
Lietuvoj*, Kačerginėje, bir
želio 7 mirė poetas ir profeso
rius Vincas Mykolaitis Puti
nas. Palaidotas birželio 10 Vil
niuje Rasų kapuose.
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Lupas Pranas Brazys

Mirė, eidamas 75 metus (gi
męs 1893 sausio 6 Pilotiškių k. 
Mariampolės ap.)» ilgokai pasir- 
guliavęs, palikdamas gilius lite
ratūrinius pėdsakus kaip nepri
klausomos Lietuvos rašytojas, 
literatūros mokslininkas ir pe
dagogas .

Savo nuolatine buveine buvo tą, įsipareigojimas žmonijai ge- 
pastrinkęs Vokietiją, ku
rios vyskupai parūpino jam pa
talpas Bad Woerishofene. Jose 
įsikūrė nuo š.m. balandžio pra
džios, sudarė bendradarbių šta
bą, užsuko darbo mašiną pas-

ra daryti, pradedant nuo savo
sios tautos.

Šiom gairėm vyskupas P. 
Brazys išplėtojo visą programą 
lietuvių veikiai vakaruose savo 

_ . _ paskaitoje Washingtone lietu-
toracijai bei religinei literatu- yjų religiniame kongrese, sudė
tai organizuoti. tindamas tautybę ir religiją,

meilę tautai ir ištikimybę gy
venamam kraštui.Vyskupas Pranas Brazys pas

kutiniu laiku Romoje, iki pa
skiriamas vyskupu, buvo sės
laus mokslinio darbo žmogus: 
plačiai įsistudijavęs, atviras 
naujom religinėm, filosofinėm 
idėjom su gilia kritiška j ų 
analize.

Vyskupu paskirtas, laikė sa
vo pastoracine pareiga lanky
tis tarp lietuvių Europoje ir A- 
merikoje. čia rado jis didelio 
atgarsio savo asmeniniu kuklu
mu, giedrumu, šiltų priėjimu 

, prie visokių žmonių, o taip pat 
ir savo skelbiama ekumenine 

i dvasia, kuri iš jo lūpų skleidė- 
, si dvejopom mintim .Viena tai

— pluralistinė pažiūra | žmo- 
- niu santykius, kuri išpažįsta 

skirtingų nuomonių laisvę, sie
kia pagarbos tarpusavio nuo
monėm, susipratimo ir sugyve- 

. nimo. Sugyvenimo pirmiausia 
_ tarp pačių lietuvių katalikų, su- 
, gyvenimo toliau tarp visų lie- 
' tuvių. Antra — tai žmogaus 

pažangos atrėmimas į savo tau-
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Pr. Brazys gimė Balsupių kai
me Mariampolės ap., 1935 bai
gė Marijonų gimnaziją. Dar 
1932 Įstojo į marijonus. 1937 
Romoje Angelicum filosofijos 
fakultetą baigė licenciato laips
niu, 1942 buvo įšventintas į ku
nigus Prahoje. Ten pat vokie
čių universitete studijavo teo
logiją, paskutinius karo metus 
praleido Vokietijoje, Bug prie 
Bambergo, nuo 1946 vėl Romo
je teologiją baigė daktaro laips
niu, o 1948 gavo ir filosofijos 
daktaro laipsnį.

Daugel metų buvo mokyto
jas — 1937 — 39 marijonų fi
losofijos institute Kaune, 1940- 
41 marijonų seminarijoje Var
šuvoje, 1947-8 marijonų novi
ciato vedėjas Romoje.

Pastoracijoje ir visuomeni
niame darbe gavo reikštis ypa
čiai nuo 1948, išvykęs į Argen
tiną. Ten įsteigė ir redagavo 
Laiką, įsteigė spaustuvę, buvo 
marijonų noviciato vedėjas, ma- 
rijoniĮ viršininkas, klebonas ir 
tt. Nuo 1957 buvo išrinktas Ma-
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KARO NUOSTOLIAI
Izraelis birželio 11 paskelbė, 

kad jo karių žuvo 679, sužeista rijonų vienuolijos vicegenero- 
lu ir persikėlė į Romą .1964 m.

Didžiausi nuostoliai Jordano gruodžio mėn. 29 buvo pop. 
Pauliaus nominuotas tituliniu 
Celos vyskupu.

2.563.
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kariuomenei — iš 50,000 karių 
žuvo 15,000. Daugiausia jie bu
vo sudeginti nepalmu iš Izrae
lio lėktuvų.

Lemiami karo pabūklų nuos
toliai buvo pirmą dieną, kuri ir 
nulėmė karo eigą Izraelio nau
dai. Pirmą dieną arabai nete
ko 400 lėktuvų — Egiptas 300, 
Sirija 60, Jordanas 35, Irakas 
15, Libanas 1. Izraelis neteko 
19 lėktuvų.

— Egiptas birželio 11 paskel 
bė draudimą visiem Anglijos 
laivam naudotis Egipto uostais.

Vyskupo P. Brazio paskyri
mas lietuvių buvo sutiktas su 
džiaugsmu, kad vyskupu buvo 
paskirtas tokis žmogus, ir su 
dėkingumu popiežiui Pauliui 
VI, kad jis parodė jautrumo lie
tuvių reikalui.

Vyskupo P. Brazio mirtis su
tikta su dideliu graudumu, ku
rį vargiai gali nuslopinti ir vil
tis susilaukti jo pradėtam dar
bui verto Įpėdinio.

KARO ANTRA DALIS — derybos: Izra
elio su arabais ar Amerikos su Maskva?

i
Izraelis, karo veiksmus pra- tos priverstų Izraelį grįžti į sė

dėjęs birželio* 5, juos baigė nas sienas, 
birželio 10. Arabai kovos lau
kuose kapituliavo. Kai .kurie a- 
rabų kraštai nespėjo nė pra
dėti karo. Dabar eina antra to
karo dalis — Saugumo Tary- grasinimas karu atsiliepė Mask- 
boje svarstomas karo padari- vos prestižui panašiai kaip ra- 
nių likvidavimas ir taikos grą- ketos Kuboje. Maskva prisi -

Didelio intelekto, gilaus kon
templiatyvaus jausmo ir rūpes
tingos literatūrinės kultūros ra
šytojas pradėjo savo eilėraš
čiais rodytis nuo 1911 ir savo 
talentą išplėtė visais žanrais— 
epu ir drama. Tačiau savo es
me jis buvo lyrinis talentas. 
Lyrinėm vietom jis įspūdin
giausias ir misterijose (“Nuvai
nikuota Vaidilutė”) ir romanuo
se (“Altorių Šešėly”).

Savo lyrinį veidą ryškiausiai 
išsakė rinkiniu “Tarp dviejų 
aušrų” 1927 ir jį papildė “Ke
liais ir kryžkeliais” 1936.

Visuomeninės reikšmės įvy
kiu virto jo trijų tomų roma
nas “Altorių šešėly” 1933, ku
riame atskleidė save kelyje į 
kunigus, kunigo veikloje ir pa
sitraukimą iš kunigystės. Lite
ratūros istorijoje nuo čia pra
sidėjo posūkis į romano žanro 
augimą Lietuvoje.

Tačiau komunistinio režimo, 
reikalavimai ir kūrėjo laisvė bu 
vo tokia priešybė, kurią sunkiai 
galėjo pakelti rašytojas. Putino 
to meto lyrikoje randame mė
ginimus rašyti pagal įsakymą; 
jie betgi rodo, kaip skiriasi kū
rybiniu atžvilgiu tie įsakyti ei
lėraščiai nuo tų, kuriuose jaus
mas trykšta natūraliai, laisvai.

Paskutinis rašytojo poezijos 
rinkinys “Langas” 1966 rašy
tojo dvasioje yra naujas evoliu
cijos tarpas — vėl maištavi
mo ženklų gausėjimas. Jis ro
do, “kaip sunku palaužti širdį, 
— čia vėl maištauti, čia lanks
tytis”. Rinkiny persveria maiš
tavimo tonai; nuolat skamba 
prisikėlimo motyvai, naujas iš
sivadavimas, su kuriuo “rūpes
tis veide atlyžo, į gotikos rūs
čią šventovę Dievas grįžo”.

Naujasis rinkinys yra taip pat 
ženklas, kad 70 metų našta nė
ra neperkopiama kliūtis lyri
kai* . . .■ va 

— Majoras John V. Lindsay 
birželio 9 raštu pranešė parkų 
komisarui August Hechscher, 
kad lietuvių kryžius yra priim
tas, ir prašo kryžiaus komitetui 
padėkoti už dovaną.

Iškilmės prie kryžiaus birže
lio 17.

Sovietinės okupacijos metu 
• režimas vertė V. Mykolaitį Pu

tiną skelbti eilėraščius reži
mo garbei, vertė dėti parašus 
po pasmerkimais “Dr. Živago” 
autoriui. Net ir stambiausias 
autoriaus laimėjimas rbmanas 
“Sukilėliai” 1957 yra parašytas 
mėginant derintis .su “soc. rea
lizmu”.

MASKVA SIEKIA — šaltojo

Maskvos sukurstytas arabų
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žinimas. čia iniciatyvą perėmė 
Sovietų vadovaujami, satelitų 
talkinami, arabų diplomatai, no
rėdami Izraelį pasodinti kalti
namųjų suole.

IZRAELIS SIEKIA 
jungti naujų žemių

Izraelio kariuomenė per 4 
dienas užėmė teritoriją 4 kar
tus didesnę už patį Izraelį. Iz
raelis stengėsi užimti kuo dau
giau teritorijos, net nepaisy
damas pasirašytų paliaubų, kad 
turėtų geresnę poziciją derybo
se. Min. pirm. Eshkol atšaukė 
savo ankstesnį pareiškimą, kad 
Izraelis nesiekia naujos terito
rijos. Birželio 12 jis pareiškė, 
kad Izraelis į senąsias sienas 
negrįš. Aiškiai pasisako Izrae
lis už visos Jeruzalės valdymą, 
už kitų žemių iš Jordano (gal 
iki Jordano upės) pasilaikymą. 
Pasisako už išėjimą į Aųabos į- 
lanką, į Sueso kanalą. Užsime
na ir apie tam tikras garan
tijas Sinajaus pusiasalyje.

Izraelis pasiūlė arabam tie
siogiai derėtis dėl taikos, išjun
giant Saugumo Tarybos tarpi
ninkavimą.

ARABAI SIEKIA — grąžinti Iz
raelį į senas sienas

Arabų karinė jėga sunaikin
ta, bet neapykanta Izraeliui — 
ne. Prie Izraelio- neapykantos 
jungia ir Ameriką. Neslepia nu
sivylimo Sovietais. Tai labiau

prisi

ėmė tą smūgį, kad nereiktų su
sidurti su Amerika ginklais. Ji 
persiorientavo greitai ir, užuot 
kursčiusi Nasserį priešintis gin
klais, patarė jam priimti pa
liaubas ir toliau veikti diplo
matiniu propagandiniu keliu. 
Šiai propagandai Maskva su
rengė paramą. Birželio 9 su
šauktoje rytų Europos komu
nistu vadų konferencijoje su
tarė pasmerkti Izraelį kaip ag
resorių, reikalauti, kad jis pasi
trauktų į buvusias sienas; žadė
jo Nasseriui naujos ginklų pa
ramos. Tuojau pat Maskva nu
traukė diplomatinius santykius 
su Izraeliu. Ja pasekė Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, ir k.

•—Graikijai reikalingi tu
ristai — tai panaikino draudi
mą ir bitnikam

— Sovietam, matyt, Svetla
nos reikalas labai nemielas, nes 
spaudoje ėmė ją niekinti įpras
tu sovietam sarkazmu.

Tyčia ar netyčia?
Izraelio kare Amerikos lai

vas “Liberty” Viduržemio jū
roje 15 mylių nuo Sinajaus pu
siasalio turėjo skaudžių nuosto
lių: Izraelio 2 lėktuvai ir trys 
torpedinės valtys birželio 8 lai
vą bombardavo. Žuvo 31, su
žeisti 75. Izraelio min. pirmi
ninkas Eshkol tuojau atsiprašė. 
Paliko betgi neaišku, ar tai bu-
vo bombardavimas netyčia. 
Matomumas buvo geras. Lai-

turėjo aiškius Amerikos 
ženklus. Torpedinė valtis apsu
ko apie laivą per 100 jardų to
lio ir tada paleido torpeda. 
Lėktuvai dingo, kai iš šeštojo 
laivyno pakilo lėktuvai užpul
tojo gelbėti. Dėmesio verta, 
kad tuo metu iš Washingtono 
ėmė veikti “hot line” — infor
mavo, Maskvą apie Amerikos 
lėktuvų nekarinį tikslą. Palie
ka įtarimas, ar Amerikos laivo 
užpuolimas neturėjo tikslą su
provokuoti nesusipratimą tarp 
Amerikos ir Sovietų?

AMERIKA SIEKIA — taikos
Amerikos ligšioliniai pareiš

kimai yra palankūs Izraeliui, 
tačiau jie yra taip pat įspėji
mas Izraeliui, kad nedarytų per delio pritarimo Izraelio kovai, 
didelių išvadų iš savo karinio Specialus fondas paskelbė rin

kliavas. New Yorko žydai su
dėjo 20 mil., Chicagos 3.5 mil., 
Philadelphija 3, Bostonas 2,5, 
po 1 mil. Newarkas, Atlanta, 
Providence ir kt. Numatė su-

Amerikos žydai ir Izraelio karas
— Amerikos žydai parodė di- reikšti antisemitizmą. Esą tokio 

antisemitizmo ryšium su Izrae
lio karu pastebėta Amerikos ra
dijo programose. Tipingi pavyz
džiai, kuriuos organizacija su
tinka kaip antisemitizmą, esą 
toki pareiškimai: “Kodėl mes 
turime siųsti savo vaikus į Iz
raelio karą. Mes dėl jų kariavo
me Vokietijoje. O jie nenori 
kariauti Vietname, tai kam mes 
turime kariauti Izraely”.

laimėjimo. Tekalba apie nuosai
kius reikalavimus Izraelio nau
dai — laisvą Aųabos, Sueso ka
nalo vandenim naudojimąsi. A- 
merika siekia išvengti įtam
pos dėl Izraelio su Sovietų Są
junga, siekia taip pat santykių 
su arabų kraštais, o tolimesnia
me plane ir susipratimo su So
vietais dėl Vietnamo.

TAIKA dėl vidurinių rytų ar 
dėl visko?

_ ____________ ______ Saugumo Taryboje tuo tarpu 
skatina glaustis pačius arabus, tik kalbos, kalbos. Nieko kon- 
Jie vėl pareiškė pasitikėjimą struktyvaus, tik kaltinimai Iz

raeliui, o labiausiai Amerikai. .
Tai negatyvi sovietinė taktika. “r’ultt*. a"gU‘ “ P™™“*- ?“• 
C. Sc. Monitor birželio 13 ver
tina, kad “Sovietų Sąjunga ne
rodo jokio kooperavimo” tai
kai viduriniuose rytuose atsta
tyti. Derybos dėl taikos galin
čios būti sunkesnės nei kelios 
karo dienos.

Laikraštis nurodo prezidento visais kitais reikalais. To tik- bus atidarytas, galį trukti keli 
paskirtą komitetą taikai organi- riausiai reikia“. mėnesiai.

karą praleimėjusiu Nasseriu.
Arabai atmetė Izraelio siū

lomas tiesiogines derybas tarp 
arabų ir Izraelio. “Negali būti 
tiesioginių derybų su agreso
rium”. Saugumo Taryboje jie 
reikalauja, kad Izraelis būtų 
pasmerktas kaip agresorius, ku
ris pasirašė paliaubas, o toliau 
vykdė karo veiksmus Syrijo- 
je; reikalavo, kad Jungt. Tau-

rinkti 200 mil.
— Organizacija "Tha Anti- 

Defamation League" pasiskelbė 
sekanti pasisakymus, kurie gali

zuoti. Tame komitete yra valst. 
sekr. Rusk, apsaugos sekr. R. 
McNamara, planuotojas W. 
Rostow ir specialiai pakviestas 
buvęs patarėjas saugumo rei
kalam McGeorge Bundy. Būsią

— Vyriausybė spaudžiama 
žydų organizacijų ir asmenų pe
ticijom, kad ji remtų Izraeli. 
Arthur Schlesinger, ADA vice
pirmininkas, atsisakė pasirašy-
ti tokią peticiją. Matyt, nori iš
vengti pagrindo priekaištui, kad 
Vietnamo remti nenori, o Izra- 

rie turi daug patyrimo viduti- eiį remti reikalauja.
niuose rytuose. Tačiau laikraš
čio išvada: “Vidurinių rytų tai- — Indija J. Tautose rėmė 
ka turi ryšio su taika visur ki- Nasserį ir pati dėl to pirmiau- 
tur, neišskiriant Vietnamo. Gal šia nukentėjo — dėl uždaryto 
būt, laikas ateina kalbėtis su Sueso kanalo negali Indijos 
Sovietų Sąjunga ir su kitais at- pasiekti laivais su maistu ba- 
virais žodžiais dėl susitarimo ir daujančiai Indijai. Iki kanalas
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riausybė yra Maskvos įsi

pasitikėjimo ir paramos ji ne
galėtų nė vienos dienos išsilai-

propaganda, 
pasikvietusi į talką net teisės 
dėstytojus iš Vilniaus universi-

grąžinti bent dali Lietuvos pinigų 
dirbančiam okupuotame kraš
te. Paslėptų kontribucijų naštą 
lietuviai kantriai vilko, nes ži
nojo, kad jei patys neparuoš

Lietuviu maldavimai Kremliuje

Greitkelis su nežinomais “exit”
Keliaujame i r didžiuojamės suko į tą vietą, iš kurios buvo 

nuostabiu greitkeliu...
Keliautojai žino, kad kiekvie- 

o nam teks iš greitkelio išsukti į 
“exit”. Nežino tik, kuris bus tas 
jo “exįt” numeris. Nežino, ar 
bus laiko tempą sulėtinti, iške
liavimą pristabdyti, ar teks iš
sukti į “eirit” staiga, net ženk
lo nedavus.. .
Mato, kad taip nutinka su ki
tais jo kelionės bendrininkais.

iškeliavęs.

Didžiai suspausta širdim pa
lydim į “exit” birželio 9 išsuku
sį vyskupą Brazį. Išsukusį stai
ga, be ženklo. O juk buvo pa
sirengęs ilgai kelionei, kuri tu
rėjo duoti didžios naudos lietu
vių tautos daliai vakaruose1.

Nespėjo. Kas jį pavaduos šia
me kelyje? — klausiame, sku
biai keliaudami tolyn. Ar ir jis 
bus paliktas be regimo atmi
nimo, kaip palikti Lietuvos 
vyskupai kankiniai? Ir skubiai 
galvojame: vyskupo Prano Bra
zio paskutinis pranešimas ka
talikų kongrese Washingtone 
buvo pažangi programa, realus 
vadovas keliaujantiem lie - 
tuviam šiuo Vakarų didžiuoju 
greitkeliu; kaip pritiktų, kad tas 
pranešimas tuojau pat būtų pa
leistas atskira knygele. Tai bū
tų laiku jam paminklas, o gy
viesiem nauda.

Vyskupas ir poetas išsijungė 
' iš bendro kelio birželio mėne

sį, kuris mums reiškia didelių 
netekimų laiką. Tai mėnuo, ka
da smurto keliu tautos dešim
tys tūkstančių buvo išstumta iš 
savojo kelio į “exit”.

Kai kelyje įvyksta kolizija; 
kai svetimas įlekia į tavo ve
žimą, pristabdomas judėjimas, 
įsikiša judėjimo policija, ir teis
me atsiduria kaltininkas. Kai į 

_ mūsų tautos kelią staiga įlėkė 
iš šono sovietiniai genocido 
meisteriai su savo vikšruotais 
ratais; kai keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių buvo išblokšti į 
“exit”. tarptautinio judėjimo 
policija nebuvo ir nėra prišau
kiama. Stiklinėje tvirtovėje 
prie East River ji yra užsida
riusi nuo pagalbos šauksmų.

Stebime tą jos tylą, abejingu
mą su išvada, kad tai nėra tik
roji tautų judėjimo policija, ku
ri taisyklingo judėjimo žiūri. 
Tenai yra tarp kitų ir tie pa
tys masinio genocido gangst- 
riai, jų sėbrai, ar jų priteri- 
zuoti prisitaikėliai.

Nuo jų kriminalinio nusikal
timo nukentėję šimtais tūks
tančių balsų kiekvieną birželio 
mėnesį šaukiasi prisimenami. 
Jų prisiminimas yra įspėjantis 
šauksmas apie nusikaltėlius, ap
gaulingai Įsivilkusios i tvarkos

Kad Sovietų Lietuva , ]— 
Maskvos okupuotą ir valdoma, 
labai aiškiai matyti ir iš va
dinamųjų deputatų — LTSR 
Mokslų Akademijos prezidento 
Matulio ir Ministrų Tarybos pir- 
pirmin. pavaduotojo Ęairio kal
bų, pasakytų Aukščiausiame 
Soviete Kremliuje. Ten jie bu
vo nuvykę maldauti Kremliaus 
malonės, tačiau jų maldavimus 
galima suprasti ir kaip lietuvių 
protestą prieš okupanto daro-

mą mūsų tautai skriaudą. AUGUSTINAS ŪPtNAS pinigų, kad aukštosios Ltetu-
Matulis kalbėjo 1966 gruo- s s* - vęs mokytos ir technikumai

džk> 16 Sąjungos Soviete, svars- ." 
tant bendrasąjunginį 1967 me- -į __
tų valstybinį liaudies ūkio pla- tyU6-17 amžiais ‘iatytoo-
ną ir biudžetą, į kurj pana ir Kauno Politechni-
pavergtos Lietuvos ūkio Pla- kos ingtitutas bei jo fihalai Vil
nas bei biudžetas. Savo kalbo- m^steose ne- ;
je pirmiausia jis pažymėjo, jog pakankama mofa^inio ty- 
praėjusiais metais lietuviai 5^^

m. per mažai Jėšų jai įsigyti.
- dų supirkimo planą Įvykdė 140 

y™ procentų, cukrinių runkelių— 
125 procentais. Žymiai viršy
tas gyvulių ir paukščių, pieno ir 
kiaušinių pardavimo planas. 
Respublikos pramonė taip pat 
viršijo visas jai Maskvos nusta
tytas užduotis.

Nepaisant tų pastangų ir pa
sisekimų, Lietuvoj daugely sri
čių jaučiami nepritekliai. Nors 
Vilniaus universiteto studentų 
skaičius pastaruoju metu padi
dėjo daugiau kaip keturgubai,

Lietuvoje išsuko į “exit” bir
želio 7 poetas ir profesorius saugotojų uniformas. 
Vincas Mykolaitis Putinas ... šimtų tūkstančių auka yra į- 
Nebuvo tai nelaukta. Jau buvo pareigojanti misija keliaujan

tiem kartoti ir kartoti tą įspė
jantį šauksmą. Tai ne keršto 
šaukiąs balsas. Tai įspėjimas 
tai stiklinei East River įstaigai, 
kad jos viduje yra jos priešas, 
su kūju užsimojęs į stiklus.

New Yorke gyveną lietuviai 
galės jaustis tą įpareigotą me
tinę misiją atlikę sukeliavę ir 
sustoję prie lietuviško kry
žiaus birželio 17 dieną.

ženklų, kad jo “exit” numeris 
artėja..

Palydim jį mintim, kad sa
vo talentu ir kūrybine reikšme 
nepriklausomai Lietuvai jis bu
vo tokis kaip keliaujančiai į ne
priklausomybę Lietuvai, anuo 
tautinio atgimimo metu, buvo 
Maironis. Savo žmogiškųjų ieš
kojimų kelione jis padarė ke
lio kreivę, kuri sukosi ir atsi-

siųs iš “broliškųjų” respublikų, 
jie paims į savo rankas, ne tik 
Lietuvoje veikiančių įmonių va
dovybę, bet ir spartins mūsų 
krašto rusinimą. Tačiau ir di
delė kantrybė turi savo ribas. 
Atrodo, kad ji perpildė ir kai 
kurių komunistų saiką, šiemet,

.. . v , ' gatetųparūošt pakankamai spe-
us tebedirba tose pačiose na- • .. . . . T"777.aalistų-technikų. Paruošti ne ♦alnonę. kiirirusę drriw 1940 me- .v. ».sau, bet Lietuvoje dirbančiam 

Maskvos pramonės Įmonėm, 
gaunančiom didžiulius pelnus.

Okupuota Lietuva be viešų 
kontribucijų Maskvos paimamų 
žemės ūkio ir pramonės gami- . .
niais ir šimtu tūkstančių mili- rodos. kart, ^tuviai ry- 
jonų rublių, persivedamų biu
džeto keliu, turi mokėti ir va
dinamąsias paslėptas kontribu
cijas.' Viena tokių kontribucijų 
rūšių yra aukštų kvalifikacijų 
specialistų ruošiamas bendra- 
sąjunginėm pramonės įmonėm,

rimo bazės, nes biudžete skiria*

Kalbėtojas pabrėžė, kad mū
sų technikos ir ekonomikos mo
kyklos ruošia specialistus ir 
bendrasąjunginei pramonei, tu
rinčiai savo įmones Lietuvoje. 
Todėl bendrasąjunginės ir są- 
junginės-respublikinės Energe
tikos ir elektrifikavimo, Chemi
jos, Staklių ir įrankių gamybos, 
Maisto, Mėsos ir Pieno, Leng
vosios, Radijo, Elektronikos ir 
elektrotechnikos pramonės mi
nisterijos turėtų suteikti Lie
tuvai pagalbą, stiprinant mate
rialinę — techninę aukštųjų 
mokyklų ir technikumų bazę.

Matulis prašė skirti lėšų Vil
niaus universitetui pasįsatatyti 
ekonomikos fakulteto rūmus. 
Jis nurodė, jog formalių kliū
čių patenkinti lietuvių prašy
mui nėra: reikia tik geros va
lios. Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos centro komitetas 
ir ministrų taryba praeitų me
tų rugsėjo 3 nutarimu “Dėl 
priemonių, siekiant gerinti spe
cialiajam viduriniam mokslui 
šalyje” suteikė teisę sąjungi
nėm ir sąjunginėm-respubliki- 
nėm pramonės ministerijom 
skirti atitinkamus kapitalinius 
įdėjimus, kad būtų statomi pa
statai mokyklom, ruošiančiom 
kadrus atitinkamų pramonės 
šakų įmonėm. Jom irgi leista 
padėti respublikom stiprinti ir 
materialinę-techninę savo aukš
tųjų mokyklų ir technikumų

Sunku buvo skaityti Matulio 
maldavimus, dėstytus Kremliu
je. Sunku dėl to, kad jie paro
dė kokiu laipsniu okupuota Lie
tuva yra priklausoma nuo Mas
kvos. Ir ko gi Matulis malda
vo? Gal jis prašė kokių Mask
vos aukų savo tautiečių buičiai 
pagerinti, kokias ji noriai tei- 

žmonių gyvena-
miem kraštam? Toli gražu ne. 
Vadinamasis Tauragės deputa
tas meldė okupantą grąžinti

Lietuviškas kryžius Flushing Meadows parke, kur buvo pasaulinė paroda. norS dalį iŠ mūsų tėvynės į- 
Nuotr. R. Kisieliaus vairiausiais būdais išplėšiamų

žosi viešai, okupanto ir paverg
tųjų tautų atstovų akivaizdoje, 
pasiskųsti, kokia sunki našta 
gula ant jų pačių paslėptos Mas
kvos kontribucijos, ir prieš jas 
protestuoti.

(Bus daugiau) '

Leidinys apie Kanados lietuvius
Pirmieji lietuviai pasiekė Ka

nados krantus dar prieš Kana
dos susiformavimą į konfedera
ciją. Šiuo metu Kanadoje gy
vena apie 30,000 lietuvių. Tie
sa, nesame įgausi tautinė gru
pė, tačiau savo susiorganizavi- šą; paaukoję nemažiau kaip 
mu, darbu, atsiektais dvasi
ngais ir ekonominiais laimėji-

aukomis.
Asmenys - ar organizacijos, 

paaukoję nemažiau kaip $500, 
bus įtraukti į šio leidinio me
cenatų sąrašą; paaukoję nema
žiau kaip $100 — rėmėjų sąra-

$25 — į garbės prenumerato
rių sąrašą. Visi trys sąrašai mi

mais šiame krašte nesame pas- matomi atspausdinti leidinyje, 
kuriniai. Savo įnašą esame da- Į juos bus įrašyti visi minėti 
vę Kanados ekonominiam ir 
kultūriniam gyvenimui. Tačiau 
kiek mažai težino net aukštes
nio išsilavinimo Kanados pilie
čiai apie mus, kaip lietuvius, 
apie mūsų kilmę, tautą, tėvy
nę Lietuvą, mūsų kultūrą! Ir ne
nuostabu, nes negausios žinios 
apie lietuvius duodamos kana- 
diškų enciklopedijų, laikraščių 
bei žurnalų, dažnai yra paim
tos iš netikrų šaltinių. Iki šiol 
neturėjome knygos apie Kana
dos lietuvius nei anglų nei lie
tuvių kalba..

Kanados šimtmečio proga 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba, paskatinta
Kanados valdžios, ėmėsi ini- Leidimo administracinė,
ciatyvos išleisti knygą anglų Komisija:
kalba apie Kanados lietuvius— Dr. S. Čepas, pirm.
"Lithuanians in Canada". Buvo J. Karka, sekretorius
sudaryta redakcinė komisija, Inž. A. Viskantas, iždininkas 
pakviesti bendradarbiai iš visų 
lietuvių kolonijų, surinkta me
džiaga ir paruošta spaudai, šiuo
metu knyga jau renkama spaus- Gegužės 4 d. lietuvių mo- 
tuvėje. Rūpintis šios knygos iš- terų ir vyrų krepšininkų rinkti- 
leidimu, lėšų telkimu, adminis- nės buvo išlydėtos rungtynių į 
travimu bei platinimu KLB 
krašto valdyba sudarė adminis
tracinę komisiją.

Knygos išleidimą parems vie
nu kitu tūkstančiu dolerių Ka

aukotojai atsiuntę savo paramą 
iki liepos 10.

Nelikime abejingi šiam leidi
niui ir visi pagal išgales parem
kime jį, nes tai visų lietuvių 
reikalas. Dėl laiko stokos mes 
jau nepajėgsime kreiptis į 
kiekvieną organizaciją ar asme
nį atskirai, šis mūsų atsišauki
mas yra kartu ir kvietimas. Tad 
pražome aukas ir knygos pre
numeratas siųsti Kanados šimt
mečio Lietuvių Leidinio Admi
nistracinei Komisijai, 941 Dun- 
das Street, West Toronto 3, 
Ontario, Canada.

Kanados šimtmečio Lietuvių

Krepšininkai Lenkijon

Lenkiją (Varšuvą, Gdanską 
Bogušicą). Rungtynės bus su ge
resniam lenkų komandom (ir 
su viena čekų komanda), o svar
biausia — su lenkų moterų ir
vyrų (jaunimo) krepšininkųnados federacinė vyriausybė.

BRONIUS VYTIS

NUO
VILNIAUS

SAIGONO

| PRANCOZUĄ

Septyneri kovų 
ir vargų metai

IŠ likusių maždaug 90 legio
nierių sveikų buvo vos 51 vy
ras, o likutis sužeisti. Iš mano 
būrio likome vos tik du: vokie- 
tys H. Zbikowski ir aš. Spėjo
me, kad ir priešų paguldėme 
apie 85 nuošimčius, nes kai nu
klojame lauką lavonais, 
skaitėme jų virš trijų šimtų. 
Turėjome kelias dešimt belais
vių. Jų tarpe pakliuvo vienas 
japonų buvęs karininkas Yori- 
nomiya (lietuviškai išvertus, 
reiškia paklusnusis). Jis buvo 
sužeistas į dešinę ranką taip

Turėjome nemažai vargo, kol 
perkėlėme per upę sužeistuo
sius, savo mirusius ir belais
vius. Vienas iš legijonierių, 
vengras, nelaimingu būdu išvir
to iš laivelio. Jį užpuolė kro
kodilai ir sudraskė. Pamatėme 
tik raudoną dėmę ant ~ van
dens ..

Bet tai tik maža dalis išlaidų. 
Didžiąją dalį reikalingos sumos 
reikės sutelkti patiem. Tiesa, 
dalį išlaidų surinksime už par
duotas knygas, tačiau išlaidos 
yra didelės, ir joms padengti 
reikės dar ir paramos-aukų. 
Todėl kreipiamės į visas lietu
viškas organizacijas ir pavie
nius asmenis, kviesdami parem
ti šį mūsų leidinį didesnėmis

dalyvauti pasaulio pirmenybė
se. Lietuvių rinktinės pasaulio 
pirmenybėse dalyvauti neturės 
progos (nebent kai kas iš jų 
būtų įtrauktas Rusijos repre- 
zentams paremti). Bet šios ko
manda šiuo atveju išleistos “į 
užsienį”, kaip bandomieji prie
šininkai lenkams pasitreniruoti.

(Elta)

Visi nuvargę, apiplyšę, alka
ni ir ištroškę varomės belais
vius, kuriuos vėliau pristatėme 
į Cholon stovyklą, žygiavome 
keikdamiesi ir klausdami: už 
ką? Mūsų tėvynė Lietuva taip 
toli. Ji spaudžiama barbarų — 
raudonųjų okupantų, laukdama 
mūsų ir laisvės rytojaus.

Tik iškrovus laivą ir persodi
nus mus į mažesnį laivą, kitą 
dieną mus nugabeno į Afriką. 

Vien tiktai Paskyrimo vieta buvo Fes mies- 
; “Sontay” tas, Maroke. Ten mus priskyrė 

laivu išgabeno į Phmcūziją. 4-tam pulkui. Ten visi, buvę 
vo visų didfiAircias kaltininkas Jis savo žmoną su sūnumi jau Indokinijoje, gavome po 
šiose medžioklėse. Jis jau bu- buvo anksčiau išsiuntęs į Pary- tris mėnesius atostogų. Galėjo- 
vo prancūzų laukiamas. Buvo žiu, nesitikėdamas, kad reikės me aplankyti ir kitus miestus, 
nuteistas karo lauko teisme ir atiduoti gyvybę ir nebesimaty- kaip Casablanca, Rabat, Agactir 
patarta* • ti su savo šeima. ir kt, tik

atostogas praleisti Prancūzijoje.
Atostogas praleidę, taip ir li

kome paskirstyti į kuopas 4-ta- 
me pulke. Na, ir vėl iš naujo ta 
pati istorija, kaip 1945 metais,' 
kada mes buvome naujokai: var
giną apmokymai, manevrai kal
nuose, karščiai ir įkyrūs ara- 

mahometonai.

Žygiavome susigrupavę tryli
ka lietuvių. Pro ašaras vėl prisi
minėme tą 1943 metų pavasa- 

nepaspėjo sau persipjauti vidų- rio dieną Kaune, kada mes 
rių, kaip to reikalauja pritiki- “savanoriai — Freiwillige”, 
nimas, kad geriau garbingai nu- vokiečių varomi į gdežinkelio 
sižudyti nei pasiduoti į nelais- stotį, dainavome liūdnos dainos 
vę. Todėl jis mus maldavo: posmus, 
kardu nukirsti jam galvą. Su
prantama — jo noras buvo į- 
vykdytas. Rytojaus dieną laidojome žu- 

Pasisekė pagauti gyvą vusius draugus, 
mūsų dezertyrą pasiva- pulkininko palaikus 
dinusį “pulkininku”. Jis ir bu- 1

Tuo pačiu laivu ir mes, iš
saugoję gyvybes šiame pragare, 
grįžome į Prancūziją. Kelionė 
buvo be galo varginga, nes le- 
gijono laivas buvo mažas. Jūra 
supo laivą, o mes sirgome jū
ros liga.

Taip praėjo 32 paros, kol pa
galiau 1948 birželio 7 dieną pa- bai 
siekėme MarseiMe uostą. Tenai 
mus pasitiko su orkestru. Bu
vome priimti aukštų pareigūnų 
ir Raudonojo Kryžiaus. Pulki- ■ 
ninko DeSerigny karstą lėktų- ■> 
vu nugabeno į* Paryžių, kur ■ 
laukė žmona ir giminės bei vai- ■ 
džios pareigūnai. Laidotuvės ' ■ 
buvo labai iškilmingos, kaip ka- I 
rininkui ir karžygiui pridera. O ■ 
kas prisimins vargšus lietuvius, B 
kurie žuvo Azijos žemyne? Ir H 
kas paguos likusius invalidais fl 
ir tuos, kurie pakliuvę kinie- ■ 
čių* komunistų nelaisvėn, skau- ■ 
džiai kentėjo nuo raudonųjų iš- ■ 
taigų .... Ir visa tai svetimų in- V 
teresu naudai. Ir vėl klausi- H



Gražioje Bostono Lietuvių 
Tautinės Sąjungos salėje gegu-

formuotų jūrų skaučių, jūrų 
skautų ir budžių eilės. Kitą sa
lės dalį užėmė tėveliai, mamy
tės ir jūrų skautų bičiuliai.

įnešamos vėliavos, giedama 
malda, himnai, skaitomi Nemu
no tunto įsakymai. Vairininkai 
Povilas Manomaitis, Edvardas 
Matjoška ir Rimas Bajerčius 
pakeliami į valtininko laipsnį, 
Danutė Jackūnaitė, Linas Au- 
siejus, Algis Senuta ir Vincas 
Steponaitis—į vairininko laips
nį-

Du jūrų jauniai davė jūrų 
skauto ir vienas kandidatas jū
rų jaunio įžodį. Į tuntą priim
ti keturi nauji jauniai kandida
tai

Budžiam kandidatam v. Ri
mui Bajerčiui ir v. Edvardui 
Matjoškai įteikti mažųjų laivų 
operatorių specialybės ženklai.

Budžiui v.v. Ignui Vilenįškiui, 
v.v. Vytautui Ulevičiui, vair. 
Danutei Jackūnaitei vair. Kris
tinai Jančauskaitei, vair. Kris- 

.. tinai Kriaučiūnaitei, v., Ą, Se
mitai v. V. Steponaičiui, V. Iz- 
bickui, Arnoldui Bajerčiui lei
džiama dėvėti buriuotojo ženk
lą.

J. ps. Povilas Jančauskas pa
darė trumpą Lietuvių Jūrų 
Skautijos 45 metų veiklos ap
žvalgą, apibūdindamas Jūrų 
Skautijos reikšmę tautos ir iš
eivijos gyvenime, jos gražias ir 
sunkesnes valandas, pabrėžda
mas, kad šiuo metu Liet. Jū
rų skautija apima virš 600 jū-

-vaujasi skautijos prindptis-ir

Butelio 3 įvyko tunto "Dar
bo «aeiga*r kuriai tikslas Bu
to išaiškirt viaas saugomo prie
mones bHrisiųmkt, irkluojant 
bei nardant Jau ir juNltojiįaėnes valstybę^ idėją. 

Po to būro sesių vaidinimas, stovykla nebe ui kalnų, Jakas 
pradėti jai ruoštis.

Biritefib 11 fr 18 htodaro- 
mto į ėferus iškytoS, kurioaę ir 
skaitą tėvūnai kviėčiami dfy-

kabaus, o pabaigai mamyčių su
ruoštos vaišės skatoam ir sve
čiam. Jaunimas turėjo progos 
truputį pasišokti.

pasakė j.s. Ūdija Čepienė ir 
Nemuno tunto kepelionas kun. 
Albinas Janiūnas.

Nemuno tuntas balandžio 18- 
19 dalyvavo BSA Expo 67, kur 
iš 110 dalyvavusių vienetų mū
siškiai pateko į 20 geriausių, 
laimėdami 9 vietą, o savo Cha- 
lenge apylinkėje — 1 vietą. 
Nemuno tuntas savo tema bu
vo pasirinkęs “Vandens sporto 
saugumas ir priemonės”.

Gegužės 21 Nemuno tunto 
jūrų skautės ir skautai 5 auto 
mašinom padarė iškylą į Fall 
River, į Vėliavnešį SS Massa- 
chusetts. Buvo apžiūrėtas šis 
istorinis laivas nuo stiebo iki 
apatinio denio ir paliko gilaus 
įspūdžio skautų jaunose vaiz
duotėse.

Pakeliui, aplankėme sausu
mos skautų gegužinę Romuvos 
Parke Brocktone, kur mūsų ne- 
nuilstąs jūrų skautininkas My
kolas Manomaitis pravedė sau- 
sokams dalį programos. Publi
ka buvo labai patenkinta.

GABUS JAUNUOLIS
Donald Raila, 17 metų, iš 

Amsterdamo, gavo visą eilę 
premijų ir pasižymėjimų. Jis 
yra sūnus Mr. Mrs. Steve J. 
Raila, gyv. 55 Elizabeth St. Jo 
seneliai, Mrs. Peter Kadzis ir 
Mr. Mrs. Steve Raila, yra Dar
bininko skaitytojai.

Jis šiemet baigia Wilbur L. 
Lynch aukštesniąją mokyklą 
Amsterdam, N.Y., iš 458 bai
gusiųjų gavo daugiausia atsižy- 
mėjimų.

Jis laimėjo eilę stipendijų: 
Regents stipendiją, kuri buvo 
antroji aukščiausia stipendija 
Montgomery apskrityje; Bauch 
and Lom stipendiją ir kaip tos 
stipendijos atstovas lankėsi Ro- 
chesteno universitete, Ransa- 
lear Medai stipendiją, National 
Merit stipendiją, duodama Sears 
ir Roebuck bendrovės, ir Na
tional Honor Society Honorary 
stipendiją. .'

Gavo dovanų ir atžymėjimų 
už matematiką, mokslą, lotynų 
kalbą.

Jį pakvietė birželio mėn. į 
Dalias, Texas, kur rengiama sa
vaitė apie Amerikos mokslo lai
mėjimus. Rudenį išvyksta stu
dijuoti į Mass. Technologijos 
Institutą.

— Lietuvių .. informacijos 
centras gavo gražius informa- 

Į cijos seminaro įvertinimo laiš- 
į kus iš William R. Cahill, Pub

lic Communications firmos, 
Jis mėgsta muziką ir groja Glenn W. Heyvvood, Illinois 

smuiku. Yra išrinktas groti N. Bell Telephone bendrovės, 
Y. valstybės vidurinių mokyk- Stanley Balzekas, Jr., Seselės 
lų orkestre, groja Amsterdamo' Salesijos ir Algio A. Regio. In

formacijos seminarą organiza
vo Danguolė Bartkuvienė, Rū
ta Domarkaitė, Aldona Indrei- 
kaitė, Laima Nainytė, Vitalija

simfoniniame orkestre, grojo 
net solo Mendelssono smuiko 
koncertą. Be smuiko dar skam
bina pianu, akomponuoja kun.

tetą metų jis buvo savo mo- gustmas rasens, Kanas Fridu* 
kyklos orkestro koncertmeiste- tomis, Romas Sakadolskžs ir 
ris. Martin Santoski.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasaHfetę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 30 iki rugpiūčio 27. PĮgtos 
kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klima
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palan
kias vasarojimui sąlygas.

• Registruojami taipgi ir berniukai j vasaros stovyk
lą, kuri prasidės birželio 30 ir tęsis iki liepos 28. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu* su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas.

• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 0404$. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2771

vantų

Scranton, Pa.
PROF. DR. ANTANAS KU- |

liu. University af Scranton tu
ri įsteigęs ordiną Pro^Deo et 
Universitate, kuris suteikia at- 
žymėjimus mokomojo persona- 
lo nariam, ištamavusiem 20 m. 
Šių mokslo metų graduatkm iš
kilmėse jam buvo duotas spe
cialus diplomas ir uždėtas auk
so medalis su tokia pat grandi
ne, nešiojamas ant akademi
nių rūbų.

Dr. Kučas dar tęs akademi
nį darbą, šiuo metu lietuvių 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne spausdinama jo Shenan- 
doah šv. Jurgio lietuvių para
pijos istorija lietuviškai ir ang
liškai Kadangi apie šį laiką su
eina šimtmečio sukaktuvės pla
tesnės lietuvių imigracijos j 
Ameriką, tai jis tikisi užbaigti 
I tomą Amerikos Lietuvių isto
rijos, kuri buvo jam pavesta A- 
merikos Lietuvių Kunigų Vie
nybės iniciatyva. Veikalas 
stengsis apimti visų Amerikos 
lietuvių gyvenimą, apžvelgiant 
religinę, kultūrinę, politinę ir 
ekonominę veiklą ir jų didelę 
pagalbą savo gimtajam kraštui.

GROTON, CONN.

Bakterijologė Julija Lavec- 
kaitė, išdirbusi apie dvejus 
metus Pfizer Cb. mokslinių ty
rinėjimų laboratorijoje bakte- 
rijologijos srityje, pasitraukė 
iš darbo ir išvyko su tėvais į 
Kaliforniją Jos tėvai Kęstutis 
Vincas Leveckas h* Petronėlė 
Povilaitytė gyveno Providence, 
RJ.

J. Leveckaitė gimė 1943 lap- 
Kudirkos Naumiesty-

keliavo į tremtį ir Vokietijoje 
D.P. stovyklose praleido pirmą
sias vaikystės dienas. Providen-

Seserų pradžios mokyklą, mies
to aukštesniąją mokyklą ir 
1965 University of Rhode Is- 
land įgijo BJS. iš bakterijologi- 
jos. Tai vienintelė Leveckų duk
relė.

Dirbdama Pfizer Co. užsire
komendavo kaip tyli, malo
naus ir sugyvenamo būdo^ kuk
li asmenybė, sumani ir darbšti 
bakterijologė. Atsisveikinta su 
gailesčiu. Išvyko į Los Angeles, 
kur jos tėveliai žada ir apsigy
venti, o ji gali apsistoti ir San 
Francisco, jei ten gaus tinka-

Scraotono unteer^tetas 
Kučas trečioje eilėje kairėje.

AIDO CHORAS IŠVYKSTA KONCERTUOTI
Hartfordo. “Aido” choras bir

želio 17, šeštadienį, vyksta į - 
Worcesterį, Mass. Ten duos 
koncertą Maironio parko salė
je. Su šiuo choru drauge kon
certuos' ir Worcesterio Mote
rų Meno ansamblis. Pradžia 7 
vai. vak. Visi Worcesterio ir a- 
pylinkių lietuviai prašomi tame 
dviejų choru koncerte gausiai 
dalyvauti.

VYRŲ KLUBO 
KOMUNIJĄ IR PUSRYČIAI 
Tėvo dieribs proga Šv. Tre

jybės Vyrų klubo nariai birže
lio 18, sekmadienį, 8:30 vaL ry
to išklausys mišių ir priims šv. 
Komuniją lietuvių parapijos 
bažnyčioje, r53 Capitol Avė., 
Hartford, C<įnn. 10 vai. ryto L. 
A.P. kįubgJigįąipose^ZZ? Law- 
rence Str. 
pusryčiai.
dalyvauti ir pusryčiuose.

'TĖVYNES GARSAI"

HARTFORD, CONN.

nių buvę mažiau negu pernai, 
bet gegužinę reikia laikyti pa
sisekusia. Padėkojo rengėjam 

’■ ir šeimininkėm.
W. B. M. I. Meriden, Conn., 

radijo stotis, per kurią per
duodama kas sekmadienis (nuo 
12 vai. pietų metu) lietuvių 
programa, nuo birželio 14 padi
dina savo stiprumą net penkis 
kartus — iki šimto tūkstančių 
vatų.

PUIKUS KONCERTAS
Gegužės 21 L.A P. klubo sa

lėje buvo dviejų chorų koncer
tas, praėjęs su didžiausiu pasi
sekimu: puikiai atliktos dainos, 
žmonių buvo daug, šaunus pri- 

— ėmimas, šį koncertą davė 
tford, Conn., bus Hartfordo “Aido” choras, talki
nami visi nariai naht New Yorko Operetės cho

rui.
Po “Aido” choro seniūno 

Jau kelis'kartus per b'etuvių Kosto Jurkevičiaus pasveikini- 

“Tėvynės Garsų” radijo valan- 
dos programą buvo perduota ------ -- -* -
Alfonso Miluko kalba. Jis, bū
damas J.A.V. pilietis, buvo iš
vežtas į Rusiją ir Vorkutos kon
centracijos stovykloje - išlaiky
tas 9 metus. Tik prieš dvejus

gražiakalbė choristė Zita Dap
kienė. (Ji yra ir lietuvių radi- 

'jo valandos “Tėvynės Garsų” 
pranešėja).

Pirmiausia pristatė Hartfor
do “Aido” chorą, kuris padai- 

metus yra atvykęs į šį kraštą navo: Laisvės varpą — A. Va
ir dabar važinėja su paskai
tomis apie komunismo grėsmę 
pasauliui. Gegužės 3 buvo atvy
kęs į Hartfordą, ir jo kalbą lie
tuvių “Tėvynės Garsų” radijo 
valandos vedėjas Alg. Dragune- 
vičius užrašė į magnetinę juos 
tą. Dabar .A. Miluko kalba 
transliuojama per lietuvių pro
gramą.

Radijo valandos vedėjas A.
Dragunevičius taip pat prane- auš-pavasaris (1 d.)

Paskui vėl “Aido” choras pa
dainavo: Vėjužėlį — A. Vana
gaičio, Oi, motinėle — Banai
čio, Dul, dul, dūdelę — J. Gau- 
bo ir Pradės aušrelė aušti — B. 
Budriūno.

Antrą kartą pasirodė ir Ope
retės choras, padainuodamas: 
Rugiagėlės — Br. Budriūno, 
Vakaro dainą — Mozarto, Dai
nelę apie tiltą — Balsio ir Rods 
prapulčiau — A. Vanagaičio— 
Jakūbėno.

Pabaigai abu chorai drauge 
padainavo Kur giria žaliuoja— 
Gudavičiaus ir Dainininkų mar
šą — J. Gaidelio. Pirmajai di
rigavo muz. J. Petkaitis, o ant
rajai — muz. M. Cibas.

Visom dainom fortepijonu a- 
komponavo muz. Aleksas Mro- 
zinskas iš New Yorko. '

Publika visom dainom nepa
gailėjo užtarnautų plojimų. Su
laukta ir nepramatytų dainų. 
Choram, dirigentam ir publi
kai padėkojo pranešėja Z-La

nagaičio, Anoj pusėj Nemunė
lio — Švedo, Atsikėlus ankstų- 
jį rytelį — Banaičio, Oželį—S. 
Šimkaus ir Valio dalgeli,— 
J. Strolios. Dirigavo muz. J. 
Petkaitis. •

Po to New Yorko Operetės 
(moterų) choras, diriguojamas 
mva. Mykolo Cibo, padainavo: 
Tėviškėlę — Br. Budriūno, Au
džiau, audžiau — Mikulskio, Iš

. A. 1
— Uahrtty Kunigę Vienybės 

cettlro valdyba, susitarusi su 
Nėr Yorko — New Jersey 
kunigų provincija, šaukia Lietu
vių Kunigų Vienybės seimą New 
Yorke rugpiūčio 23-24. Seimas 
įvyks Statter viešbutyje. Prieš 
Seimą bus LJCR.Š. konferenci- 

■ ja. Seimas, be įprastinių parla
mentarinių darbų, rinks naują 
vadovybę bei iš esmės nagri
nės dvi problemas: lietuvių kal
ba liturgijoje bei lietuviškumo 
išlaikymas savose parapijose.

— Raminta Rudaitytė, Lietu
vių informacijos centro narė, 
sutiko įeiti į lietuviškos televi- 

. zijos programos bendradarbių 
štabą kaip informacijos vado
vė ir ryšininkė tarp lietuvių te
levizijos direktoriaus Anatoli
jaus Siuto ir Lietuvių informa
cijos centro. Lietuviai Televizi
joje programa Čhicagoje yra 
matoma kiekvieną penktadienį, 
8:30 vai. vak. 26 kanalu.

— Paryžiuje gegužės 23 vy
ko Baltijos kraštų atstovų pa
sitarimas tuos kraštus Prancū
zijoje liečiančiais klausimais. 
Dalyvavo Lietuvos atšt. prbf. 
J. Baltrušaitis, Latvijos— K. 
Berends ir Estijos A Var- 
ma. (E.)

Dr. Elena Tumienė, Fuller- 
ton, Calif., kolegijos profesorė, 
pakviesta vasaros semestre dės
tyti literatūrą Immaculate 
Heart College, Los Angeles, Ca
lif.

— Teodoras Blinstrubas bir
želio 4 Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seime Chicago- 
je išrinktas nauju sąjungos val
dybos pirmininku. I naują val
dybą nariais išrinkti: Br. Pap- 
lėnienė, inž. V. Mažeika, M. 
Valiukėnas ir K. Pocius. Į Vil
ties draugijos valdybą išrinkti: 
buv. pirmininkas Aleksas Lai- 
kūnas, K.S. Karpius, Vincas 
Juodvalkis, Edmundas Cibas, 
Antanas Senikas ir inž. J. Gai
žutis.

— Jonas Dobrovolskis, buv. 
Vilniaus universiteto gamtos ir 
matematikos fakulteto docen - 
tas, sulaukęs 56 metų, ištiktas 
širdies smūgio, birželio 5 mirė 
Clevelande.

Dapkienė.
Po koncerto programos cho

ristai ir svečiai vietinio chonf 
valdybos buvo pavaišinti. Vai
šių metu buvo ir gražių kal
tu) bei linkėjimų ir toliau taip 
gražiai bendradarbiauti.

— Kanauninkas Motiejus Vė- 
lutis, seniausias Lietuvos kuni
gas, sulaukęs 94 metus amž. ir 
69 metus kunigystės, mirė ge
gužės 23 Tryškiuose, okupuoto-

J. Bernotas

je Lietuvoje.
— Inž. Kostas Astravas, Flu- 

on Corp. siunčiamas, kuriam 
laikui iš Los Angeles, Calif., iš
vyko į Korėją statyti du didžiu
lius fabrikus ir išmokyti vieti-

VVORCESTER, MASS.

Meno Mėgėjų ratelis birželio 
17 Maironio parke rengia dide
lį vakarą — koncertą. Pradžia 
7 v.v. Koncerto programą išpil
dys du chorai: Hartfordo Ai
das, vadovaujamas muz. J. Pet- 
kaičio, ir Worcesterio M. M. Ra
telio, vadovaujamas muz. Bur- 

„ . ------------~r r” r—r---------- Br ®ud' dulio- DaIis gauto pelno skiria-
mesųd^ą. Sėkmės Juhjm n* §ė apie gegužės 28 buvusią šios rifino ir Nemuną — Paltana- ma Lietuvių Fondui Po kon- 
jos Uileulud Jur^. Bėr. valandos gegužinę, šiemet žmo- vičįaus. certo — vakarienė, šokiai Lau-

kiama visų atsilankant. J.M.

nius jais naudotis.

— Lietuviam, vykstantiem j 
Expo 67, pasaulinę parodą Mon
realyje, vietos užteks. Nek. P. 
Marijos Seserys, kurios gyvena 
1450 De Seve St, Montreal 
20 P.Q., daug padeda lietu
viam suieškant nakvynes. Vie
tos yra vietinėse patalpose ir 
pas lietuvių šeimas, kur galima 
apsistoti už pigią kainą*. Iš anks
to kreiptis į Montrealį telefo
nu: 766-9397.
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Mady pasaulis
ROMUALDA BURAGAITĖ 

ŠIDLAUSKIENĖ
1967-ty Pavasaris — Vasara

Šio pavasario ir vasaros ma
dai įkvėpimo buvo ieškota Af
rikoj, Meksikoj ir pas indė
nus. Medžiagom piešti motyvai 
buvo skolinami iš seniai išny
kusių, šimtmečių dulkėm apneš
tų civilizacijų, ar vakarų kul
tūros aplenktų pasaulio kampe-, 
lių. Todėl medžiagų spalvos 
yra ryškios, rėkiančios, prime
nančios džiunglių ar Meksikos 
fiestos spalvas. Primityvus Af
rikos ar indėnų menas turėjo 
ypatingai didelės Įtakos papuo
šalam, šukuosenom, skrybė
lėm, net avalynei, jau nekal
bant apie pačius drabužius. 
Daug naudojama plastiko per
matomom balinėm sukniom, 
apsiaustam ar kombinavimui su 
medžiagom. Plastiko juostelės 
Įaudžiamos Į medžiagas.

Įdomu pastebėti, kad drabu
žių spalvą veikia krašto ekono
minė ar politinė padėtis. Kuo
met laikai ramesni ir kainos 
pastovios, žmonės rengiasi ra
mesnėmis spalvomis kaip juo
da, pilka, tamsiai mėlyna, bal
ta, žalia ir raudona. Kada lai
kai neramūs, politinė padėtis 
nepastovi, kainos svyruoja, 
žmonės, lyg tai savo nuotaiką 
pataisyti norėdami, ieško ryš
kių rėkiančių spalvų. Madų in
dustrija tai žinodama, užverčia 
rinką tokioms spalvoms kokių 
žmonės pageidauja.
Apsiaustai ir Kostiumėliai

Apsiaustai daugumoj A rai
dės pavidalo, siaurais pečiais, 
plačiom nugarom (Dior, Given- 
chy, Cardin) arba su diržais. Ita
lų apsiaustai skiriasi nuo pran
cūzų tuo, kad yra siauresni ir 
turi platesnius pečius. Pierre 
Cardin padarė patį naujausią 
apsiaustą: truputį Įimtas per 
liemenį, nuo klubų klicšas.

Kostiumėlių švarkai ilgesni. 
St. Laurent kostiumėliai buvo 
su liemenėmis, klostytais ar 
tiesiais sijonais, pasiūti iš vy
riškų medžiagų. Palaidinės, dė
vimos su šiais kostiumėliais, 
buvo su kokardomis arba vy
riškais plačiais kaklaraiščiais. 
Kaip ir praeitais taip ir šiais 
metais, — visur — Florencijoj, 
Romoj, Paryžiuje. New Yor- 
ke buvo rodoma kostiumai su 
kelnėmis (pantsuits).
Dieninės Suknelės
Dienai daugiau ar mažiau pla

čios, A raidės pavidalo sukne
lės arba su diržais. Matosi vis 
daugiau ir daugiau trumpučių 
suknelių, iš po kurių išlindę tos 
pat medžiagos kelnaitės (mini 
pantai. Daug naudojama dryžų 
medžiagų, daugiau negu lan
guotų ar taškuotų. Dryžiai eina 
visomis kryptimis: skersai, išil
gai ar įstrižai.
Vakarinės suknios

Saulei nusileidus, žemę už
valdo chaosas kokio ligi šiol 
madų* istorija dar nežinojo.

(nukelta į 7 psl.i V. Vebeliūnas

DARBININKAS

Juliana ir Balys čapukai balandžio 9 atšventė vedybi nio gyvenimo 25 metų sukaktj. Pamaldos buvo Mas- 
petho bažnyčioje, vaišes— Belecko svetainėje. Nuotr. iš k. j d. kun. P. Bulovas, kun. J. Gurinskas, sukaktu
vininkai Juliana ir Balys čapukai, prel. J. Balkūnas, kun. J. Pakalniškis. Nuotr. R. Kisieliaus

ORAS IR SAULE SVEIKATOS DRAUGAI
Oras ir saulė turi didelės 

reikšmės žmogaus organizmui. 
“Kur saulė neįeina, ten gydy
tojas ateina”, — sako senas 
priežodis. Senovės Romos moks
lininkas Plinijus yra pasakęs: 
“Saulė yra didžiausias vaistas". 
Šio vaisto negausim už jokius 
pinigus. Tai stiprus vaistas ir 
juo reikia naudoti, bet atsar
giai.

Jau gilioje senovėje graikai, 
o vėliau romėnai, naudodavo 
saulės spindulius ne tik kūnui 
užgrūdinti, bet ir gydyti. Kris
taus eros pradžioje ir viduram
žiuose saulė buvo užmiršta. 
Praeitam šimtmety medicina 
vėl pradėjo vartoti saulės spin
dulius gydymui. Mūsų laikais.

TECHNIŠKAS NESUSIPRATIMAS
Federaliniai mokesčiai, mašinos ir mes

Šiemet pirmą kartą Federa
linė valdžia pradėjo tvarky
ti New Yorko ir rytinio pa
kraščio mokesčius elektroninių 
mašinų pagalba. To rezultate 
daug žmonių pradėjo gauti ma
šina išrašytus laiškus, prašant 
papildomų informacijų arba 
daugiau mokesčių. Labai svar
bu afydžiai šią mašinų kores
pondenciją peržiūrėti prieš su
teikiant reikalaujamas informa
cijas ar mokant pinigus.

Atrodo, kad pradžioje maši
nos ir jas aptarnaują žmonės 
kai kada paima taksų davinius 
ne ta prasme kaip pilietis no
rėjo parodyti, pav.. sumaišyda
mas pajamas su išlaidomis. Ar
ba yra sumaišomos eilutės ant 
taksų blankų. Taip atsitikus ma
šina automatiškai išsiunčia pi
liečiui sąskaita. Žmogus, ma
nydamas kad jis padarė klaidą, 
sąskaitą apmoka, veltui išleis
damas pinigus.

DR. A. GRIGAITIS

vasarai atėjus, kas tik gali visi 
saulėtą dieną skuba i gryną 
orą į paupius, i pajūri pakvė
puoti grynu oru, pasimaudyti, 
pasikaitinti saulės spinduliuo
se.

Oras ir saulė teigiamai vei
kia odos kvėpavimą. Oro ir 
saulės dėka odos paviršius pri
sipildo krauju, kraujo apytaka 
padidėja, oda daugiau išmeta 
organizmui nereikalingu me
džiagų. Oras ir saulės vonios 
teigiamai veikia medžiagų apy
kaitą. lengvina inkstų darbą, 
stiprina nervų sistema, gilina 
kvėpavimą, valo plaučius, ska-

Tckią mašinas išduotą sąs
kaitą sulyginti su savo taksų 
raportu ir, jeigu savo klaidos 
nematyti, pasiteirauti pas savo 
finansini patarėją.

Toliau, atsakant vien tik in
formacinius klausimus, reikia 
peržiūrėti trijų praėjusių metų 
savo reportus, kad nepakenkti 
savo padėčiai anuose metuose.

Tiesa, kai kurios inf ormaci - 
jos reikalauja vien tik sočiai se- 
curity numerio patikslinimo. 
Nors čia jau visai paprastas 
reikalas, bet irgi reikėtų per
žiūrėti, savo, žmonos, vaikų nu
merius, ir atsakyti taip kaip 
buvo atsakyta pranešant paja
mas.

žodžiu, mašina pagreitina 
darbą, bet neprotauja. To pa
sėkoje reikia stengtis viską at- 
sakvti taip, kad tiktų mašinų iš- 
vvstv' 'm formom ir kad vėliau 
nereikėtų bereikalingų ginčų. 

tina kraujo gamybą, šalina ma
žakraujystę. Oro ir saulės vo
niomis, leidus gydytojui, gali 
naudotis ir sergą chroniniu reu
matu, kurio reiškinius žymiai 
sušvelnina.

Negali naudotis oro bei sau
lės voniomis, kas linkęs krau
juoti (nosies, plaučių ir kiti 
kraujavimai), turi širdies ligą, 
stiprioj formoj pairusius ner
vus, žymiame laipsnyje maža
kraujystę, aukštą kraujo spau
dimą, arterijų sklerozę. Ge
riausia, jaučiant kokį negalavi
mą prieš pradedant oro bei sau
lės vonias, pasitarti su gydyto
ju, kad vietoj sveikatos dau
giau nesusirgtumėt.

Kaitinantis saulės spinduliais 
pradžioj užsidengti galvą skry
bėle arba skarele. Pradėti oro- 
saulės vonias nuo 15-20 min., 
kasdien ilginti kaitinimosi lai
ką, taip pat 15-20 min. šildyti 
visą kūną. Po oro-saulės vonios 
apsiprausti arba išsimaudyti. 
Išsimaudžius, ypač pradžioj, ne- 
sišildyti, nes greitai galima gau
ti odos nudegimą. Po oro-sau
lės vonios nesiskubinti tuoj 
prie stalo pietauti, bet bent 15

BROCKTON, MASS.
Sugrįžo kun. V. Volkevičius
Prieš dešimti metų čia šv. 

Kazimiero lietuvių parapijoje 
dirbo kun. Vincas Volkevičius 
(William Wolkovich). Dabar jis 
vėl sugrįžo į tą pačią parapiją. 
Atrodo, kad nereikėtų jo iš 
naujo pristatyti. Bet — žvilgter
kim į parapijos knygas: per tą 
laiką gimė 293 nauji parapie- 
čiai, kai kas atsikėlė iš kitur. 
Tad naujiem supažindinti ir vy- 
resniem prisiminti skiriamos 
šios eilutės.

Jo tėvas buvo Liudvikas Vol
kevičius, iš Lomėnų kaimo, Ge- 
gužynės parapijos. Į JAV atvy
ko 1914. Pradžioje sustojo Law- 
rence, Mass., paskui persikėlė 
į Hudson, Mass., kur išgyveno 
visą amžių. Motina Elena Žu
kauskaitė iš Lelėnų kaimo, Pa
parčių parapijos, į Ameriką at
vyko 1918 ’. Jie susituokė 1924 
šv. Mykolo bažnyčioje. Sutuokė 
airis kunigas lietuviškai, žino
ma, kai ką gerai neištardamas, 
pvz., sakydamas “imk šį mo
terystės žiedą”, ištarė “žydą”.

Antrasis sūnus ir buvo šis 
;Vincas, gimęs 1929 birželio 
29. Lankė valdišką pradžios 
mokyklą, vėliau aukštesniąją, 
1946 nuvyko į šv. Jono semi
nariją. Korėjos karo metu jo 
kursą anksčiau įšventino, t.y. 
1953 metų rudenį. Pradžioje 
buvo E. Lynn vienoje parapi
joje. 1955-57 Brocktono šv. 

Ka imiero parapijoje, 1957-61 
Neodhame, 1961-66 Cambrid- 
ge. Mass., Nekalto prasidėjimo 
parapijoje. 1966-67 St. Wil- 
l:ams Dorchesl'r, Mass. Nuo 
birželio 1 atkeltas į Brocktoną.

Dirbo su jaunimu, vaikų cho-

KOMP. J. GAIDELIO MUZIKOS MOKINIŲ KONCERTAS
Šiemet komp. J. Gaidelio mu

zikos studijos mokinių koncer
tas buvo gegužės 28 Tautinės 
sąjungos namuose So. Bostone.

Kadangi šį sekmadienį buvo 
daug parengimų ir Brockeo
nas minėjo kun. Vembrės 40 
metų kunigystės jubiliejų, tai 
Brocktono mokiniai pirmutiniai 
atliko programą, kad galėtų 
grįžti namo ir spėti į jubilieji
nes iškilmes.

Eina jauniausi, toliau rikiuo
jasi daugiau pažengusieji. Taip 
pro klausytojus praeina: Ber - 
žinskaitė, Šukys, Plonytė, Šu
kytė, čepkauskaitė, Eivaitė, Bi- 
zinkauskas, Bielkevičius, Men
kus ir Beržinskas.

Jie skambina etiudus, minu
otus, koncertinius valsus ir kt. 
Visi mokiniai parodė gražios 
disciplinos, su didele rimtimi

min. pailsėti. Po valgio kaitin
tis tik už 1-1 ’/o vai. Kad oro- 
saulės vonios eina į sveikatą, 
rodo gera savijauta, geras ape
titas, geras miegas.

Neatsargiai besikaitinant sau
lėj, gauname odos įdegimą. 
Prie didesnio odos nudegimo 
pakyla temperatūra, skauda 
galva, menkėja apetitas, atsi - 
randa nemiga, silpnumas. Gali 
būti ir akių suerzinimas. Esant 
pirmo laipsnio nudegimui, t.y. 
kada oda tik parausta, užtenka 
odą tepti vazelinu arba specia
lia mostim — Gadoment. Pir
mos rūšies nudegimas po ke
lių dienų praeina. Esant antro 
laispnio nudegimui, t.y., kada 
ant odos iššoksta pūslės, rei
kia kreiptis į gydytoją. Didžiau
sias odos nudegimas pasireiškia 
po kelių valandų saulės povei
kio.

Kad nuo saulės nudegimo ap
sisaugoti, reikia iš lėto pratin
ti odą prie saulės spindulių. Ar
ba ištrinti odą specialiais tepa
lais, kurių galima gauti vais
tinėse. Žmonės saulės spindu
liam nevienodai jautrūs. Blon
dinai, rudaplaukiai saulei jaut
resni už brunetus; vyrai jau
tresni už moteris. Taip pat jau
trūs maži vaikai. Kūno nudegi

mas dar nerodo sveikatos. Svar
bu odą nenudeginti staigiai, 
bet protingai, iš lėto, lei
džiant veikti saulės spinduliam.

ru, vyčiais, bibliotekai užsakė 
lietuviškų knygų. Kai 1966 jo 
gimtasis Hudsonas minėjo 100 
metų sukaktį, jis su architektu 
Jonu Staniūnu surengė parodą, 
skaitė paskaitą: Nuo Nemuno 
iki Assabet (Hudsono miesto 
upelis).
Rašydavo į lietuvių ir ameri
kiečių spaudą įvairius straips
nius, Paminėti Pilot, Homile- 
tic ' and Pasterai Revievv žur
nalai, Laiškai Lietuviam laik- 

(nukeltaįS psl.) 

Lake George. N.Y. Prie šio ežero yra graži lietuvių S lyvynu BLUE VVATER vasarvietė. Puikios sąlygos 
praleisti atostogas. Patogu pailsėti vykstant j Montreal:o onreda. Nuo Nevv Yorko per 200 myliu. Iš Ntw 
York Thruvvay Exit 24, j Northway 87 iki Lake Georg e Village: iš ten 9N keliu 7niyl, j šiaurę. Dėl infor- 
macijŲ kreiptis: Bluc Water Manor, Diamond Point, N.Y. Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. Maželio

ir meile sėdosi atlikti jiems pa
tikėto kūrinio. Jų tarpe jau su
žiba vienas kitas neabejotinas 
talentas.

Beržinskas skambina Straus- 
so valsą — menininko gyveni
mas. Jis pasirodo gražiai apval- 
dęs instrumentą. Daug pažen
gęs Sabaitis paskambina Ru- 
giapiūtės dainą, Čaikovskio. 
Veikalas nelengvas ir didelės 
skubos, reikalaująs geros mo
kyklos ir talento. Sabaitis yra 
Brocktono grupės geriausias 
mokinys. Per trumpą laiką 
daugiausia pažengęs.

Pertraukos metu programos 
vedėjas V. Eikinas pasiūlo iš
rinkti šiem metam tėvų komite
tą. Išrenkama Beržinskas, Stra
vinskienė, Gineitienė ir Šim
kus.

Gineitis, pats jauniausias 
studijos mokinys ir turėjęs tik 
7 pamokas, abiem rankom gra
žiai paskambina liaudies dainą 
“Plaukė žąselė”. Toliau pro 
klausytojų akis praeina Starins- 
kas. Girnius, Šimkutė, Baltušis, 
Ambraziejus, Gailiūtė, Eikinai- 
tė.

Čibaitė, Račkauskaitė, Dačy- 
tė jau daug pažengusios ir pa
rodė, kad yra apvaldžiusios in
strumentą. Dačytė gerai atli
ko Mozarto fantaziją. Dabrila 
Vytautas neturi sau konkuren
tų, nes jis tik vienas išėjo gro
ti akordeonu. Birutė Adomavi

MŪSŲ BROLIAI ŠAUKIASI 
DVASINES IR MEDŽIAGINES 

| PAGALBOS Į
JUOS GELBSTIME PER 

i

LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ 
»i !
; Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi- . Į
! nes ir taut nės programos. Rūpinamės gauti tokias trans- Į 
! liacijas ir iš kitur. — Padarytumėm daugiau, bet reikia ; 

daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis. ;
Lietuvių Religines Šalpos Komitetas 
veikia su Amerikos vyskupų žinia. 
Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys. !

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:

I aire, dev.se and begucalh to
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS 
AID, INC.
64-09 56th Rcad, Maspeth, N. Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčiu — Tax deduetible 
i •Ateikite pagalbon: 
» I

I asmens, parapijos, organizacijos, profesionalai, prekybi- : 
j ninkai — savo apylinkėje kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su
Lietuvos kančiomis:

;l Ii; platinkime knygą: The War Aga’nst God in Lithuania, ; 
kaina: pop:erio viršeliais SI.25, kietais S3.00; ispanų kai- !

Į; ba: La lucha contra Dios en Lituania, kaina $1.00.
L K R Š VALDYBA ;
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čiūtė skambino Chopino val
są. Ji per metus padarė didelę 
pažangą ir gana gerai atliko 
sau patikėtą kūrinį.

čibas Saulius skambino Pa
vasario šlamesys Sindingo. Tai 
artistas su gražia ateitimi. Jei 
atsidėjęs kaip iki šiol dirbs, ga
li išaugii įžymiu pianistu. Perei
tais metais jis skambino min
tinai.

Baltušytė skambino Chopi
no Pclonaise ir De Falla Ug
nies šokį. Ši artistė daug dirb
dama padarė labai daug pažan
gos. Dabrilaitė skambino Lisz- 
to LIebestraum ir Chopino Po- 
lonaise. Antras kūrinys yra di
delės skubos ir reikalauja geros 
technikos.

Vaičjurgytė skambino Beet- 
hoveno Sonatą Patetiųue ir 
Mendelsono — Ronde Capric- 
cio. Ji yra studijos geriausia 
mokinė.
. Pabaigoje kalbėjo tėvų ko
miteto pirm. V. Eikinas, padė
kodamas komp. J. Gaideliui už 
pastangas auklėjant gražų jau
nimo būrį.

Po to muzikos studijos moki
niai ir tėveliai su svečiais I-mo 
aukšto salėje dar ilgai šneku
čiavo ir dalinosi įspūdžiais prie 
kavos puoduko, ragaudami į- 
vairiausius kepinius. Koncertan 
atsilankė ir lietuvių draugo ad
vokato žmona Mrs. Twohig.

P. Kaminskas
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MADOS
{atkelta iš 6 psl.)

Naujenybių beieškant puolama 
iš vieno kraštutinumo į kitą. 
Vakare matysime akinančius 
spalvų rinkinius, primityvius, 
bet sumodernintus Afrikos 
genčių apdarus (Dior, St. Lau- 
rent), klasiškas drapiruotas suk
nias kokias tik Mme. Grės te
moka pasiūti, dramatiškas ba
lines pižamas (Galitzine, For- 
quet, Lanvin), skaidraus plasti
ko ilgas ir trumpas balines 
suknias ir apsiaustus (St. Lau- 
rent, Forųuet, Trigere), įvai
riais žvyneliais, karoliais ir ak
menimis nusagstytas suknias 
(Cardin, Givenchy Valentino ir 
kiti).
Papuošalai.

Patys naujausi dienai ir va
karui yra afrikiečių, indėnų ar 
meksikiečių papuošalai, padary
ti iš vario, žvėrių ilčių, drožinė
to medžio, riešutų ir t.t.
Batai

Įvairiausi sąndaliai dienai ir 
vakarui. St. Laurent rodė sto
rais padais, plačiais kulnais 
sandalius, panašius į antro pa
saulinio karo batus. Uždari ba
tai su įvairioms sagtimis dar 
vis madoj.
Kojinės.

Su trumpais sijonais, dienai 
ir vakarui į kojas kreipiama 
vis daugiau ir daugiau dėmesio. 
Vakarui kojinės siuvamos iš 
tos pat medžiagos kaip suknia, 
siuvinėjamos žvyneliais, karo
liukais, kristalais, įmezgama si
dabro ar aukso siūlų, aplikuo
jama gėlėmis, siuvinėjama zig
zagais ir t.t. New Yorke koji
nės ir medžiaginiai batai daro
mi iš tos pat medžiagos. For- 
guet rodė kojines ir batus kirp
tus iš vien (prie margų, tos pat 
medžiagos kaip suknia koji
nių buvo prisiūti padai). Die
nai kojinės esti raštuotos arba 
spalvuotos, priderintos arba 
skirtingos nuo suknelės.

Pirštinės.
Vasaros sezonui dėvima 

trumpesnės pirštinės, įvairiai 
iškarpytos arba dviejų spalvų 
(kombinuotos).
Diržai

Sį sezoną diržai dėvimi vi
sur: ant kailinių, apsiaustų, kos
tiumėlių, suknelių ar balinių 
suknių. Daug matosi grandi
nėmis sujuostų drabužių. Ben
drai, diržai yra platūs, su di
delėmis metalinėmis sagtimis 
arba nusagstyti akmenimis.
Rankinukai.

Vieni iš naujausių yra per
petiniai, kurių rodė St. Lau
rent, Chanel ir kiti.
Skrybėlės

Greta Garbo skrybėlės vėl 
pasirodė, jas ypač pamėgo jau
nimas. Visoki bryliai madoj — 
tiesūs, stangrūs ar minkšti, at
lenkti aukštyn ar nuleisti že
myn.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

DISPLAY

OUTSTANDING BUY — DINER 
excellent location parking lot long 
lease reasonable rent vvonderful op- 
portunity for young couple. Asking 
price $4.5,000 Mr. PAUL PAPPAS 
call 392-9582

TOURS TO EXPO 67 
FOR GROUPS ONLY

25 persons or more—clubs. churches, 
unions, associations, schools, firms. 
— We handle everything including 
centrally-located accommodations & 
transportation by plane, train or 
Traihvay bus. Reasonable prices.

CLUB TOURS INC.
18 East 41 Street. N. Y. C. 10017 

(212) LE 2-7075
Group tour specialists for 30 years

OUTSTANDING BUY
LUNCHEONETTE STATIONERY 

grosses $1000 per week closes 6 PM. 
Long lease Mušt sėli due to Uiness 
Call 5 1 6 - 732-8581

Used Travel Trailers -— '66 Hilltop 
Camper. ’65 Shasta (fully contain- 
edk 63 Scotty 15 ft.. Cardinal 16 ft. 
New Trailers and Campers.BelIovvs 
1 May 257 Highland Avė., Middle- 
town. N. Y. DI2-3951. Open Eves. 
Mon. - Fri. to 7:30; open all day 
Saturday. Call for Sunday appt.

Geriausiai paiisėsit per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje 

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

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai. rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • Geras lietuviškas maistas

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

Kreiptis DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST. BOSTON, 
MASS. 02124. TEL. 288-5999. o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai į vilą 
AUDRONE — CAPE COD, MASS. 02655, MARIJA JANSONAS.

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

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lūšys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. 
212-849-1193 • Irena Veitas, 72 Congress Street, Braintree, Mass. 
02185; tel. 617-843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach St., Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mass. 02553; tel. 617-759-3251.

SVEIKI ATVYKĘ Į MONTREĄLIO PARODĄ

EXP0 67
Stengiantis patenkinti daugelio pageidavimus, nutarėme pa

rodos metu mūsų rekolekcijų namo 50 kambarių paskirti parodos 
lankytojų nakvynėm.

Vieta. Mūsų namas yra mažame Chateauguay Heights mies
tely. Pasiekiamas važiuojant j pietų vakarus keliais 9C ir 3. 30 mi
nučių kelio nuo Expo. 4 mylios į pietus nuo Mercier tilto (pavažia
vus 1 mylią nuo Mercier tilto, pasukti į dešinę Chateauguay Heights 
keliu). — Visi kambariai su šiltu ir šaltu vandeniu. Patogios lovos. 
Name veikia automatinis keltuvas. Nemokama vieta pastatyti auto
mobiliams.

Kaina. Kambarys 6 dol. nakčiai. Gegužės, birželio, rugsėjo ir 
spalio mėnesiais kambarys 36 dol. savaitei. Pridedama sulankstoma 
lova — 2 dol. nakčiai. Išvykstant kambariai paliekami 11 vai. ryto. 
Duodami tik pusryčiai nuo 8 iki 11 vai. ryto. Kainos nuo 35ę.

Rezervacijos daromos iš anksto, pridedant depozitą (trečdalis 
sumos). Informacijos reikalu kreiptis:

SERVICE

CUSTOM HYDROMATICS
565 Carroll St. Brooklyn

Open 5% Days. Automatic trans- 
missions repaired resealed and re-
built

--------- Call 789-1516 ---------

ALOHA 
TRAVEL BUREAU Ine.

Open 6 Days A Week
617 FLATBUSH AVĖ 

Brooklyn N. Y.

OSWALD E. BARTLET, 
General Manager

Phone 693-9290

VW GĮuality Auto Repairs, special
ists in Volkswagens and Porsche. 
Trained mechanics, complete equip- 
ment at reasonable prices. Try us 
and be pleased’. 929 Remsen Avė., 
Brooklyn; 949-5850. Open Saturdays 
all day.

H. W. F EMA L E

RELIEF SVVITCH BOARD OPER- 
ATOR, heavy industrial board, fil- 
ing, typing, etc. Good salary and 
benefits.
WHIPPANY PAPER BOARD CO., 

Ine.
887-3300 — Ext. 288

CLERK — TYPIST 
GOOD AT FIGURES

For Small Hospital in Brooklyn 
N. Y.

Fringe Benefits
Call TR 5-9200

OPERATORS WANTED 
experienced on sportswear 
Piece work. All benefits.
J &R SPORTSWEAR 

155 McGraw St., Shirley
Tel. 281-9106

NURSE, REGISTERED
Position available on Ist Shift 
Large Modem Nursing Home 

Salary open. excellent working con- 
ditions. many benefits. For inter- 
view, call 201 - 743-7772.

NURSE, L. P. N., or 
NURSE’S AIDE 

for general floor duty in large mod
em Nursing Home; many benefits. 
excellent working conditions. For 
interview, call —

201 - 743-7772

HELP W. MALĖ

AMBULANCE ATTENDANT
ROTATING SHIFTS 

For Small Hospital in Brooklyn.
Fringe Benefits
Call TR 5-9200

CENTERLESS GRINDER 
Experienced in in-feed grinding 

Day shift. steady. top rate. 
Call or apply 8 AM to 12 Noon 

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

201 - 674-2026

Accountant Jr. Interesting diversi- 
fied work in the accounting dept. of 
a GM mfg plant. Excellent salary & 
benefits program. room for advance- 
ment. Degree preferred, exper. not 
essential. Delco Remy Div. General 
Motors Corp. — Jąrsey Avė. New 
Brunswick. NJ; 201-247-8900. ext.735

DESK CLERK
12 Midnite to 8 AM, salary open. 
Retired person considered, Prospect 
Park YMCA, 357 9th Street Brook
lyn — SO 8-7100

HELP WANTED

VVANTED SOMEONE WITH 
A BACKGROUND 
OF ACCOUNTING

to work on inventory controll & cost
Good at figures

Steady work nice working conditions 
WHIPPANY PAPER

BOARD CO Ine
Call 201 - 887-3300 Ext 288

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: 867-3630

SERVICE

PAINTING and DECORATING 
Inside and Outside 

Fully insured all work guaranteed 
. Call 

MR. ANGELO 
TA 4-8210

f-
Instant Tennis Stringing
Mail or bring Rackets to

CENTRAL ąKI SERVICE, Ine.
767 Rogers Avenue, Brooklyn 

near Linden Blvd.
Call BU 4-9518 between 1-6 PM

Open 6 days a week

KEYPORT AUTO 
LAUNORY

Open 7 days a week 
The key to our success is you 

our satisfied customers 
Call 201 - 264-9767

HONDA
New and Used Motor Cycles 

Sales, service, Parts. Insurance 
Free lessons. Open 6 days a week 

KAMADA MOTORS CORP.
1440 Bruckner Blvd., Bronx

328-9533-5

Cut out and save — Sewer or drain 
trouble? This ad worth 25% off: 
sewers, sinks, yard drains, tubs, 
showers, roof leaders (cleaned elec- 
trically). 24 hour emergency service 
day and night. Call 891-8546 Anchor 
Sewer & Drain Service

ROBERT DAVIS
Aluminum Home Improvement 

Siding - windows - Jalousies 
Avvnings - Porch enclosures 

Breeze ways
Clark St & Higtiway 35 

Kevport, N. J.
201 T,264-3685

SAL CARLiNO 
CONTRACTOR

Everything for your Home — 1 
work and alterations all work < 
at reasonable rates ■— 170-17 ' 
Street Flushing Call IN 1-3322

New 
done 
67th

EXPO 67
Modcrn apartments near beautiful 
Montreal Botanical Garden, 15 mi
nutes by. bus,and Metro (Montreal 
subway) to Expo 67 site — direct 
eonneetions. Brochures and reserva- 
tion slips on reųuest. — MILOT 
APARTMENTS (1963) Ine. 3990 
East Sherbrooke Street Montreal, 
Canada; Tel. (514) 259-9346.

CLAUDIO'S
Greenport’s superb restaurant and 
marina. One of LI's favorite for 
seafood-steaks and Continental food 
since 1873. Superb view, 500' deep 
water pier, all facilities. Foot of 
Main Street, Greenport.

516 - 477-9800/0627

GETSOS FUR CORP.
363 7th Avenue, N.Y.C.

Furs Mink Stoles and Jackets 
50 year old factory 
Save A Lot Money

Call 524-4814

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

Alfred W. Archibald, President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas aav. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125,000,000.

Current dividend 4%% on all accounts.

Dabar moka 43/4% už visų rūšių taupomus pinigus.

MOUNTAIN HIGH LODGE
Gera ir nuošali vieta 
kabinos su virtuvėm.

Geras

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

PRANAS LEIKA, A+hol, N.Y. I28I0; tel. (5I8) NA 3-5750

V. REMISIEV/ICZ

S

Remis Monument Company
Paminklai ir antkapiai pagaminami visose 

kapinėse.
69-31 Metropolitan Avenue

Middle Village, Maspeth, N.Y. • Tel. DA 6-0909

REPUBLIC Liquor Store, Ine
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

$

g

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. 11421; VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N.Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties. 

Home-made Bologna
xx*x^x::^x.^xx*x^x;-»xx*xx*x::^x^x>»x>»xx*xx*x.;<

Fr. Laurent Pouliot, O. F. M.
250 Christ the King Avenue 
Chateauguay Heights, P. Q., Canada 
Telefonas: (514) 692-6711

Galima teirautis ir Darbininko administracijoje: 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn, N.Y. 11221; telef. GL 2-2923.

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
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

J. B. Shalins-Salinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

KODIS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Įkurta 1941 metais
Jautriai patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng
tos, jos vėsinamos.

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

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

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bronxe, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

New York, N. Y. 10009 
ORegon 4-2568

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 

GRame-cy 5-1437

Market 2-5172

BUYUSFUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N.J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

Expo ’67
ROOMS $12.00 PER DAY 
with meals $20.00 per day

Trailer & Camp Sites $3.00 per day 
Pool, bus service, 15 min. from Expo 
Metro. Reserve now, limited num- 
ber. Write for free brochures and 
Information or call Montreal 625 - 
9534 for reservations

STEVE’S CORNER HOTEL 
3172 Dagenais Blvd., Fabreville,

Province of Quebec, Canada

Laraia’s Narrowsburg NY Win-Hen 
family resort. Beautiful rms, private 
baths, pool. outdoor sports, Delaware 
River 5 min,3 meals daily, TV rm, 
near churches. your car at your door. 
Write Mrs. Martin Laraia, Box 331 
Narrowsburg; (914) 252-3385. Make 
reservations early.

RESORTS

BAVARIAN MANOR
Famous for German American Food 
Get Away—Ręst and Play. Olympic 
style pool. athletics and planned ac- 
tivities, dance to our popular band 
in the fabulous Bavarian “Alpine 
Gardens Cabaret“, enjoy profession- 
al acts every nite. Romp, play in 
our 100 aere playland, fishing and 
boating in our well stocked lake. 
Send for colorful brochure— ra tęs 
and sample menu. L0W .Tune rates.

Dial 518'- 622-3261
Bill & Johanna Bauer—Hosts 
Purling 12. N.Y. Zip 12470

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N.Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir J 
kitus miestus — Tel. TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus J Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard Si., New York, N.Y. 10002

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

JUOZO MISIŪNO

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620


