sistemos nemokšiškumą. 
Lietuvoj, kąįp ir kitose uerusų 
šalyse, net komunistų partija 
kartois ųžįmąpti tiactonabątioę 
poziciją prieš rusišką prūnity- 
vBknmą, .nors tai daranti atsar
giai į: dangstydamasi -

" GĖRMAN ĖLEGTRONĮC SĘ
Specialistai patarnavimui it visos dalys įvi 
■jaratarna

Lę^vaį traukiniais arba automobiliais —
<i"P5 WQQDSIDĘ N. Y.

Paskaynhinkite:'TW 9-3900 ir niirodya kaip lengva pasiekti 3>1 vietą.

Pąs^olęs — gerom.** Mjygomis • Ąukžtos palūkanos už indėlius 
Prtoenamę, kad suinteresuoti asmenys dar gajTtapti UTO savinin- 
kai&—bentdrfninka^ įsigydami LITO akcijas. " Akcijų kaina $12.00 
vi vienėtė- Akcijos parduodamos tik susipažinusiems su “Offering 
Ciręular” kurį gąlima gauti tiesioginiai iš LITO bendrovės.

8^01 114(11 Stre«t «M»pon4 HUt, N-Y- 11418— (212) 441-6799 
5755 8. Waętern Avenue Citicago, UL 60636 — (312) 476-2242
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MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITES NUTARIMAI

ra.,-..,.

-Londono, Ont., 
Toronto, “Sudu-

prancūziškomis knygomis ir 
rusiškomis bei angliškomis. Ru
sų kalbą mokė kapelionas, o 
anglų — istorijos mokytojas, 
kuris buvo gimęs ir' baigęs pra
džios mokyklą Amerikoje.

gas. lietuviai bėgo į Ruitią nuo laiko vakarinį, kiti rytų kahny- 
vokiečių. Dabar, jei kiltų karas, ną. 
aš nedvejodamas traukiau į 
Vokietiją, — kalba Antanas 
Jurkys, jaunesnysis Onos bro

lytis” ir “Aušra” E Toronto, 
Hamiltono "Kovas” ir Montrea
lio “Tauras”. Turnyras praside
da šeštadienį ir baigsis sekma
dienį po pietų toj pačioj salėj-

Spaudos ir Informacijos 
Tarnyba

6. konstatuoja faktą, kad lie
tuvių kalbos mokėjimas ne tik 
kad nekenkia besimokančiam 
rites kalbos vaikui ar Jaunuo
liui, nesugadindamas akcento, 
bet dar ir palengvina; •<'

7. mokyklos tęstinumui yra 
būtinas darnus ir nuoširdus 
mokyklos, tėvų ir Lfc tendrih 
darbiavimas; įvertindami šį 
bendradarbiavimą, pareiškia, 
kad mokytojų tarybos turi rū
pintis^ mokyklos pedagoginiais 
reikalais, o tėvų komitetai ir 
LB apygardos ir apylinkės — 
ūkiniais ir finansiniais; mokyk
la, tėvai ir LB apygardos ir apy
linkės organai laikosi švieti
mo tarybos nuostatų ir potvar-

— Mokyt- Vincas Natkevi
čius (Natkus), Švietimo komi
sijai pasiūlius, Vokietijos LB 
Krašto valdybos paskirtas Va
sario 16 gimnazijos direkto-

— Apie Rusiją dabarturime 
trini mriri žinių. Laikfaščiri 
mažai rašo; O ko nepažįsti, to 
bijai! — atafliepta Petras So- 
dys, Davio puabrutts.

— Kas gi kaitas, kad laikraš
čiai negauna žinių? —- klausia 
Antane*

— žinoma, kalta baisioji šie- 
na, kūną pastaro zomumstai, 
kad net garsas negali pro ją 
pi asiveržti! — įsikiša Stasys. 
Matyt, Rusijoje nWw geroko- 
munisuu nemnirr, o omsyue- 
mis, net ir jie negali girtis!—

3. Lėšos: šios neeilinės Lietu
vių dienos paruošimas pareika
lavo nemažai lėšų. Laukiame,

8. LB prašoma ir toliau rem
ti savas lietuviškas mokyklas, 
nes mokyklos auklėja sąmonin
gus LB narius;

9. mokytojai randa, kad lie
tuviškos jaunimo organizacijos 
talkininkauja liet, auklėjimui, 
todėl ragina mokinius dalyvau
ti jų veikloje; organizacijų va
dovus prašo savo veiklos nesu
kryžiuoti su mokyklos laiku.

10. prašyti tėvus ir LB skir- rium nuo rugsėjo 1. Iki šiol 
ti lietuviškajam švietimui per direktoriaus pareigas ėjęs kun. 
mokslo metus bent 32‘šeštadie- dr. P- Bučinskas iš tų pareigų

atsisakė.

Pirmas atsakymas — nuo pa
rapijos narių atsakomybės pa
jautimo. Jei parapietis savo 
reikšmę lietuviškos parapijos li
kime pajaus ir jeigu lietuviško
se pamaldose dalyvaus — para
pija išliks. Jei ne; jei lankysis į 
angliškas, ispaniškas, len
kiškas, vokiškas pamaldas, tai 
jo parapija bus pasmerkta žūti. 
Tokiu atveju parapijos kuni
gai gali daryti, ką nori, parapi
jos neišgelbės.

Ir visai suprantama — baž-

Kanados 13-tosio» Lietuvių dienos rengimo komiteto dalis. Ii k. j d. J. iiau- 
čiulis, Tėv. K. Pečkys, SJ, R. Verbyla •— pirmininkas, S. Kęsgailą; stovi 
J. Ladyga, J. Adomaitis, dr. P. Lukoševičius, A. Mylė. Nuotraukoje trūksta 
kun. dr. F. Jucevičiaus, A. Norkeliūno, R. Otto, V. Zubo.

2. Leidinys: Yra išleistas gra
žus 13-sios KL dienos leidinys- 
programa. Redaktorius J. Šiau- 
čiulis. Taip pat išleistas gražus 
prie mašinos lango lipinti ženk
lelis — vytis, sukurtas dailinin- 
kų T. Valiaus ir R. Bukausko. 
Leidinį ir ženklelį kviečiame į- 
sigyti prie įėjimo į parengimus.

tuvių meninių vienetųpasiro
dymas Expo 67 Band Shell 
Shell ^E” — Ezpo Services 
“E” (oficialiame Expo 67 vado
ve pažymėta N. 317, psL 20).

7:30 vaL vale. — balius, šo
kim ir iškiliosios Kanados lie
tuvaitės rinkimai Paul Sauve 
arenoje, Pie IX Blvd. ir Beau- 
bien g. kampas (įęjimas iš Pie 
IX). Bilietai gaunami prie įėji
mo, kaina $2.50.
Rugsėjo 3> islrmsdismi;

11 vri. — pamaldos R. ka
talikam Expo 67 bažnyčioje, St 
Catherine ir, St. Denis gatvių 
kampas, įėjimas iš St Denis.

Aš balsuočiau už medici
ną, nes ji tarnauja dieną ir 

Viešnios garsiai pritaria Ve- naktį sergančiam žmogui, taigi 
tonikai. Jaunimas nesfldla į vy- pačiam nririminyinriom y bi
resniųjų svarstymus. Jonas sų žmonių, — karštai kalba 
klauso, nes visi tie klausimai Julytė Lugytė.
jam labai įdomūs, bet jis yra (Boa daugiau)

Pirmosios lietuvių mokytojų 
stadijų savaitės, įvykusios lie
pos 30 — rugpjūčio 6 Daina
voje, dalyviai, išklausę savo ko
legų paskaitas ir išnagrinėję bei 
išdiskutavę naudojamus vadovė
lius ir pratimus, padarė šias iš
vadas:

1. vadovėliai ir pratimai yra 
tinkami mokytis; išleidžiant 
naujas laidas, autoriai prašomi 
atsižvelgti į studijų savaitėje iš
reikštus mokytojų pageidavi
mus;

2. panašios studijų savaitės 
yra būtinos mokytojų lituanisti
niam pažangumui kelti ir tar- 
pusaviam solidarumui ugdyti;

3. metodikoje ir toliau rei
kia prisilaikyti pedagoginių 
principų, suderinant juos su 
naujais medžiagos perteikimo 
būdais;

4. mokytojai pasisako už sva
resnį švietimo Tarybos autori
tetą pedagoginiais ir mokyklų 
administravimo klausimais; ~

5. žinodami didelę šeimos ar
ba namų reikšmę, prašo tėvų: 
a. kalbėti su savo Vaikais tik 
gryna lietuvių kalba, b. pratin
ti ir skatinti, kad vaikai nuo 
pat mažens skaitytų atitinka
mas lietuviškas knygas ir laik
raščius;........  nius po 4 vaL kas šeštadienį;

urentų orkestras, vadovaujamas 
Z. Lapino. Ezpo pasirodymuo
se taip pat dalyvauja sri. A. 
Keblys ir Montrealio Aušros 
Vartų parap. mišrus choras. :

....... ........... .... ~ 'i .Ą'^p<MSlox'Wubafc Krepšinio 
taviaLprfcidės nqrs ir nedide- Sostautinių Šo^jų grupės: “ši- turnyre dalyvauja tik Kanados 

W - Defeito. -Cr.nafc” Uuhų ynį famiandos:
is vtuc&*

aras”-..- --r Hamflto-

IN FORMACIJOS
1. Informacijos biuras: At- 

vykstantiem iš toliau padėti 
Montrealyje šeštadienį, rugsėjo 
2 d., nuo 8 vaL ryto iki 8 vai.

Mišias laiko Montrealio arki- vakaro veiks informacijos biu- 
vyskupas kardinolas Paul Emil ras A. V. parapijos salėje, 1465 
Leger, pamokslas — vysk. Vin- De Seve St., Montreal, tel. 
cento Brugio. . 768-0037. Kita laiku ir nakvy

nių reikalais prašome kreiptis 
pas J. Adomaitį, 591 Gerald St., 
La Šalie, Que., tel. 366-7639.

— Su savo gabumais ir 
darbštumu Davys toli nueis!— 
kalbėjo gimnazijos mokytojai, 
įteikę Jonui geriausią brandos

11. mokytojai įsipareigoja ir 
toliau vesti jaunimą lietuviš
kuoju keliu ir paruošti jį gyve
nimui bei vadovavimui jų gy
venamuose kraštuose;

12. atkreipti dėmesį į naujų
mokytojų ruošimo feikalą ir jį 
visokiais būdais skatinti bei 
remti; >r ■ ' - ■

13. ruošti mokytojų vasa
ros kursus naujiem mokyto
jam paruošti;

14. duoti daugiau reikšmės 
priešmokykliniam auklėjimui 
namuose ir mokykloje;

15. pradinės lituahistinės mo
kyklos laikos 8 metų siste
mos, o aukštesniosios — 4 
metų;

16. renkant* naują švietimo 
tarybos pirmininką, JAV LB 
taryba prašoma parinkti peda
gogą ir atsižvelgti į JAV litua
nistinėse mokyklose dirbančių 
mokytojų pageidavimus.

na. Davienė buvo žinoma plačio-
Per gimnazijoje praleistus je apylinkėje savo skaniais ke

ntėtus Jonas Davys pramoko pūliais. Visą savaitę ji triūsda- 
dar kelias svetimas kalbas, vosi virtuvėje su ketiomis pa- 

sūnaus planu. Baigdamas gimnaziją, jis nau- dėjėjomto prteš tą rudeninį gi-
Keturias kims Jonas baigė dojosi vokiškomis, lenkiškomis, minių atsilankymą.

ledas ar Velykas; jei ne kas sek 
madienis, tai bent kas mė
nuo... . :~.

Antras atsakymas, kurį davę 
vienas pasaulietis: esą parapi
jos išlikimas priklauso ir nuo 
kunigų sugebėjimo patraukti 
lietuviškom pamaldom lietu
vius. Girdi, noriu į lietuviškas 
pamaldas lankytis ne tik iš tau
tinės pareigos. Noriu, kad pa
maldos trauktų ne tik apei
gom, ne tik jose įvilkta misti
ka, kurioje ir pats imu daly
vauti. Noriu ten ir intelektuali
nio pasipildymo religiniais 
klausimais, kuriuos rodo die
nos spauda. Rodo, gal būt, iš
kreiptai, o bažnyčioje norėčiau 
išgirsti į tuos klausimus teisin
gą atsakymą.

Toki yra tie du atsakymai 
dėl lietuviškos parapijos išliki
mo.

Ar tie atsakymai įvykdomi? 
Ar įmanoma pažadinti parapie- 
čio atsakomybės jausmą tiek, 
kad jis nugalėtų tolio ir kito
kias kliūtis savo parapijos pa
maldose lankytis?

Ar įmanoma pamaldų eigą 
taip sutvarkyti, kad kunigo ar 
sakytojo žodis tikrai pasiektų 
klausytojus? O tai daug dides
nės reikšmės uždavinys, negu 
pamaldose lotynų kalba. Kai į- 
vesta^ tautinė kalba, anų asme
nų žodis turi pasiekti klausy
toją ne tik savo skambesiu, bet

(7) vienais penketais. Savo pasiry- atestatą.
Po poros savaičių Jo- ^dą skaityti lenkiškai jis taip *

nas pradėjo skaityti lenkiškai pat ištesėjo. Jis lengvai supra- E senovės pas Darius suva- 
vaikams skirtas knygeles. E to Henryko Sienkiewicziaus žinodavo jų plačioji giminė 
pradžių padėdavo tėvai, pramo- raštas. Tais metais jis perskai- per rudeninius atlaidus. Rū
kęs daugiau žodžių įstengdavo tė Quo Vadė. Per atostogas su giapiūtės darbams pasibaigus, 
ir viena* NeBnnmm žodžius tėvu kalbėjo lenkiškai ūkininkai pasijaučia laisvesni,
suprašydavo į sąsiuvinį, tada — Onute, Jonukas visai lais- važiuoja į atlaidus, o po atiai- 
klausdavo tėvų žodžio pras- vai kalba lenkiškai Galėtų va- dlĮ aplanko gimines. Tai die- 
mės ir vartojimo. Viską sura- žinoti į Varšuvą, jokio vargo me^ai Dariai ruošdavo
šydavo sąsiuvinyje. neturėtų, galėtų susikalbėti!— vaišes ne tik giminėms, bet ir

Per tą vasarą Jonas pramo- pabaigoje atostogų džiaugiasi kaimynams. Joms Davys Plau
ko skaityti pasakas. Tėvas pa- Davys žmonai d370 dvimetį jautuką, metieliu-
sfglė sūnui pradėti kalbėti len- — O kokią kalbą toliau ža- keletą paršiukų, būreli gai- 
kiŠka^ bet Jonas norėjo tai ati- da mokytis? — klausia Davie- Ežiukų, kelias antis, žąsis ir po- 
dėti kitai vasarai. nė nušvitusi. kalakutų.

— Per mokslo metus netu- — šiemet, sako, gimnazijo- Gėrimai svečių laukė mūri- 
rėshrprogos kalbėti, tai ris tiek je pradės mokytis prancūzų niame rūsyje. Degtinės ir alaus 
užmiršta, ką dabar išmokčiau, kalbų, tai jai skira laisvesnį lai- Davys nepirkdavo, savo svečius 
Skaityti galėsiu ir skaitysiu ką, kad gairių daugiau pra- vaišindavo midumi, obuolių ir 
kasdien bent pusvalandį, o jei 
bus laisvesnė diena, tai vbą 
valandą. Kitą vasarą prašysiu, 
tėveli, su mantai kalbėti kas
dien valandą lenkiškai E pat 
pirmos atostogų di«K»!
- Puiku! — sutinka tėvas

Jaunimui paruoštas atskiras 
stalas, nes jaunimo šiais me
tais suvažiavo daugiau, kaip 
senimo. E pat pradžios prie 
jaunimo stalo linksmas klege
sys, juokas ir kalbos sukasi 
apie mokslą, mokytojus, nes 
ten sėdi įvairių klasių gimna
zistai.

trealio Lietuvių Kredito Uinjoj ir Jaunimo A 
“Litas”, 146S ’De Seve Street, gos, ^Gyrat 
Montreal 20, Qūe. atidaryta sąs- no, “Baltija' 
kaita Nr. D-1344. Aukas prašo- “Gintaras” ;
rne siųsti “Litui” minėton sąs- va” Waterburio ir Mootrea- 
kaiton. x . .. lio Skautų VySų. šokiam gro- 
\ 4. Tautinių šoldę grupėn Ex- ja Montrealio tautinių instru-

i967 ruyėio2r fo»dĮtair Tryliktosios Kana
10 vai. krepfinip tatayre < .

pradžia verdun ęhthotic ffigti n^irodymo pašau
ųgųrto .sadėie, 6100 Cbamyšain 
toyd t Verdun. Dtajyyaųj* Ka
nadą* Lietuvių sporto štabų vy- ras. Rffirini suaugnfdnms $3.00, 
rųkomandos. jaunimui ir studentams $1 JO,

’ paimami prie įėjimo. r
60 wL v. — laisvųjų lietu

vių meninių vienetų pasirody
mas Expo 67 Bandshell “E”, 
(netoli Kanados paviljono, ša
lia Ontario paviljono).
....10 vaL v. — jaunimo paa- 
linksminimas — šokiai šv. Ka- 
rimiero parap. salėje, 3426 
Parthenais St

— Keista, kad laikas taųi .nimą, kur viešpatauja Oktetu- šeimininkas ir turi rūptatis sa- 
greitai mus paheftė. Praėjusio ra su vakarų kaimyno gyvo- vo stata.
karo meta mūsų priešai buvo irimu, kur yra taip pat diktato- — Ar tuojau, Jonai, išvažiuo- 
vokietis, o rusų kareivis dm- rtas. Jie pasidalija: vieni pa- si į Kauną? Ką žadi studijuoti?

— krri^asi į Joną pusbrolis 
Vladas. Jurkys.

— Stalinas nettskiria M vte- . ~ J“* įMytal »®>-
no: ar ta iydaa ar ratas, ko- J“ fc*?.,taip
kas ar godas. Betaria sr latsis susitariaii, bet ris d® gtoajoo- 
nesntta, Hekrieoata prtpadfs- į ra sockdoglą,. teise ir ne- 
tarno teista. O Hitleris rakte- <Ud“! — *"“»•
tį aukština, o visus kitas laiko 
betadsviairt — karščtaojari Ka-

Bažnytinio atsinaujinimo re
formos kėlė tarp dalies lietu
vių abejojimą: ar su reformom 
atėjusios liturginės formos pri
tiks lietuvių charakteriui, kuris 
didele dalim konservatyvus; ar 
patrauks naujas formas prakti
kuoti?

lietuviškų parapijų kunigai 
vieni delsė tas reformas vyk
dyti,-kiti mėgino net užbėgti už 
akių naujumam, šalindami pa
veikslus, keisdami altorius, or
ganizuodami kolektyvines baž
nyčios dalyvių maldas.

Lėtesnis ar skubesnis refor
mų vykdymas, pripartimas prie 
naujų formų yra tik trumpo 
laiko klausimas. Tai nėra svar
bioji lietuviškų parapijų prdble> 
ma. Ne nuo to, priklausys para
pijų likimas.

Jei taip, tai nuo ko?

Tėvai kalte apie visuomeni
ntas rūpesčius, politinius įvy- sako Sodys!

SveSai lygina Rusijos gyvo-

pamaldos evan- 
nyčia priklauso ne “mirusiom ir savo turiniu. Tam gi tautinė gelikam šv. Jono liuteronų 
dūšiom”. Kad ir lietuvių pini- kalba ir įvesta. bažnyčioje 3594 Jeanne Mance
gaiš sukurta ir lietuviam tarna- Ar Įmanoma taip sutvarkyti, Pamaldas laiko kun. A. 2i- 
vusi, ji ims tarnauti kitiem, ku- kad pamokslų žodžiuose pamal- linskas.
rie joje pasirodys gyvi. Miręs dų dalyvis rastų atsiliepimą į 2.-30 vai. popiet — aktas ir 
ir savo asmeninį turtą palieka, religinius dienos klausimus? koncertas Šalie Claude Cham- 
kuriuo ima naudotis ©rvi. «pai pareikalauja E kunigo pagne, 200 Bellingham Road

Redakcijai vienas kunigas daugiau pasiruošimo, bet nuo (kampas Mount Royal Avė., į 
dėstė savo mintį, kaip galima to priklauso ryšys tarp bažny- rytus nuo Montrealio universi- 
būtų lietuviškas pamaldas iš- čios ir parapiečio. teto). Programoje: Metropoli-
saugoti. Esą lietuviaijiuo savo Tikime, kad šios konkrečios tan operos sol. .L. šukytė, Ha- 
parapijos nusikėlę toliau gy- parapijos problemos ras atgar- miltono tautinių šokių grupė 
venti, gal gi galėtų į savo baž- šio ir Kunigų Vienybės seime, “Gyvataras” ir Montrealio Auš- 
nyčias atvažiuoti ne tik per Ka- kuriam linkim sėkmės. ros Vartų parap. mišrus cho-

Ant vaišių stalo išdidžiai iš-į 
sitiesdavo obuolių sūris, įvai-j 
rios uogienės, nes Šilėnų sodas; 
buvo didelis ir turtingas.

Jonukui baigus gimnaziją, į 
Dariai dar labiau stengėsi, nes; 
savo džiaugsmu norėjo pasida-; 
lyti su giminėmis. Jonas išau-; 
go aukštas, tiesus, lieknas. į 
Tamsios garbanos, šviesus vei-į 
das ir rimtas mėlynų akių^ 
žvilgsnis visus žavėdavo.

— Jonukas rimtas ir protin
gas. Ar nežada eiti į kunigų se
minariją? — klausia Darienę 
jos brolis Stasys Jurkys.

— Ne, nemano! Svajojau, 
kad Jonelis bus Dievo tarnas..

— Nesvarbu, kad pasirinks 
kitą pašaukimą, svarbu, kad 
būtų geras žmogus. Ką žada 
studijuoti? — klausia Stasys.

— Jis pats dar nežino. Tur 
būt mediciną! — atsidūsta Ona.

— Ko dūsauji? Medicina taip 
pat tarnauja Dievui! —• aiškina 
brolis.

— Aš tavo vietoj imčiau tei
sę! -i- sako Vladas. — Gra

žys Semkus, Davio kaimynas, dtfytez šiame gyveni-
BU n ITlffMm U Kiniai» SS t rr> ■ n.

V .. . . — . ~ 0 man tetiktų socMogi-
— KomunistMs^ianeapy- nieko negali būti į-

tanįo ne meilę žmogui, tat- už žmonių gyveni-
lerfadnkai taip pat, ~ taigi mą! — sako Vlado sesuo Onu- 
abu labu tekiu! — garsiai šau- 
kis Onos sesuo Veronika Lu-
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PranrBkto pirmieji stitėjaL- 
br. Kasėjus, Leonas, Rutinas ir 
Angetan

Sv. Pranciškus fkHpė Cima
bue, Giotto ir daugelį kitų dai
lininkų. Jų palikimas krikš&o- 
nybei parodo paprastą, kartais 
net ir primityvią prandškoniš-

Rugpiūčio 4 Chicagoje, A. 
L. Tarybos Biure įvyko- Ame
rikos Lietuvių Tarybos Valdy
bos posėdis.

REPUBLIC Liauor Store., Ine
122 Union Avntne, Brootiyn II, N. Y.

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis karno
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir

Jis ne tik nupiešė šventojo gy
venimą, pilną mistinių ir ro
mantinių motyvų, bet ir pats 
stengėsi juo gyventi, įsijungda
mas į šv. Pranciškaus III-jo ar
tino eiles. Menininkas net vie-

“Ar tau patinka šis darbas?”— 
“Labai”, — atsakė piemenukas 
Giotto. “Tai gerai”, — tęsė to
liau menininkas, — “eik drau
ge su manim į Florenciją, aš 
tave pamokysiu”. Piemenėlis,

mą, išreikšdamas savo džiaugs- guoliui ir olas jo poRsmi Jis 
mą ir “atiduodamas dėknųpimo 
pagarbą ir šlovę menininkui, 
kuris yra priskaitomas prie vi
sų laikų didžiausių menininkų”.

13-jo amž. pabaigoje, tapyba 
ir menas persikelia į Umbriją 
ir Toskaną. Roma dėl popie
žių Avinjono tremties tuštėja. 

Pamažu toji tuštuma, lyg kokiam 
apyaušry, isbunda ir - skver- - 
biasi nušvisti malonia šviesa, 
kuri trykšta iš Asyžiaus šven
tojo. Daugely vietų tas papras
tas ir tylią taiką nešąs Pranciš
kaus gyvenimas tampa įamžin
tas meno išraiškomis.

Cimabue vienas iš pirmųjų 
savo lyriniais paveikslais su
švelnino ir praturtino šv. Pran
ciškaus baziliką Asyžiuje. Bazi
lika anksčiau buvo tik pradėta 
puošti lyg sustingusioj gotiškoj 
formoj. Tačiau per Cimabue’s 
lyriką, toli gražu, iškyla stipres
nis Giotto epas.

Šv. Pranciškaus baziliką ir 
kriptą, maždaug praslinkus 100 
m. po šventojo mirties, meni
ninkas Giotto savo ir jo mo
kinių 28 paveikslais praturti
no ir išpuošė savo meniška 
ranka.

Giotto yra vienas iš dauge
lio, radęs įkvėpimo šv. Pran
ciškuje tiek savo kūrybai, tiek

Giotto Asyžiuje gyveno ir kū
rė 1296-1299; M Sunkėsi Ro- 
moję Ir Laterane paliko savo 
darbų Stambiausi jo meno kū
riniai yra Paduvoje (1303- 
1305). Kituose miestuose taip 

jjų išpuoštos prancižĮmnų

Tolimesnėje darbotvarkėje 
apsvarstytas klausimas dėl pa
sirodžiusio spaudoje pranešimo 
apie važiavimą į okupuotą Lie
tuvą lietuvių-amerŠdečių krep
šininkų vieneto, pasivadinusio 
“Lithuanian Sporte and CuL 
tural Acthitieg Committee,

Trumpu laiku jis taip išsilavi
no, kad net pralenkė savo mo
kytoją.

Dantės amžininkai
Giotto buvo Dantės amžinin

kas ir jo didis draugas. Todėl 
minėtas poetas yra pavaizduo
tas Asyžiaus bazilikoje kaip

nės moralę, kaipo skaldymai 
iK*wrH| Tmsgo niitiarymo 
Kovoje prieš Mėtotos pavergė
ją. Kadangi tokie veiksmai prio-

Taip sakant, dailininkas Giot
to, vos šimtmečiui praėjus nuo 
šventojo mirties, Asyžiaus bazi
likos sienų freskų paveikiuo
se alegorijomis pavaizdavo jo 
gyvenimo epizodus. Tuomet 
Pranciškus buvo visiškai su-

LiętuvSka vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuošali vieta 
poŪBui su šrimocū ar pavieniui. Atskiros kabinas su virtuvėm. 
Modemiški niiegami kambariai su asmeniškom voniom. Geras 
mabtas, maudymosi teniso aikštė ir kiti Aidimai Netoli
nuo Lake JGeorge ir kitę ešery. Gero* aplinkybės žuvauti, pasi
grožėti kalnų vaizdais ir"pakvėpuoti kalnų oru. Visi maloniai kvie- 
&Bttl pnteitti atostogas arba sustoti pernakvoti. Informacijų ar 
užrisakynm zrikita krriptiit •.

MANAS LEMA. Atimi, N.Y. 12810; K (518) NA 3-5750

Paskiau Dantė savo “Dieviš
koje Komedijoje” apgieda 
meno lenktynes:

“Kadaise galvojo Cimabue tu
rėti meno darbų lauką; dabar 
visi tik aukštam ir giria Giotto, 
taip, jog pirmojo vardas ap
temsta” (Skaistykla, XI,94).

Iki 30 metų amžiaus apie 
Giotto jaunystę nieko nežino
ma. Tik 30 m. amžiaus —jau 
kaip menininkas — jis buvo tik
ras šv. Pranciškaus sūnus.

Dekoruoja baziliką 
-"'£205 tuometinis prandško- 
nų ordino generolas Jonas da 
Muro Giottui pavedė išdeko- 
ruoti šv. Pranciškaus bazffiką 
Asyžiuje. Ir čia yta Giotto gar
bė ir pirmasis italų mokyklos 
pavyzdys. Menininkas čia sekė 
šv. Bonaventūros parašytų šv. 
Pranriftaus gyvenimą. 21^ pa
veiksią pats menininkas plėšė, 
kitus 7— mokmiaL Tai gal ar
timiausiai nuostabus šv. Pran
ciškaus gyvenimas istorijos 
freskose, kur atoiępinrii tikras 
Kristaus paveikslas, čia buvo 
duoti tikri Poverello gyvenimo 
epizodai, kuriuose turėjo atsi
spindėti jo darbai ir vietos, kur 
jis gyveno; turėjo taip pat ap
imti visas vietoves, žmones, 
drabužius, architektūrą.

Giotto — piemenukas, pa
skui italų menininkas ir archi
tektas. Nuostabi Florencijos 
katedros varpinė pastatyta pa
gal jo planus. Yra net daugybė 
įvairiausių pasakojimų apie jį, 
pvz., ranka galėdavęs nupiešti 
tokį tikslų apskritimą, kokio 
nepralenks joks tobuliausias in
strumentas. Dėl šio talento li
kęs priežodis: “Apvalus, kaip turi jo garbę ir ano žvaigždė 
Giotto pieštas!” pritemo”.

Buvo didžiausias ankstybojo

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

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta OMeifo pužo, bertų ir k. dekoratyvinių 
medžių paritu. Daug vietos poilsiui ir fcddfmams • Erdvūs kamba
riai, rami ir jauki aplinkuma • Visai arti Uitos srovės, privatus 
atviręs jOros platus (7 mitu pėsčiom) • Geras lietuviškas maistas

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGSĖJO 
MŽN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis DR. ED. JANSONAS, 15 RO6EDADE ?T. BOSTON, 
MASS. 02124. TEL. 288-5099, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai j vilų 
AUDRONE — CAPE COD, MASS. 02655, MARUA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią grafriansiį ir didžiausių 
Cape Cod žalumynuos paskendusia lietuviškų pajūrio vila.

prantamas. Jo ordino gyveni
mo pavasaris ttžttsjo visų anų 
laikų pasaulį, tais jam dar ne
buvo apdulkėjęs, na sentimen- 
tolus ir nei pouonai sujauk-

maniat Net jo mdttdsi fetak- 
tyidaudami varžėsi Name dar
be, kol visa Asyfiaus bazilika 
buvo Mitekoreota Švento gyve
nimo poema. K visų didfiau- 
mų Giotto freskose PnmriĮĮoktts 
portretų, gal ^pūdingttttatos 
yra pop. Inocento tijį tortai, 
kur jatoMtoHs PrtndŠlMS tavo 
pečiais parėmė begriūvančią 
Laterano baziliką. CM yra jau
nystė, jėga ir diarakteris jo 
veide; iš to jo naujo ideafižmo 
yra gimęs tvirto tikėjimo ėbtii- 
ziazmaš ir džiaugsmas bfisimo- 
siom žmonijos kartom.

Giotto mirė 1337 * sausio 8. 
Florencijos katedroje ant Giot
to antkapio lotyniškai įrašyta: 
“Credidit ut Cimabos pieturae 
castra tenere, sic temūt vivus, 
nunc tenet astre ’ poli” —

Išklausytas Tarybos pirm. A. 
J. Rudžio pranešimas iš jo nu
veiktų darbų, keliant okupuotos 
Lietuvos reikalą JAV vyriau
sybėje Senate ir Jungtinėse 
Tautose.

Kitas Izraeiio-Arabų karui ir 
Sovietų Sąjungai paskelbus Iz
raelį agresoriumi, buvo nusiųs
tos telegramos JAV preziden- 
taip v aisty Dės uepartainenun, 
JAV ambasadoriui prie Jung. - -
Tautų, Izraelio atsakingiem pa- 
rpigirnim laiškai senatoriam ir ^avtadfių paaiškėjo, kad 
dičEtiajai Amerikos spaudai, yraSvresos-Stirtaros
kur buvo išdėstyta ir priminta Federacijos pirmininkas Rai- 
Laetuvos okupacija. I praneši- Mieželis, teis afeto
mus gauta daug atsiliepimų iš T^u^a organizaciją Amerikos 
atsakingų paregimų ir atitinka- tarytoje ta kttate
mi rašiniai tilpo amerikiečių ** orgaBanajoa «Mo- 
apaudoje. vaas’
- A. Rudis išdėstė, kad rūpina- xMigima 

si 1968 Lietuvos nepriklauso- 
mybės 50 metų atstatymo su- 
taktios paTninėiimn. Tuo reika- aiszirūs organizacijos
ta dedamos pastangos gaut spe- 7™“, MaMn^o dėlBi jrtnk»> 

dalų JAV pašto Ženklą Gavus 
ženldą, vasario 16 numatomas 
ta proga baimingas kongresas 
Washington, D.C., dalyvaujant 
aukštiem amerikiečių pareigū
nam, politikam ir visuomoiės 
veikėjam. Tas daroma šios ša- tt , ,,
lies soattoėie kad Lietuvos var- Atoernma uetunų Tmry- 
dasplafiau nuskambėtų. Jeirei-
kėtų planą keisti, tai kongresas reae*
įvyks taip pat sostinėje ra*4wKįiafiką —
1968 Mrtefio mėn. tokhi pat di- “apmmream šį klausimą ir

Liepos mėn. pradžioje A. Ru
dis, grįždamas iš Korėjos, buvo 
sustojęs Los Angeles, Calif., lie
tuvių kolonijoje, padarė prane
šimą vietos lietuvių visuome
nei, tarėsi su vietos Amerikos 
Liet Tarybos veikėjais.

94-17 Jamaive Aw., Woodhav®n, N.Y. 11421 — TeL Hl L7747

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

w^idžhilė pšrea^įi tayga; 
tari dar tik; ynding ir tuną- __ _ __ __

Jubiliejaus progE, pop. Pau- tą, bet jau surado mota^: mo- totą ėjo pro' šdį menkinto
liūs VI konventaąių-pranciško- tiną žemę, kuri jam vaisas ir Čhnabue. Tuo tarpu Giotto ak-
nų generolui pasiuntė telegra- gėles dovanoja, ir šiaudus jo menyje braižė avelę. Meoinin-

_ 8 kį’ nustebęs paklausė. “Kas
surado ir pttmuostaB savo aekė- tave mokė?” “Nieks”. — 
jus. Nepamirštamas taip pat ir 
brolis vilkas, broliai paukščiai, 
jo nuosavas kūnas, kurį jis 
“troliu astiu” vadino, o paga
liau ir sesuo mirtis, kuri Pran
ciškų nuvedė įamžinybę...

Chesterton sako: “Sv. Pran- apsidžiaugęs, sakė: “Eičiau, jei 
ciškus gyveno paprastume ir mano tėtis teistų!” Gavęs iš tė- 
neturte, vis dėl-ta buvo prisiri-veHo leidimą, Giotto Svyko. 
šęs prie mažos prabangos skiau
telės, būtent: prie riterio pa
pročių”. Ir tikrai, Giotto paro
do. Pranciškaus tuos cha- 
rakteno bruožus.

Akmenyje braižė aveles 
Pagal istorinius duomenis, 

Giotto buvo gimęs 1267 Ves-
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Pašventinta nauja koplyčia IŠ VISUR
Rugpiūčio 6 tėvų pranciško

nų vienuolyno sodyboje, Ken- 
nebunkporte, Maine, įvyko tra
dicinė metinė gegužinė-pikni- 
kas. šiemet buvo ypatinga 
šventė — pašventinta vienuoly
no koplyčia. Mišias aukojo ir 
Porcinkulės koplyčią pašventi
no Portlando diecezijos vysku
pas Petras Gerety, jam asista
vo tėvai Benediktas Bagdonas 
ir Augustinas Simanavičius, pa
mokslą pasakė provincijolas tė
vas Leonardas Andriekus, iš
ryškindamas žmogaus aukos 
reikšmę.

Lietuviai praturtino 
Amerikos kultūrą

Po šventinimo iškilmių vys
kupas tarė labai prielankų lie
tuviam žodį. Priminė bolševikų 
pavergtą Lietuvą ir išreiškė vil
tį, kad ji vėl bus laisva. Gė
rėjosi lietuvių kultūrine veikla, 
meniškai pastatyta tėvų pran
ciškonų koplyčia ir dideliu lie
tuvių įnašu į Amerikos kultū
rą. Taip pat pastebėjo, kad tė
vai pranciškonai yra sutelkę 
daug lietuvių menininkų kūri
nių. Ragino lietuvius ir toliau 
tokiu pat uolumu vystyti savo 
literatūrą, meną ir muziką. Pa
dėkojo pranciškonam, meni
ninkam ir visiem aukotojam, 
prisidėjusiem prie koplyčios 
statybos.

Meninė programa
4 vai. popiet erdvioje Šv. An

tano gimnazijos salėje, vado
vaujant tėvui Augustinui Sima
navičiui, bostoniškės ponios 
Ivaškienės tautinių šokių grupė 
gražiai pašoko keturis tautinius 
šokius: audėjėlę, gyvatarą, line
li ir suk, suk ratelį, šokių tar
pais Birutė Adamavičiūtė su di
deliu įsijautimu ir gyva žodžio 
išraiška padeklamavo du eilė
raščius lietuviškai ir vieną ang
liškai.

Visą šventės iškilmingumą 
sutrukdė blogas oras. Pirmiau
sia, Massachusetts valstijoje iš 
ryto lijęs smarkus lietus sulai
kė daug žmonių, gi vietoje ap
siniaukęs oras, o prorečiais ir 
smulkus lietus neleido atviram 
ore prie Liurdo grotos laikyti 
iškilmingų pamaldų.

Meno paroda
Gimnazijos salėje dailininko 

K. Žoromskio iš tėvų pranciš
konų meno lobyno surengta 
meno paroda. Išstatyti 22 daili
ninkų kūriniai: 36 paveikslai, 
dvi skulptūros ir du A. Tamo
šaitienės kilimai. Be to, dar į- 
vairių lietuviškų audinių rinki-

Kun. j Kubilius Šventina prof. V. Manelio paminklą šv. Kazimiero kapi 
nčse Chicagoje

Iškilmės Kennebunkporte

nys. Kuriniai išstatyti šių me
nininkų: V. Igno, A. Galdiko, 
A. Košubienės, V. Kasiulio, V. 
Vizgirdos, Pr. Gailiaus, T. Va
liaus, K. Žoromskio, B. Murino, 
P. Kiaulėno, V. Jonyno, A. Var
no, Arbit Blato, J. Rimšos, J. 
Pautieniaus, J. Vaikšnoro, V. 
Petravičiaus, B. Murino, R. Vie
sulo, V. Košubos skulptūra ‘Rū
pintojėlis’ ir V. Jonyno skulp
tūra “Šv. Pranciškus”. Tai bu
vo išstatyta tik koks trečdalis 
visų turimų pranciškonų meno 
kūrinių. Tai didžiausi Ameriko
je lietuvių meno mecenatai.

Meno parodą aplankė ir vys
kupas P. Gerety ir pasirašė sve
čių knygoje. Meno paroda su
rengta sąrišyje su vykstančia 
Kennebunkporte Ekumenine sa
vaite, kurios komitetas sudary
tas iš 14 įvairių konfesijų dva
sininkų. Iš tėvų pranciškonų į 
komitetą įeina Tėvas Augusti
nas Simanavičius, jis daugiau
sia ir rūpinosi meno parodos 
parengimu. Ekumeninei savai
tei paminėti išleistas specialus 
leidinėlis “Openwide”. šio lei
dinėlio vienas puslapis (8) pa
skirtas ir lietuvių menui nu
šviesti.

Vienas iš gražiausių meno

Žemę pamilę—dangaus ilgėk įmes 
Prof. V. Manelio mirties metimy proga

Milžiniškose šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Chicagoje 
jau šimtai paminklų pastatyta 
tiem, kurie Amerikon atvyko 
po II pasauk karo ir čia išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo. Tarp vi
sos eilės daugiau ar mažiau ži
nomų lietuvių paminklų šį kar
tą akys nukrypo į tą neperse
niai išdygusį skulpt. P. Aleksos 
projekto paminklą, kuriame iš
kalti žodžiai “Žemę pamilę — 
dangaus ilgėkimės”. Tai pa
minklas, ženklinąs a.a. prof. dr. 
V. Manelio amžinojo poilsio 
vietą. Profesorius mirė prieš 2 
metus, 1965 rugpiūčio 2. Ko
kia tai populiari buvo asmeny
bė, liudija vien tas faktas, kad 
per 50 metų, kai eina “Drau
gas”, dar nė vieno kito asmens 
mirtis to dienraščio puslapiuo
se nebuvo sukėlusi tiek už
uojautų, kaip prof. Vito Mane
lio, kuris mirė staigiai ir ne
lauktai, širdies smūgio ištiktas. 

kūrinių Kennebunko apylinkė
je yra vienuolyno koplyčia. Čia 
menininkų talentas, rašo leidi
nėlis, sudaro pilną išraišką, pri
trenkiančią žiūrovą. Architekto 
(iš tikrųjų, dailininko V. Jony
no) jėga ir įtikinamumas jaučia
mas kiekvienoje net nereikš
mingoje baldų detalėje, net 
švęsto vandens indelis tampa 
stebinančia metalo skulptūra. 
Ant sienos stebinančiu būdu iš
reikštos Kryžiaus Kelių skulp
tūros yra paimtos iš turtingo 
lietuvių grafikų meno.

Milžiniški langų vitražai stie
biasi nuo grindų iki lubų su 
naujoviška jėga, įvykdyta iš 
stiklo ir akmens skulptūrų de
rinio. Altorių supa dar visai ne
matytų religinių simbolių visu
ma, būdinga Lietuvai.

Pabaigoje pastebi, kad visas 
tas meninis kūrinys yra žymaus 
grafiko ir dekoratoriaus Vatika
no paviljono pasaulinėje paro
doje New Yorke.

Puslapio viduryje įdėtas V. 
Jonyno dekoracijų iš Vatikano 
pavilijono paveikslas. Iš Vati
kano pavilijono skulptūros ir 
dekoracijos buvo atgabentos į 
Kennebunkportą, ir tėvai pran
ciškonai pastatė iš jų pamink
lą Tylinčiai Bažnyčiai.

Koresp.

“Žemę pamilę — dangaus 
ilgėkimės” — tie giliai pras
mingi žodžiai, iškalti ant pro
fesoriaus paminklo, yra paimti 
iš jo užrašų. Didžioji prof. V. 
Manelio gyvenimo dalis juk 
buvo skirta žemei. Pats kilęs 
iš mažažemių Aukštaitijos ūki
ninkų, kur šeimoje augo 10 vai
kų, sunkiai veržėsi į pradinį 
bei vidurinį mokslą, nes reikė
jo grumtis su lėšų stoka. Bai
gęs gimnaziją, pasirinko agro
nomijos studijas. Jas baigęs, 
sugrįžo į tą pačią Dotnuvos Že
mės ūkio akademiją ir joje dir
bo iki pasitraukimo iš Lietuvos 
1944 rudenį. Darbą čia pradė
jęs kaip vyr. laborantas, ilgai
niui jis pasiekė docento ir pro
rektoriaus pareigas. Nuo 1931 
iki 1944 Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijoje išaugino šimtus 
naujų agronomų, taip reikalin
gų Lietuvos žemės ūkiui, kurį, 
gražiai pražydusį, vėliau visiš
kai sunaikino komunistų prie-
varta įvesta kolchozinė siste
ma.

Kai okupacijos siaubas prof. 
Manelį išrovė iš Lietuvos, jis 
daug širdies padėjo organizuo
jant Pabaltijo u-tą Pinnenber- 
ge, Vokietijoje, ten eidamas 
žemės ūkio fakulteto dekano ir 
lietuvių sektoriaus rektoriaus 
pareigas iki išvykimo į JAV 
1948. Atvykęs į Chicagą, papil
domai studijavo verslo admi
nistraciją ir 1953 įsigijo magis
tro laipsnį. Iki pat mirties dir
bo mokslinius instrumentus ga
minančios įmonės administraci
jos vadovaujančioje vietoje. 
Bet, kaip iš velionies laiškų 
matyti, jis čia duso, ilgėdamasis 
žemės: “Vis niežti sava profesi
ja, rūpi įsileisti į truputį giles
nius dalykus, negu kasdieninė 
tarnybinė rutina'.. .”

Dangaus ilgesį prof. V. Ma
neliui šioje žemiškoje kelionė
je aišku, kėlė jo giliai krikš
čioniška pasaulėžiūra, tikėji
mas į amžinąjį gyvenimą. Prof. 
B. Povilaičio žodžiais: “Tačiau 
buvimas geru kataliku ir įsitiki
nusiu ateitininku Maneliui ne
trukdė bendrauti ir su kitaip 
galvojančiais ir aplamai skir
tingų Įsitikinimų žmonėmis. Tai 
natūraliai kilo iš jo Įsitikinimų, 
kad kiekvienas žmogus — Die
vo kūrinys, o kitos skirtybės 
yra daugiau tik antrinės”.

Štai dėl ko jo staigi mirtis 
prieš du metus taip stipriai su-

Philadelphijos ateitininkų šventėje kalbą sako Juozas Gaila, šalia Vytautas Volertas, Edvardas Skladaitis 
ir Danutė Muraškaitė. Nuotr. K. Cikoto

VISO PASAULIO
Po II pasaulinio karo atvykę 

į Ameriką lietuviai gydytojai 
pradėjo organizuotis. Ohio lie
tuvių gydytojų organizacijos už
uomazga pasireiškė 1950 gruo
džio 31 Clevelande. Lietuviam 
gydytojam susiorganizavus Il
linois, New York, Michigan val
stijose ir Kanadoje, Chicagoje 
1957 gimė Amerikos ir Kana
dos Lietuvių Gydytojų Sąjunga. 
Taigi jau 10 metų. 1963 Chi
cagoje išbujojo į Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjungą.

Sąjunga gali skaičiuoti iki 
700 narių, kurių yra visuose pa
saulio kampuose. Sąjungai pir- 

krėtė ne tik šeimą, bet ir visą 
lietuvišką bendruomenę, nes 
lietuvių tauta ir išeivija neteko 
ne tik plataus masto mokslinin
ko, visuomenininko, bet ir di
delio toleranto, taip mums dar 
reikalingo.

Prieš porą savaičių kartu su 
kun. dr. J. Kubilium ir prof. 
B. Vitkum aplankėm Manelių 
sodybą Lackport, III., kur dabar 
gyvena našlė agr. Faustina Ma- 
nelienė, vis tebegaubiama gi
laus liūdesio. Kiek daug čia erd
vės, žalumos, medžių, krūmų, 
šiltadaržių, gėlių lysvių. Koks 
neapsakomas žemės grožis supa 
šią sodybą. Štai profesoriaus 
darbo kambarys tebestovi toje 
pačioje padėtyje, kaip kad jis 
paskutinį kartą sėdėjo prieš du 
metus: tos pačios knygos, užra
šai, rankraščiai, nuo sienos žvel
gia jo senutės motinos port
retas. Regis, profesorius čia 
tuoj vėl sugrįš ir tęs darbą iki 
vidurnakčio, nes, va, dar ne
baigtas ilgiausias rašinys apie 
kan. prof. F. Kemėšio veiklą 
Lietuvoje, taip pat paskaita 
“JAV žemės ūkio politikos pa
grindiniai bruožai” ir visa eilė 
kitų darbų.

Nauja čia tik tas. kad kruopš
čiai surinkti keli šimtai užuo
jautos telegramų, laiškų, mišių 
aukų sudėti profesoriaus darbo 
kambaryje aiškiai byloja skau
džiąją tiesą, kad profesorius Į 
savo darbo kambarį jau nesu
grįš ir kad šis kambarys, naš
lės ir sūnaus stropiai prižiū
rimas, pasiliks kaip šviesaus 
profesoriaus atminties muzie
jus. Kitas didelis ir gražus 
mostas prof. V. Manelio atmini
mui tai dr. J. Girniaus knyga 
“Laikas ir idealas”, kurios iš
leidimą finansavo Faustina 
Manelienė ir sūnus dr. Juozas 
Manelis.

Išsiskiriant F. Manelienė pa
sakojo. kad 1965 rugpiūčio 2 
rytą prof. V. Manelis iš savo 
sodybos i darbą išvyko sveikų 
sveikiausias. Žinia apie mirtį, 
pranešta tiesioginių viršininkų 
ir su užuojautos pareiškimais 
atvykusių lietuvių, buvo dau
giau negu baisi. šiandien, 
dviem metam praėjus nuo pro
fesoriaus V. Manelio mirties, 
mes. išvykdami iš Manelių so
dybos. tebejautėm gedulą ir 
tuštumą.

VI. Ramojus

LIET. GYDYTOJAI Į C LEVITAM)!
mininkavo dr. Montvydas, dr. 
S. Biežis, dr. V. Tauras, o šiuo 
metu — dr. S. Budrys.

Sąjunga reiškiasi per savo 
biuletenį, kurį redaguoja dr. M. 
Budrienė, o leidžia Illinois L. G. 
Draugija.

Sąjungos suvažiavimai vyks
ta kas dveji metai, šį suvažiavi
mą, kuris įvyks rugsėjo 2-3 
Sheraton Hotel Clevelande, 
PLGS valdybos įpareigota, ruo
šia Ohio Lietuvių Gydytojų D- 
ja, kuriai vadovauja pirm. H. 
Brazaitis, vicepirm. E. Lenkaus
kas, sekr. J. Skrinska, ižd. A. 
Martus, narys V. L. Ramanaus
kas.

Į suvažiavimą kviečiama lie
tuviškoji visuomenė ir ypatin
gai lietuviškas jaunimas. PLGS 
valdyba yra pakvietusi į suva
žiavimą diplomatus, PL Bend
ruomenę, Altą ir Vliką.

Suvažiavimo pradžia — rug
sėjo 2 d. 3 v. popiet. Po suva
žiavimo atidarymo iškilmių bus 
2 paskaitos: dr. Šaulys “Me
dicina Lietuvoje” ir dr. Paproc- 
kas “Išvaizda ir asmenybė.” 
Ten pat 7 v.v. — pasižmonė- 
jimas (kokteiliai). Meninę pro
gramą atliks Stasys Baras, An
drius Kuprevičius ir Darius 
Lapinskas. Po meninės progra

VVORCESTER, MASS.
Vietnamo karo veteranas

Rugpiūčio 1 Rimvidas Dė
dinas grįžo, ištarnavęs sava
noriu trejus metus kariuomenė
je ir paskutinius metus dalyva
vęs Vietnamo kare. Išėjęs sa
vanoriu į kariuomenę ir atlikęs 
bendrą apmokymą, lankė heli
kopterių mechanikų mokyklą ir 
pasidarė penktos klasės specia
listas. Vietname dirbdamas he
likopterių mechaninėse dirbtu
vėse, dažnai buvo komunistų 
partizanų užpuolamas. Taip pat 
tekdavo vykti į priešų užimtas 
pozicijas taisyti pašautų ar su
gedusių helikopterių, kelias die
nas praleisti džiunglėse ir būti

Alto pranešimas
(atkelta iš 4 psl.j 

sos-Santaros Federacijos Valdy
bai, kad jų atstovo Amerikos 
Lietuvių Taryboje p. Raimundo 
Mieželio dalyvavimas organi
zuojant sportininkų išvyką Į o- 
kupuotą Lietuvą, kaip lietuvių 
spaudoje buvo pažymėta, yra 
nesuderinamas su Amer. Lie
tuvių Tarybos nario pareigomis 
ir todėl prašoma jį atšaukti ir 
paskirti kita atstovą".

Toliau apsvarstyti kiti organi
zaciniai ir administraciniai rei
kalai.

Posėdžiui pirmininkavo A. J. 
Rudis, sekretoriavo dr. K. Šid
lauskas. dalyvavo — E. Bart
kus. T. Blinstrubas. dr. VI. Ši
maitis. L. Šimutis. J. Talalas, 
.J. Zuris. dr. K. Valaitis ir M. 
Vaidyla.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Biuras 

mos — vakarienė ir pasilinks
minimas.

Sekmadienį, rugsėjo 3, Šv. 
Jurgio parapijoje 9 vai. pamal
dos už mirusius sąjungos na
rius. Po pamaldų lankymas dr. 
J. Basanavičiaus ir dr. V. Ku
dirkos paminklų Lietuvių kul
tūriniuose darželiuose. 11 vai. 
tame pačiame viešbutyje įvyks 
PLG Sąjungos organizacinis 
susirinkimas, kurio metu bus 
išrinkti nauji valdybos nariai. 
Tuo pačiu metu gydytojų žmo
nų Pagalbinis Vienetas, ku
riam vadovauja p. Eimontienė 
ir p. Lenkauskienė, suvažiavi
mo viešniom ruošia iškylą į 
Clevelande Meno muziejų. Jom 
apie meno turtus aiškins Min
daugas Nasvytis, ruošias kultū
ros istorijos doktoratą. 3 v. po 
pietų prasidės mokslinė suva
žiavimo dalis. Tema — aukštas 
kraujo spaudimas. Mokslinei 
programai vadovaus dr. A. Ki
sielius, o programos dalyviai — 
dr. G. Balukas, dr. V. Bergas, 
dr. M. Eimontas, dr. J. Mes- 
kauskas ir dr. J. Valaitis.

Suvažiavimo uždarymo metu 
bus pristatyta naujai išrinkta 
PLGS valdyba. Vakare atskirų 
korporacijų ir jaunimo pasi- 
žmonėjimai ir pasilinksmini
mai. V.L.R.

mirtinam pavojuje.
Paklaustas, kaip jaučiasi A- 

merikos kariai Vietnamo kare, 
R. Dėdinas atsakė, kad jie jau
čia atlieką didelę pareigą, kad 
jie ten reikalingi, kol kraštas 
bus išvalytas nuo priešų. Tik 
juos labai nervuodavo Ameri
kos spauda, kurioje su di
džiausia sensacija aprašomos 
pacifistų demonstracijos bei 
žurnalistų pasisakymai prieš 
Vietnamo karą.

Rimvidas yra gimęs 1943 
Kaune miškininko Jono IrVac- 
lovos Dėdinų šeimoje. Jo tėve
lis savo laiku buvo Seinų ir vė
liau Kazlų Rūdos urėdijų urė
du. Vokietijoje gyveno Liube
ko stovykloje. 1951 atvyko 
į VVorcesterį. Rimvidas mokėsi 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
loje, Classical High School ir 
dvejus metus Industrial Tech: 
nical Institute VVorcesteryje. 
Dabar pasilsėjęs mano toliau 
tęsti studijas elektronikos srity
je.

Laimingi tėvai, sulaukę svei
ko sūnelio iš Vietnamo karo. 
Maironio parke buvo surengę 
sutiktuves, kuriose dalyvavo 
Rimvido ir tėvų bičiuliai bei 
artimieji. Dėdinų antras sūnus 
Saulius atlieka karinę prievolę 
Korėjoje. Tikimasi, kad ir jis 
laimingai sugrįš.

Ateitininkų stovykloje Ken
nebunkporte šiemet iš \Vorces- 
terio dalyvavo: Morta Kur- 
liandskaitė. Onilė Vaitkutė,Rai- 
mutė Gražulytė, Kęstutis l’ati- 
liukonis, Laima Pauliukonytė. 
Regina ir Rita Padolskylės. Li
nas Vaitkus ir Rita Žemaitytė.

— K. Almeno novelių knyga 
“Gyvenimas tai kekė vyšnių” 
surinkta M. Morkūno spaustu
vėje. Iš spaudos išeis rugsėjo 
pradžioje.

...— Rašomai istorinei studijai 
apie JAV lietuvių ekonominę 
veiklą reikalingi leidiniai: “The 
Lithuanian Booster". “The 
Booster”, “Tarpininkas”, “Met
raštis Lietuvių Biznio Rodyklė”. 
Amalgamated VVorkers unijos 
1919-1929 m. leistas lietuviškas 
laikraštis — “Darbas” ir kita 
tuo klausimu spauda. Kas tu
rėtų minėtų ar kitų Jungtinių 
Amerikos Valst. lietuvių eko
nominę veiklą liečiančių leidi
nių, prašomi Pasaulio Lietuvių 
Archyvui paskolinti arba dova
noti, kad vėliau ir kiti galėtų 
pasinaudoti. Adresas: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 111. 
60636.

— Pavergtų Tautų Savaitės 
proga, bei Darbininko 52 nr. 
suminėtų gubernatorių, specia
lią proklamaciją ta proga pa
skelbė ir Wisconsino guberna
torius Warren F. Knovvles. Pro
klamacija buvo perskaityta per 
AVisconsino Lietuvių dieną — 
Pavergtų Tautų Savaitės minė
jimą, kuris įvyko' liepos 23 šv. 
Teresės parapijos parke, Keno- 
sha, AVisc.

— Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
prisiųsdamas didelę auką Lie
tuvių Informacijos Centrui, ra
šo: “Mano manymu, Informaci
jos Centras yra labai svarbi 
institucija mūsų lietuviškame 
gyvenime. Nesigėdinkime pasi
rodyti plačiajai Amerikos vi
suomenei ir kitom tautinėm 
grupėm, kad mes esame darbš
ti, kultūringa, laisvės pavergtai 
tėvynei siekianti tauta. Linkiu 
sėkmės ir ištvermės.” (LIC)

— Los Angeles Lietuvių Ben
druomenė Lietuvių dieną ren
gia rugsėjo 10 Culver City, Ca- 
lif., Veteranų salėje. Programai 
atlikti yra pažadėjęs iš New 
Yorko atvykti aktorius Vitalis 
Žukauskas. Be to, bus vieti
niai solistai, tautiniai šokiai ir 
sporto žaidynės.

— Chicagos Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos mokyk
la, vadovaujant seselėm kazi- 
mierietėm, surinko 200 dol. au
kų religinei šalpai. Ši mokykla 
kasmet paremia savo aukomis 
LKRŠ labdaros darbus. Para
pijos klebonas prel. D. Mozeris 
maloniai tam pritaria. LKRŠ v- 
ba nuoširdžiai dėkinga už tokią 
kilnią ir apčiuopiamą jaunų 
moksleivių ir jų vadovų užuo- 
jautą kenčiantiem Bažnyčios 
darbininkam.

— Jonas Jasaitis, JAV LB 
cv pirmininkas, rugpiūčio 11 
buvo sukvietęs spaudos dar
buotojų pasitarimą, kuriame 
prašė daugiau dėmesio skirti li
tuanistiniam švietimui ir mo
kyklom, ypač artėjant mokslo 
metų pradžiai. Pasitarime daly
vavo: A. Gintneris, J. Vaičiū
nas, A. Pužauskas. J. Vaidelis. 
V. Liulevičius. M. Naujokas. 
Chicagos apygardos v-bos na
rė B. Vindašienė. Švietimo ta
rybos narys J. Tamulis ir cv 
nariai Z. Dailidka ir J. Ignalo- 
nis.

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

Be to. vakarinėse ateitininku 
stovyklos programose dalyva - 
vo Julė ir Zuzana Pauliukony- 
tės. kurios ten dirba vasaros 
metu

Tautos šventės minėjimas 
bus rugsėjo 10 d 4 \ popiet 
Maironio parke. Rengia vietos 
Liet. Bendruomenė. Pr.
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Nęw Jersęy

gyvas ir įdomus 
pobūvis. Naujų, daugumoje '

HEia< w-

gramą atliko šios meno pajėgu:
Solistė Irena Stankūnaitė • 

“Lietuva” (žodžiai Braadžto- 
nio) ir J' Stankūno “Vataffėliis”.

“Gyvą egi” (žodžiai K. Grigai-

Liudas Stųkąs, taipgi išplikyda
mas S. čerienės “Odė žuvu- 
siems partizanams” (A. Vąičių- 
laičię žodfiai). Jam akompema- 
vo pianistė Juliją Ęajauskaitė-

Piriną $mrtą teko išgirsti S. 
Cerienės jausmingo pobūdžio 
įairipi “Gyvenk greičiau”. Mų- 
įka," žo0wu ir išpildymas (dąi- 
oa~ fcuvp pačios 
kt^Į^tate.

Susjnąkųsięji tęsiau blausė
si Albano Pavąsapo ręčitįyje 
(Kaliiqnųjoje) užrekorduotas 
dainas, tarpe jų Onos Mętri- 
kienės “Nemunėlis” ir S. čerie- 
nės “Lietuves laukai”.

Literatūrinę programos dalį 
atliko Irena Veblaitienė ir Juo
zapas Ęoley-Bolevičius. L Veb
laitienė deklamavo eilėraščius, 
tarpe jų Antano Vaičiulaičio 

ir Kotrynos Grigaityfės” “Gy
vą esi”.

HĄŲJAą DĄINŲ 
RIH^I^IYS

Ką tik išleistas naujas lietu- 
vjškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
3§1 p$I., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Grąžiną šimukoniemė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 doL šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietuviškų 
dainų rinkinį galima įsigyti 
pas autorę, knygų platintojus 

je, 910 WiUoughby Avė., Broo- 
klyn, N.Y 11221.

RADIJO PROGRAMOS

Užsakė kitiems:

K

Bus. TeL 693-7845 Res. 789-9170
CLĄRENČ^ J,. JOHN 

Licerised Ęlectrical Contractor 
Industrial, C6minerc£al, Residential

Ved. AEG bRAGŪNAVK 
WBMf-FM 95.7

OISPCĄY

UeisLot 
risi 
CalI 201 - 3*8-591$9

lyn, N.Y. 11221.

DPSTON. MASS.
Vedėjas ’ 

PETRAS VISGINIS, 
173 Ąrthur St- 

Brockton, Mass. 02402 
Tel 586-7209

WHIL - 143UkH. Mėdford, Man. 
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 yiĄ

* BOsYONC MASS ' 
Vedėjas 

STEP. 1ONKU3 
WLYN ~ 1360 knocycles 

ir FM 101.7 banga ”
Sekmadieniais nuo i -1^0 vaL p*.

BOSTON, V/OBCESTER 
pROCKTON, T 
vedėjas P. VOVSTNTS 

173 Arthur ŠL, Brockton 18, Masa. 
’ ' Tet JH6-t2dė 4 

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKQX, Frami^gham, M 

Sekmadieniais g-9 vaL ryte'

RADIO VALANDA 
girdima kiekv. SeStadięnl 3-4 p.p. 
iš Detroito'stoties JLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patrida Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Dėtroit, Micb. 
48227; tel. 273-2224.

TeL: 249 - 4502
SekmadMni — nuo tą iki 1 pp.

*ftTSBtfRdH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgfc., Penna. 15228 

Tol 568-2754
Sekmadieniais 12:00 j|d 12:30 v. p.p.

FhilaoelphiA, fa. 
WTEU 880 kUocydes 

bendruomenbs balsas 
1203 Green St, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
tettadleniala nu» 1^0 ik> 2:30 p^.

WATtB«URY,CONN. 
WWC0 - AM - 1240 
Vėd. ANT. PALIULIS

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmai 945 Ik? W40 «Jto

K

JbSb
W 1 
m

mnės vėnausus poėzuos. kąs
nius. Irena Veblaitienė ir Juo
zas BoleviSus jautriai ir vyku
siai atliko dafliosins literatū- 
ros programos antrąją dalį. 
Šeinųnįnkė Juliją Rąįauskaitė- 
Siušienė paskambino Chopino 
Preliudą D. Minor, Debussy — 
Mėnesienoje ir. Liszto Legendą 
(apie šv. Pranciškų).

Džiugu, kad mūsų meninin
kai kuria, rašo. Reikia tikėtis, 
kad be pasirodymų savajame 
meno ratelyje, bus duota gali
mybė ir plačiajai visuomenei 
išgirsti naują jų kūrybą, kuri 
taip svarbi mūsų lieturiškos 
nuotaikos išlaikymui.

ms.

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos pašto 

žąnklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: BaĮtic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, 6nt., Čanadą.

NAUJAUSI 
PRANCOŽŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI.' 

Įvairūs įęailinię 
t ir kailių 

papuošalų 
pasirinkimas

MAŲJ|
DARBININKO SKAITYTOJAI
Anna M. Petkavage, Bayside, 

N. Y., Anna Grenda, Lawrence,
kainos. Pardundame dideliams Mass., S. Remeza, Brpoklyn, N. 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda- - — - — 
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modėBus.

150 W. 28 St, New York, N.Y.
Patalpa No. 501.

TeL CH 2-1079 — CH 2-0535 ' „ , ; „ „
Atidaryta darbo dienomis 8-6; Šeš- Grebliūnas, Hartford, Conn., V. 
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio ‘

tbvMtiąn. Pųikvs lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoku 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo* 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriunas, 
A. Klimas ir W.R. Sctanalstieg.
Išleido lietuviai pranciškonai jųę 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol Galima už- lęą 
sisakytĖ

DARBININKAS 
910 WHtouaM>y Ava.

Y. 112Ž1

fir ne-
»•**

»* wM m «*$« bw»

FR 9-1842 — 4^5-6243 
Interior and cčterior residential and 
commercial. Fully insured, ęefereęces

RAYANS RESTAURAĮMT 
” E5nest ih Cątering

VVeddings, engagements, all sodai 
functions from 30-90 people com- 
fortably seated — 32-07 34th Avė 
Astorįa Tel. 278-8217 or RA 8-9820

D’s R ĖST AU R ANT
GRAdOUS DINING — Southern 
fried chicken, fried šhrimp, sirloin 
steak, vesi cutlet parmesan, roast 
LJ. duck, priihe ribs of beef au jus. 
202 B*wąy (MonticeUo Jnp). Montį- 
cello, N.Y. Open 7 days z

914 - 794-5430

POWDER HORN RANCH
Fęaturing Round and Sųuare Danę- 
ing Saturday nights reasonable rates 
on a daily and weekly basis come 
on over and ehjoy yourself phone 
914 - 434-5420 Loch Sheldrake off 
Route 52 N. Y.

Starlight Lake Motei—Marina Ex- 
cellent fishing boats rented and 
storage and picnic area and water 
ski school sportsman’s fumistied 
cottage available for weekly rentals 
on swinging bridge reservoir Mon- 
gaup Valley Tele 914 - 794-7013

Y., J. Bųbelis, Vokietiją, Vyt. 
Mačys, Worcester, Mass. B. Ba
lutis, England, J. Zimąntas, Al- 
bąny, N. Y., V. O. Bernier, M. 
D., Kew Gardens, N. Y., P. 
Gvildys, Staten Island, N. Y., 
J. Ulaitis, Clawson, Micb., A.

Jasaitis, Lewiston, Idaho, K. 
Povydis, Summerville, Mass., 
Anna Ligmont, Ozone Park, N.

V. Misiūnas, Elizabeth, N. J., 
A. Venckus, Venezuela, A. Ru- 
dzwick, Maspeth, N. Y., J. Bi- 
čiūnienė, Chicago, 01 Dr. P. 
V. Raulinaitis, Los Angeles, 
Calif., V. šnipas, Florai Pk., 
N. Y., S. Markarayičius, Na- 
shua, N. H

€AN€EL OR GHANGE
TęL: 367-3680

SEgvięĘ

ĘXTEFĮMINATION Roachęa A Ąn^s 
new fbirmula—$200 a room. Špedal 
rates given landiords, Stores & homė- 
ovraers. Six months guaran{ee on 
all work. Let GEORGE JULIO 
do it. TeI. AO 4-9291 area code 212

P^DRO QUĮMONES 
401139th St. Bronx 

Floor Scraping & Painting 
Aū Work Guaranteed 

CaH 669-4517

CaH 453-6447 773-2454
'R.G.AP. General Contractors ’

See us first for Free Estimate 
PAINTING - PLASTERING 
PLUMBING - CARPENTRY 

ELECERICAL INSTALLATION 
202 McDougal St Brooklyn, N. Y.

Emily-Kąy Bridal Salon 885 B’way 
bet. 41st 4ŽU Bayonne FE 9-8826 
Custom’made individuaHy stylėd 

from a loyr $6$ Ready-made gowns

tęx welborne 
HOME REMODELJNG 
ERATlONS-CATtPEJT] 
AH^Vork Guiaranteed

Dial 516 AT 6-8445

ĄRRO)^ PRIVĄTE CĄR SERVięE 
Door to Dįoor Service

Air Porįs, Thėaįers, Schools, Re
sorts. Dependabfe safe transporta- 
tion — 8515 12 Avė Bklyn 833-2037 
- 745-9660; if no answer 259-2621

Unusual Opportunrty — COSMETIC 
DISTR1BUTORSHIP from $50&00 
High Proftt* caH 828-9868 (Mon/to 
Frf. 9 AM to 5 PM) '91 r- 632-1253 
(daily after 5PM); all day Satūr- 
days and Sundays.

WAMTMD 8 MBN St*lt 
inmediatMy $125 and ig> K you 
tĮuahfy no exp the woric isbot haąvy 
age ' no tente car neeesaary tele 
te interfiev 914 DI S-8906 or $p-

YWO CO TNG <39 N<xtb SL 
IGddletom N.Y.

WANTEO EXP 60DYMEN
TO WORK ON BUSE6 1

Steady work — workneartame 
‘BODim

57 County Avė Seacpcus N J. 
Can 201-865-4910

CĄSEWORKEB8 M. ą. W. alao 
Counaellora 21 jdua fuil Ute ST- 
round for group homes* & group 
residence. Good Salary A Perabnnel 
Policy (212) JAckaon 2-3700 UfcL21.

PRESS OPERATOR
Rotary Tab Card operator expe- 
nenced preferred, bot wHl tralu if 
yHItng fn learn.

WATT8 BUSINESS FORMS 
25Q Hudeon St, N.Y.C.

267-9100

REPAĮR MAN

Electric Motors 
Fully Ezperienced .

CalI OL 8-2440 '

Skilled & Semi skilted
AIRCRAFT A AUTOMOTIVE

Electric & hydraulic mechaničs in- 
terested in cross training to aireraft 
testing equipment Interesting & 
challenging work & good benefits. 
Apply:

Director of Manufacturing 
P.Q. Box 567, Rye, N. Y.

or caH (914) 937-5300 ęxt 745 or 746

SALES TRAINEE — 
NO SALES EXP.

Necessary &Fm’l Svę Org.
Will train Substantial starting sa
lary & incentive incręases. Life in- 
come after 20 years. No travėl. CalI 
U L 2-5504. An egual Opportunity 
Employer (M/F)

PH0TOSTAT 
OPERATOR

Comml exp. for top graphic art 
studio in Mt. Kisco — 661-1060

Aldricb's Land O* The Sky Adiron- 
dacks Bolton area. Enjoy the beau- 
tiful view of Lalęe George from our 
recently installed swimming pool 15 
ąers of privacy—haven for children, 
2-4 bedrms, kitehen, living rm, bath 
$70-150 wk. CaH 518-644-9706, wrile 
H.’ Aldricii, Bolton Lahding.NY 12814

, MECHANIC-
ENGINEER

HOTEL

Refrigeration Licęnse Eastside 
Hotėl in’Midtown.

Hunter Lake Lodge, Parksville, N. 
Y. Exit 98 on Rte. 17 (Quickway) 
Swim BoaL Fish, Raceway elose by. 
Rms hskpg Cottages Bar-Lkjuor 
store on prelnises. Rates start $9 per 
person meals a day. Tel. 914

Salary $149.18 292-4269 Pfop. James W. Cozzette.

Tel. PL 5-4400 
.Ext. Ž14 or 224

Sunnybrook fun, frolic, relaxation 
for the entirę fanūly. New swim- 
ming pool, bdating, fishing at your 
front door. Eve. ėntertainment, de- 
lightful German-American meals, all 
Čhurčhes nearby, $52 and up wkly. 
during July & Aug. Special Spring- 
FaU rates. Eooklet 518 - 943-3131, 
Emest Bitter, Rd. 1, Catskfll 2, N.Y.

WANTED AUTO MECHANIC
* & 'TRUCK MECHANIC 

Chevrolet in Westchester County.
Steady work nice working conditions

5 day week 
CalI 914 WO 1-5100

Ask for Mr. Ą1 Lanni
ĘX^P 67 modern apartments near 
Moritreal Botanical Gardens, 15 min. 
by bus and Metro to Expo 67 site— 
direęt connečtlohs. Brochures & re- 
servatįoa stos on reųuest Milot Ap- 
artments (1963) Jnc. 3990 E. Sher- 
l^rąokę^St Montreąl, Canada — Tel.

WANTED EXP MACHINISTS 
.......... 1 First Člass

1 Second CUss 
Steady work FuH time 

MICRO INST '
127 Stagė Road Moriroe N.Y.

------ — — —

MALĖ - FEMALE ~
THE GLENDELLA

Ą Family Place 
BARRYVILLE, N. Y.

Telephone 914 - 956-2894

Summer fun in beautiful Sulivan
County. Į30 aerra (ĮveriocJdiįg the 
Deleware' Rivėr.1 Great žnmting on 
our property. Fully stocked bar,

DECORATOREXP. 
"in LAcor&oil 

Also Exp. in GoW Leą< 
ForLamp Mfg? 

. FINE AtmJfclBPS 
346 CarroU St, Brooklyn 

Tel. MA 5-6794 ' Mr. RM

Ką, rertlįMMi Dnteiai

elean} niodeni, reĖj&riaiąe.' 

Your tost 
HARRY ARNOLD

W8 DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
IDfiLYJE VISADA. Viršuje 
jrifltatom* bet kur JAV-ee.

Puputyrę, Ine.

— _ — -uit A* ■

▲lao exi>. CoUar ffrttora Steady

S|erUng Coat Co., |25 5th Avė.
BrooUyn. x
* Gan NE 8-7789 ask forMr. Buzib

OPEBATORS o® ladies, ępąts, U»- 
ing'setters and Uning makera — all 
aeetiens. Work near tame. Buay 
stop. Pleaeant atmosphere. Union 
si*u wwTi29 tsmiiy1:ąM0-1

ORERĄTORS 
. Qn Dresyes

Steady work. Good pay. Union stop 
' * Near ILR. and bus

. GROVE DREŠS
75 Bennington Avę. FBeeport 8-1330

DAT pr NIGHT 
ęr part time 

$120 patey'pluą big tipe 
Many opėnings in our 7 bars. 

Apply ih person only 
ąųy timę after 4 PM.

CLįlBT^hĮT .

ąoą 6tą Ayeųųe N. Y. C; (22 SL)

OPERATORS — on single needle 
sewing machine. Pleasant woridng 
cčmdittons. Work near tome. Ptetex 
Protective Products Inc^ 9 Grand 
St, Garfield, N-T. 201 - 779-4946.

WANTED EXP OPERATORS
On Ladies Sportswear

Complete garment or section work 
steady work paid holidays union 
shop Local 23. Bilt Rite Sportswear 
4132 Park Avė near ’Tremont Avė 
Bronx Tele 583-5930

RESORTS

TA SV«s>T-> 7-«3»

Stabpi Anteslds
' (ARMAKAUSKAS)

Gratorius - Balzamuoto jas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

STagfl 2-5043

FUNERAL HOME 
Mądęnd koplyčia - Air conditta*ed 

A. J. BALTON-BAI.TRŪNAS

A Notary Public 
660 Grand 8U Brooklyn 11, N.Y.

EV^rgreen $-6770

Jotseph Garšvą
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Theedere Wofinnm,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia ša 
..Air Condition

123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUS
FU.N1j1k.AL 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 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas <fienų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambri<J&e ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

KARLONAS 
FUNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. BA 9-1181

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

Jaękaon ^eigbts, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Auksas - sidabras * deimantai 
hdkrodžiai

9408 Jamaįca Avė. 
*hodhaveir 21, N > 

VI 7-2573

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

M US AN 14894

i
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Juozas Daubėnas, aktorius ir 
režisierius, rugsėjo 2 išvyksta 
į Portlandą, Maine, visam žie
mos sezonui. Naujame organi
zuojame Portlando miesto teat
re jis bus režisierius. Ten ma
no išbūti apie 7 mėnesius. Jis 
dėsto dramos meno dalykus 
New Yorko dramos akademijo
je.

Tautininku klubas, kuris 
yra 449 Grand St., Williamsbur- 
ge, laikosi gana gražiai, tvar
komas naujo vedėjo P. Gailiū- 
no. Pradėdamas rudens sezoną, 
klubas nori savo nariam pada
ryti staigmeną. Klubą kadaise 
yra Įkūręs Pranas Narvydas.

Šv. Jurgio parapijos pikni
kas buvo rugpjūčio 13, sekma
dieni. Ta diena buvo lietinga, 
bet ištikimų šv. Jurgio parapie- 
čių susirinko nemaža Į Pro- 
spect Hali daržą. Atvyko su sa
vo maistu ir kitokiais skanu
mynais. Visi norėjo pagerbti 
naująjį kleboną kun. B. Kru
zą. Dėl lietaus visas piknikas 
vyko salėje. Grojo Gene Mitch- 
ko orkestras, kuris savo šokiais 
pritraukė dar daug žmonių iš 
kitų svetainių. Apie 9 v. buvo 
vainikuota karališka šeima. Iš
rinkti tie, kurie gavo daugiau
sia balsų — karalaite išrinkta 
Marrie Nangeroni iš Castle 
Point, N.Y., karaliene —Helen 
Pachesa iš šv. Jurgio bažny
čios apylinkės, karalius John J. 
Witek iš Windsor PI. Visi jie 
buvo kleb. kun. B. Kruzo pri
statyti žmonėm.

Piknike atsilankė ir buvęs 
parapijos klebonas kun. A. Pet
rauskas. Piknikas praėjo gero
je nuotaikoje. Kitais metais vėl 
rengiamas piknikas toje pačio
je vietoje.

Pasaulio Lietuviu Gydytoju 
suvažiavime, kurs Įvyks rugsė
jo 2-3 Clevelande, Ohio, Shera- 
ton viešbutyje, gali dalyvauti ir 
gydytojų šeimų nariai bei sve
čiai. Dėl informacijų kreiptis 
telefonu JA 3-0398.

Gediminas ir Aldona Stasiu- 
kaičiai, gyveną New Britain. 
Conn., su dukrele Danute ir 
sūnum Jonuku rugpiūčio 19 iš 
New Yorko išskrido Į Meksiką. 
Atostogų metu aplankys Mexi- 
co City, Taxco ir Acapulco.

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.

8 Didžiulis, tradicinis
g “LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
I RADIJO PIKNIKAS
■
v rengiamas New Jersey apylinkės lietuviams
X įvyks

J Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 10
$ ROYAL GARDENS PARKE
0 990 E. HAZELW00D AVĖ., RAHWAY, N.J.

į
į Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Meninė programa 3 vai. p.p. 

Šokiai nuo 4 vai. p.p. grojant Gutauskų orkestrui.
Šokimo kontestai - Išlaimėjimai - Kiti įvairumai

$ Įėjimas $1.50
&
V Veiks DARBININKO spaudos ir plokštelių kioskas
•> Lietuviškų valgių bufetas

8 _ PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! —
y Visus maloniai kviečiame!

X Dr. J. J. Stukas. Direkt.
’t’
V Directions: ROYAL GARDENS PARK. 990 E. Hazelwood Avenue. 
“ Rahvvay. N.J. can be reached by Public Service Bus No. 62 from 
. Newark, Elizabeth or Linden. which stops at the front gate. Those 
v coming by car can take U.S. Highvvay 1. About 3 miles past Linden, 
Z bear right at Lawrence St. Circle and then around to the left. cros- 
$ sing tre highvvay. Proceed over the bridge and turn left on E. Hazel- 
a wood Avė. to the Park. On the New Jersey Turnpike. take exit 12 
y to Roosevelt Avenue, and turn right on Hart Street to Park.
t. '<vy. yaKK. >»: ■»- >a®c

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS 
REIKALAIS

Lietuviško kryžiaus komite
tas kviečia visus lietuvius ir vi
sų lietuviškų organizacijų atsto
vus Į viešą susirinkimą, kurs į- 
vyks rugsėjo 6 d. 8 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių klube, 69-61 
■Grand Avė., Maspeth, N.Y.

Bus svarstomi Įvairūs klausi
mai apie dabartį ir ateitį lietu
viško kryžiaus, kurs Flushing 
Meadovvs-Corona parke išstaty
tas kaip laisvės simbolis.

Viešame susirinkime bus 
stengiamasi susipažinti su vi
suomenės nuomone — ar šis 
kryžius ir toliau laikytinas ar 
panaikintinas. Lietuvių visuo
menė kviečiama atsilankyti ir 
išreikšti savo nuomonę. Kry
žiaus išlaikymo komitetas iš to 
galės padaryti sprendimą dėl 
tolimesnės veiklos.

Asmenys, norį susirinkime 
kalbėti, iš anksto prašomi para
šyti pirmininkui, pranešdami 
pavardę, atstovaujamą organi
zaciją ir kalbos temą. Tai pa
lengvins nustatyti susirinkimo 
programą. Pirmininko adresas: 
Peter C. Wytenus, 360 Palmet- 
to St., Ridgewood, N. Y. 11227.

George Seuffert, Sr., Seuf- 
fert orkestro įkūrėjas ir pirmas 
dirigentas, buvo pagerbtas spe
cialiu koncertu. Dirigavo Geor
ge F. Seuffert, muzikos pa
tarėjas New Yorko burmistrui. 
Koncertas įvyko Christ the 
King aukštesnės mokyklos au
ditorijoje, Metropolitan Avė. ir 
69 St., Middle Village, N. Y., 
rugpiūčio 20. Panašūs koncer
tai atliekami kiekvieną sekma
dienį, 3 vai. popiet Forest Park 
Music Grove patalpose, Main 
Drive — Woodhaven Blvd. — 
Glendale. Koncertai bus atlieka
mi iki rugsėjo 17. Įėjimas lais
vas. Lietuviai į šiuos koncertus 
mielai kviečiami.

Dr. A. (Šešplaukis-Tyruolis, 
profesoriaująs Indianos univer
sitete, atostogų metu lankėsi 
Washingtone. Buvo sustojęs 
New Yorke. kur bibliotekose 
rinkosi medžiagos moksliniam 
darbui. Iš New Yorko išvyko į 
Bostoną, iš ten į Montrealį pa
saulinės parodos apžiūrėti.

Dr. V. Paprocko kabinetas 
ryšium su lietuvių pasaulio gy
dytojų suvažiavimu Clevelande 
bus uždarytas nuo rugsėjo 1 iki 
rugsėjo 11.
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Kunigy Vienybės seimas bus 
rugpiūčio 23-24 Statler Hilton 
viešbutyje. Prasideda rugpiūčio
23 d. 3 v. pcpiet, posėdis ski
riamas organizaciniams reika
lam, informacijai. Rugpiūčio
24 d. 10 v. V. Čižiūnų pa
skaita — Lietuvių apjungimas 
savose parapijose, valdybos 
rinkimai, kun. V. Pikturnos pra 
nešimas apie liturgines refor
mas, kun. VI. Budrecko — apie 
muzikines reformas.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo, šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokštees galima įsigyti Darbi-
n i n k o administracijoje: 910 

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
DIDŽIAJAME NEVV YORKE

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

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vai.

Šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vai.
Atsimainymo (Maspethe) —11 

vai. (ir 8 vai. pirmą bei pasku
tinį mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N. 
Y.) — 11 vai.

Elizabeth, N.J. — 11 vai.
Newark, N.J. — 10:30 vai.
Paterson, N.J. — 7:30 ir 

10:30 vai.

Expo 67 Darbininko organi
zuojama ekskursija įvyks rug
sėjo 1-4. Autobusas su patar
navimais vietoje bei nakvyne 
asmeniui 52 dol. (N.J. — 56 
dol.) Su privačiu kambariu — 
60 dol. Užsiregistravę iki rug
piūčio 25 d. prisiunčia užstatą 
10 dol. asmeniui. Autobusas su
stos prie liet, bažnyčių Eliza
beth ir Kearny, N.J., rugsėjo 1 
d. 4 vai. popiet, prie pranciško
nų vienuolyno Brooklyne — 5 
vai. popiet. Prašoma nesivėlin- 
ti ir vežtis kuo mažiau daiktų. 
Įsidėti pilietybės dokumentus. 
Dėl informacijų kreiptis: Darbi
ninkas, 910 VVillougyby Avė., 
Brooklyn, N.Y. Tel. GL 2-2923, 
vakarais GL 5-7068 arba pas 
M. Šalinskienę VI 7-4499.

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

šv. Jurgio parapijos piknike iš k. J d. karalaitė Marie Nangeroni, buvęs šv. Jurgio parapijos klebonas kun. 
A. Petrauskas, karalienė Helen Pachesa, kaarlius John J. VVitek, kleb. kun. Bruno Kruzas, priekyje karalai
tės Michael Vaičiūnas. Nuotr. C. Binkins

lš k. j d. Geodfrey Hornung — Reingold bendrovės visuomeniniu ryšiu direktorius, Peter C. Wytenus — lie
tuvių kryžiaus komiteto pirmininkas, George S. Seuffert — dirigentas, muzikas patarėjas prie N.Y. miesto 
majoro. N.Y. valstybės senatorius Seymour R. Thaler. Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖ
Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa ir Lietuvių Vargoninin
kų ir Muzikų Sąjunga rengia 
Lietuvių muzikos šventę gruo
džio 10, sekmadienį, 4 vai. po
piet Franklin K. Lane High 
School, Brooklyn, N. Y. Tai 
bus įžanginė lietuvių muzikos 
šventė, pradedant minėti Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo 50 metų sukaktį. Šventės 
— koncerto programa jau pri
imta ir visi apylinkės chorai 
pradėjo rengtis. Pirmininkas 
V. Mamaitis ir visi chorų va

Parengimai Nėr/ Yorke
Rugsėjo 9 — Mokyklinio jauni

mo iškyla j gamtą. Sunkcn Mead- 
ows State Park. nuo 11 vai. ry-to 
iki 5 vai. popiet. Rengia LB New 
Yorko apygardos kultūrinis sky
rius ir jaunimo organizacijos.

Spalio 8 — ALKM S-gos New 
Yorko ir New Jersey apskrities su
važiavimas ir metinis 29 kuopos po
būvis Apreiškimo parapijos salėje.

Spalio 15, sekmadieni — Tylos 
Bažnyčios minėjimas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir salėje. Ren
gia Nevv Yorko katalikių moterų 
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 Nevv Yorko klubas. Knights of 
Columbus salėje. 86-22 85th St.. 
VVoodhaven. N. Y.
18 lapkričio — Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo minėjimas Maspetho 
parapijos salėje. Rengia Nevv 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. Lar.e 
HS. Jamaica Avė.. tVoodhaven. N. 
Y. Rengia Liet. Katalikų Religinė 
Šalpa ir Lietuvių Vargonininkų ir 
Muzikų Sąjunga.

Gruodžio 31 ■— Naujų Metų su
tikimas. Rengia Laisvės žiburio ra
dijas.

Numatomus perengimus pranešti 
LB Nevv Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N. v. 11418. Teief. Hl 1-9720. 

dovai stengiasi, kad ši nepa
prastos šventės programa bū
tu įspūdinga.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa organizuoja šią iškilmin
gą lietuvių dainos bei giesmės 
šventę siekdama ugdyti ir pa
laikyti lietuvių muziką, jos kū
rėjus ir visus muzikos meno 
nepailstančius darbininkus.

Rengėjai yra reikalingi di
džios paramos, todėl apylin
kės lietuviai bus prašomi tal
kon.

Rengėjai — LKRŠ ir LVMS

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistu įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia
jai, 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.“

Ieškoma moteris 2-3 dienom 
savaitėj drabužių išplovimui. 
Cleaning laundry 2 or 3 days a 
week — part time. No child- 
ren. Ideal housevvife. Telefone 
(516) HU 7-4596.

Ieškoma nuolatinė pardavėja 
moterų drabužių krautuvei. 
Dirbti reikia ne visą dieną. 
Reikia mokėti angliškai. Kreip
tis telef. 849-7240.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
pataisyti moteriškus drabužius. 
Darbą galima išsinešti namo. 
Kreiptis tel. 849-7240.

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

code numerio.

<• Cypress Mills sekcijoj išnuo
mojami 2 kambariai su baldais, 
virtuve, atskiru įėjimu. Arti Ja
maica traukinys. Tel. MI 7-37- 
96.

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

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

East Nevv 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.

AUTOBUSAI Į 
WASHINGTONĄ

Rugsėjo 10 rengiama kelionė 
autobusais į Washingtoną. Ke
lionė ten ir atgal — 10 dol. as
meniui. Žmonės bus paimti 
nuo Šalinskų šermeninės ir nuo 
Maspetho ir Brooklyno (Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės) baž
nyčių. Bilietus galima užsisaky
ti pas M. Šalinskienę ir klebo
nijoje iki rugsėjo 8. Autobusai 
išvažiuoja 7 v.r. ir grįš apie 11 
v. nakties.

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. Gyveninio 
aprašymą su rekomendacijo
mis siusti: 334 Harvard St. 
Apts., Ine.. 330 Harvard St.. 
Cambridge. Mass. 02139.

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

A. a. Juozo Krutulio vardu 
laidotuvių metu giminės ir ar
timieji vietoje gėlių sudėjo 300 
dol. ir įnešė Lietuvių Fondui. 
Aukotojai: po 30 dol.: L. Kru
tulis, po 20 dol. — E. Šmitas, 
VI. Mickūnas, po 10 dol. —A. 
Vieškalnis, B. Banevičius, J. 
Šilimas, J. Cereška, dr. S. Ja
saitis, J. Kapočius B. Bajerčius, 
A.L.T.S-gos Bostono skyrius, T! 
Janukėnas, Br. Galinis ir C. 
Mickūnas, po 5 dol. K. Šimėnas, 
P. Ausiejus, A. Vileniškis, A. 
Andriušienė, J. Vaičaitis, A. Sta- 
pulionis, W. A. Pelletia, A. Li
leikis, D. Nikolskis, A. Puske- 
palaitis, A. Matjoška, K. Nenor
tas, A. Januška, St. Griežė-Jur- 
gelevičius, V. Kubilius, B. Vel
tas, R. Veitas, L. Izbickas, J. 
Kuncaitis, J. Vaičjurgis, A. An
driulionis, V. Izbickas, G. Am
braziejus ir A. škudzinskas.

Rita Ausiejutė, Bostono lie
tuvių dramos sambūrio narė, iš
vykusi į Europą, lankė įvairius 
kraštus.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos ilgamečių narių pagerbi
mas bus rugsėjo 10.

Tautos šventės minėjimas į- 
vyks rugsėjo 17 Lietuvių Pilie
čių D-jos 3-čio aukšto auditori
joj.

Jane ir Romas Budreikos a- 
tostogas praleidžia Europoje.

Jonas Krasnakevičius, studi
javęs ir gavęs bakalauro laips
nį Northeastern universitete 
Bostone, magistro laipsnį gavo 
Rensselear Politechnikos ins
titute, o daktaro laipsnį Brook
lyno politechnikos institute. 
Dirba Bell telefono bendrovės 
laboratorijose New Jersey.

Nijolė K. Vaičaitytė susituo
kė su Vitalių J. Benokraičiu. 
Nijolė Bostone yra gavusi ba
kalauro laipsnį, o dabar studi
jas tęsia Chicagoj. Tai buvo 
aktyvi Neo Lithuanų korporaci
jos narė.
....So, Bostone atidaryta nauja 
pašto įstaiga, kuri yra 382 W. 
Broadway (Rosengarto vaistinė
je). šį įstaiga bus atidara kas
dien nuo 9 iki 5 vai., o šešta
dieniais nuo 9 iki 12 va].

Lietuvių Piliečių D-ja, įvertin
dama Vliko darbus. Lietuvių 
Tautos Fondui paskyrė 50 dol.

Medicinos pagelba. So. Bos
tone veikiąs South Boston Ac- 
tion Center, kurio įstaiga yra 
424 W. Broadway, praneša So. 
Bostoniečiam, kad visi, kurie 
dar neturi 21 m. amžiaus, ir tie, 
kurie yra sulaukę jau 65 m. 
amžiaus, gali pasinaudoti Fede- 
ral State ir Local government 
fondais ligos atveju, šie fondai 
apmokės daktarų vizitus na
muose ar ligoninėje, dantų pa
taisymą, x-rays, akinių įsigiji
mą. apmokės vaistus, kurie per
kami pagal daktaro receptą ir 
1.1. Senesnio amžiaus žmonės, 
kurie turi Medicare, turėtų pa
sinaudoti šiais valdžios fondais. 
Smulkias informacijas suteiks 
South Boston Action Center, 
424 W. Broadway.

PLAUKŲ PAŠALINIMAS ' 
Specialistai — įsikūrę jau 20 .
metų. Rekomenduoja žymūs j 
odos daktarai ir ligoninės. 41 :

ji Winter Street — 7 aukštas, 
Į Boston, Mass.; Tel. 426-1340

Miss O’SuIlivan

VLADO BRADAUSKO 
ĮPĖDINIAM

Pereitų metų pabaigoje Con- 
neetieut valstijoje mirė Vladas 
Bradauskas. Amerikoje žino
mas kaip \Valter Bradauskas. 
palikdamas kelis tūkstančius 
doleriu. Apie velioni žinoma 
tik tiek, kad buvo 78 metu am
žiaus ir kad į Ameriką atvyko 
1913 metais. Jo motinos pavar
dė buvusi Ališavičiūtė. Velio
nio giminės ar apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti Lie
tuvos Generaliniam Konsulatui 
New Yorke: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82nd 
Street, Ncw York. N.Y. 10024.


