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Peržvelgtam kai ką iš 1966/67 Darbininko paskelbtos 
anketos atsakymų dėl jubiliejinių metų

Lili NR. 55

Sovietai okupavo Čekoslovakiją be pasipriešinimo
Bratislavos sutartis buvo priekabė agresijai į Čekoslovakiją, 
kaip tokia pat priekabe į Lietuvą buvo savitarpinės pagalbos 
sutartis

Čekoslovakijos radijas rug
piūčio 21 pusiau antrą valandą 
nakties paskelbė:

Vakar apie 23 vai. Sovietų, 
Lenkijos, rytų Vokietijos, Ven
grijos ir Bulgarijos kariuome
nės peržengė Čekoslovakijos 
sieną. Tai buvo padaryta be 
Čekoslovakijos prezidento, par-

jos centro komiteto sekreto
riaus žinios. Čekoslovakijos 
partijos prendiumas ragina pi
liečius laikytis ramiai ir nero
dyti pasipriešinimo. čekoslova- su Sovietais. Tokis momentas 
kijos partijos prezidiumas lai
ko šį veiksmą (Sovietų ..) prie
šingą ne tik socialistinių vals
tybių santykiavimo principam, 
bet ir tarptautinei teisei.

Susisiekimas su užsieniais 
nutrūko.

Kaip kitur reaguotą? — Pre
zidentas LBJ tuojau sušaukė 
krašto gynimo posėdį. Buvo pa
skelbta betgi, kad Amerikos 
kariuomenė Vokietijoje nealiar
muota: Jungt Tautų gen. sek
retorius paskelbė, kad J. Tau
tos nenumato reikalo svarstyti.

Kas paskatino Sovietus da
bar?— Sovietai nelaukė rugsė
jo 9 Čekoslovakijos centro ko
miteto rinkimų, nes momentas 
buvo - patogus dabar. Amerika- 2°, ’5 «9r®sor*ws
užimta Vietnamu ir rinkimais '
ir vengia bet kokio konflikto

kongresą Berlyne, Vokietija, at
sisakydama nuo jparlamento 
sesijos Berlyne, parodė Sovie
tam, kaip jų bijoma ir į jų 
smurto veiksmus atsakoma ne 
veiksmais, bet tylėjimu. Tai tie
sioginis Rostowų planuojamos 
politikos vaišius.

PREZIDENTAS LBJ DĖL 
ČEKOSLOVAKIJOS

Prezidentas Johnsonas ragi-

Maskva

buvo parinktas ir 1956 prieš 
Vengriją — Sueso konfliktas. 
(Tokis momentas buvo ir Bal
tijos valstybėm okupuoti —ka
da Hitleris žygiavo į Paryžių). 
Amerika ir kiti sąjungininkai, 
uždrausdami latvių jaunimo

Čekoslovakijai okupuoti panašiais

PRAHA suka ratą atgal VILTYS — Prahos ir Maskvos
Čekoslovakijos partija ne vis- Čekoslovakijos partija įspėjo 

ką pranešė savo visuomenei, ką spaudą, ir ji pasižadėjo susilai- 
ji yra pažadėjusi Maskvai Bra- kyti nuo kritikos Sovietam ir 
tislavos konferencijoje rugpiū- apskritai Varšuvos paktui. Rug- 
čio 3. Partijos delegacijos grį- piūčio 19 spauda tik pakarto- 
žimas iš konferencijos buvo su- jo sovietų spaudos kaltinimus 
tiktas kaip laimėjimas, ir Ube- Čekoslovakijai be jokių komen- 
ralizacijos entuziastai reikalą- tarų. Rude Pravo paskelbė gy-

naudai, Lietuvių rusifikacija, 
Religinis persekiojimas Lietu
voje, Lietuvių okupaciją nu
šviečiančių dokumentų rinki
nys. Suorganizuoti profesiniu 
pagrindu informacijos centrą.”

Alina Skrupskelienė. “Pada
ryti visas pastangas, kad visuo
menė nebeminėtų nepriklau
somybės paskelbimo ( o at
statymo! Red.) sukaktim. Suor
ganizuoti laisvas radijo trans
liacijas Lietuvai informuoti. Su
organizuoti stipendijas vyrės- 
niem gimnazistam ir jaunes- 
niem studentam už rašinius, ku
riuos būtų pristatytas laisvos 
Lietuvos gyvenimas. Organizuo
ti seminarus (panašiai kaip 
Fordhamo lituanistikos kursai), 
lyginant mažų valstybių padėtį 
pasauly. Paruošti kišeninę litua
nistinę enciklopediją arba in
formacinį žodynėlį. Siuntinėti 
tokią anketą kaip Darbininko 
mokslo meno žmonėm nelietu
viam.

Kun. prof. Stasys Yla. “Ne 
jaunimo kovą reikia stiprinti, 
bet stiprinti informacijos Šalti- ~ 
nius”. Reikia kišeninės enciklo- 
pedijėlės iš Lietuvos istorijos, 
geografijos, ūkio, politikos, kal
bos, meno, žymesnių žmonių— 
nacių ir sovietų aukų. Surengti 
“Lietuvos istorinių žemėlapių 
kilnojamą parodą”.

Antanas Sniečkus. Kviesti į 
Vasario 16 minėjimus J. Tautų 
ir konsularines misijas ir gar
sinti jų pavardes. Sudarinėti ry
šius su politinėm organizaci
jom, su institucijom tokiom 
kaip Knights of Columbus. 
Likviduoti devynis dešimtada
lius lietuviškų organizacijų jas 
sujungiant... Pastebi: “Kodėl 

. šis kreipimasis (Darbininko an-

Vienas iš Šio laikraščio skai
tytojų (p. V. Čižiūnas) laišku 
buvo raginęs mus padaryti iš
vadas iš atsakymų į anketą, ku
rią 1966 spalio pradžioje buvo 
paskelbęs Darbininkas. Toje an
ketoje buvo trejopi klausimai 
ryšium su 1968 jubiliejiniais 
metais: 1. kokiais žygiais sustip
rintume diplomatinę kovą dėl 
Lietuvos laisvės, 2. sustiprintu
me čia esančių lietuvių, ypa
čiai jaunimo, tautinę savigar
bą, 3. laimėtume gyvenamo 
krašto nelietuviškai kalbančių 
asmenų ar institucijų dėmesį 
bei paramą Lietuvos laisvės idė
jai. Buvo paskelbta 30 atsaky
mų -vyresnių veikėjų, brendu
sių Lietuvoje, jaunesnių, čia 
mokslus baigusių ir dirbančių 
įvairiose profesijose. Visų atsa
kymai pasižymėjo veržlumu, t. 
y. nesitenkinimu esama veiklos 
padėtim, siekimu išnešti Lietu
vos klausimą už lietuviškos vi
suomenės ribų. Iš čia ir ėjo jų 
sumanymai veiklai pagerinti. 
Jaunesniųjų atsakymai ypačiai 
pasižymėjo konkretumu. > ~ 
J Nuo didesnių apibendrini
mų šioje vietoje susilaikydami, 
norime pakartoti atsakymų 

" santraukas ar ištraukas su jų 
konkrečiais siūlymais— kad 
pats skaitytojas pamatytų, kiek 
tie sumanymai buvo priimti ir 
įvykdyti; kas ir toliau tarp tų 
sumanymų lieka medžiaga mū
sų planam — labiausiai kovoje 
dėl laisvės šiais jubiliejiniais 
metais.

bus atsisakyta nuo liberalizaci- 
jos mito, sukūrusio tiltų politi
kos teoriją. O pastarosios rea
lius padarinius dabar turime a- 
kivaizdžius: liberalizacijos tiltu 
Sovietai okupavo iš naujo Če
koslovakiją; taikos tiltu Viet
name bombardavimas-iš šiau
rės Vietnamo sostinės perkel
tas į P. Vietnamo sostinės bom- 

>je. Bet vargiai bardavimą.

rezultatai? —
Imis atstatyta

Sovietuose,

Koki galimi 
Čekoslovakijoje 
stalininė tvarka, 
galimas daiktas, sustiprės kari
nė įtaka. Jos naujas taikinys 
turės būti vakarų Vokietija. A- 
menkoje, kaip vertina greito
siom N. Y. lTimes, sustiprės 
Nixono linija Ir susilpnės įtaka 
tų kandidatų j prezidentus, ku
rie siūlo naujus nuolaidas Viet
name ir ~

Čekoslovakijoje, kad pasitrauk* 
tę, kol dar nevėlu. j

Rugpiūčia 21 6 vai. v. prie Į 
J. Tautų demonstravo čekoslo- i 
vakų ir kitų pavergtų tautų j 
jaunimas. _

pasitikint palankiais kitais ko- .1 
munistiniais režimais. I

Maskvos reakciją N. Y. Ti-‘ I 
mes rugpiūčio 18 vertino kaip į
grasinimą, kad Bratislavos dek- T
laracija garantuoja Sovietam j
teisę imtis jėgos intervencijos, |
jei spaudos cenzūra nebus su- į
varžyta.
Rodėsi: I

Maskvos propagandos puoli- !
mai jiuo metu, .gal būt,, turi |
tikslą ne Čekoslovakiją okupuo- 1
ti, bet grasinimais sustiprinti *
Maskvos šalininkus pačioje ?
Čekoslovakijos partijoje, kad 
rugsėjo 9 centro komiteto rin- į

vo liberalizaciją toliau gilinti. nimą aniem 99, norėjusiem So-
Reikalavo paleisti 12,000 milici- t kariuomenės čekoslova S ha. vel ų
ios kurioie sutelkti Maskvai etU Kanuomenes- Čekoslova Maskvos įrankiu. Bet Maskva —
palankieji; paskelbė išdavikais Uios vUUs ~ išlilrti Maskvos rugsėjo 9 nelaukė ir ėmėsi ka- 
ir siūlė emigruoti į Sovietų Są- nepaliestai prikandus liežuvį, rinės jėgos.

Sovietų kariuomenė įsiveržė į Čekoslovakiją 1968 rugpjūčio 20

jungą 99 darbininkam, kurie 
derybų metu pasiuntė laišką So
vietam, kad jų kariuomenė atei
tų į Čekoslovakiją.

Partija jau rugpiūčio 14 pa
smerkė mitingus, kaip “nusi
kaltimą įstatymui ir tvarkai”; 
pasmerkė reikalavimą paleisti 
miliciją; pasmerkė akciją prieš 
tuos 99, o partijos laikraštis pa
rašė juos ginamą straipsnį. Dar 
daugiau: jei liberalizacjios ša
lininkai reikalavo pašalinti par
tijos organo Rude Pravo redak
torių, kuris esąs “konservaty
vus”, bet sykiu ir prezidiumo 
narys, tai įvyko priešingai — 
“konserva^vusis” redaktorius
atleido du savo pavaduotojus • 
liberalizuojančius ir pasiėmė to
kius kaip jis pats. Atleistas 
taip pat vidaus reikalų minis
teris, rėmęs liberalizaciją.

MASKVOS tai nepatenkina
Sovietų kom. partija nuo 

rugpiūčio 16 atnaujino kritikų 
Čekoslovakijai. Per Pravdą, fe 
vestijas skelbė, kad partijos 
vadovybė prarado kontrolę; 
kad “lojalūs komunistai” ken-
čia “moralinį terorą” (labiau
siai kalba apie tuos 99). Skel- __

svajoja atstatyti seną buržuazi
nę tvarką”. Čekoslovakijos dar-

Altas dėl Čekoslovakijos

Popiežius Paulius Bogotos kongrese
Bogotoje, Kolumbijoje, rug

piūčio 19 prasidėjo 39 tarptau
tinis eucharistinis kongresas. Į 
iškilmes pakviesti ir kitų tikė
jimų atstovai, ir jie dalyvaus ak
tyviai bendrose pamaldose. Ket- 
virtadienį-šeštadienį 
popiežius Paulius.

Kongresą atidarė 
Lercaro, Bolognijos

dalyvaus

kardinolas 
arkivysku

pas, kalbėdamas apie socialinio 
teisingumo reikalą pasauly. Ta 
mintim ir popiežius Romoj rug
piūčio 18 kalbėjo apie reikalą, 
kad turtingos tautos paremtų

neturtingąsias. Socialinio teisin
gumo reikalą dabar ypačiai pa
brėžia kalbantieji apie Kolum
biją. Teisingumo trūksta. Pa
skelbti priekaištai, kad kated
rai atnaujinti šiom iškilmėm iš
leista apie milijonas dolerių, 
o skurdžių tuo tarpu pilni kam
pai Kai kurie kunigai, nesu
laukdami teisingumo teisėtu 
keliu, nuėjo į revoliucionierius, 
o kun. Tores susidėjo su ko
munistais ir žuvęs virto jų he
rojum.

Pralaužti turtingųjų ir juos 
remiančių rutiną ir paskleisti 
reformos dvasią daros ir šiame 
kongrese aktualus reikalas,

Antanas Mažeika. Informaci
jos reikalas buvo didžios dalies 
atsakymų pabrėžtas. A. Mažei
ka dėl to konkrečiai: “Lietuvos 
reikalo informacijai turime su
kurti du dalykus. Pirmas — in- 
formacjios centras ... reikia sis- keta) tik lietuvių kalba, o yra 
temingos, planingos ir specia- nelietuviškai kalbančių, kurie 
lios veiklos, kurią tegali duoti gali mūsų reikalui daug pada- 
žmonės, atsidėję visu savo ryti”. “Reikia paruošti puikų 
dienos darbu__ O taip pat tekstą apie 50 metų sukaktį”,
laikraštis. Anglų kalba laikraš- Tą tekstą paskelbti ketvirtyje 
tis”. puslapio didžiausiame laikrašty-

Kun. Lionginas Jankus, je to miesto, kuriame lietuviai 
“Tarp nelietuviškai kalbančių gyvena.
daugiau paramos Lietuvai su- Jurgis Gliaudą. “Nenuodyti 
lauksime, dirbdami nelietuvių jaunimo defetistinėmis nuotai- 
tarpe: jų organizacijose, parti- komis”.
jose ir pan.” Simas Suziedolis. Toliau vyk-

Aleksandras Vakselis. “Su- dyti L. Valiuko rezoliucijas, 
stiprintume kovą dėl laisvės, mėgsti artimesnius ryšius ir su 
sukonsoliduodami mūsų politi- Vokietija. O dėl jaunimo—“ne- 
nę veiklą lietuvių bendruome- turi jaunimas tinkamos htua- 
nės organizacijoj”. nistinės literatūros”. Skatinti

Romas Kezys. “Paruošti lais- jaunimą, kad gintųsi nuo asi- 
vės deklaraciją, po kuria pasi- miliacijos. “Pirkti reklaminius 
rašytų žymiausi politikai ...” 
“Atitinkamo turinio deklaraci
ja turėtų būti įteikta šventa
jam Tėvui su viso pasaulio lie
tuvių kunigų parašais. Taip pat 
paruošti brošiūras: Ekonomi
nis krašto išnaudojimas Rusijos— Sovietų atstovas Dobry- 

ninas painformavo prezidentą 
LBJ apie Sovietų žygį į če- ypačiai lotynų Amerikoje, 
koslovakiją. N. Y. Times veda- Paskutinis eucharistinis kon- 
majame parašė, kad Amerika grasas buvo 1964 Bombėjuje, 
tegali pareikšti Čekoslovakijai Popiežius Paulius taip pat daly- 

" tik simpatijas ir nieko daugiau, vavo.
— New Yorfce rugpiūčio 19 ■ 1 ■■■■—-- ■ ■■ ■ -........

susprogdinta bomba prie Ube- MIRĖ KUN. DR. V. GORAS
| ralų klubo. Aiškinama, kad tai Middletovvn, Conn., rugpiū- 
I jau 15 sprogdinimas, priskiria- &> 15 d. 5 vai. ryto širdies fi- 

mas Kubos Castro priešinm- gą mirė kun dr. Vladas Goras.
Į kam. Buvo gimęs 1912 gruodžio 20,

Lietuvoje. Baigė Lietuvos Ka
ro mokyklą ir teisių fakultetą. 
Somoje baigė teologijos ir baž
nytinės teisės studijas, įsigyda
mas daktaro laipsnį. Į kunigus

— Bolivijon rugpiūčio 17 grį
žo pabėgęs buvęs vidaus reika
lų ministeris, kuris pardavė 
Kubos Castrui Che Guevaros 
dienoraštį. Gavęs 50,000 doL
pabėgo į Čilę, buvojo Anglijo- Įšventintas Romoje 1952 gruo- 

bo žmonės galį būti užtikrinti, Ryž*wn su Sovietų įvykdyta Telegramose išdėstyta taip pat je, Amerikoje. Pareiškė N. Y. džio 20 ir priklausė Vilniaus ar- 
kad tom intrigom pirmiausia čekoetovakijos okupacija Ame Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų Times, kad jis esąs marksistas kivyskupijai. Paskutiniu laiku 
pasipriešinsią Čekoslovakijos rikes Lietuvių Taryba rugpiū- okupacija ir pra5oina jAV-bes

užsienio. Puolimus stiprino nau- gramas JAV prezidentui L B. pavergucms
ju argumentu: esą Čekoslova- Johnsomri, valstybės sekreto kraštams laisvę. Telegramų 
kija laužanti Bratislavos dėklą- riui Dean Rusk, JAV ambasa- nuorašai pasiųsti Amerikos di- 
racijos dvasią. doriui prie JT Georgo Bali, (liesiems laikraščiams.

ir grįžęs nori dėtis esąs ČIA pastoracijoje dirbo Connecti- 
cnt valstijoj. Palaidotas rugpiū-

— Wallaco pagal Gallupą čio 19 iŠ Sopulingosios Dievo 
gaus 16 proc. balsų iš Nixono ir Motinos lietuvių parapijos Kear- 
Humphrey. Nežinia, iš katro ny, N.J. Nuliūdime liko motina 
daugiau. ir sesuo Marija.

auka.

MIRĖ DR. VIKTORAS
JASAITIS

Lewiston, Idaho, rugpiūčio 
18 d. 7 v.v. mirė chemikas dr. 
Viktoras Jasaitis, gyvenęs 1706 
13 St Palaidotas trečiadienį, 
rugpiūčio 21, Levvistono kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Elena Jakučionytė- Jasaitienė, 
sūnus Edvardas, JAV kariuo
menės majoras, dukra Jurgita 
Kovienė, gyvenanti New Bri
tam, Conn. Velionis mirė nuo 
auglio plaučiuose, šeima prašo 
vietoje gėlių ir užuojautų au
koti Tautos Fondui.

Velionis buvo dr. Domo Ja
saičio brolis, žymus chemikas, 
padaręs visą eilę išradimų 
sprogstamosios medfiagos ga
myboje. (Plačiau kitame nr.)

— Prez. Eisenhow«ris ligo
ninėje po septintos širdies ata
kos tebelaikomas “kritiškoje 
padėtyje”. —

puslapius ir autorius”.

Jūra Gailiušytė. “Tokie apmo
kami skelbimai, kaip buvo N. 
Y. Times laikraštyje,.. .turėtų 
būti dedami viso pasaulio spau
doje”. “Reikia pagaminti filmą 
jaunimui apie atsistatymą ir 
buvusią pažangą Lietuvoje”. 
“Išleisti lietuvių informacinį lei
dinį anglų kalba, kuris būtų 
gausus lietuvių, gyvenančių vi
same pasauly, nuotraukomis, in
formacija apie jų gyvenimą, jų 
įsijungimą i savo gyvenamo 
krašto kultūrą, mokslą, politi
ką ir jų organizacijas, jų išsi
mokslinimą ir tt”

Vaclovas čižiūnas. “Išeivijos 
piktinimasis okupanto įžūlumu 
ir savivalia gali ir turi būti ryš
kesnis, garsesnis”. “Iškylaujan
čio jaunimo energija ir talen
tai turėtų būti skatinami pre
mijomis ir stipendijomis”. “Pa
čiu reikšmingiausiu tai sukak
čiai momentu būtų daugelio 
tūkstančių pasaulio minties ir 
sąžinės giliūnų pasirašyta peti
cija Jungtinių Tautų pienu - 
mui”. “Turime eiti prie vieno 
koncentruoto informavimo ir 
projektų-sumanymų... rinkimo 
bei aptarimo" (b.d.).
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Lietuvos sukilimą angliškai
niai karai ir j^ istoriniai įvy-

mesj. “The Guos of August’

Hour

Frontas pasiryš sukilti?. Apy
aušris. Ilgainiui sukilimas pra
sidėjo. .... Būrelis išvyko iš 
Vilijampolės Senamiesčio link
is būrelis persikėlė per Nerį e
vo apsivilkę civiliais rūbais; jų 
kišenėse pūpsojo granatos ir 
revolveriai. Nuovada buvo ap
supta ir užimta... tuo būdu at
sirado Senamiesčio partizanų 
štabas.”

Knygoje suminėta daug fak-
tojfcm p. feūdrėckio knyga bus tų... “Stockholmo hakraStis 

ir reikšminga. Įdomi tuo,

Itoy” vaizduoja Letdoją antro
jo pasaulinio karo meto. Prie 
tokių naujų knygų priklauso ir 
“1941 metų Lietuvos tautinis 

lo

Afton Bladft įhtvirtiM^Jc% su
kilimas visafc tns ta

Sėtuvių 
B

niai

-trauką pastebės visi tos knygos 
skaitytojai... “Vokiečiai pripa
žino, kad su viršum 100,000 
ginkluotų lietuvių patriotų įrx> 
dė, kad jie nebijo kovoti ir 
mirti už savo šalį... vokiečiai 
turėjo Skaitytis... su aiškiai

karias 
tomuri&aL 

Vietomis yra ir švelnaus humo-

hė Etirtfics dalis, apie kūną a- 
itūifiaū fiūio nėgu 

Kūlėją ifeO mėtų birželio 
fedkšminga tuo, kad 

čia smulkiai aprašyti įvykiai ir 
žmoiės, apiė kuriuos vakarie
čiai istorikai šiaip nedaug turi 
Žibių ir tos dažnai būna klai- 
(Engos.

Kadangi turime tik nedidelį 
skaičių angliškai rašytų knygų 
apiė LietūVą, riėsi^ūinant į jų 
stilių ir kokybę, skaitytojui pa- 
tiks “Lietuvos Tautinio Sukili
mo” gyvą raida.......... “Šėkma-
diėnio naktis buvo klaiki: Kau- “ 
no gatvėse maišėsi besitraukia 
rtudonarmieČiai ir ginkluoti su
kilėliai .. .Ar bus kautynės dėl

BalžeRo kultūros fnoziejujb iš k. į d. J. tižtfi&iriiieiik, (afŠ&i

tur pasitaiko kiek pasikartoji
mo. Abu žemėlapiai turėjo bū
ti kiek smulkesni, tifi palengvin
tų skaitytojo ptefetJngas sekti 
knygos įvykius ir geriau supras
ti partizanų žygius. Tačiau vi-

LIETUVOJE

AR PLB SEIMU PAKANKAMAI.SUS
Drangas rugpiūčio 10 Pr. Gr. 

vedamajame apgailestauja, kad 
apie PLB seimą išsikalbėti lai
kas nebuvo palankos. “Dauge
lis kitą šių metų įvykių jį lyg 
nuštelbė ”. “Pašiniošnnas PLB kad šiais metais respublikonų 
sėitoni, atrodo,.. .labiau jaučia
mas tik seimo vietai artimesnė
se lietuvių apylinkėse ir pačiu 
šeima suinteresuotųjų tarpe.. 
Pėt vėlu jau kelti seimo pro- 
gfafate klBtriimūs, iibfs dange- 
fith ji atrddo perkrauta ir ne- 
phlktiška”. Ir rattofio Ūefūvis 
Nr. 36 mano, kad “didžiausias

SPAUDA

Platformos ir Lietuva
tfąujlėnos rugp. 7 vadama- 

jame: “Yra pagrindo manyti.

Užtektų laiko 
kfausimaitas ir 
(Reikalas gali

partijos vadovybė Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių reikalą 
įtrauks į savo platformą. Plat
formos komiteto išleistas pra
nešimas spaudau rodo, kad res
publikonai susidomėjo Pabal
tijo klausimais. Ten šiltai atsi
liepta ne tik apie Amerikos 
liėtuvių Tarybos pirmininko 
ir vicepirmininko įteiktą pareiš-

kalams..” Tautininkų Sąjungos vicepir- 
būti bent mintoko ir Alto iždo globėjo p. 

tiėk pataisomas tėorines V. Abraičio padarytas pareiš- 
paskaitas multiplikuojant ir kimas”; — Duok, Dieve, kad 

tai padarytų. Bet tuo tarpu te
bėra neatitaisytas respublikonų 
koordinacinio komiteto pareiš
kimas, kuriame tarp rytų vidu
rio Europos išskaitytų valsty
bių, kurias respublikonai laiko 
pavergtom, nėra Baltijos valsty
bių. Neteko pastebėti, kad lie
tuvių respublikonų vadovybė

skaitant! Red.)
Dėl ČLB centro Draugo pasi

sakymas: už decentralizaciją, 
už atsakomybės perleidimą di
desniam žmonių skaičiui; prieš 
centrą didesnėse kolonijose, 
“kuriose ir šiaip jau per daug 
jaučiama apkrovimo ir solida
rumo stokos persvara”.

Draugė rugpiūčio 8 Kazys 
Kleiva pranešė, kad kuriamas 
“pasaulio lietuvių katalikų apsi- 
jungimas”. Esą “kraštai, kurie 
yra daugiau ar mažiau susiorga
nizavę, yra prašomi atsiųsti ats
tovus į Amerikos L. R. Kat.

tantį š.m. spalio žė-27 Chncago- 
jė. Siame konpiese bus sudaro
ma pasaulio Sėtuvių katalikų 
vadovybė”.

- Ar tai praktiškai reiškia, kad 
prie daugybės orgamzacijų bus 
pridėta dar viena, kurioje bus 
tie patys žmonės? Lietuviai 
yra “meisteriai” organizuotis 
ir jungtis. Tai nebaigiamai or- 
gabtiaciiiėi tėčhitiftal šuima- 
da'ūg savo jėgų, itattiaū jėgų 
bėtiėta natffo gyvėrtftnb idėjom 
stebėti, lukštenti, Etiškai ver
tinti. 0 tai šMtiS daly
kas, Dhitfge jdu lie- 
poš 27 ft. ^., kSTbėrf^Mas 
apie ‘^aTMo’ fėiksfa tirfį> pa
čių (ilciA'tiirių. “JŠū tiRkati įer- 
ŽftTgti pa-

(JfafeioŠ sfvo rėligMfam 
gtfvėbfftifl”. Šėt tai atlikti pa
dės nė rittfja “pisfesftftoė’’ vido-

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldokas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laika. I čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaifiutL Pravažtuojatattejl ar atvykusieji į Waterbury, sustojo 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimaL 34 Greea Street, 
Waterbury, Conn.. Telef. (203) 754-9995.

RĖJA ir o&ite. .Pladčd Ėsoml vais- 
peranga {masė. Rdgyti: P. Deken, 
I. 67104.

aaMeBeč^MK " į m i^>S» w-»x»>a

Gilėrr&h pagalbZ. Žėnusžftte8t, yausi įjagįgtito- Ilgai Įsukti vaistai 
nuo rč&riatižmd, rankų, kojų nutirpimo Ir pkau&jlnto jau gaunami. Tai 
Deki3b AoetĖĄ <&bar varlinan^ia **Rėe-Leef Rub*’. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridėdstma 50£. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Bok 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

mistiką. 
KnyįjfiSe

l&tadytil; i) Lidttiuiij AĖiyvfe- 
tig Frtififo šudarjiftas; Paa-

čių planai; 5) Tautos sukili
mas; S) Vokiečių atoveikiai; 7) 
Laikinoji vyriausybė; 8) Susi
kirtimas su vokiečiais; 9) Lai
kinosios vyriausybės panaikini
mas; 10) Išvadoš.

Knygai įžangą parašė Chris- 
topher Emsnet

Knyga gražiai išleista J. Ka- 
počįaųs leidyklos Ėostonė. 147 
psl. Kaina 4 doL

J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 1142L Suteikia garbingas laido-, 
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P..BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dftioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHĖN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuolojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y, 11211, Ev 7-4335.

NAUJAS ŽEMES ĮSTATYMO 
PAGRiNDŲ PROJEKTAS

Liepės 26 d. Vftiuatrs laikraš- dojimo nuostatų pagrindai 
čniosė paskelbtas Sovietų Są
jungos (ir šąj&iįphių respubli
kų) žemės įstatymo pagrindų __________ __________ ____
fifbjėitafc. iš Otelės pd^todai numatyti ne tik tiesiogiai kol- 

.riėšisiitii . titttL, įg. ga- chozuose dirbantiem, bet ir ki- 
tiem, gyvenantiem ne miestuo
se (kaimų mokytojam, gydyto
jam, prekybos ar kitokių įmo
nių darbininkam ir tarnauto
jam). Sodybinių sklypų dydis, 
tačiau, šiuose ‘pagrinduose’ ne- - 
minimas. Kolchozuose dirban
tiem tas dydis numatomas kol
chozo įstatuose, kurių standar
tinio pavyzdžio naujas projek
tas ’ dar rengiamas Maskvoje. 
“Kaimo inteligėnfam” sklypų 
dydį turės teisę nustatyti res
publikinės valdžios (dabar tos 
normos yra 15-25 arai).

Kefuri lietuviai tarnauja 
Kuboje

Technikos, mokslų kandida- JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Rcal Estate. Namų pirkimo, pau
tas A. Dubliauskas rašo ŽŠ Ha- davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty- 
vafinš ViTniniP lipnnc 1168 “ federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. - UO-O4
vanos (tiesoje, viųuuje, nupus Jamaica Ave> Rictmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.
26)^ kad.4žs.Lir <dara trys lietu- - --------------------------------- ----------------------------------------- i------------------
viai mėliorąfonžli (Žemių sau-

naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimų už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN1-2864.

THĖODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto

rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

pa
lieka nepanaikintą sodybinių 
sklypų davimą šeimom arba 
“kolūkiniam kiemam”. Sklypai

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avc. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir oaisuniuoiojas. Aioueiiiu>n.a 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cauibnuge ir rmsumą. ikb-tw^4.

siautimi IttisiĖte įvai-

tiėt if mies- 
fėbvie-

pa-

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home, Koply
čios galimos; kur ūk reikaiHigos. 395 AutuBin Avė., BrooKiyn, N.Y, UZU8; 
teL 277-5604. ’

META?

ŠČitototeMs

nyš’

cialiai tsHa tikinti steigimo in
formacinio skyriaus ttžfevi -

', kad 
jnngo- 
fybinį

si MONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti M Z-O3UO, VVm. H. buuoh- ' 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Ricnmoad Kili, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITALN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

ni nesugebam, kiti nėsušpėjam 
net laiškų redakcijai parašyti. 
Kas darytina? Reaguoti bėi in
formuoti vietinę visuomenę 
per vietinę spaudą nebegalime

jam visa serija straipsnių argu
mentavo prieš T. F. Magnerio 
idėjas, birželio 11 pastebėda
mas, kad “tikriausiai nei jis, 
nei (America) redaktorius apie 
mūsų pastabas nieko nepa
tirs”.

L.L. ir klausia: “Kodėl nepa
tirs? Ar kad tikrai merdim, ar 
kad vis nesiteikiam suorgani
zuoti tikro vietinę visuomenę 
informuojančio biuro?”

L.L. šiuo klausimu palietė es
minį reikalą: kai tik Altas pra
dėjo veikti, įsteigė ir išlaikė 
informacijos centrą, ir tas cent-

tik

jeigu

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (2112) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

silrfoiai bėi drėkmtoiai) iau dau- ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
SUXIA/J<U MCI aill J > J u na„i„c naimrc IzMrhino o-o limo tiuvi icio-oti Priimum nfcakvmns M st n* -erti

giaū kaip mėtai atlieka meliora
cijos projektavimo darbus Ku

imti savo betkurį že- Černius, A. DŽiaugys, R. Gil
mės plotą Lietuvoje (tegu ir galiūnas. Darbo esą numatoma 
kam nors jau duotą “amžinai” iki 1980-tų mėtų. (Elta) 
naudotis) b* statyti šdu reika
lingas jėgaines, fabrikus, kari
nius įrėngimus ir ką tik nori. 
Žemės gegnių, miškų ir van
denų naudojimą tvaiko specia
lūs įstatymas, kuriame Mask- 3

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgevvood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

PANAIKINO IR TILŽĖS 
VARDĄ

fe ir Ltetttvte Vėteri-

VYTAUTAS Beleckas, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami po laidotuviniai pietus. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kafTin

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

Šie žemes paviršiaus nau- įįįįf^ ŪlSb A-toija,. litas (nveštingco, itfc. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa- 
■ .... “ 4aB K tarftoA ♦«- iMtaiios už indėfius. 86-01 114th Street Rlchmond HiU, N.Y. 11418, (212)

M <^7^4 441-6799; 242Ž2 W. Marųuėtte Rd., Chicago, I1L 60629, (312)) 476-2242

nai vėiksiiiai sutartinai kėliais 
atvejais kalbėjo apie bendro to

ras atliko daug gero darbo; da- formacijos centro sudarymą, 
bar kai veiksnių daug, nėra kas tiet dabar ir ksflbos nutilo... 
į tokius dienos reikalus reaguo- .
ja. Pernai buvo nudžiuginusi ži- lys teisingos: neinfonnuoja • 
nia, kad pačioje Chic^oje pra-

Ar rnerdim ar neinformuojam?
Laiškai Lietuviams liepos 

mėn. atsihėpė dėl jėzuitų A- 
merica žurnale straipsnio “Su
dieu daugialytiškumui”, kuria
me buvo pasisakyta prieš JAV 
mažumų reikšmę ir dėl to jų 
tirpimą. L.L. klausia: “Kaip bu 
vo reaguota į aukščiau minimą 
straipsių?” Ir atsako: “Ameri
ca žurnale pasirodė tik vienas tik dabar apie jį negirdėti. Per- mėtitito.

^9, ti PKfrėMbų dvaro JUOZO AMtMiib Ėitate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automoMĮlų, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil- 
dymas, Mutual Funds—{dn^ų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai; šešta- 
dlėftMfe iki 6 v. pp- Jtaa^iSL Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

idėjos iššvJffšrtorftoB ff ^Šklei- < 
crnaTTTOs; panres uvssiiiiu vatn>- 
vavimo viršūnė — gal nerink- 
te, AėsMrtk, tifet (ft’gaftlšltfi su
sidariusi svorį savo minties gt- 
ftmre.

jam, nes neturim informacijos 
cėritro, 0 jo neturim, nes...

Gal ii.lt. Kiaušinio «(bi da-

bar ir ten jo jau nebėra.

įj d&teas. &&&> •Hstofco Krautuve — Galima gauti įvairiausios rū-

ichmond Hill, N. Y. 11418. TeL VI 3-3544.

L Admortė £. iš UV£ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų,

nas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.
340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
tne užsakymus vestuvėms ir pdūivtans. 

___ , sūrius. We take all orders special price 
k figtoė-made Bologna.

200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,
ffjflftiiįįtyH jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės*.

paltams ir suknelėms. Tiiip pat Šilkinės, 
J8VMI jBtfesaiai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios

likoc Katino Viliianinolėio D8- RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine- 126-15 Liberty Aveniu Ridi-* 
mond N Y n419 Tel 641.9441 . JU 1-7702. Krautuvė atidaro kasdien 
nuo 9 vai. ryto Iki 9 vaL vak.; sekmadieniais nuo 9 iJd 5 vai. £.p. Gdta pa- 

(Elta) siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytų vietą arba namus. Savininkai -— 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba HctuvKkal ir maloniai paūmaujau— Vėžio tyrimo drougih A- 

lAefikoje paskelbė naujus duo
menis, 
tuH <
Štitirgti chroniška plaučių liga
— riti^hyseiūa. Tyrimuose da
lyvavo 120,000 asmenų. Nerūką 
ir dirbą švariam ore turi tik 
0,5 proc. galimybės susirgti 
Šia figa, birbą dulkiname ir ne
švariame ore nerūkantieji turi 
1.9 pfoc., rifkmtieji 13.9 proc. 
galimybės susirgti šia sunkia 
ftuaųngs.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaoa 
Hefghts, N. Y. NE 9-6620.

DOVANU SIUNTINIAI I LIETUVĄ — Mes siOTomr nepalyginamu patar
navimą. Firma Union Toura egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusiin 3B 
metus nei vienas slcmtinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų Ilgu 
metų patyrimas leidžia mums Ir mūsų kvalifikuotam Stabui iėpildytl riša* 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių IMun- 
Umu. išmėginkite mūsų patarnavimų ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimo įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ko tik jūs norėsite siųsti draugams 
Ir giminėms. Rcikalsukfte mūsų nemokamų katalogų — UNION TWRS 
1 Kast 30th SL New York, N.Y. 16016. Aplankykite mūsų skyrtūs: CMMĘgo, 
m. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 Norta La Bre*



4 DARBININKAS ■ 700 rn., ruyfjiunv

Kompozitorius Julius Gaidelis Nuotr. v. Maželio višku turiniu.

Kamerines
Kamerinės muzikos koncer

te rugpiūčio 30, penktadieni, 
programa pradedama trumpu 
M- K. Čiurlionio preliudu, opus 
12, N r. 1. Preliudas sukurtas 
1903 m. Originale jis parašytas 
fortepijonui, smuikui pritaikė 
prof. V. Jakubėnas, išleido 
“Muzikos Žinios” 1958.

Čiurlionis mum brangus kaip 
simfoninės, kamerinės, instru
mentinės muzikos pradininkas. 
Todėl su pietizmu gilinamės į 
šį trumpą veikalėlį.

Čia fortepijono lygūs, vieno
di ritmai, lyg laiko tėkmė, nu
žymi gyvenimo monotoniją, o 
smuiko melodijos pilnos rezig
nacijos, vilčių, ryžto ir lauki
mo. Tai genijaus pastangos iš
siveržti iš uždarumo, tai pirmo
ji kova už savąją muzikinę 
kultūrą.

VI. Jakubėno "Melodija" pa
rašyta nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Jis yra geras eruditas, 
kompozicinės technikos eksper
tas. Siame plačiai išvystytame 
veikale duoda sintezę geros 
technikos ir lietuviškos sielos. 
Šis 8 minučių veikalėlis kukliai 
pavadintas “Melodija”. Galėtų 
vadintis ir balade. Jis pilnas 
pakilimo, dramatiškumo, pla
čių melodijų, atremtas į seno
vės lietuvių tonacijas.

Trečiuoju programos veikalė
liu eina J. Gruodžio "Valsas" 
iš baleto “Deivė Jūratė”. Tai 
baleto šokis, sutelkęs daug mu
zikinės spalvos. Visa sudaro es
tetinę visumą su giliai lietu-

muzikos koncertas
A. Račiūno "Nesileisk), sau

lele" remiasi rugiapiūtės daina. 
Sugretintos dvi skirtingos me
lodijos — viena gyva, linksma, 
kita — liūdna ir raudanti. Ra
čiūno stilius — liaudinis ir ly
rinis.

B. Budriūno "Rauda" tai 
išeivių tautinė giesmė, padary
ta iš liaudies motyvo “Bėkit, 
bareliai”, sutirštintas akordinis 
akompanimentas, išvystytas dra 
matiškumas.

J. Gaidelio — Trijo smuikui, 
klarnetui, fagotui yra gana 
modernus veikalas, parašytas 
12 tonų sistema. Prasideda jis 
dainuojančiu “Lento”, kur te
mos pinasi tarp instrumentų 
kanonišku būdu. Antra dalis— 
Allegro — gyva. Visam veikale 
yra nemaža disonansinės har
monijos, bet ir joje randame

daug dainuojančių epizodų. Su
rasime ir folklorinių lelementų.

Programos pabaigai —K. V. 
Banaičio Lietuvos idilijos. Tai 
24 minučių veikalas klarnetui, 
smuikui ir fortepijonui arba ar
fai. Pirma dalis — Vasaros ry
to aidai arba piemenėlių impro
vizacijos, antroji dalis —Našlai
tės skundas, trečioji — links
ma. Tai kaimo šokis. Visos 
trys dalys sukuria lietuvišką 
buitinį paveikslą.

Koncertą atlieka svečiai iš 
Bostono ir jo apylinkių: Izido
rius Vasyliūnas — smuikas; 
David Mott — klarnetas, Vytau
tas Rastenis — fagotas, Vyte
nis M. Vasyliūnas — fortepijo
nas.

(Iš Iz. Vasyliūno parengtų 
programos paaiškinimų.).

Kaip bus priimami svečiai į PLB seimą?
Atvykusius į PLB seimą 

New iorxe giobos svečių pri
ėmimo sekcija. Ji atstovus pa
sitiks aei odrome ar traukimų 
bei autobusų stotyse. Nuveš į 
Viešbutį ar į privačius butus. 
Viešbutyje budės tautiniais 
drabužiais apsirengusios lietu
vaitės, jos padės surasti kamba
rį, nurodys visas reikalingas in
formacijas.

Sekcijos būstinė bus Statler 
Hilton viešbutyje. Ten bus tei-

Žmonių buvo privažiavę iš vi
sos apylinkės lietuviškų koloni-

kiamos visos informacijos apie 
seimo eigą, parengimus, vietinį 
susisiekimą. Jei kas nemokės 
angliškai, būstinėje bus ir ver
tėjų, kurie visiem patarnaus. 
Bus ir automobilių, jei kam 
reikėtų greit keliauti seimo rei
kalais.

Šios sekcijos patarnavimu 
galės pasinaudoti ne tik seimo 
atstovai, bet ir meninės bei 
sporto programos dalyviai.

Kur sustos seimo delegatai
Kadangi seimas vyksta Stat- 

ler-Hilton viešbutyje, tai dau
guma atstovų ir sustos tame Kompozitorius Vladas Jakubėnas Nuotr. V. Maželio

RELIGINIO MENO SAVAITE KENNEBUNKPORTE
Literatūros vakarai, koncertai ir gėles

‘ cj

Kennebunkporto pranciš
konų vasarvietėje vakarais vie
ni žaidžia tinklinį, kiti skubi
na į kiną, kuris beveik kas
dien keičia filmus, treti sėdi- 
niuoja “ant prieklėčio” — prie 
gimnazijos durų ir pradeda 
“kas ką sakė” pokalbius. Laiko 
užtenka visiem. Kartais net jo 
per daug pasidaro, — nebėra 
kas veikti. Tada patys vasaroto
jai organizuoja įvairias pramo
gas.

Literatūros vakarai
Kiekvienais metais vasaroto

jai rengia literatūros vakarą. 
Šiemet buvo du tokie vakarai.

Pirmame vakare liepos 24 da
lyvavo rašytojai: Nelė Mazalai- 
tė, Paulius Jurkus, Algirdas 
Landsbergis. Tėv. Leonardo 
Andriekaus eilėraščių paskaitė 
Ada Ustjanauskienė.

Buvo ir gana didelė muzi
kinė programa. Solistas Anta
nas Keblys, iš Montrealio, sa
vo maloniu balsu atliko tris 
ciklus dainų. Pirmame buvo lie
tuvių liaudies dainos, antrame 
— lietuvių kompozitorių kūri
niai, trečiame — operų arijos. 
Pianu palydėjo Julija Rajaus- 
kaitė, kuri taip pat virtuoziškai 
paskambino ir solo. Vakaro pra
nešėja buvo Gražina L. Garbu- 
vienė.

Antrąjį literatūros vakarą 
rugpiūčio 3 suorganizaco E. Va- 
syliūnienė. Savo kūrinius skai
tė: Nelė Mazalaitė, Jurgis Jan
kus, Paulius Jurkus, Algirdas 
Landsbergis. Ada Ustjanauskie
nė ir F. Bočiūnas paskaitė T. 
Leonardo Andriekaus eilėraš
čių.

Muzikinę dalį atliko solistas 
Stasys Liepas, iš Bostono, pa
dainavęs ciklą dainų apie stik- 
liukėlį ir išgėrimą. Pianu pa
lydėjo Vytenis M. Vasyliūnas. 
Smuiku grojo Izidorius Vasy
liūnas. Po koncerto biblioteko
je buvo vaišės.

Muzika koplyčioje
Abu solistai giedojo pamal

dų metų koplyčioje. A. Keblys 
— liepos 21, o St. Liepas — 
rugpiūčio 3 ir per iškilmingas 
pamaldas pikniko metu. Vargo
nais pritarė Julija Rajauskai- 
tė ir Vytenis Vasyliūnas. Smui
ku grojo Izidorius Vasyliūnas.

šeštadieniais koplyčioje buvo 
iškilmingos mišios, kurias kon- 
celebravo 9 kunigai. į jų giedo
jimą buvo įpinta ir Iz. Vasyliū
no smuikas ir St. Liepo gie
dojimas.

Religinio meno savaitė
Praeitais metais buvo suorga

nizuota įvairiu religijų religi
nio meno savaitė, šiemet tokia 
savaitė vyko nuo liepos 21 iki 
rugpiūčio 3.

Mieste buvo iškabinti plaka
tai, kur ir ką galima lankyti. 
Į lankomas vietas buvo įtrauk
tos ir dailininkų studijos. Prie 
vienuolyno nuolat budėjo komi
teto nariai - rengėjai. Ir jie 
buvo nustebinti, kad tiek daug 
žmonių aplankė vienuolyne 
koplyčią.

Šv. Antano gimnazijos spor
to salė yra bene gražiausia ir 
didžiausia aname kurortiniame 
mieste. Salė buvo panaudota re
liginiam vaidinimam ir koncer
tam.

Liepos 28 viena grupė suren
gė Orleano mergelės vaidini
mą. Išraiškos šokiu pagrįstas 
buvo visas spektaklis, kuris pa
darė gražų įspūdį.

Liepos 23 negrų grupė iš 
Bostono pristatė Varšuvos ge
to. Tai buvo dramatinis skai
tymas su vienos negrės 'šokiu. 
Didesnio įspūdžio nepaliko.

Rugpiūčio 2 buvo koncertas, 
pavadintas “Joy Music in Praise 
of God”. Koncertą pravedė ži
nomas kompozitorius C. Ale- 
zander Peloųuin. Koncertą atli
ko nedidelis choras, orkestrėlis. 
Kūriniai buvo paaiškinami ir 
tuoj pademonstruojami. Pradė
jęs nuo gotikos laikų, atėjo iki 
pat šių dienu. Koncertas buvo 
aukšto lygio ir įdomus, žmonių 
atsilankė mažokai.

Šios savaitės rengimo komi
tete lietuvius pranciškonus at
stovavo Tėv. Augustinas Sima
navičius, gimnazijos direkto
rius.

O jūs gėlės, gėlės
Visus lankytojus didžiai ste

bino gėlės. Jų pilna visur, prie 
takų, klonibuose^ vazonuose, pa
sieniais. Ir visos žydi. Visos to
kios gražios ir vešlios. Ir dar 
daugiau —gėlės nuolat keičia
mos. Kaitra palietė kokias le

pias begonijas, tuoj jų vietoje 
je jau žydi kitos, kitos spalvos.

Visoje sodyboje yra keli šim
tai gėlių rūšių, keli tūkstančiai 
jų kelmų. Jos visos čia išaugin
tos šiltnamiuose, po elektros 
šviesom prižiūrėtos, iš sėklelės 
atvestos iki tokių gražių žiedų, 
kuriuos gali matyti tik botani
kos soduose.

Tai Tėv. Bernardino Graus- 
lio darbas. Didžio mokslo vy
ras, gimnazijoje dėstęs net mu
ziką, vadovavęs skudučių or
kestrui, dabar dėstąs biologiją. 
Jis ir išaugina tas gėles, nuo 
ankstaus ryto iki vėlumos eina 
ir eina, prižiūri, laisto, net va
baliukus surenka nuo lapų.

Svečiai i pikniką
Graži ir jauki aplinka sutrau

kia daug svečių. Vienuolyną 
pamėgo Kanados prancūzai, ku
rie vasarodami užsuka pamal
dom. Lanko ir amerikiečiai.

Lietuvių daugiausia suvažiuo
ja per pikniką, kuris šiemet bu
vo rugpiūčio 4. Liurdo groto
je buvo iškilmingos pamaldos, 
kurias atlaikė Tėv. Leonardas 
Andriekus, pranciškonų provin
cijolas. Jis taip pat ir pamoks
lą pasakė. Solo giedojo St. Lie
pas.

Po pietų buvo ir meninė pro
grama, kurią atliko Onos I- 
vaškienės vadovaujama šokių 
grupė, nuotaikingai pašokusi 
keletą šokių.

jų-
Suvenyrai

Vienuolynas darosi turistinė 
vieta, tad išleidžia atvirukų, 
informacinės literatūros. Po 
naująja koplyčia įrengta didelė 
suvenyrų krautuvė ir kafeteri- 
ja, kur vakarais susirenka va
sarotojai pasikalbėti ir išgerti 
kavos. Kavinėje ir krautuvėje 
dirba V. Simonaitienė iš 
New Yorko.

Balsai iš virtuvės
Svečių praeina labai daug. 

Vieni ilgiau, kiti trumpiau su
stoja. Per visą vasarą dirba dai
lininkas K. Žoromskis, įsikūręs 
vienoje klasėje.

Visi susirenka pietų metu. 
Tada tik knibžda didelis valgo
masis. Prie stalų patarnauja 
berniukai. O virtuvėje šaukia 
balsai. Ten dirba visas būrys iš 
New Yorko: Marija Dudutienė, 
Norbutienė, Olafson. Vyriausiu 
virėju yra Robert Barber. Jis 
nelietuvis. Čia gimęs ir augęs, 
bet gerai kalba lietuviškai. Iš
moko bebūdamas virėju vie
nuolyno virtuvėje.

Visais svečiais rūpinasi Tėv. 
Jonas Dyburys, vietos vienuo
lyno viršininkas.

Jaunieji stovyklautojai
Liepos mėnesį čia buvo ber

niukų vasaros stovykla, o rug
piūčio pradžioje — ateitininkų 
moksleivių. Jiem išvažiavus, 
gimnazijos bendrabutis remon
tuojamas ir pertvarkomas. Tai 
pasirengimas naujiem mokslo 
metam. Su rugsėjo pradžia at- 
gys vėl sodyba. Vasarotojus 
pakeis jaunieji, kurie čia mo
kysis visus metus, (p.j.)

viešbutyje. Visiem atstovam re
gistracijos kortelės jau išsiunti
nėtos per PLB valdybą. Viešbu
tis ragina, kad rezervacijos 
būtų daromos kaip galima grei
čiau.

Bus ir tokių dalyvių, kurie 
gyvens privačiai. Jiem taip pat 
bus teikiama ta pati globa, kaip 
ir viešbutyje gyvenantiem. Sve
čių priėmimo sekcija parūpins 
nakvynes, jei kam būtų per 
brangu sustoti viešbutyje. At
vykę iš užsienio, galės pasinau
doti specialiom atpigintom kai
nom.

Ekskursija laivu
Po seimo visi norės pailsėti. 

Štai visų laukia ekskursija lai
vu. Rugpiūčio 2 didelis laivas 
paims visus lietuvius keleivius 
ir išveš į vėsius vandenius. Lai
vas sustos prie Laisvės statu
los, kur seimo atstovai padės 
vainiką, paskui plaukios uosto 
žiotyse, Hudsono upėje apie 6 
valandas. Laive gros orkestras, 
bus galima pašokti, užvalgyti.

Ekskursantai pamatys ne tik 
New Yorką, bet ir New Yorko 
įlanką, Hudsono upės slėnį, ku
ris yra vienas iš gražiausių A- 
merikoje.

Į ekskursiją kviečiami visi 
New Yorko lietuviai, nes tai 
bus gera proga susipažinti su 
seimo dalyviais, su svečiais, at
vykusiais iš kitų pasaulio kraš
tų. Jei kas yra plaukęs laivu 
aplink Manhattano salą, tas ir
gi kviečiamas keliauti šioje eks
kursijoje, nes čia kur kas dau
giau pamatys.

Kad sekcija galėtų sklan-
(nukelta į 5 psl.)

TEV. ALFONSAS BERNATONIS ...
(atkelta iš 3 psl.)

ir energijos vaisius. Ne vieną 
kartą jos egzistencijos užtikri
nimui yra perleidęs savo san
taupas, daug naktų nemiegojo 
sirgdamas jos rūpesčiais, daug 
džiaugsmo patyrė matydamas 
jos laimėjimus. Tad nenuosta
bu, kad ilgą metų eilę išbuvo 
jos švietimo komisijos pirmi
ninku, o dabar, gimnazijos lai
kymui įkūrus kuratoriją, yra iš
rinktas į ją. Jam, kartu su ki
tais dviem veikėjais, yra paves
ta ištirti galimybes naujo bend
rabučio statybai. Jis gimnazijos 
reikalu nenuilstantis optimis
tas.

Bendruomenės veikėjas
Lietuvių Bendruomenės veik

loje tėvas Bernatonis dalyvauja 
nuo pat tos organizacijos gimi
mo. Vokietijos LB tarybon yra 
išrenkamas be pertraukos be
ne 20 metų. Už tai, kai šiemet 
buvo renkami atstovai į III PLB 
seimą New Yorke, visiem buvo 
aišku, kad tėvas Bernatonis ten 
turi vykti. Jis jau JAV-bėse.

Tokia šakota ir intensyvi 
veikla neliko be pėdsakų svei
katoje. Tai širdis ne taip su
bruzda, kaip reikėtų, tai su
streikuoja kas nors kitas išvar

gintame organizme. O ir pavy
duoliai bei kliudytojai negalėjo 
ramybėje palikti nė tėvo Alfon
so. Tad po 15 metų sėkmingo 
darbo sielovados vadovo parei
gose, paskutiniu metu direkto
riaus titulu, 1965 pasiprašė 
vysk. Praną Brazį atleidžiamas. 
Vatikanas pakartotą prašymą 
1965 spalio mėnesį patenkino. 
Nuo 1966 sausio 1 tėvas Berna
tonis liko lietuvių klebonu Fui- 
dos, Limburgo, Mainzo ir da
limi Freiburgo vyskupijose. Jis 
čia ne vienas, jam padeda kun. 
V. Damijonaitis.

Pareigos pasikeitė, bet as
muo liko tas pats. Dieburgas 
Vokietijos lietuviam yra virtęs 
svetingumo ir jaukaus vaišin
gumo simboliu. Kiek žmonių 
ten yra praleidę jaukias valan
das, dienas, ar savaites! Iš įvai
rių kraštų ir kontinentų! Jų at
mintyje įsispaudė barzdotas, be
sišypsantis, dainuojantis dzūko 
veidas. Tėvo Alfonso Bernato- 
nio artimieji bendradarbiai ir 
bičiuliai laukia jo grįžtančio iš 
JAV, kad Dieburge galėtų ver
tai ir bičiuliškai pasveikinti si
dabrinio kunigystės jubiliejaus 
proga.

Bronius Laukis (ELI)

Laivas, kuris veš lietuvių ekskursiją PLB seimo metu rugsėjo 2. Laivas sustos prie Laisvės paminklo, kur 
lietuviai padės vainiką. Paskui laivas dar plaukios apie 6 valandas New Yorko uosto žiotyse ir Hudsono upe.

Lietuvių tautos kankinių paminklas — šv. Mari
jos Gailestingumo Motinos Aušros Vartų koply
čia. šalia Švento Petro karsto bazilikoje, Romoje, 
jau ruošiama. Kasimo darbai jau baigti, vykdomi 
sienų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami deko
racijų projektai.
Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios 
aukotojų vardai, kurie bus Įdomūs ne tik šian
dien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lietuvių 
vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save, 
savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kankinių 
vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CIIAPEL FU N D
2701, W. 68th Street Chicago, III. 60629

JAV-sc atkkos nuraSomos nuo mokesčių (Tax dcdiictiblei



Vasaros stovykla
Italijos Alpėse, žautonomi- lietuviukai iš. VMrįNijM, VSkt 

niam Aostos slėny,* prie torto- Knrgono ir ttto
go Alptų karalaičių Gervino - QHf» mrbMti *
Matterhorno, hetnviško kry- pyttaMf- į -
žiaus paūksmėj/krykštavo bū- Berniukų stovyklų parėmė: 
rys lietuviško /jaunimo iš Ha- Baltos, prie ĮBįMSū-
lijos, Vokieti 
Anglijos. 27*
mergaičių: ' „ _______ . . ...

Stovyklos didžiumą sudarė Vatikano radijo uatondėMa vu-

Jos, Belgijos ir 
berniukai ir 18 iš

mai

Leonora Kaulinytė ir Vikto
ras Baltakis-Balfon liepos 13 
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje priėmė moterystės sak
ramentą. Jaunoji yra ilgametė 
Vilties choro dalyvė, Bendruo
menės Balso kolektyvo narė ir 
veikli vytė. Viktoras Baltakis- 
Balten, prieš kelis metus apsi
gyvenęs Philadelphijoje Kana
dos lietuvis, yra didelis vyčių 
veikėjas. Jauniesiem linkim ir 
toliau darbuotis lietuvybės ba
ruose ir džiaugtis laime nauja
me gyvenime.

Kazimieras Petkūnas savo į- 
našą Lietuvių Fondui dar pa
didino tūkstančiu dolerių. Tuo 
būdu K. Petkūnas yra jau įne
šęs 2,200 dol., ir tapęs stam
biausiu Lietuvių Fondo įnaši- 

, ninku Philadelphijoje. Jis yra 
vyresnės^kartos išeivijos atsto
vas, didžiai susipratęs lietuvis.

SJVLJ.

nuo ape 
ga mirė

Alpėse

Stovykioj ne vienas gal pir
mą kartą pasijunta esąs lietu
vis — lietuvaitė ir pastebi, kad 
lietuvių esama daugiau; gal 
pirmą kartą išvysta Lietuvos 
trispalvę, pradeda drąsiau tar

yti vieną kitą hetuvišką žodį ir 
tarpe buvo velionies labai mė- ^4 plačiau sužinoti apie tėve- 
giarna Schuberto “Avė Maria”. ’ 

Gausus būrys artimųjų ir 
draugų vebonį palydėjo į kapi
nes. .Buvo daug gėlių, kurių 
prisiuntė ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai, su kuriais velio
nis širdingai sugyveno. Kiti 
draugai ir giminės užprašė mi
šių.

Philadelphijoje velionis pa
tiko pusbrolį J. širvaitį, pusse
seres Josephine Gundy, Fran
cis Lorence su šeimomis, Ju
zę Augaitytę ir Kazę Pliuško- 
nienę ir keletą tolimesnių gi
minių. Laidotuvėmis rūpinosi 
M. Bigenis.

J. švedas gimė Philadelphi
joje 1906 birželio 30. Trejų 
metų būdamas, su tėvais buvo 
grįžęs į Lietuvą ir virš 20 me
tų gyveno Žemaitijoje. 1927 
grįžo į Philadelphiją, kurioje vi
są laiką ir gyveno. Apie 20 me
tų dirbo miesto savivaldybėje. 

Dalyvavo liet pašaliniame 
Tie Uube’ darbavosi Dariaus-Girė- Vysk. K. Paltarokas, 6643 S.mijos granito. Jis turėjo prą- skridimui komitete Ave chieago, m., *>altlIHOreS Z1H1OS

60629, arba įteikti kun. M. Prel. L. Mendelis grįžo iš a- 
Ave., tostogų, kurias praleido Euro

poje. Aplankė ir Berlyną, matė 
------- ir tą dalį, kuri yra už mūro 

jos klebonui kun. Klemensui sienos. Yra didelis skirtumas 
Batučiui ir kun. Albinui Neve- tarp rytų ir vakarų Berlyno, 
rauskui už mišias; vargoninin- Rytai yra niūrūs lyg kapai. Sa- 
kui Vytautui Matoniui ir solis
tei Juzei Augaitytei už gražias 
giesmes; prof. Jonui Puzinui, 
Baliui Raugui, arch. Jonui Stel
mokui ir Antanui hnpolėnui už 
pasakytas kalbas.

Ypatinga padėka priklauso 
velionies induliui architektui 
Jonui Mulokui, suprojektavu-

Į IŠ VISUR I

Pamaldas laikė klebonas ku
nigas J. Degutis, asistuojamas 
kun. Batučio ir kun. Neveravi- 
čiaus. Vyt Macijauskui paly
dint vargonais, Lietuvos ope
ros solistė Juzė Augaitytė sugie
dojo keturias giesmes, kurių >

Paminklas a.a. prof. 
Alfonsui Jurskiui

1966 liepos 31 Philadelphijo- 
je mirė Alfonsas Jurskis, bu
vęs Vytauto Didžiojo Univer
siteto docentas, elektrotechni
kos katedros vedėjas ir techni
kos fakulteto prodekanas, Lie
tuvos kariuomenės pulkininkas 
leitenantas, nuo 1949 Temple 
Universiteto technikos institu
to dėstytojas.

Dvejų metų sukakties pro-
ga jo šeima pastatė paminklą 
Prisikėlimo kapinėse, Corn- 
wells Heights, Pa. Paminklo 
projektą paruošė architektas Jo
nas Mulokas, gyvenąs Chicago- 
je. Paminklas yra iš juodo Šuo-

eiti pro daugelį kapinių admi
nistracijos suvaržymų. nu metu buvo valdybos vicepir

mininku) ir respublikonų klu
buose. Po H pasaulinio karo Į 
Philadelphiją atsikvietė savo 
gimines iš Vokietijos. Padėjo 
šimtam Philadelphijon atvyku
sių lietuvių susirasti darbus ar 
butus. Būrelis dėkingų lietu-

Kalbas pasakė: Sv. Andrie-

PADĖKA

Liepos 27, po iškilmingų pa
maldų šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje, kurių metu giedojo 
Juzė Augaitytė, įvyko paminklo 
šventinimas. Į iškilmes suvažia
vo šeimos nariai, giminės ir 
apie šešiasdešimt velionies ar-
timųjų.

JAV LB Centro Valdyba. Iš k. j d. Anatolijus Kairys — kultūros reikalams ir Kultūros Fondo pirmininkas, 
Jonas Kavaliūnas — švietimo reikalams ir švietimo tarybos pirmininkas, Bronius Nainys — pirmininkas, 
3alia Tallat-Kelpšaitė—jaunimo reikalam, Vladas Adamkavičius — vicepirmininkas visuomeniniams ry
šiams; stovi: Stasys Džiugas — sekretorius, Petras Petrušaitis — organizacijų reikalams, Povilas žumbakis 
— socialiniams uždaviniams, Antanas šantaras — informacijos reikalams ir Kęstas Dočkus — iždininkas. 
Nuotraukoje trūksta vicepirm. kun. Jono Borevičiaus, S.J. Nuotr. V. Noreikos

URUGVAJAUS JAUNIMAS N. Y
lio ar mamytės gimtąją šalį.

Kai prie laužo ar grįždami 
iš iškylos, jie smagiai užtrauk- 
davo ar tai laužo, ar “žąselės”, 
ar kokią kitą lietuvišką dainą, 
tai net kiti alpinistai sustoję gė 
rėdavosi. O kas rytą, Alpių žy- 
drynėn laisvai kylant Lietuvos 
trispalvei, sutartinai skambėda
vo “Lietuva, tėvyne mūsų..”!

Alpininkas

Liepos 26, vykdama namo iš 
trečiosios tautinių šokių šven
tės, buvo sustojusi New Yorke 
Urugvajaus šokėjų grupės Gin-

— Dr. Antanas Maceina, 
Muenster (Vakarų Vokietija), 
žymus lietuvių filosofas, profe
soriaująs tenykščiame vokiečių 
universitete, vėl sunegalavo ir 
rugpiūčio 3 buvo paguldytas į 
universiteto ligoninę tyrimam. 
Prof. dr. A. Maceina rašo vie
nam iš savo bičiulių JAV-se: 
“ .. .Bet pagulėti, rodos, reikės 
ilgokai, žodžiu, esu persekioja
mas visokių negabų...” 1967- 
1968 mokslo metais negalėjo 
profesoriauti dėl Hgos; vasaros 
semestre dėstė vieną dalyką. 
Prof. dr. A. Maceina, be abejo, 
turi daug pažįstamų bei bičiu- 
lių laisvajame pasaulyje. Būtų 
gera, kad jie šį žymų lietuvį 
kuo nors prisimintų. Jo adre
sas: Dr. Antanas Maceina, 44 
Muenster — Westf., Kerssen- 
brockerstrasse 12, West Ger
many.

— ALRK Vargonininkę bei 
kitę liotuvię muzikę 48 sei
mas įvyksta rugsėjo 2, pirma
dienį (Darbo dieną), Angelų Ka- 
rabenės parapijoje, 213 Sb. 4 
St. Brooklyn, N.Y. 9 vai. ryto 
iškilmingos mišios, kurias lai
kys klebonas kun. A. Petraus
kas, asistuojant muzikam kuni
gam V. Budreckui ir J. Pakal
niškiui. Smirną globoja Ange
lų Karalienės parapijos klebo
nas kun. A. Petrauskas. Seime 
paskaitą skaitys kun. V. Budrec- 
kas. Visi vargonininkai bei ki
ti lietuviai muzikai kviečiami 
seime dalyvauti.

— "Liotuvię Dienę" žurnalo 
metinė gegužinė ir laimės trau
kimai dėl leidėjo A^ Skiriaus 
išvykimo į Europą yra atidėti 
iš rugpiūčio 25 į rugsėjo 22. 
Gegužinė — piknikas vyks toje 
pačioje vietoje kaip ir pernai 
— McCambridge Park, Bur- 
bank, California.

—- Pijus Bielskus ir Danguo
lė Markutė, akademinės skau
tuos veikėjai, sumainė aukso 
žiedus šv. Petro bazibkoje Ro
moje rugpiūčio 3. Moterystės 
sakramente juos sujungė ir pa
laimino prel. A. Jonušas, šv. 
Mišios ta proga buvo aukoja
mos lietuviškai.

Su nuostaba svečiai vartė 
mūsų lietuviškus vadovėlius 
bei knygas ir laikraščius. Už 
liepos 10 dienos “Darbininką” 
net susivaržė, nes ten buvo 
įdėta jų visos šokėjų grupės 
nuotrauka. ~

Dalį svečių priglaudė J. Ma
tulaitienė, o kitus pasiėmė N. 
Y. grupės šokėjai. Buvo apro
dytas jiem New Yorkas ir jo 
žymesnės vietos.

Išvyko namo pilni geriausių 
įspūdžių ir apgailestaudami, 
kad nebesuspėjo aplankyti 
“Darbininko”. Dėkoja New 
Yorko tautinių šokių šokėjam 
už nuoširdžią globą ir ypač J. 
Matulaitienei už puikų priėmi
mą.

gerai kalba lietuviškai (tėvų 
nuopelnas!) ir visi gerai žino 
vietas, iš kur kilę jų tėveliai 

_ . ____ (tai daugiausia Dzūkijos jauni-
taro dalis. Jadvyga Matulaite- mas, išvykęs prieš pusšimtį 
nė surengė gražų priėmimą, da
lyvaujant ir New Yorko tauti
nių šokių šokėjam (kiek jų grei
tomis buvo galima sugaudy
ti).

Iki vėlyvos nakties vaišinta- 
si ir dalintas! mielais prisimi
nimais. Urugvajaus jaunimas 
laikė sau didele garbe būti sve
čiais J. Matulaitienės, kurios 
dėka Chicagos amfiteatre taip 
gražiai praėjusi tautinių šokių 
šventė liks visiems neužmiršta
ma.

Svečiai papasakojo ir apie sa
vo gyvenimą Urugvajuje. Ten 
gyvenimas esąs skurdus. Jei ga
lėtų, dalis jų mielai čia pasilik
tų. '

Prašomi ir kiti nrisidėti Au Gim? Jie Urugvajuje, bet Lietuvių diena — gegužinė Be to, judriosios ir links- 
rrasomi ir Kiti pnsiaeti. au __________________ Rugpiūčio 25, sekmadienį, mosios Hartfordo balių šeimi-

Lietuvių darže (Lighthouse Gro- ninkės svečius pavaišins lietu
ve Park) East Hartforde “Tė- viškais valgiais.

Vysk. K. Paltaroko 
įnašas į LF

Sukaktuviniais Lietuvos ne
priklausomybės metais buve 
pasiūlyta įamžinti vysk. K. Pal
taroko vardą Lietuvių Fonde, į- 
nešant 1000 doL Tam tikslui 
buvo pradėti rinkti pinigai. Jau 
surinkta 400 doL E pažymėtinų 
aukotojų: kun. S. Yla — 25 
d oi.,.kun. V. Zakaras — 10 dol.

kas siųsti: Lith. Foundation, 
Vysk. K. Paltarokas, 6643 S.

Vembrei, 21 Sawtell 
Brockton, Mass., 02402.

jaus parapijos klebonas kun. 
Jurgis Degutis, LB pietryčių a- 
pygardos pirmininkas Balys Reiškiame nuoširdžiausią pa- 
Raugas, prof. Jonas Purinas, lie- dėką visiem dalyvavusiem a.a. 
tuvių inžinierių ir architektų są- Alfonso Jurskio paminklo pa
jungi Phila. skyriaus pirmi- šventinimo iškilmėse. Dėkoja- . ,. .
ninkas arch. Jonas Stelmokas me šv. Andriejaus parapijos 'aam stilingą paminklą, 
ir lietuvių veteranų sąjungos klebonui kun. Jurgiui Degučiui Ona TaHaMCulpiaiti Jursl 
“Ramovė” Phila. skyriaus ats- už iškilmingas pamaldas, 
tovas Antanas Impolėnas. minklo pašventinimą ir pa

pa- nė, Livtaveras Jurskis su Vi

Paminklas prof. Alf. Jurskiui PrMkMmo kapinėse ComwaHa MMgMa, Pa. P»*MnMą (NpJaktavO afdL Jonas 
Mulokas. lt k. j d. Marija Tallat-KelpOienė, Snieguolė Jurskytė, Paullua Alglrtfaa Jurskis, Julija Jcrskienė, 
Ona Tallat-KelptaiU-Jurskienė (na*U), Lifitaveras Jurskis, Kamilė Jursklcnė, Juozas Jurskis h* dr. Stasys 
Tallat-Ketpėa. Nuotr. K. Cikoto

metų laimės ieškoti). Tik vie
nam kitam iš jų tėvelių pa
sisekė kiek stipriau atsistoti 
ant kojų.

Visi senieji emigrantai sukū
rė lietuviškas šeimas, bet dides
nio lietuviško veikimo neišvys- 
tė. Darbai Urugvajuje sunkiai 
gaunami ir prastai apmokami. 
Tremtinių po paskutinio karo 
maža teatvažiavo, ir tie patys, 
patyrę gyvenimo sąlygas, tuoi 
išvyko kitur. Nėra lietuviškų 
mokyklų, trūksta lietuviškų 
knygų. Birutė Barauskaitė

HARTFORD, CONN

vo kelionės Įspūdžius prelatas 
papasakojo parapiečiam.

Žolinių šventės proga šv. Al
fonso bažnyčioje mišios buvo 
nuo 7 iki 12 kas valandą. 
Ypač daug žmonių buvo vi
durdienį, nes bažnyčia yra 
miesto centre, kur aplinkui 
daug Įstaigų. Bažnyčia buvo 
skoningai papuošta gėlėmis. 
Tą dieną aukas rinko seserys, 
kurios rūpinasi ligoninėm.

Suaugusių klubas rugpjūčio 
17 surengė ekskursiją į Ocean 
City, Maryland. Vyko autobusu.

Lietuvių Taryba kviečia vi
sus dalyvauti rugpjūčio 25 eks
kursijoje, kuri vyksta i Mary-
lando sostinę. Ten bus speciali MALDININKŲ KELIONĖ | 
programa prie Lietuvos ąžuolo. WASHINGTONĄ 
kuris yra pasodintas prie vals- Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo jubiliejinių metų 
Dr. Benardas Karpers-Kar- proga Kunigų Vienybė organi- 

pavičius, lietuvių svetainės pir
mininko Bernardo Karpavi
čiaus sūnus, prieš porą savai
čių pradėjo verstis gydytojo 
praktika. Savo kabinetą atida
rė Medical Arts name.

vynės Garsų” radijo valanda, Visi Hartfordo ir apylinkių 
veteranų “Sabonio Postas” ir lietuviai prašomi Lietuvių die- 
“Aido” choras rengia Lietuvių noje kuo gausiausiai dalyvauti, 
dieną — gegužinę. Pasigėrėsite gražia parko gam-

Lietuvių diena prasidės 12 v. ta, Connecticuto upės ban- 
dienos ir tęsis iki 9 vaL vak. gom. Tikrai nesigailėsite atvy- 
Nuo 2:30 iki 3:30 vai. bus aukš- kę į Lietuvių dieną Hartforde, 
tųjų svečių pristatymas ir me
ninė programa. Dalyvaus resp. 
kandidatas į senatorius Ed. 
May, Hartfordo miesto burmis
tras ir kiti. Buvo kviesta ir dau
giau aukštų svečių, bet dėl tuo 
laiku vykstančios demokratų 
konvencijos Chicagoje daug 
kas Lietuvių dienoje Hartforde 
dalyvauti negalės.

Nuo 4 vai. bus šokiai, gro
jant europinio tipo orkestrui. 
Šokių pertraukų metu Hart
fordo skautės su Worcesterio 
skautėm turės tinklinio rungty- troit, Mich. 48216. 
nes. Bus ir daugiau įdomių Suvažiavimas pradedamas pa- 
pramogų. maldomis 10:30 vai. šv. Anta

no lietuvių parapijos bažnyčio
je, 3565 West Vemor St (kam
pas 25-tos g-vės). Po pamaldų 
12 vaL Lietuvių Namuose atvy
kusiųjų registracija, vėliau dar

J. Bernotas

Vilniečių 
suvažiavimas

— Kun. dr. Titas Narbutas, 
šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
Dayton, Ohio, klebonas, išvyko 
į tarptautinį Eucharistinį kon
gresą Bogotoje, Kolumbijoje. 
Grįš rugsėjo 3. Parapijoje jį pa
vaduoja preL Leonardas Gi- 
žinskas.

bo posėdžiai, o 9 vai. vakaro—
Vilniaus Krašto Lietuvių Są- P°^vįs; ,

jungos centro valdyba praneši, x Suvananme dalyvautt kvte- 
kad Sąjungos JAV ir Kanados ™ ™ ™menai. nors >r „e- 
kraštų visuotinis suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 1 (Darbo dienos 
savaitgalį) Detroite Lietuvių 
Namuose (Detroit Lithuanian 
Home), 3009 Tillman St., De-

priklausą skyriams, bet nenu- 
tolę nuo vilnietiškų reikalų. Su
važiavimo svečiais kviečiami 
spaudos ir organizacijų atsto
vai bei Detroito lietuviškoji vi-
suomenė.

Visais suvažiavimą liečian
čiais reikalais kreiptis į Sąjun
gos centro valdybos pirminin
ką Kazį Veikutį, 8685 Besse- 
more St. Detroit, Mich. 48213, 
telefonas WA 4-6469.

VKLS-gos Centro Valdyba

Jonas Obelinis

Svečiai PLB seime
(atkelta iš 4 psl.)

džiai dirbti, prašomi visi pra
nešti, kada atvyksta į Ncw 
Yorką ir kiek laiko New Yor
ke bus, kokia susisiekimo prie
mone atvyksta, kur mana apsi
stoti. Prašom pranešti sekcijos 
pirmininkui: Vytautui Radziva- 
nui, 84-16 110 SU Richmond 
HilL N.Y. 11418, telef. (212), 
HI1-9720.

Iki malonaus pasimatymo!

zuoja maldininkų kelionę į Ši
luvos koplyčią Washingtone.

Kelionė įvyks rugsėjo 15, 
sekmadienį. 3 vai. popiet lietu
vių koplyčioje, tautinėje švento
vėje, bus aukojamos lietuviš
kos mišios ir sakomas lietuviš
kas pamokslas. Bendras lietu
viškas giedojimas.

Visos parapijos prašomos 
ruošti tą dieną maldininkų ke
lionę busais, traukiniais, lėktu
vais ar automobiliais.

Visi lietuviai raginami rug
sėjo 15 vykti VVashingtonan ir 
melstis už Lietuvos išlaisvini
mą, už tikėjimo laisvę Lietuvo
je, taip pat ir už išvežtuosius j 
Sibirą.

Kunigų Vienybės Atlanto 
pakraščio provincijų vardu —

Prd. Jonas BaUcūnM

Veiksniy sudarytas Jungtinis Finansy 
komitetas Laisves Kovos melais turi

sutelkti S100.000
Pusė skiriama Vlikui. pusė Liet. Bendruomenei. Pinigai 
skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviškai kultūrai ug
dyti. Jau surinkta 20' >, dar reikia $80.000. — Lietuva yra 
visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūkstantininkai reti paukš
čiai, todėl kas gyvas—būkim dešimtininkais—kiekvienas 
aukokime bent po $10.00. Aukas telkim per J. Fin. Komi
tetų ar Liet. Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų komitetui:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 
29 West 57th Street New York, N.Y. 10019

Oailininkif suaukotų paveikslų loterija nukeliama iŠ rugsėjo 1 d. j 
S.m. gruodžio 29 d.

Jungtinis Finansų Komitetas



SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

dAftitiMiNRAš

Goržitite, visai netirti nuo buv. 
gasauiiDės parodos vietovės, 
ftūroėsŠ, dalyvavę jaunimo mo* 
torkadoje iš NY State pavilkmo 
aikštės lėngvai pasieks važiuo- 
diahn U Expressway iki Main 

bolo meisteris. Newyorkiė<Sai, St-> Ša kairėn. Privažiavus 
šį sezėhą turėję šnnkinrių su- Booth Memorial Dnve —- keli 
dėties atžvilgiUj šiom rungty- blokai —- sukti dešinėn iki 150 
nėih, atrodo, Žaiš tokios sūdė- St, kur ir yta aikgė.
ties: Jankauskas; Remeza II, NAtMA PORA
Rągrižilinas, KHvečka t, krei- Futbolo mėgėjai, seką lietu-

PLB šamo įvylėšta fut
bolo rungtynės tarp Chicagos 
lietuvių futbolo klubo lltuani- 
ca ir vietos Lietuvių Atletų fciu-

mėrikos ir Kanados lietingų fut-

ties: Jankauskas; Remeza II,

Inkorporuotas 1863

460 We$t Broddėf«y, Soufh Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus“
ALFRED IV. ARCH1BALD

President
Mo banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Sballna ir adv. Jonas J. Grlgalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir HėtuviškaL • Turtas (Assets) vftš $132,000,000

Current dividend 5% on all accoūhts.
Dabar moka 5^0 r®**! taupomus pinigus.

TO PLACE — 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

T4L (212) 4*1-3110 / 898-7743 

■•7 bešTWAy
TKAVEL MBHCY

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Wuodhaven, N.Y. 11421

linauskas II, Klivėčka H, Sflei- Chicagos Lituanica Atletų Klo
kis, Rėmėza L Kaip matome, komandos sudėtyje pasiges 
sudėtis nepergeriausia — pasi
gendama eilės žaidikų, sužeistų 
ar šiaip negalinčių žaisti. Be 
to, Nėw Yorkė futbolo atosto
gos, o Chicagoje kaip tik pir
menybių įkarštis. Taip svečiai 
atvažiuoja pilnoje formoje, o 
vietiniai išeina aikštėn tik po 
pavienių treniruočių. Aiškūs 
favoritai ir vėl Lituanica.

Chicagos Lituanica New Yor
ke matyta lygiai prieš 10 me
tų, kuomet 1958 vienetas pir
mą kartą laimėjo lietuvių meis
terio titulą, įveikęs Brooklyno 
LAK 2d ir tuometinį meisterį 
Toronto Vytį 1:0. Pažymėtina, 
kad Lituanica nuo to laiko 
mūsų nuolatinis meisteris, tik 
vieneriais metais newyorkie- 
čiam pavyko vienintelį kartą 
šią pergalių eilę nutraukti.

Neteko patirti, kokios sudė
ties komanda čia žais. Pastebė
tini vidurio aikštės valdytojai 
Gavėnia ir fizinio auklėjimo 
mokslų magistras 
Puolime didžiausias pavojus 
kils iš vidurio puoliko Mika
lausko. šalia jo gabus technikas, 
veteranas Jemgas. Ir likusioji 
komandos dalis technika ir pa
tyrimu už newyorkiečius žy
miai pranešesnė.

. . Vienose rungtynėse visko ga-

&Udnu&> pavardės. Rugpiūčio

rapįjos bažnyčioj Marija Ąžuo- 
laitė ir Rimantas Ėudfaitis pra
dės naujos lietuviškos šeimos 
gyvenimą. R. Budraitis futbolo 
lietuviškom spalvom pradėjo at
stovauti jafu 1956 in. jaunučių 
komandoje. Vėliau matomas 
jaunių ir pirmoje komandoje. 
Žaidikas Nėw Yorko koman
dos, vienintelį kartą laimėju
sios Š. Amerikos ir Kanados 
lietuvių futbolo meisterio var-

Visados besidžiaugiant spor
tines šeimos padidėjimu, naujai 
lietuviškai šeimai šviesiausios 
ateities! Atletas

M. W. FEMALE

Universai šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo' 
pattudijUnas.

"Pravira Hands

txPERIENCĖO OPERATORS 
ON DRĖSSĖS

Section work Steady all year round 
Work near home CARLAND MFG 
CORP. 8 North Main Street Mon- 
roė, N.Y. 914 - 783-2511

Kiemaitis.

ŠĖDFOfcD, N.H.
Seselių benediktinių metinis 

piknikas įvyksta rugpiūčio 25, 
sekmadienį. Pradžia 12 vaL Į- 
vairi programa, laimėjimai bei 
pasilinksminimai. Lietuviai 
kviečiami atsilankyti ir parem
ti seselių gražius darbus.

universal
_ FUNERAL CHAPĖL, INC. » 
52nd Street at Lexington Avenue 

Ray Kerbelis, Dir.
PL 3-5300

TTACHERS
Ėčpefienėėd or Begftiners 

Pre-School thru University 
Good outstanding opportunities 

in preferred locations.

Write now for application or call 
212 - 546-2228

Weekdays and Sundays

A.A.A. TEACHERS AGENCY 
507 5th Avenue, N. Y. Ct

GENERAL FACTORY HELP (20) 
Work near home — Good starting 
salary. Some experience preferred.

Braun Crystal Manufacturing Co.
64-20 Admiral Avė. Middle Village, 
Queens. Apply in person ask for Mr. 
Bobi Solot.

J. A. Valstybėse, pagal ne
seniai New Yorke išleistą met
raštį, katalikų yra 47,468.333. 
Prieš dešimt metų buvo 36, 
023.977. Didžiausia vyskupija 
yra Chicagos, turinti 2,342,000 
katalikų.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai; WEVD 
1330 Kil- 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
389-6878. *—

Laisvės žiburys — NEW YORK —

GailestingŲjŲ Seserų dėmesiui
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil-
lage, N.Y. 11379.

GENERAL FACTORY HELP (20) 
Work near home. Good starting sal
ary. Some experience preferred. — 
Braun Crystal Manufacturing Co., 
64-20 Admiral Avė. Middle Village, 
Queens. Apply in person ask for Mr. 
Bob Solot.

EXP. OPERATORS 
as Samplemaker & Ouplicators 

Steady work, nice working condi- 
tions. Air conditioned RAYMODES 
INC. 135 Madison Avenue. Appiy in 
person. ■ / n ' •

MATULAIČIO NAMUOSE 
Putnam, Conn.

reikalinga gailestingoji sesuo (RN). Nauja lietuviška įstai
ga, geros sąlygos. Atlyginimas kaip apylinkės ligoninėse. 
Duodamas kambarys ir išlaikymas. Kreiptis šiuo adresu:

MATULAITIS NURSING HOME
Thurber Roūd, Patnam, Conn. 06260

DISPLAY

BERNARD PHOTOGRAPHERS — 
Weddings, Babies, Portraits, Legal. 
Natūrai color or. black & white; 
passport & license photo while you 
wait. No deposit reąuired. Good pho- 
tography at reasonbale prices! — 9 
Railroad Avė. Babylon, L.I. (516) 
MO 9-7109.

TEACHERS
Experienced or Beginners.
Pre-School thru University 

Good outstanding opportunities 
in preferred locations.

Write now for application or call

Weekdays and Sundays

A.A.A. TEACHERS AGENCY
507 5th Avenue, N. Y. C.

Atvykite į draugišką ĖALTIC

PAUNU HOTEL
Forest Avė. & 8th Street, Lakewood, N J.

Čia jūsų laukia... PUIKUS MAISTAS — GERIAUSI 
KAMBARIAI — lauke šildomas baseinas, vėsinsimas val
gomasis, autentiška SAUNA pirtis, lauke atvangos kam
barys. — VEIKIA VIS4 VASAR4- Prieinamos kainos.

Rašykite ar skambinkite (201)363-4600

SHANNON FLORISTS
Perotta Bros. Props. Florist, Nur- 
sery — Retail - Wholesale specializ- 
ing in all Florai Designs. Weddings, 
Conununion, Confirmation and Fu- 
nerals. Opp. Green Wood Cemetery. 
3380 Fort Hamiiton Parkway. Call 
for free deiivery.

EVENING SESSION
Apply novo for the Fall Tėrm 1

WAKE ROBIN INN
In Berkshires Rt. #41 Lakeville 12, 
Conn. 2% hrs N.Y.C. Our 24th 
year. Take Mts Scenery, add spaci- 
ous lawns new heated pool. Lake, all 
sports, golf nearby. smart tap room, 
fine food, cocktail terrace, new bou- 
tique, dancing and great people — 
you’ve got Wake Robin. American 
Plan resort sensible rates. W. D. 
Chamberlin. Mgr. Reservation 1-800 
- 243 3510 (toli free) In Conn: (203) 
HE 5-2000

GRINDERS
• we will TRAIN YOU

Well established Alloy Casting 
producer reąuires:

IMMEDIATE HELP IN THEIR 
CLEANING ROOM 

$2.42 to $2.62 per hour 
Liberal Fringe Benefits, 

Over-Time
Apply to Fred Brunie 

GENERAL ALLOYS CO. 
480 East lįst Street 
South Boston, Maass.

Marine Engineers
U. S. COAST GUARD LIC.

e Programs in Liberal Arts
• Business Adminisfration
e Teaėhėr Trjfinmg for fSėniėnfary and 

Secondary Education
e Urban Studres

COURSES IN DATA PROCESSING
e Introductory Electronic Data Processing 
e IBM 1401 Programming

• Fortran ,• Cobol ( • Systems Analysis
• General Systerh Tihėoflr^
• Comifnrter Raftfrvšfe

Applič&titMs for Adfdi^giofi iMty bt 6btaifted frčrin:

DIRECTOR OF ADMISSIONS 
Ėveniiig Session

Saint Peler’s College
Kennedy Botilevard
Jersey City, New Jersey 07306

For Information phone 333 4400 (Area Code 201)
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HUNTIN& LANE 
RĘST HOME

EAST HAMPTON 
Convalescents, and Elderly Guests 

Rėsfdėntial area. btock to Main 
Street and Village. Private and 
Semi-Private roOms with bath — 
Ž4 hėur superidsion. Owned and

PĖRMANENT POSITION
STEAM RESEARCH VESSEL
TEL (COLLECT) PORT CAPTAIN

(617) 548-1400

SERVICE

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Finished Basemcnts for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

MR. ANDY’S Home Dog Training 
will train your dog in your own 
home basic, advanced obedience. 
Self-protecŪ’on dogs for homes. At- 
tack dogs fcr b'usinesses. Trained & 
untrained dogs :or sale 9209 Foster 
Avė. Brcokiyn. 64S-3970; CL1-8367

MAIDSTONE MARINA, 
3 Ml HARBOR

E. Hampton. (516) EA 4-1650
Silver Sea Horse Restaurant, pool, 
mail port, Hertz cars, showers, laun- 
derette, gift shop. supplies. Places of 
worship within the area. Reserva- 
tions — 516 324-2650.

M. & P. Painting & Contracting 
Co. Inside & outside, wood paneling, 
celotex & sheet rock ceilings, writ- 
ten guar, fully insured. Call 8-11 
A.M. or after 6 PM. 645-3252.

DOMESTIC APPLIANCES
We repair Electrical Appliances 

All Work Guaranteed
No Job too Big or too Small

Call 899-9395

CREDIT ASSISTANT
Minimom two to three years whole- 
sale experience. BROOKLYN LO- 
CATION. Good salary plūs bene
fits. Hours can be arranged. Work- 
ing conditions are good. This is 
your opportunity to work close to 
home.

Call Personnel Department 
782-5552

CYPRESS OUTDOOR 
SWIMMING POOL

Open to the public Daily, 10 a.m. 
to 7 p.m.

852 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

AP 7-0788

Cosmetic Salesmen 
Wanted

Soul Sister and Soul Brothers 
Creation 

SiNGLETON 
COSMETICS 

Call after 3 PM 
926-0908

PARK CREST CATERERS 
1710 University Avenue 
Bronx, New York 10453

From a festival to a wedding. For 
available dates and further Infor
mation call CY 9-5900.
Mr. & Mrs. Morris & Miss Robinson 

at your service

Westhampton Nursing Home a new 
concept in nursing home care, home 
likę decor, around the clock reg. 
nursing care, physical & occupation- 
al therapy facilities, excellent meals 
special diets. VVesthampton Beach 7 
SeafieM Lane (516 ) 288-1122 Cath- 
olic church and priests in area.

CEILING EXPERT 
Commercial and Residential 

Carpentry - Finished Basements 
Baths Kitchens Reasonable 

LEONARDI CONTRACTORS 
8797 25th Avenue Brooklyn 

Call 449-2863 - 336-4912

NELPA CONSTRUCTION 
COMPANY

We do everything in the construc- 
tion field all work done at reason
able rates — AR work guaranteed 
1394 Fulton Street, Brooklyn, N.Y.

Call 857-4300

THE FLYING FISH Seafood Res
taurant open 7 days a week Lunch 
12-3 Dinner .5-10 Sundays 12-10 — 
East Lake Drive Mimi-Piano Baa 
Nightly across from Airport Mon- 
tauk — your hosts Terry and Joe 
McCully call 516-668-2920

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchigan 2-4130

VIN Ai Y A GENE 
GASKET SERVICE

Refrigerator Doors Our Specialty 
Call 259-9593

įgą a ii

INTERNATIONAL EUCHARlST 
CONGRESS

Ėogota, Colombia. Tdurs sponsored 
by l'fueva York Hispano Aug. 15-28: 
$250 r.L & room; 17-26: $250 r.t. & 
room; $375 everything fncluded .— 
RESERVATIONS: 666-2790 anytime

ANTHONY'S HAIR STYLIST Pro- 
fessional work at reasonable costs. 
Shampoo and Sėt $2.75. Regularly 
$15. Pcrmancnt wave only $8.50 
655 Amsterdam Avė. (bet. 91 & 92 
SU.) New York City. For appoint- 
ment tel. 8C 4-4348

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

267 St Nichotas Avė., Ridgevrood, N.Y.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas
Plaukų dažymas

t
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VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

Geriausiai paibesit per atostogas garsiame CAPE COD 
kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje

AUDRONE

H. W. MALĖ

SERVICE

Kelionei

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES

87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CAPE COD MASS. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

Visi mielai kviečiami atvykti!

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 22 d. Kreiptis: Vila 
AUDRONĖ, Mrs. Marija Jansonas, 87 East Bay Rd. 
Osterville CapeCod, Mass. 02655; telef. 428-8425.

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) - 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

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

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

SODYBOJE
Kennebunkport, Maine

Pigios kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas 
su Atlanta ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasaroji
mui sąlygas. Vasarvietės reikalais rąžyti:

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT, MAINE 04046

Telefonai: Vienuolyno (207)967-2011; Vasarvietės (207)967-2771

FiRMAtJJ ANTĮ DEŠRŲ FfcĖKYBA NEW YO&KE 
VOKIŠKOS SPECIALrttS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įritikintite!

Ne^r Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 SL) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue —■ VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 8teinway Street — AS 4-3210 
Florai Park. L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark FisM Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempatead TpKe. — 437-7677 

Fluahinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackaon Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

PouahkeepMe, N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9070
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Dr.^V. Paprocko kabinetas 
bus uždarytas nuo rugpiūčio 29 
iki rugsėjo 14.

Janina solistės Lio
nės Juodytės ir Aleksandro 
Mathews dukrelė, rugpiūčio 25, 
sekmadienį, vėl pasirodys “Cur- 
ley McDimple” vaidinimo pa
grindinėj rolėj. Spektakliai 3 ir 
7 vaL pp. Bert Wheeler teat
re, 250 Wl 43rd St, Hotel 
Dixie, Manhattane. Kas norėtų 
matyti spektaklius, kuriuose 
vaidina Janina, rezervacijai 
kreipiasi tel. 524-2323. Susi
darius grupei bent iš 5 asmenų, 
duodama speciali nuolaida.

. Lionė Baltrušaitienė rugpiū
čio 9 išvyko į Chicagą. Jos vy
ras, muzikas Vladas Baltrušai
tis, jau anksčiau buvo -persikė
lęs gyventi į Chicagą, kur var
gonininkauja lietuvių Marųuet- 
te Parko bažnyčioje, šeima 
buvo dar likusi New Yorke. Tri
jų savaičių atostogų buvo atvy
kęs į Richmond Hill pas savo 
šeimą, ir, atostogas baigus, visi 
persikėlė į Chicagą. L. Baltru
šaitienė čia aktyviai reiškėsi į- 
vairiose organizacijose.

Juozas Daubėnas, aktorius ir 
režisierius, metus dirbo Port- 
lando miesto teatre, Maino - 
valstybėje. Vasarą praleidęs N. 
Y., šią savaitę vėl išvyko į Port- 
landą dirbti tame pačiame teat
re. Sutartį pasirašė dviem me
tam.

— PLB III seimo reikalais 
per Laisvės Žiburio radiją rug-

Literatūros vakare, kuris bus 
PLB seimo metu, rugpiūčio 30, 
penktadienį, 7:30 vaL vak., Stat- 
ler Hilton viešbutyje, savo kū
rinius skaitys: Mykolas Vaitkus 
iš Peace Dale, R.I., Bernardas 
Brazdžionis iš Los Angeles, An
tanas Gustaitis iš Bostono, Ma
rius Katiliškis iš Chicagos, Hen
rikas Nagys iš Montrealio. 
Pradžioje bus įteiktos Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premijos 
už 1967 metus. Kaip žinia, pre
mijos yra paskirtos J. švaistui 
ir J. Jankui. Premijų įteikime 
dalyvaus Liet. Rašytojų Draugi
jos valdybos narys Anatolijus 
Kairys iš Chicagos. Šalia lite
ratūros bus ir kamerinės mu
zikos koncertas.

Apreiškimo parapijos pikni
kas Įvyks rugsėjo 1, sekmadie
nį, Plattdeutsche Park, Frank- 
lin Sųuare, L.I., N.Y. šokiam 
gros Joe Thomas orkestras.

"Lietuvos atsiminimų" radi- 
„įapikjnikas įvyks. rugsėjo 8.

sekmadienį, Royal Gardens par
ke, 990 E. Hazelwood Avė., 
Rahvvay, N.J. Pikniko pradžia 1 
vai. popiet. Piknikas įvyks bet 
kokiam orui esant.

H. Tautvaišienės knyga “Tau
tų kapinynas Sibiro tundrose” 
buvo labai pageidaujama, skai
toma ir jau išparduota. Ta pa
ti knyga dabar išleista anglų 
kalboj: “The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tundra”. 
Kaina 1.75 dol. New Yorke gau
nama: 1. Darbininko adminis
tracijoje, 2. Romuva — P. Gal- 
minienė, 84-20 Jamaica Avė., piūčio 25 kalbės Z. Dičpinigai-

MASPETHO ŽINIOS
į Washingtoną

15. Autobu- 
nuo Maspetho liet, para

pijos bažnyčios išvyksta 7 v. 
ryto ir grįžta apie 10 vaL vaka
ro. Ekskursijos pagrindinis 
tikslas yra pasimelsti prie Šilu
vos Dievo Motinos gražioje 
mūsų koplyčioje Washingtone. 
Mišios koplyčioje bus 3 vai. po
piet Tuo laiku ir Letuvoje 
vyksta metiniai Marijos užgimi
mo atlaidai, kuriuose dalyvauti 
tikintiesiems daresni įvairūs 
trukdymai. Mes, būdami lais -. 
vėje, stenkimės dalyvauti Ma
rijos užgimimo atlaiduose Wa- 
shingtono koplyčioje.

Likęs laikas nuo - pamaldų 
bus panaudotas Washingtono 
miestui apžiūrėti. Kelionė ten ir 
atgal—8 dol. Registruotis Mas
petho parapijos klebonijoje.

Kun. Pranas Bulovas rugpjū
čio 8 d. Marianapolyje kartu 
su kitais savo kurso draugais 
marijonais: kun. J. Petrausku, 
kun. A. Sheputa, kun. A. Gurk
liu atlaikė padėkos mišias ku
nigystės sidabrinio jubiliejaus 
proga. Tą dieną prieš 25 me
tus Hartfordo arkivyskupas 
Henry J. O’Brien juos įšventi
no į kunigus. Vyskupas pagerbė 
juos ir atsilankė į padėkos mi
šias. Dalyvavo apie 70 kunigų, 

... jų taipeor .preL J. Balkūoas. „ ..
Kuri. Prano Bulovo kunigys

tės sidabrinio jubiliejaus pa
minėjimas įvyks rugsėjo 29 d. 
Maspetho bažnyčioj. Iškilmin
gos padėkos mišios Maspetho 
bažnyčioje bus 11 vai. ir pa
gerbimo pietūs -— Iv. Queens 
Terrace salėje Woodside, N.Y. 
šiuo jubiliejumi rūpinasi Mas
petho parapijos kunigai ir d-jų 
komitetas.

Visi Telefunken, Grunding, 
Zenith, Royal, Olympia, ITC. ir 
kt. produktai galima gauti daug 
pigiau ir sąžiningiau per J. L. 
GIEDRAITĮ, 10 Barry Dr., E.

3. Aidas — J. Pašukonis, 94-17 tis, seimo rengimo komiteto Northport, N. Y. 11731. Tel.
Jamaica Avė., Woodhavene. narys. 516-757-0055.

VASAROS PABAIGAI VISI Į NEW YORKĄ

1968 m. rugpjūčio mėn. 30, 31 dienomis 
ir rugsėjo mėn. 1 ir 2 dienomis

STATLER-HILTON
32 & 33 St^ New Yorke
šaukiamas

Programoje:

SEIMO POSĖDŽIAI
Pirmasis seimo atidaromąsias posėdis, rugpiūfio 39, 9 vaL ryto — 
Schuyler room.

Iškilmingas seimo posėdš, rugsėjo 1, 3 vai. popiet—Schuyler room.

« Mimu
- 350 doL, iš metinis piknikas įvyksta rug- Į J |

Lietuvių Fondui iš New Yor- 
ko apylinkės aukojo dr. V. ir 
B. Damijonaičiai — ______f_____ _
Poughkeepsie, N.Y., V. Birutis , piūčio 25, sekmadienį, Lietu- 
— 10 dol. Fondo vajumi New 
Yorke rūpinasi dr. J. Kazickas.

AfA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Jau 2 metai praėjo, kai 

negailestinga mirtis pasi
savino mylimą žmoną — 
motiną Izabelę Misiūnie- 
nę. . ........ ......

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

Už a.a. Izabelės Misiū
nienės vėlę gedulingos 
mišios paaukotos rugpiū
čio 17 d. 8:30 vai. Angelų 
Karalienės bažnyčioje 
Brooklyne. Dėkojame vi
siem, kurie velionę prisi
minė maldose.

Nuliūdę
- Juozas Misiūnas, vyras 

sūnus Raimondas 
marti Julija

Richmond Hill, N.Y.

JAUNIMO MOTORKADA

vių laisvės parke, 340 Mitchell 
Avė., Linden, N.J. Pikniko pra
džia 1 vai. P4». Gros Gutauskų 
muzika. Skanūs, valgiai ir į- 
vairūs gėrimai bus duodami pik
niko metu. Parapiečius, drau
gus ir kaimynus naujasis para
pijos klebonas kviečia dalyvau
ti. —Kun. Jonas Scharnus, kle
bonas.

Lietuvių Katalikių Moterų Or
ganizacijų Pasaulinės Sąjungos 
posėdis įvyks rugpiūčio 30 d., 
4 vai. popiet, Statler -Hilton 
viešbutyje, ViRage Room, I 
aukštas. Viešbučio adresas: 32 
ir 33 Sts. ir 7th. A<ve., New 
York City, N.Y. 10001. Katali
kių moterų organizacijų, prU 
klausančių Kat Moterų Pasauli
nei Sąjungai, valdybos ar jų 
atstovės, taip pat tų organiza
cijų narės kviečiamos tame po
sėdyje dalyvauti. Tame pačia
me viešbutyje vyks PLB HI sei
mas, tad ir mūsų atstovėm bus 
progos dalyvauti seimo progra
moje.

tūnos
Autobusai į seimą New Yor- 

ke iš Bostono išeis rugpiūčio 
31, šeštadienio rytą, o grįš pir
madienio vakarą. Nirintieji pa
tekti į literatūros vakarą, ka
merinės muzikos koncertą ir iš
kiliosios lietuvaitės rinkimus 
turi išvykti anksčiau, nes tos 
trys programos dalys yra penk
tadienio vakarą, rugp. 30.

"Keleivis", Bostone leidžia
mas laikraštis, atostogauja. Pa
sirodys rugpiūčio 28.

Birutė Rentelytė ir Bronius 
Banaitis moterystės sakramen
tą priims rugpjūčio 24, šešta
dienį, šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, So. Bostone.

Vidai Galdikaitei buvo su
rengtas mergvakaris. Ji išteka 
už Gedimino Margainio. Vestu
vės numatomos rugsėjo mėn.

Naujosios Anglijos vyčių pik
nikas su kultūrine programa į- 
vyks Maironio parke, Shrews- 
bury, Mass. šis lietuvių parkas 
yra prie Worcester, Mass.

Literatūros vakaras, Lietuvių 
Enciklopedijos rengiamas, ku
riame savp kūrybą skaitys Pul
gis Andriušis iš Australijos, 
Bernardas Brazdžionis iš Los 
Angeles ir Antanas Gustaitis 
bei Stasys Santvaras iš Bosto
no įvyks rugsėjo 8.

Šv. Petro parapijos metinis 
banketas įvyks spalio 13, erd
vioje -ir gražioje salėje Mose- 
leys on the Charles, Dedham, 
Mass. Salė yra 
ligoninės, ant 
kranto. Bilietai 
siunčiami. Juos
klebonijoje, šeimos arba drau
gas, sudarę 10 asmenų grupę, 
gali rezervuoti stalą. Bilieto 
kaina — 6 doL

Jėzaus Nukryžiuotojo sese
lių vienuolyno rėmėjai rugsėjo 
2 ruošia metinį pikniką seselių 
vienuolyno sodyboje, Brockton, 
Mass. Iš Bostono organizuoja
mas specialus autobusas. Auto
busui bilietus platina Nellie 
Grabijolienė.

Whist parengimai, 
Šv. Petro parapijos, 
sėjo 14 atnaujinami, 
mai vyks šeštadienių
parapijos salėje, prie E. 7- 
tos tatvės. Juos ruoš parapijos 
moterys, kurios kiekvienam 
šeštadieniui sudarys atskirą ko
mitetą. Komitetų sudarymui va 
dovaus kum A. Janiūnas. ,

Naujus savaitinius aukų vo
kelius Šv. Petro parapijai reikia

prie Veteranų 
Charles upės 
į namus nebus 
reikia pasiimti

ruošiami 
nuo rug- 
Parengi- 
vakarais,

QUEENS parduodami namai: 
1. WOODHĄVENE gražus 6 
kambarių vienos šeimos na
mas, visas išklotas kilimais, etc. 
$22,000. 2. RICHMOND HILL 
— atskiras teisėtai įrengtų 4 
butų namas, du butai — dvie
jų ir trijų kambarių — tušti. 
$22.000. 3. OZONE PARK — 
ketverių metų senumo 6 kam
barių mūrinis vienos šeimos 
namas tik $21.750. Kreiptis 
Pieper Agency 102-21 Jamaica 
Avė. Richmond Hill, N. Y. Tel. 
VI 7-2242.

Našlė, turinti erdvias patai-' 
pas, galėtų priimti gyventi pa
gyvenusi vyrą, turintį savo pra
gyvenimo šaltinį. Suinteresuoti 
asmenys prašomi rašyti: Mrs. 
Mary Tomei, Post Office Road, 
Enfield, Conn. :6030. Telef.: 
(203) 745-2044. .

Lietuvių Laisvės Svetainei 
Elizabeth, N.J. ieškomas vedė
jo padėjėjas — assistant mana- 
ger. švarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujamas lietuvis, reko
mendacijos būtinos. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis 
šiuo adresu: Secretary, Uttaa- P1,limtl Parapijos klebonijoje, 
nian Liberty Hali, Ine., 269 
Second St. Elizabeth, N.J.

Parduodamas gražus 6 kam
barių namas. Naujas gazo ap
šildymas, kilimai, daug patobu
linimų, arti gero susisiekimo ir 
krautuvių. 21,990 dol. Telef. VI 
9-7851.

Williamsburg sekcijoje iš 
nuomojamas 3-čiame aukšte bu
tas iš 4 kambarių su modernia 
virtuve ir apšildymu. Pageidau
jama lietuviška šeima, nes vi
sas namas apgyventas lietuvių, ton; The Curley School in Ja- 
Kreiptis tel. SP 6-3843. maica Plain.

Tautos šventės .minėjimas 
bus rugsėjo 15. Rengia Liet. 
B-nės Bostono apylinkė.

Bostono miesto viešų mo
kyklą Department of Guid- 
ance paskelbė, kad pagelbės 
įsigyti mokyklos baigimo pažy
mėjimus visiem, kurie jos nė
ra baigę ir norėtų mokytis. 
Kandidatai prašomi registruo
tis: Baroes School, East Bos
ton; Girls’ Latin School, Dor- 
chester; Gavin School, S. Bos-

Ekskursija laivu apie New Yorką
Antikomunistinė demonstracija, šūkis LAISVES LIETUVAI! Mo
torkados sutikimas: Flushing Meadows Park, N.Y. STATE PA- 
VILION, Queens — rugpiūčio 31, 3 vai. popiet. Visi dalyvaukime 
drauge su jaunimu — nepalikime jo vieno, mes gi tariame: jis mūsų 
ateitis!

Laivas išplaukia rugsėjo 2 d. iš Batery Park 10 vai. ryto; grįžta 
5 vaL vakaro. Ekskursijos laivas priplauks prie Laisves statulos.

šokiai, alus ir užkandžiai. Bilieto kaina už viską: $5.00.

FUTBOLO RUNGTYNES
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DALYVAUTI.

Rugpiūčio 31, tuoj po jaunimo motorkados sutikimo, KISSENA 
PARK aikštėje. Rungtynės tarp svečių iš Chicagos LFK Lithuanica

UC SUTARIMU!

ir LAK (Lietuvių Atletų klubas) komandų — vyrų ir jaunių. Kvie- Bilietai galinami 
čianie valandėlei staptetti grynam ore ir pasekti rungtynes. Pa
remkime sportuojantį jaunimą!

MENO KURINIŲ (skaidrėse) PARODA
Rugsėjo mėn. 1 d., nuo 4:30 iki 6:30 vai. popiet, PENNTOP SOUTH 
ROOM, Statler-Hilton, New York.

J VISUS PARENGIMUS:
Ant. Reventas — 87-66 95th Street, Woodhaven, N.Y, 11421 tel. (212) 441-9725

TIK 1 BANKETĄ

104-28 89th Ave„ Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 847-6475 
- 307 W 30th Street, New York, N.Y. 10001, (2112) CH 4-2642

Bilietai j parengimus dar gaunami:
WOODHAVEN:
Juozas Andriušis / Insurance - Real Estate ■—87-09 Jamaica Avė. VVoodhaven, 

N.Y. 11421, tel. (212) VI 7-4477

Vitas Gerulaitis / Insurance - Real Estate - Travel — 94-10 Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. (212) 847-5522

Gediminas Ridikas — 87-40 127th Street Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1379

SEIMO BANKETAS
Rugpiūčio 31, 8 vai. vakaro STATLER-HILTON, Terrace Ballroom.

UTERATOROS IRJKAMERINES 
MUZIKOS VAKARAS
Dalyvauja lietuvių rašytojai ir kamerinės muzikos ansamblis iš 
Bostono, vadovas Iz. Vasyliūnas. Programoje: poezija, proza ir 
fietavių kompozitorių kūriniai Vakaro pradžia: 7:30, rugpiūčio 30
d. STATLER-HILTON, Schuyler room. Po programos šokiai, Miss Vytautą. Gintautas — 88-02 129th Street Richmond Hill, N.Y. Tel. 441-8897 
Lithuania rinkimai. Groja Joe Thomas orkestras. Bilieto kaina $3. Vincas Padvarietis — 87-40 I27th Street Richmond Hill, N.Y. Tel. 847-5619

GREAT NECK:
_ _ . - . _ __ _ -  Henrikas Miklas — 10 Church Street Great Neck, N.Y. 11023. Tel. HU 2-0196DIDYSIS SEIMO KONCERTAS MANHATTAN:

pristatymas, retaikavlnm ir derea, įtHktam, ŠOKIAI Groj. Joe v^. B.n.0. _ SO-1S p.rk L.oo w^h,v.„. n.y. t.i. M76M5
Thomas orkestras. BILIETAI: $12.50; jaunimui — studentams tik LINCOLN CENTER — Phaiiannonic Hali, New York, rugsėjo 1* gueens*
į banketo šokius 10 vai vakaro $3.00. Užsakymai j banketą pri- 8 vaL vakaro. SIMFONINE MUZIKA: Banaičio, Gaidrifo, Kačiau oeiana. — 39-99 4ath Street Lena įsiand citv n y 11104 Tei ne 9-4879
imami iki rngpmrtožSi k« ir MtOAm MrMat Pirm, kart, Spiidomi. Soifotai: Stmdmi- m " Y-»w "e

tvtė. Bara* ir Vaznelfe. Simfaniatam nrkestrni diriraota nraf. Vvt_ BROOKLYN:

I IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS

Avenue, New Yorke. Šv, Mižias aukoja vysk. Vincentas Brizgys; 

pamokslą sako Tėvas Gediminas Ki jauskas, S J.

Marijonus. ČIURLIONIO -ANSAMBLIS iŠ Oevdaado — vadovas BALFas — 105 Grand Street Brooklyn, N.Y. 11211. Tel. EV 7-1422 
muz. Atf. Mikulskis, kanklių orkestro vadovė Irena Mikulskienė, Darbininkas — 910 vviiioughby Avė. Brooklyn, n.v. 11221. Tel. gl 2-2923

JAV Lietuviu Bendruoments apylinkėse paa platintojus: Bostone, Worcestery- 
je, Hartforde, Waterburyje, Elizabethe, Wa*t*ingtone, Philadeiphijoje ir 
Baltimoreje.

solistai: Roma Mastienė, Irena Grigaliūnaitė, Algimantas Grigas.

Specialiai HI Seimui paruošta programa. Bilietai: 4, 5, 6, 8, 10 
ir 12 doL Į didjjj koncertą prie kasos — Lincoln Center, Philharmonic Hali nuo rugp. 5.


