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Tarp kariuomenes ar vyriausybes
McNamara nepasitiki žvalgybos pranešimais, žada tiek naujos kariuonienes, kiek 
reikės, kai bus tikslingiau panaudota ten esanti kariuomenė. LBJ jį rems?

Vėl dėmesys Vietname. Viet
name lankėsi* apsaugos sekr. 
McNamara jau devintą ' kartą. 
Nuo liepos 7 iki 11 aiškinosi 
su gen. Westmoreland ir jo šta
bu, su P. Vietnamo vyriausy
be. Iš pasikalbėjimų atrodo 
skirtingas ir vargiai suderina
mas nusistatymas tarp kariuo
menės ir vyriausybės.

metų galo. Dabartiniu metu 
yra 464,000.

Aviacijos vadovybė prašė lei
dimo bombarduoti du iš trijų 
aerodromų Hanoi — Haiphon- 
go srity..

ti nepalankios epini jos; nepa- Vyriausybė' tebesitiki, kad 
laidoti vilties, kad Iras laimė- Sovietai ir Kinija paspaus Viet- 
tas Sovietų ir Kinijos pritari- namą derėtis.) Dėl to diplomą- : 
mas derybom.

Toki esą ir tie, kurie tekalba apie Izraelio agresiją, 
o nekelia balso dėl Sovietą agresijos t ?
Amerikiečių spauda įsisiūba- okupuotų kraštų? Kai kurie lai

vo. Labai gausiai demaskavo kraičiai nuėjo toliau: veidmai- 
Sovietų dviveidiškumą, veid
mainiavimą. Kai Kosyginas rei
kalavo paskelbti Izraelį agreso
rium ir reikalauti, kad jis pa-

iu, daugelio akys nukrypo į pa
čius Sovietus: kaip jie daro, ar 
jie pasitraukė iš agresijoskeliu

niavimu pakaltino ir tuos,.ku
rie kalbėjo apie Izraelio agre
siją, o nė puse lūpų neužsimi
nė Jungtinėse Tautose apie so-

vo, kad Sovietai pasitrauktų iš 
okupuotų kraštų.

Šiais dvejopais motyvais kal
ba spauda, kuri mus pasiekė 
daugiausia skaitytojų 
Naujas jos pluoštas.

dėka.

KARIUOMENĖJE: duokit lais
vas rankas, ir karas baigsis 
per 2 metus.

Gen. Westmoreland ir jo šta
bas informavo McNamara apie 

> karo eigą. Pagal žvalgybos pra
nešimus komunistų jėgos per 
metus nesumažėjo. Nors skai
čiuojama jų žuvus per metus 
46,500, bendras komunistų 
kiekis vertinamas šiuo metu 
296,000. Per paskutinius tris 
mėnesius padidėjo 10,(XX).

Marinų pranešimais, žuvusių 
amerikiečių ir komunistų san
tykis pradžioje buvo 7:1, da
bar 3:1, o kai kur 2:1 ir net 
1:1. Komunistų ginklų techni
ka patobulėjo. Gągklai sovieti
niai.

Gen. Westmoreland vertino: 
“Mes laimime pamažu, bet pa
stoviai”. Laimėjimo tempui 
greitinti ir iniciatyvai iš 
komunistų perimti reikia 
100,000 -140,000 prie 480, 
000, kurie numatyti iki šių

VYRIAUSYBĖJE: ne pergalės 
siekiam, bet įtikinti priešinin
ką, kad jam geriau apsimoka 
derybos, ne karas.

McNamara Vietname pagal 
N. Y. Times žinias pareiškęs 
abejojimą dėl žvalgybos duo
menų. Jis netikįs, kad priešo 
jėgos per paskutinius mėne
sius būtų žymiai padidėjusios.

Tokis vertinimas yra prielai
da vyriausybei neprisiimti ka
riuomenės siūlymų ir laikytis 
senosios politikos: karo atski
riem veiksmam Vietname ir to
liau vadovaujama iš Baltųjų 
Rūmų; karinei vadovybei ne- 

' duodama laisvų rankų; neduo
dama ir tiek kariuomenės, 
kiek Westmoreland norėtų; 
stengiamasi daugiau kariuome
nės išspausti iš sąjungininkų.

Priežastys šiam vyriausybės 
nusistatymui trejopos: išveng
ti karo išlaidų didinimo; išveng

tinius santykius siekia išplėsti 
ne tik į Sovietus, bet ir į kom. 
Kiniją. Komunistai tikisi j 
priešingai, kad Sovietai nesi- ;
duos spaudžiami ir Amerika 
pirmiau pavargs.

Amerikos vyriausybės galvo
jimu nepasitikėti pagrindą da
vė tas pats lįlcNamara, kuris

VILTYS: kurių jos yra labiau 
pagrįstos?

U. S. News and W. Report 
liepos 17 korespondento pasi
kalbėjimas su Vietnamo ka
riais padėtį labiau sudramati
na: — Per paskutinius dvejus 
metus teritorijos iš komunis- skelbė, kad jau 1965 metų pa

baigoje Amerikos kariai bus na
mie. Vyriausybės galvojimui 
nauja grėsmė: o jei komunis
tai ištvers, nesileisdami į dery
bas, ir iki 1968 rinkimų?

tų laimėta labai mažai. — Ka
rą galima laimėti per porą me
tų, jeigu... Tas jeigu reiškia: 
nepaisyti opinijos ir nuimti 
draudimus, kurie suriša rankas 
karo vadovybei. Kitaip karas 
gali trukti 5, 10, 20 ar net 30 
metų.

Pagal 
informaciją 
komunistai
prieš Amerikos karius: komu
nistai gali pulti,paskui trauk
tis i sritis, kur jie naudojasi 
neliečiamybe. Marinam nėra 
leista juos ten persekioti, nors 
jie lengvai galėtų išsikelti už
nugary ir suimti priešus į rep
les.

Time žurnalo 
dabartiniu metu 

turi pirmenybę

— Prie Sueso kanalo kari- j 
niai konfliktai tarp Izraelio ir i 
Egipto kartojasi.

....— Saudi Arabija numato at
sisakyti nuo naftos boikoto A- 
merikai ir Anglijai. Aiškina, 
kad nesanti Įtikinta, jog Ame
rika ir Anglija tikrai padėjo 
Izraeliui kare.

— Karalius Husseinas pareiš
kė norįs derėtis su Izraeliui ir 
pripažinti Izraeliui teisę “egzis
tuoti”. Tuo nori įtikinti ir ki-

- . . .V - - ... .

Arkivyskupas Luigi Raimondi pa
skirta* ap. delegatu Washingtone 
vietoj atšaukto arkiv. Egidio Vag- 
nozzi. Raimondi 5* metą, atvyksta 
iš Meksikos, anksčiau Washingto- 
ne yra būvą* 7 metu* kaip'delė- 
gatūro* sekretorių*.

Senatas nepatenkintas dėl Kongo
Senate liepos 10 buvo aštriai 

kritikuojamas prezidentas, kad 
sutiko duoti Kongo preziden
tui Mobutu 3-4 karinio trans
porto lėktuvus perversmui mal
šinti. Protestavo ne tik šen. Fui 
brightas, bet ir daugumos va
das Mansfieldas. Prezidentas 
pavedė valstybės sekr. Rusk 
aiškintis su senatu.

— Saugumo Taryba liepos 10 
baigė ginčus dėl Kongo blan
kiu pasisakymu prieš subversi- 
ją; pasmerkimu bet kuriai vals
tybei, kuri remtų subversiją 
Kongo “demokratinėje respub-. 
likoje”.

Ar Alžiras išduos Tshombę 
Kongui — dar neaišku.

Kur gen. de Gaulle mus veda?
— Prezidentas de Gaude ar

tėjąs dar labiau prie Maskvos

Pompidou. Pagrindas artėti yra 
bendras* Maskvos ir de Gaulle 
siekimas išstumti Ameriką iš 
Europos. De Gaulle ir Angliją 
atstūmė nuo Europos, kol ji re
mia Ameriką.

“Le Figaro”, konservatyvus

dienraštis, kuris dažnai pasisa
ko už de Gaulle, liepos 4 pa
reiškimu išsiskyrė nuo de Gaul
le. Laikraštis priminė, kad A- 
merika du kartu Prancūziją iš
gelbėjo, tuo tarpu Rusija 1939 
susidėjo su Vokietija ... “Ar 
mes tebegalime pasitikėti Ru
sija? .. -Kur gen. de Gaulle 
mus veda?”

Lietuviai Vietname. Pernai lapkričio 2 jsidėjom šioje vietoje paveikslą Ed
vardo J. Jasaičio, kovotojo, vadovavusio kovotoją grupei, šiemet kartojame 
iš N. Y. Post liepos 6 dienos paveikslą Jūratės Kazickaitės, žurnalistės, kuri.

— Sovietų naujos ginklų siun
tos Egiptui jau davė pusę to, _ __ _ JI 19 • 'w- ■ ■ v UiwWb u ui a vuo AUilio
Ką Egiptas buvo praradęs ka- atsidūrė samarietės rolėje, padėdama aptvarstyti sužeistą karį, 
re. Arabų dvasiai sustiprinti So
vietų karo laivynas lankosi E- 
gipto uostuose.

— Sovietai jaučiasi turi ara
bus savo saujoje labiau nei 
prieš karą. Jie įtaigoja ara
bus naftos gamybą suvalstybin
ti. Žada tada nupirkti iš arabų 
visą naftą. Tokiu būdu jie tap
tų galingiausiais naftos savi
ninkais Europoje, ir nuo jų 
priklausytų vakarų Europos 
naftos rinka.

— Vokietija tebegyvena ūki
nę krizę, dėl kurios turėjo ir 
Erhardas trauktis. Jo įpėdinis 
kancleris Kiesingeris grasina 
pasitrauksiąs, jei parlamentas 
nepriims jo siūlymo sumažinti 
2,32 bil. dol. apsaugos reika
lam, nes kitaip nesibalansuoja 
1968 metų biudžetas.

AMERIKOS ŽYDAI dėl Izraelio kapoja 
ne tik Kosyginą, bet ir Johnsoną
Izraelio laimėjimas sužadino 

tarp Amerikos žydų entuziaz
mą Izraelio herojizmu, neapy
kantą Sovietam, įspėjimą ir 
net grasinimą prezidentui LBJ 
bei demokratų partijai, prie
kaištus katalikų Bažnyčiai, kad 
ji oficialiai neatsistojo Izraelio 
pusėje, o įvairių šalių komunis
tų partijose, kaip rašo žydų 
spauda, kilo beveik skilimas dėl 
simpatijų Izraeliui ar simpati
jų Maskvai.

Apie Sovietus:
Jewish Press birželio 23 

kaltę dėl Izraelio ir arabų karo 
vertė Sovietam. Esą Sovietai vi
sada buvo dviveidžiai. Prieš

Daily News liepos 6 
nr. skaitytojas John 
priminė Kosygino pareiškimą, 
kad Rusija remianti tautų išsi
laisvinimo kovas. Bet esą joki 
korespondentai — net ir Daily 
News, kurio vedamieji apšaudo 
Sovietų Sąjungą, — nepaklau
sė Kosyginą apie Estiją, Latvi
ją, Lietuvą, Suomiją, Vengriją 
ir kt.

The Philadelphia lųuirer 
(pasiekęs J. Janulaičio dėka) 
birželio 16 įsidėjo karikatūrą 
su Sovietų kalbėtoju J. Tau
tose, o už jo nugaros suslėpti 
pavergtieji Europos kraštai. 
Ten pat tarp laiškų George K. 
Morlan iš Willingboro, N. J., 
kreipia dėmesį į Sovietų reika
lavimą atitraukti kariuomenę. 
“Kadangi Rusija reikalauja Iz
raelio kariuomenę atitraukti į 
1949 metų sienas, tai ar Rusija 
sutinka atitraukti savo kariuo
menę į 1938 metų sienas? Es- 

i tija, Latvija ir Lietuva turės 
j džiaugtis, išgirdusios Rusijos 

politiką pasikeitus, turės 
džiaugtis, kad po 25 metų Rusi- 

[ jos kariuomenė pasitrauks. Gal 
į Izraelio kariuomenė turėtų pa- 
I; sekti Rusijos pavyzdžiu ir pa- 
f sitraūkti tokiu pat skubotu- 
I mu?”
i -Kitas skaitytojas, pasirašęs 

M. S. tame pat laikrašty: “Aš 
negaliu suprasti, kodėl amba
sadorius Goldbergas neatsako 
į Rusijos mužiko melus ir iš
kraipymus ... Jis (Kosyginas) 
vis kalba apie agresiją. Tegul 
ambasadorius Goldbergas jam 
primena Suomiją, Estiją, Lat
viją, Lietuvą, Lenkiją, Vengri
ją, Mandžuriją, Mongoliją ir 
Kubą...

Sovietinis nepraustaburnis

dienos
Larson

LBJ laimėjęs
Konferencija su Kosyginu 

prezidento LBJ padėtį opinijo
je sustiprino — pasitikėjimas 
juo pakilo iš karto 11 punktų. 
Ir susirinkę demokratų guber
natoriai, kurie anksčiau ieško
jo kito kandidato rinkimam, 
parėmė LBJ.

Dėl Vietnamo pritarimas ka
rinei veiklai sustiprinti iš 32 
proc. gegužės mėn. pakilo iki 
40 birželio mėn., nepritarimas 
vyriausybės politikai ir noras 
pasitraukti iš Vietnamo krito 
iš 17 proc. gegužės mėn. iki 
6 proc. birželio mėn.

Dėl bombardavimo — prita
ria 72 proc. nepritaria 15, be 
nuomonės 13.

— Soviety 1,500-2,000 karo 
specialistų pasiųsta į vidurinius 
rytus po Podgorny vizito.

The Phllrtelphl* lnqulrw birželio 
1« paskelbė U vatadą pirmame 
puslapy.

separatinę sutartį su Vokieti
ja. Kai ta sutartimi pasinaudo
jo, tai išdavė Hitlerį ir prisidė
jo prie sąjungininkų. Rusija ne
są galima pasitikėti. Tatai paty- 

į rė arabai, bet per vėlai. Arabų 
kraujas krinta ant rusų ran
kų. “Mes raginame Jungtines 
Tautas pasmerkti Rusiją kaip 
žudiką, o tokia ji iš tikrųjų

Apie prezidentą LBJ:
Jevvish Press liepos 7 Kosy

giną vadino “žudiku”; paly-

.— Prezidentas LBJ pagal U.
S. News ... esąs pasiryžęs vyk- 

! ti į Maskvą ateinantį pavasarį, 
jei ... bus pakviestas.

Sustiprino taip pat diploma
tines pastangas artėti su kom.

r KinijSu

— Prie Sveeo kanalo ginkluo 
tiem susidūrimam tarp Izraelio 
kariuomenės ir Egipto sukliu
dyti Saugumo Taryba nutarė 
siųsti savo karinius stebėtojus.

ginti su juo, Mafia ir Cosa 
Nostra tesą tik' “angelai”. Kaip 
galėjęs prezidentas Johnsonas 
rodyti Kosyginui ir Jordąnijos 
karaliui visą kurtuaziją! Tai 
esąs įžeidimas tiem amerikie
čiam, kurių vaikai yra Vietna
me.

Dar keisčiau, kad preziden
tas Johnsonas tuojau pat po 
Kosygino pareiškimų priėmė 
Husseiną ir pareiškė, kad J.V. 
nepripažins Izraelio kontrolės 
Jeruzalei Jevvish Press išvada: 
“Turim pripažinti, kad Kosygi
nas ir Husseinas geri pirkliai 
Jie pardavė prezidentui John- 
sonui sąrašą gėrybių, kurias jis, 
gal būt, apgailės. Karalius Hus
seinas neturi ko baimintis rin
kimų; , neturi nei Kosyginas. 
Bet prezidentas Johnsonas ir 
visa demokratų partija, kuri, 
mūsų supratimu, remia'prezi
dento nusistatymą, turės eiti į 
rinkimus”.

Tai jau grasinimas.

Apie komunistų partijas:
Jevvish Press liepos 7 skelbė, 

kad komunistų partijos ar dide
lės grupės jose šiapus geleži- centų esą lietuviai, paskaitų 93

procentai skaitomos lietuviškai. 
Priminė taip pat, kad skaičiai 
visur daug didesni negu “prieš

taip pat nurodą į Jungtinių 
Tautų chartą. Aš tikiu, Jungti
nių Tautų chartoje yra straips
nis prieš vergiją. Tegul jis pa
aiškina apie vergų koncentraci
jos stovyklas Sibire, jei gali”.

Izraelis atiduotų teritorijas... 
Kodėl jis turėtų atiduoti?

Kodėl gi niekas nemato 
spaudoje ir negirdi J. Tautose, 
kad kas nors reikalautų iš U. 
S.S.R. grąžinti rytų Europos 
kraštus tiem, kurie juose gimė; 
kraštus, kuriuos prieš eilę me
tų Rusija pasiėmė agresijos bū
du?”

Kitokios rūšies informacija 
apie Lietuvą yra Chr. Sc. Mo- 
nHor liepos 3. Laikraščio ko
respondentas Maskvoje Takas- 
hi Oka kalbėjosi su prof. Jonu 
Kubilium, Vilniaus universite
to rektorium. Kubilius informa
vo, kad Vilniaus universitete 
esą 5,500 studentų, jų 70 pro-

nės uždangos remia Izraelį. Mi
ni New Yorko komunistų Įdu
bų 150. vadų stojus už Izrae
lį. Prancūzijoje kom. partijos 
gen. sekr. Waldeck Rochet už 
Izraelį. Italijoje komunistų 
frakcijos lyderis senate Umber- 
to Terracini už Izraelį.

“Kai Sovietų Sąjunga nu
traukė diplomatinius santykius 
su Izraeliu ir grasino vienpu
sėm sankcijom Izraeliui, nuste
bimo banga sukrėtė komunis
tų eiles visame pasauly”, rašė 
minėtas laikraštis. Tie žodžiai 
rodo, kiek stiprios įtakos žydai 
turi komunistų partijose.

Wss*fasUsch Fundschau (pa
gal J. Narako informaciją) ko
respondentas Harry Schleicher 
pats lankėsi Vilniuje. Kai ke- 
no Vilnius vadinamas “Dauge
lio tautų sostine”. Turi galvo
je lietuvius, lenkus, rusus, žy
dus. Pats korespondentas susi
darė įspūdį: “Kai aš išvykau iš 
Lietuvos sostinės, aš buvau vi
sai tikras, kad aš palieku lie
tuvišką miestą Vilnių, ne len
kišką Wilna”.
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kūriniai
VYT. MAŽELIS

Los. Angeles didžiausias popietinis dienraštis Herald Examiner birželio 29 
įsidėjo savo karikatūristo Karlo Hubenthalio karikatūrų, vaizduojančią so
vietinį melą.

kai pMiuliačty neorganizavo. 
Todėl jio praras savo pastatus 
ir ūboms, kaip jau ra sykį iato> 
rijoje yra įvyky“. 1350 Kte 

9>9Mg.lM

Gal būt, kas nors panašu bu
vo ir kai kuriuose kituose kata
likų universitetuose. Gal būt, 
to vengdami, kai kurie univer
sitetai griebėsi radikalių refor-

ROMAS KEZYS — TW 4-1288 
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-0332

Lietuvos prievartavimo paroda 
Montrealyje

tik atitai* Už tat marulė ir dis- 
riniina nebeturi * vietos * klasė- 
jo” Konkrečiais pavyzdžiais au
torė iliustruoja, kaip ir šian
dien tos filosofijos įtakoje A- 
merikos mokyklose nuvertina
ma pagarba praeities herojam, 
ištikimybė Amerikai, platina
mas ciniškas žvilgsnis į gyve
nimą ir Žmones.

Tokiose sąlygose, sako auto
rė, mokom ir lietuvių vaikai 
Baigia ne su rezignacija. Grei
čiau su įsipareigojimu: “Mes 
galime daug gero padaryti sa
vo vaikam, savo tautai ir A- 
merikai, tvirtai pastodami ke
lią šiai žmogaus nužeminimo 
idėjai aktyviu dalyvavimu' mo
kyklų reikaluose...”

Tai keli jaunosios generaci
jos balsai Jie tariami prieš vie
tos madą. Ar jie bus išgirsti ir 
kada kitas reikalas. Juos žymi
me čia kaip ženklus, kad lietu
vių jaunojoj generacijoj jau at
siranda tokių, kurie ima de
maskuoti degeneraciją, gresian
čią Amerikai; ima skelbti nau
jas idėjas Amerikai ir Ameri
kos katalikam.

Prieš 20 metų įsodinti šion 
žemėn medžiai ima duoti vai-

“tartu
Mindaugas”, kuriem tekstą su
kūrė poetas Kasys BradŪnas, 
bus atlikti Kultūros kongreso 
metu lapkričio 28.

Praėjo beveik 20 metų. Per 
tą laiką lietuvių ateivių jaunoji 
karta įėjo į amerikinį gyveni-

Londono City Press (The 
Wall Street Journal tipo laik
raštis, skiriamas verslininkų - 
finansininkų sluoksniam) 1967 
birželio 8 vedamųjų straips- 

mą Nežinia, kiek jų yra techni- nių puslapyje įdėjo Alan Brigh- 
koje, medicinoje, universitetuo- ty straipsnj “A Plea for Baltic 
se. Jie atlieka savo profesinę Gold” (Kreipimasis dėl Baltijos 
rolę, kurios iš jų laukta, nors aukso). Išdėstęs D. Britanijoje 
apie juos darniausiai ir negir- ( gyvenančių Baltijos valstybių 
dėti. Dėmesys labiau krypsta, piliečių kreipimosi į D. Brita- 
kiek jie atlieka dvasinę rolę, la- nijos parlamento turinį ir lo 
blausiai švietimo įstaigose.

Natūralu, kad ir čia jų dalis 
prisitaikė prie aplinkos, prisi
ėmė viešpataujančias įdėjas; 
kartais jas nori perkelti ir j 
lietuviško gyvenimo plotmę. 
“Drauge” birželio 10 str. “Nuo 
Metmenų iki Ateities” T. J. Ku- okupacijos tuose kraštuose 
bilius elegantiškai patraukliai jų aneksijos, 
tai iliustravo konkrečiais pa
vyzdžiais. Gal tokių yra daugu
ma. Bet paprastai ne dauguma 
nueina prieš srovę. Prieš srovę 
— tai.mažumos, kelias. Bet to
ji mažuma Iš tikrpję viirsfa vi- 
suomanlne druska.

Sustojam prie kito jauno bal
so, kuris yra paskelbtas ‘‘Atei
ties” Nr. 5. Jį rašo Rima Mi- 
ronienė, vidurinių mokyklų 
programų patarėja — konsul
tantė Philadelphijos miesto 
mokyklose, skautė, neolituanė, 
taigi žmogus čia išaugęs ir čia į 
vietos švietimo gyvenimą įė
jęs. Str. “Man neramu” ji ra
šo “darbo pareigose aplankiau 
daugelį tokių gimnazijų bei 
pradžios mokyklų — ir šian
dien jau esu įsitikinusi, kad 
yra be galo didelis skaičius mo
kyklų, kuriose jaunuolio pa
ruošimas yra gana tragiškoje 
padėtyje... Kadaise Amerika 
galėjo didžiuotis savo mokyklų 
aukštais standartais ir morali
ne disciplina, šiandien žymus 
skaičius mokyklų savo sistemų 
ideologijoje daro gėdą tautai, 
kuri tikisi ištikimų piliečių; už
gauna visuomenės moralę ir į- 
žeidžto sveiko proto galvose-

Daug sutaupysi pirkdamas per SPART4 radiją, radio- 
conooles, color ir kt TV, tapė recorderiai, patefonai, fone-

IV- mašina^ ąiąrh reglatoriaL režamos
maii^tea^Įlir'y r || sis. tai gamintai Telefunken, 
Grę^įte, 9|rtbt taĮtoTUfiĮL Otyuųpa, Boyal, ete. Kata- 

«» moat WK> adraR - 

a k. fc, t i mi
...............*- ~

{vykių stebėtojui ima rodytis, 
kad tokia mažuma jau pradeda 
reikštis. Mažuma, kuri kritišku 
žvilgsniu pradeda sekti švieti
mo institucijų dvasią ir išdrįsta 
tarti savo vertinimo žodį.

Švietimo srityje daug kalba- teisės juos naudoti. Jeigu Jung. “lietuviškoje” divizijoje praėju-
ma apie katalikiškų mokyklų Karalystė susitartų paskirti tą stojo karo metu. Ir čia, kai tik jaunimui”, ir Lt

merktai gerovės.”
Tada tai buvo teorinis po

kalbis.

This announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 
offer to buy these securities.

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,321 Units

kaip ir kitos šiame rusų pavil
jone kasdien rengiamos pra
mogos (nors ir kartota apie 
keturias dienas), iš visos milijo
nais skaičiuojamos parodos lan
kytojų masės tegalėjo būti pa
stebėta visiškai nežymios dale
lytės atsitiktinių nelietuvių lan
kytojų, ir tai tik kaip viena iš 
rusų paviljone rengiamųjų pra
mogų. Kaip vyriausias rengi
nio šeimininkas atidarymų, už
darymų bei pagyrimų kalbas 
sakė rusiškai (su vertimais į 
prancūzų ir anglų kalbas) rusų 
paviljono komisaras Borisovas. 
Net į tą pramogą atsiųstuosius 
vadinamus “Lietuvos delega
tus” Borisovas savo surengta
me pobūvyje sukviestiem sve
čiam bei spaudos atstovam pri
statė toli gražu ne kaip tos die
nos šeimininkus, o greičiau 
kaip vienus iš savo parodos 
eksponatų... I

Tariamai savarankiškas “Lie
tuvos dalyvavimas” Montrealy
je galutinai išryškėjo tos “lie
tuvių dienos” baigiamojo kon
certo gale, kai iš lietuvių kon
certo klausytojų išsiveržė oku
pantų iš Lietuvos išvytasis lie
tuvių tautos himnas “Lietuva, 
tėvyne mūsų”. Juos okupantas

Net vienintelis už rasų pavil
jono ribų rodomasis Itetavio 
menininko kūrinys, Juora Mi
kėno skulptūra “Hrmosios 
kregždės” (stovinti “Skulptū
ros sode”, tarp geriausiųjų pa
saulio skulptorių kūrinių), ru
sų parodos rengėjų parūpintų 
užrašu Žiūrovam pristatyta vi
siškai nulfotvrifttaė — užTašy-

Buvo ankstyvieji tremtinių 
iš Vokietijas perkridimmo me
tai. Tetai dalyvauti pokalbyje, 
kuriame perkddinimo * parafi
nas aiškino, kokią humanitari. 
nę pareigą, artimo medės pa
reigą, prisiėmė Jungtinės Vals
tybės. .

“Taip, —jam pritarė ir sy
kiu paprieštaravo vienas lietu
vis veikėjas. — Jungtinės Vals
tybės tikrai rodo daugiau hu
maniškumo. Antai, Anglija, Ka
nada renkasi pajėgius viengun
gius, renkasi darbo jėgą, ne 
žmones. Tuo J. Valstybės ne
palyginamos. Bet psichologai 
gal norėtų čia įžiūrėti ne tiek 
artimo meilę, kiek sąžinės nu
valymą nuo kaltės pajautimo. 
Gal imtų nurodinėti, kad Jung
tinės Valstybės jaučia tam tik
rą savo kaltę — nes Atlanto 
chartoje pabėrė daug pažadų ir 
jų netesėjo; prisidėjo prie to, 
kad tie žmonės negalėjo grįž- mų. Skaitėm apie dvejopas ka- ateitininkų. “Ir Amerikos ka
ti. į savo tėvų kraštus, o ma- > _ ., , ; .
sės žmonių tiesiog išdavė so- ;
vjetam, kurie juos sunaiki- 9

tė į mokomąjį primalą kr m- < untomrtetp prisiaudė ptofip- 
katalikų — netgi totooginiam liečiu, davė kTik čtopptai takių 
dalykam. * v žmonių, kuriems VėUkano su-

IrSreformt trypta ndo U& »M*t
kritiško atgarsio taip fia M- P* *»■■ «* I"**"* •*"> 

gūsio mokslūs lietuviško jauni
mo. “Ateities” žurnalas tokią 
išeitį iš krizės įvertino aštriu 
katalikų “kapituliacijos” vardu. 
Labiau čia domina ne tas ver
tinimas, kiek konstruktyvaus 
kelio rodymas išeiti iš krizės. 
Antanas Sabalis, redaktorius, 
sprendė: “Katalikų universite
tai Amerikoje neatliko savo pa
reigos ne todėl, |ad jiem sti
go pinigų, bet kad jie neužsiau
gino katalikų pasauliečių inte- 
figentįjos. Kitais žodžiais ta- 
riant,*Amerikos katalikams rei
kia ra daugiau pinigų, bet —

krizę. Sv. Jono universitetas, talikų umiyffiHftuosę refar- tahkani 
Katalikų universūetas Washing- mps: kai kuris nriprara^ten, akis y 
tone skambėjo gantais konflik- sekuliarizraraL' kai kurte ėnąk- tavoje 
tais, kurie parrtžavo darbą, 
dar labiau tų universitetų var
dą. Spaudoje buvotaki prięšta- 
rinp pranešimai, kad nebuvo 
lengva susigaudyti, kur yra tų 
kmifli irtų romuns šaltinis Tiks- 
lios, objektyvios informacijos 
susilaukta B “Aidų” Nr. 6, ku
riame jau tos kartos akademi
kas A. Sž. atliko informacinę, 
orientacinę rolę. Jo atsargus ir 
santūrus vertinimas rodė išva
dą — vadovybės perdėta* biu-

Taip buvo prisiminti neseni 
įvykiai, kaip ukrainiečiai, ru
sai iš tremtinių lagerių mėgi
no šokti iš kelinto aukšto ir nu
sižudyti, kad tik nebūtų išduo
ti bolševikam...

Po šio skaudaus prisiminimo 
pareigūnas vėl nukrypo į reika
lą paruošti išvietintus asmenis 
naujam gyvenimui, kad jie bū
tų produktyvus veiksnys ame
rikinio gyvenimo pažangoje. To 
paruošimo eigą svarstant lietu
vis veikėjas mėgino pramatyti 
perspektyvą po keliolikos me
tų. Kalbėjo:

“Ar jums neatrodo, kad šie 
žmonės duos jums tai, ko jūs 
dabar ir nelaukiat? Nenorėčiau 
abejoti, kad jie bus produkty
vūs Amerikos ūkinio gyvenimo 
pažangoje. Bet nenorėčiau taip 
pat abejoti, kad jaunoji karta, 
augusi, mokslus ėjusi Jungtinė
se Valstybėse, duos daugiau ne
gu ūkinę pažangą. Galimas da
lykas, ji įeis į jūsų mokyklas, 
universitetus ir ims daryti įta
kos jūsų jaunimui, formuos jo 
galvojimą. Skaičiau, kad jūsų 
universitetuose ir šiaip mokyk
lose didelės įtakos turi tie atei
viai, kurie atsirado Amerikoje 
po 1900 iš Rusijos bei Lenki
jos, o taip pat kita banga, ku
ri atvyko iš vakarų Europos 
dėl nacizmo grėsmės. Gal da
bar jūsę gabenantį išviatintę 
vaikai atshnokės jūsę kraitui 
tuo, kad atsvara dvasinę įtaką 
anę pirmeanię atuhrię, kurty 
m visi ir nu visada siekia A-

Jau beveik metai okupan
to pareigūnai Vilniuje ėmė, kas 
mėnuo dažniau, garsinti Lietu
vos gyventojam, kad viso pa
saulio akys krypstančios į “Ex- 
po 67”. Parotįai prasidędant, 
skelbė, kad .parodoje ne
va savarankBkai dalyvaujanti 
ir Lietuva.

Birželio 23 Tiesa net veda
mojo straipsnio antrašte skel
bė, kad “Lietuva Montrealyje”. 
Ir dėstė, lyg Lietuva tenai ko
ne viso pasaulio dėmesio ir ste
bėjimo centraš...

Taip kvislingai stengiasi už
liūliuoti Lietuvą tariamo jos 
pagarsėjimo iliuzijomis.

Kitaip tas “Lietuvos dalyva
vimas” atrodo pačiame Mont
realyje. Ne tik pramonės gami
niai ar pastatų nuotraukos (pa
gaminti ar pastatyti Lietuvos 
teritorijoj ir daugiausia lietu
vių rankomis), bet ir lietuvių 
menininkų kūriniai ten rodo
mi tik rusų paviljone. (Lanky
tojų minios tik tokiu vardu te
žino ir tevadina tą “CCCP- 
USSR” paviljoną). Visa tai ro
doma tik kaip bendras boHavi- 

valstybių kinės valstybės lobis ir tik

suliepsnojo Rambyra aokve 
šventinė ugnis, sulipo tribu- 
non tie ekskursantai M ėmė pa
mokslauti. G. Zimanas — su 
“sveikinimais nuo partijos ir 
vyriausybės”, kitas— ra “vy- 
resnfauos kartos priesakais 

(Kita)

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

Nei. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonęgrafai

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

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39fh AVĖ, WOODSIDE, N. Y.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel. Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. 

TeL Vlrginia 6-1800

auksą okupacinei valdžiai, kil
tų daug neteisybės.

“Jei britų indėlininkams ir 
yra susidarę kokių nors nuo
stolių, tai ne dėl kokių nors 
užimtųjų Baltijos 
veiksmų, o tik dėl nacinės Vo- kaip Rusijoj 50 moty viežpa- 
kietijos, paskui Sovietų Sąjun- taujančios boHavikinės val
gos okupacijų”.

Autorius dar pastebi, kad ge
roką nuošimtį (Baltijos kraštuo
se investuotų) akcijų esą su- 

kreipimosi priežastį, autorius pirkę * spekuliantai, bet dauge- 
pardškė tokią nuomonę: lis ir originaliųjų savininkų jų

“Betgi šis auksas priklauso tebeturj. Šie, esą, nusipelno, 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos TO reikalu būtų atskirai 
tautoms ir yra laikomas jų var- pasirūpinta. (Elta)
du. Jos Didenybės vyriausybė------- Vilniaus katedros vargo-
nepripažino Sovietų Sąjungos " nai/ kaip praneša Tiesa (birž.

25), išmontuoti ir siunčiami į
Leipcigą taisyti bei atnaujinti.

“Be to, mūsų vyriausybė ne- (E.)
pripažįsta sovietų pretenzijos į -- - -
tą auksą ir jau daug, kartų Jonines taip pat komunistina no ir fi kur tas kūrhty*, ra|- Žetio 38 fcsrūiMip 8n-
yra atmetusi sovietų reikalavĮ- ir rusina
mus perkelti tą auksą Sovietų Birželio 24 d. išvakarėse 
valstybinio banko sąskaitom Ramhyne buvo tradicinė Joni-

“Dėl sovietinės okupacijos nių pramoga: laužas, degančios 
tie kraštai negali dabar suda- statinės, “paparčio žiedo sura- 
ryti savo vyriausybių, bet tai dimas” ir šokiai. Bet neišken- 
jokiu būdu nekeičia fakto, kad tė neįsipaintoję ir politiniai 
Baltijos valstybės tebėra abso- ekskursantai. Pastaruoju metu 
liučtos šiame krašte esančių jų po Lietuvą keliauja ir visokius 
aktyvų savininkės. 'Tai reiškia, pagerbimus sau rengia buvę 
kad šiuo metu niekas neturi raudonarmiečiai vadinamojoje

manoma atspėti, kad JM turi tetikus 
ką bendra ra itetavfate ar Uo. 
tava.

Vadinamoji “lietuvių diena’

LAISVES ŽIBURYS
Radlo programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto 
WHB! W&9 FM banga 

malkoms lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais

62-15 Stth PL Middte Village, N.Y. 11379 
Vedėjai:

tos RADunmaa, m. 
UftOORLYN, N. Y. 11206

•Tara

One Unit consists of share of Common Stock no par value, and one 
$5.00 Debenture. Price S12J00 per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersignęd and from such other dealers as may 
lawfūlly offer these securities in this State.

LITAS Investing Co., Ine.
TeL HI 1-6796
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Liepos
Prie moderniojo gyvenimo 

ženklų, neigiamų, popiežius 
Paulius VI priskyrė užsimer- 
kimą praeičiai ir ateičiai, ten
kinantis kultu tik tam, kas yra 
šiandien.

Kultą dabarčiai politikoje i- 
tin palaiko tie, kurių praeitis 
nėra švari. Jie ir skelbia: pri
imki m dabarties faktus ir iš 
jų darykim išvadas tolesniem 
santykiam — kam kelti praei
ti...

Noras užmiršti praeities nu
sikaltimus ir juos priimti kaip 
normalius gyvenimo reiškinius 
gali būti suprantamas kaip no
ras nusikaltimą paversti gyve
nimo norma ir varikliu.

Tas. kas vogimą, apiplėšima 
laiko nusikaltimu, tas kelia bal
są prieš ši nusikaltimą ir reika
lauja skriaudą atitaisyti, nes 
normaliai gyvenimo eigai varik
liu ir norma tagali būti teisin
gumas. Kai teisingumas taiko
mas visur ir visiem, jis virsta 
taikos garantija.

Vardan taip suprasto tei
singumo čia tenka šiandien pri
minti neteisybes, kurios buvo 
padarytos Lietuvai prieš 28 me
tus — kaip tik liepos mėnesi.

★
Liepos 11-12, 1940 — pir

masis masinis genocidas. Sovie
tų Įvykdytas Lietuvoje. Su
ėmė, išvežė daugumą 8 me
tam. nukankino 2.000 Lietuvos 
rinktinių veikėjų.

Liepos 14-15, 1940 — demo
kratijos klastojimas Lietuvoje, 
Sovietų ivvkdvtas vadinamo 
“liaudies seimo” rinkimais. To 
meto Eltos direktorius K. Kor
sakas juos vadino “demokratiš
kiausiais rinkimais". Tai reiškė 
— vienas sąrašas ir sąraše tiek 
kandidatų, kiek turi būti iš
rinkta. O prieš rinkimus gra
sinimai: “Asmens, kurie nebal
suoja. ... yra liaudies priešai. 
Tokiem asmenim nėra vietos 
darbo Lietuvoje” (Vilniaus bal
sas, 1940 liepos 9).

Reikėjo rinkimus pratęsti

JO RANKA
Ona Davienė praplėšia akis. 

Kambary šviesu. Ji greitai sė
dasi. žegnojasi. Išlipus iš lovos, 
atsiklaupia ir pradeda tyliai 
melstis. Pasimeldusi atsistoja, 
pasiima dieninius drabužius. 
Savo žvilgsnį sustabdo ant ki
tame pasienyje stovinčios lo - 
vos. kurioje ramiai miega Jo
nukas. Pakėlusi dešinę, padaro 
kryžiaus ženklą.

Rytuose — gražios spalvos. 
Žvilgtelėjus i dangų. Ona taip 
pat nušvinta. Pasiėmusi šliu
res basomis šlepsi prie durų. 
Davienė tyliai išslysta iš mie
gamojo. Žvilgtelėjusi į vyro lo
vą, nusišypso.

Adomas ir šiandien mane 
pralenkė!

Valgomajame apsiauna, per
sirengia ir tada eina Į virtuvę. 
Virtuvėje samdinės lova taip 
pat tuščia.

— Visi šiandien ankstyvesni 
už mane! — sako Ona šypso
damasi.

Ji pradeda suktis virtuvėje. 
Išsitraukia iš pakrosnio malkų,

Business Office GL 2-2923

dienos
antrai dienai. Reikėjo siųsti 
milicininkus, kad atvestų1 ne
balsavusius. Reikėjo prisipažin
ti: “Smetonos klikos liekanos” 
mėtė ant žemės rinkikų sąra
šus ir “kitaip kliudė žmonėms 
išreikšti jų siekimus” (XX am
žius, 1940 liepos 15).

(Ar tas prisipažinimas nėra 
tautos masinio pasipriešinimo 
liudijimas?).

Liepos 21-22, 1940 — tautos 
valios klastojimas “liaudies šei
nio” posėdžiais. Prieš posė
džius demonstracijos su šū
kiais: “Kariai reikalauja Lie
tuvą dėtis i Sovietų Sąjungą''’, 
“Darbininkų masės reikalauja 
suvalstybinti fabrikus, bankus, 
dvarus .. .”

Kai “deputatas” dr. A. Gar
mus liepos 17-18 lankėsi pas 
Dekanozovą pasitikrinti, ar tik
rai norima Lietuvą prijungti, 
Dekanozovas į tai: “O ar jūs 
nematote, kas vyksta už lan
go? ... šie tankai rodo, kad Lie
tuva jau nebegali būti nepri
klausoma”. Kai Garmus pareiš
kė nebalsuosiąs, Dekanozovas 
i tai: “Tik pamėginkite. Yra 
priemonių padaryti taip, kaip 
mes norime”.

Tos priemonės — smurtas 
ir melas.

Ar tie 1940 metų liepos į- 
vykiai tėra tik praeitis? Ne. 
Tai dabartis — gyva žaizda ir 
gyva grėsmė. Žaizda — lietu
viam. Grėsmė kitų ateičiai. Nuo 
tos grėsmės nėra laisva laisvo
ji Europa nei Amerika. Grės
mės šaltinis likęs tas pats. Net 
ir metodai likę tie patys. Minė
tos demonstracijos Kaune bu
vo organizuotos kaip dabar 
New Yorke, Washingtone dėl 
Vietnamo. Propaganda prieš 
nepriklausomą Lietuvą parem
ta melu ir klasta, kaip Švedijo
je surengtas “teismas” prezi
dentui LBJ už “karo nusikalti
mus”. O slaptos raketos Kubo
je, Viduržemio pajūryje?

Dabarties įvykiai turi savo 
šaknis anoje liepos praeityje.

O. NENDRĖ

pakrauna plytą. Tada išpeša iš 
lovos saują šiaudų, užkuria. Kai
čia puodus. Šeimininkė skuba 
ruošti pusryčius ir pietus, kad 
galėtų grįžę iš bažnyčios, tuo
jau pietauti.

— Dar nevėlu! — žvilgtelė
jusi pro virtuvės langą į rytus 
galvoja. — Suspėsiu! Šiandien 
bus gražu. Jokio debesėlio ne
matyti rytuose. Jonukas galės 
važiuoti su mumis į bažnyčią!

Užkaitusi puodus, Davienė 
skuba į lauką. Iš virtuvės išei
na į didelį prieangį, paskui pro 
duris ir akmeniniais laiptais 
leidžiasi žemyn. Lauke jau švie
su. Ją pasitinka džiaugsmingi 
varnėnų balsai.

Ona apžvelgia prieš akis di
džiulį vaismedžių sodą, prie 
kūdros prisiglaudusius bičių a- 
vilius. Eidama pro valakinį rie
šutą, paglosto jo kvepiantį la
pą. Davienė skuba prie vištinin- 
ko. Vištų namelyje iš tolo gir
dimas gaidžio balsas, kuris iš 
visų jėgų traukia savo rytmeti
nę giesmę.

(Viso pasaulio pranciškonų 
provincijolų suvažiavimas pra
sidėjo 1967 gegužės 7 Asyžiu
je. Išrinkta nauja vyriausioji 
ordino vadovybė ir Vatikano vi
suotinio susirinkimo dvasioje 
pakeisti kai kurie ordino kons
titucijų nuostatai. Suvažiavimo 
dalyviai birželio 23 Pauliaus VI 
buvo priimti specialioje audi
encijoje, kurioje dalyvavo pran
ciškonų ordino naujasis genero
las Koser, vicegenerolas, vika
ras ir gen. prokuratorius Laz- 
zari, buvęs generolas arkivysk. 
Pierantoni, senoji ir naujoji 
patarėjų grupė, visi provincijo
lai su savo patarėjais. Audien
cijos metu šv. Tėvas pasakė 
kalbą, kuri birželio 24 buvo pa
skelbta Vatikano dienrašty L’ 
Osservatore Romano. Kalbos 
lietuvišką vertimą parūpino tė
vas dr. Klemensas Žalalis, O. 
F.M.)

★

“ . . .Įrodykite šių dienų žmo
nėms, besirūpinantiem per
daug — kiek atrodo — ekono- meilėje ir nuoširdžiai nutarėte

Philadelphijoje tragiškojo birželio minėjime meninę dali išpildė iš k. į d. 
Dalia Jakienė, Jonas Skladaitis, Virginija Majauskienė. Nuotr. V. Gruzdžio

Iš vištininko priemenės, pa
ėmusi sėtuvę, atidaro vištidės 
duris, o pati skubiai žengia į 
netoli esančią klėtį.

Vištos pasiplasnodamos lekia 
nuo laktų ir viena per kitą ri
tasi į kiemelį.

Šeimininkė išeina iš klėties 
nešdama pilną sėtuvę auksu 
žvilgančių miežių. Atėjusi į kie
melį, ji žvilgsniu glosto savo 
raibąsias ir sauja beria mie
žius. Vištos apspinta lesintoją 
ir skubiai renka beriamus grū
dus. Gaidys, iškėlęs galvą, 
vaikšto aplink.

Išbarščiusi vištoms miežius, 
Ona padeda sėtuvę, iš kur bu
vo paėmusi, ir skuba pas kiau
les, nes tos žvygčioja prašy
damos maisto, šeimininkė mai
šo statinėse kiaulių ėdalą, pri
krauna jo didžiulius kibirus, 
paskui persikreipusi tempia į lo 
vius. Pakėlusi lovio dangtį su
krečia iš kibirų į lovius. Šei
mininkė nusišypso, žiūrėdama 
į baltas peniukšlių nugaras. Su
stoja prie veislinės. kurios 
garde bėgioja aštuonetas baltu 
mažiulių.

— Gera, kriuksiule! Gražiai 
augini savo mažiukus! — pagi
ria kiaulę.

Grįžusi į virtuvę, ji randa 
verdančius puodus. Bronę su
grįžusią su pienu.

— Ar jau jūs pašėrėt kiau
les! Reikėjo pamiegoti! Aš bu

Paul iaus.VI popiežiški linkėjimai pranciskonij suvažiavimui

rniniais reikalais, kad Evange
lijos paskelbtoji neturto dvasia 
yra tikrasis išsilaisvinimas . .”

★ 
'širdingiausias sveikinimas 

garsiajam ordinui
Sveikiname su nuoširdumu 

visus Mažesniųjų Brolių Ordi
no 177 suvažiavimo dalyvius, 
susirinkusius garsiame Asy
žiaus šventųjų Angelų Karalie
nės Marijos vienuolyne ir išsi
rinkusius sau didingojo įkūrė
jo Pranciškaus 115 Įpėdinį, 
Konstantiną Koser, naująjį ge
neralinį ministrą. Sveikiname 
visus, kurie rimtai peržiūrėjo 
Mažesniųjų Brolių įstatymus ir 
papročius pagal ordino dvasią 
ir Vatikano antrojo susirinki
mo nuostatus. Išreiškiame pasi
tenkinimą jūsų visuotinio su
važiavimo ypatingais darbais, 
kuriuos atlikote serafiškoje 

čiau suspėjusi pati,—sako mei
liai Bronė šeimininkei.

— Turėsi laiko neskubėdama 
apsirengti, pavalgyti. Važiuosi
me į bažnyčią, tai rytas nebus 
ilgas. Aš išsimiegojau . . .! Šu
nims dar nedaviau. Gal tu, Bro- 
nyte, pašersi dabar, o aš apie 
pusryčius ir pietus apsisuksiu! 
— giedriai šypsosi Davienė.— 
Reikės kelti Jonuką, jau laikas 
pradėti jam rengtis.

— O šeimininkas ar jau atsi
kėlė? — klausia Bronė.

— Jis pralenkė mane šį ry
tą. Pas arklius su vyrais tvar
kosi!

★
Adomas Davys. išleidęs šei

myną i bažnyčią, išėjo pasidai
ryti po savo laukus. Susimąstęs 
eina pro kviečių lauką. Saulė 
gausiai žeria savo spindulius į 
vešliai augančius Davio kvie
čius.

— Vienturtis! Na, tai kas! 
Dar geriau. Galėsiu leisti Į 
mokslus, kiek tik norės. Aš vi
sada jaučiuosi nuskriaustas, 
kad tėvai neleido mokytis. Gal 
būčiau nebuvęs laimingas, pa
siekęs didesnio mokslo, bet da
bar man rodosi, kad mokyma
sis yra didelė laimė. Kaimynai 
sako, kad Jonukas nenorės ūki
ninkauti. jei bus mokytas, nu
sisuks nuo ūkio, kurį Davių 
kartu kartos nuo seniausių lai
kų dirbo. Manęs tai negąsdina.

(Bus daugiau) 

dvasiniai atsinaujinti nūdienia
me gyvenime. Tėviškai apglo
biame naująjį generalinį mi
nistrą, linkėdami, kad jis įvyk
dytų paskirtus darbus ir išga
ningai valdytų 26.666 mažes
niuosius brolius. Visus pranciš
konus, esančius visame pasau
lyje, laiminame ir jiem siun
čiame paraginimą, kad taptų 
šventais pagal ypatingą savo 
pašaukimą, kad būtų naudingi 
apaštalai Dievo Bažnyčiai pa
gal jų evangelišką pavyzdį.

Daugiau nebereikėtų jum ką 
nors pridėti, žinant, kiek jum 
rūpi vidiniai ordino klausimai, 
liečia istoriją, įstaigas, būtinu
mus, dvasią. Esame puikiai in
formuoti ir apie klausimus, ku
riuos sprendžiate dabartinėse 
sąlygose, atsižvelgiant jūsų pro- 
videncialinį išsiplėtimą moder
niame pasaulyje, žinome, kad 
jūsų visuotinis suvažiavimas 
svarstė laisvai, nuodugniai, pa
ruoštai visus šiuos klausimus. 
Tad Mums nelieka kaip para
ginti, kad pasinaudotumėte nu
tarimų vaisiais, kad dar plačiau 
juos išnagrinėtumėte, kad juos 
praplatintumėte visur, sąžinin
gai pildydami naujuosius nuo
status.

Pranciškoniškos dvasios esmė
Esame tačiau verčiami pa

reikšti keletą minčių, nes rei
kalai ir prielankumas išryškina 
jūsų ypatingą pranciškonišką 
gyvenimą Dievo Bažnyčioje.

Šioje iškilmingoje audiencijo
je norisi pareikšti paprasčiau
sius ir trumpus bei originalius 
pareiškimus, kad žinotumėte 
mūsų mintis ir norus, liečian
čius jūsų religini gyvenimą.

Pasitenkinsime išrekšti tik 
tris.

Pirmoji mintis, savaime aiš
ki, gi jums jau įprasta, kaip 
suprasti pranciškoniškosios dva
sios esmę. Tą primename dėl 
didelės jos svarbos, nors ją la
bai lengva suprasti iš tiek daug 
išleistų knygų. Kristus yra 
dvasios centras. Galėtume pa
sakyti, kad tik vienintelis Kris
tus. Skaitome neseniai išleista
me “Flores trium sociorum” 
tekste su vertimu (Campbell’io 
sutvarkyti tekstai, o N. Vianio 
išversti, n. 99, p. 301) jum pui
kiai pažįstamus šv. Pranciš
kaus žodžius, išreiškiančius 
dvasios pagrindą: “Broli, kas
dien jaučiu savyje malonumą 
ir stiprybę, kai mąstau Dievo 
Sūnaus nusižeminančius dar
bus. Jei gyvenčiau ir iki pasau
lio pabaigos, iš šventraščio te- 
mąstyčiau vien tik apie tai”. 
Kas gi nepažįsta šv. Pranciš
kaus Grečio prakartėlės ar Al- 
vernos kalne stigmatų gavimo? 
Greičiausiai nei vienas Kris
taus pasekėjas nebuvo taip su
sigyvenęs su Kristaus įsikūniji
mo ir atpirkimo paslaptimis.

; Jūs žinote, kad visa pranciš
koniška literatūra iškelia 

Nuotr. V. Gruzdžio

šv. Pranciškaus pastangas pil
nai sekti Kristų. Pažvelkime į 
antrą Tomo Celaniečio legen
dą, paskaitykime Bartolomie- 
jaus Piziečio raštus “De Con- 
formitate vitae beati Francis- 
ci ad vitam Domini lesu” (sec. 
XIV, Analecta Fr., Quaracchi, 
1906-1912), kur lyg ir perdaug 
plačiai šis klausimas yra iškel
tas. Viską sutrauktai išreiškė 
didis Kristaus gyvenimo mo
dernus autorius T. Leonce de 
Grandmaison. Jis taip rašo 
apie Pranciškų: “Jis pilnai su
prato ir nuolatos gyveno kaip 
ir jo Mokytojas, su Mokytoju 
ir dėl Mokytojo. Jo suprastoji 
regula yra Evangelijos įgyven
dinimas” (Jesus Christ, II, p. 
646). Tą puikiai žinote! Tačiau 
leiskite pastebėti dvasios pa
prastumą ir jėgą, aiškumą ir 
originalumą, grožį ir patrauk
lumą. Leiskite pripažinti, kad 
šioje pranciškoniškoje tradici
joje yra amžinos autentiškos

KONKURSAS DAILININKAMS
Veiksnių suorganizuotas 

Jungtinis Finansų Komitetas 
lėšoms telkti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 me
tų sukakties minėjimo reika
lam, skelbia laisvojo pasaulio 
lietuviam dailininkam konkur
są suprojektuoti piešinius- 
kūrinius:

1. metaliniam ženkleliui, tin
kamam segti į švarko atlapą;

2. ženkleliui lipdyti ant laiš
kų vokų ar atviručių;

3. atitinkamam piešiniui, 
kuris bus panaudotas numato
miem išleisti vokam;

4. piešiniui numatomom iš
leisti atvirutėm.

Visi piešiniai privalo atžymė
ti 50 metų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį.

Prašoma projektus siųsti iki 
1967 rugsėjo 1 adresu: United 
Lithuanian Finance Committee, 
29 West 57th. Street, New 
York, N.Y. 10019.

Dailininkui ar dailininkei, 
kurių projektai sudarytos ko
misijos bus priimti, Komitetas 
sumokės 100 dol. premiją už 
kiekvieną šių keturių dalykų 
piešinį. Nepanaudoti kūriniai 
pagal pageidavimą bus grąžina
mi autoriam. Premijuoti kūri
niai tampa konkurso skelbėjų 
nuosavybe ir gali būti naudoja
mi bet kuriuo atveju, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 50 
metų sukaktį.

Čia minimam Jungtiniam Fi- 
n a n s ų Komitetui, sudarytam 
iš Vliko, PLB ir JAV LB bei 
laisvės Komiteto skirtų atsto
vų, po 2 iš kiekvieno, vado
vauja prel. J. Balkūnas, o na
riais yra: D. Penikas, A. Re- 
ventas. H. Miklas, P. Minkū- 
nas, Vyt. Banelis. Apol. Rad- 
zivanienė, Al. Balsys, V. Alks- 

evangelijos katalikiškasis šalti
nis. Tai yra mokykla, kuri ne
atsitolina nuo pradinės min
ties, nuo tikrovės, nuo krikš
čioniško gyvenimo tiesos. Čia 
meilė nepaskęsta formoje, ne
išgaruoja teorijoje, nesusidėvi 
slenkant laikui, čia dvasia yra 
visada gyva, uoli, neturtinga, 
paklusni, kantri ir pilna misti
nio džiaugsmo bei žmogiško gė
rio, kad galėtų Kristaus tikin
čiuosiuose rusenti meilės išsi
ilgimas,tos meilės, kuri vie
nintelė yra tikroji meilė. Todėl, 
šv. Pranciškaus sūnūs, apašta
laukite, kad “vir catholicus, to
tus apostolicus” (Giuliano da 
Spira, Vita, n. 28) būtų priim
tas tų, kurie kaltina ^Bažnyčią, 
tarytum ši būtų atitolusi savo 
misijoje, nesiremianti Jėzaus 
Kristaus mokslu, kultu ir prak
tika. Tegu visi pasekėjai prii
ma ir tęsia liudijimą bei įrody
mą, kad Kristus yra “vyriau
sias visuose dalykuose” (Kol. 1, 
18) ir visų Karalius. Tą Bažny
čia išpažįsta ir garbina.

(Bus daugiau)

ninis, J. Pažemėnas, A. Ošla- 
pas. Laukiama paskiriant dvie
jų Altos atstovų.

Jungtinis Finansų 
Komitetas

Aukos tautos 
fondui

Tautos Fondui per įgaliotinį 
Joną Butkų, Bridgeport, Con- 
neetieut Vliko laisvinimo dar
bam paremti aukojo:

po 20 dol.: įgal. J. Butkus ir 
Vytautas Kijonka,

Po 10 dol.: kunigai: Pr. 
Pranokus ir J. Juškevičius 
(Stamford),

po 5 dol.: St. Armonienė, E. 
Bagdonienė, E. Baranauskienė, 
R. Barienė, Ir. Blažienė, S. Bly
nas, L. Gudelienė, G. Ivaškie- 
nė, EI. Janiunienė, J. Karienė- 
Aukselis, M. Liaukienė, B. Kuk- 
lerienė, E. Mitkevičienė, F. 
Mockaitis, O. Ramanauskienė, 
J. Rastienė, Aid. Rygelienė ir 
J. Valiulis.

Tautos Fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiem aukoju- 
siem, o ypatingai įgaliotiniui 
Jonui Butkui, kuris asmeniš
kai aukojo 20 dol. ir iš visų 
kitų surinko tas aukas bei per
siuntė Tautos Fondui. Ačiū.

— Muz. Jonas Zdanius ruo
šia muziką III tautinių šokių 
šventei. Kadangi šventėje įvyks 
jubiliejiniais Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo metais, 
tai šventės metu pirmą kartą 
bus grojamas specialiai sukak
čiai atžymėti sukurtas maršas. 
J. Zdanius paruošė muziką ir di 
rigavo orkestrui II tautinių šo
kių šventėje.
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• Cr *
Los Angeles Sv. Karisdrib nte aatteto A. Ml| 

parapijos šventė, varnam* Uę* 
tuvių diena, buvoHrifetto 17. 
Svarbiausia šventes daba -r- 
koųpertas, kuriam Me- 
met buvo pakviesta soliste Al
dona Stempužtenė ir tampod- 
torius Darius Tapinskas. Šio
koncerto pasiklausyti susirinko panteįe* etatas, rietaBteta A- 
gana daug žmonių. mentes vakarų pukltety, puL

Atsilankiušieji į koncertą tu- kjaireprteenttteja Retorišką 
rėjo progos įsitikinti, kad Al- dainą. ■ Ctaro pastrodymas, 
dona Stėmpužienė — puiki dai- ypač tiem, kurie rečiau jį gir- 
nininkė. Balsas sultingas, stip- di, buvo gOįii įBgJNtagte. A- 
rus, puikiai apvaldomto; ji su- • komponavo .R.' Apeikytė. Pro- 
gebėjo nuostabiai attikti ne tik “ 
liaudies dainas,. Račiūno “Už 
stalo sėdėjau” ir Gruodžio “A- 
lyvos” ir “Aguonėlės”, bet ir 
pasaulinio mąsto kompozitorių 
— Donizetti, Poetini, Pergulė
si, Rossini. Čia aiškiai pasireiš
kė jos puiki interpretacija, ju-

gramas pranešėja — dr. B. Tu- 
mienė. •

Tą pačią <tieną parapijas sa
lėje ir mokykloje vyko daili-

lentas. Ji puikiai įsijautė attik-

sius Dariaus Lapinsko sukur
tus ir jo paties akomponuoja- 
mus “O, ką kalba finelis”, “La 
Baigneuse” (žodtiai Nykcs-Ni- 

. liūno) ir “Apie trūnijanti me
dį” (žodžiai V. Mačernio), čia 
jautėsi jos didelis mųrikalinis 
pajėgumas, technika bei išraiš
ka. Solistė Aldona Stėmpužie- 
nė Los Angeles koncertuoja be
ne trečią kartą. Kiekvieną kar
tą ji palikdavo malonų įspūdį, 
ši kartą ji pasirodė kaip me
no aukštumas pasiekusi solistė. 
Ne be reikalo prel. J. Kučingis 
užbaigiamojoj kalboj pareiškė, 
jog Aldona 
dainininkė 
jaunyste”.

Atliekant
kūrinius, net ir eilinis klausy
tojas turėjo pajusti, kad čia 
yra kažkas naujo, anksčiau ne
girdėto. Matyti, kad D. La
pinskas ieško naujų muzikos iš
raiškos formų. Gal būt, čia yra 
įtaka vak. Europos modernio
sios muzikos srovės, kurią jis 
turėjo progos gerai pažinti 
dirbdamas Stųttgarte. Lietu
viam, pripratusiem prie kon
servatyvių išraiškos formų, jo 
kūryba sukėlė įvairių diametra
liai priešingų komentarų.

Koncerto antroje dalyje pa
sirodė parapijos choras, veda
mas komp. B. Budriūno, atlik- Seselė Viktorija.

ko paveiksiu paroda, o arch.
K. Mikėnv tatate savo tarsp
mitas dirbinius. Kaip taBcer- 
a.^ * -1— *“*tly. ą*K) Ir 09*
veik vieni ifetavitL Gaila, kad 
tokių Svfenčių progotiBži Bentge-

su mūsų tautie^ų meno srity
je nMfrbfris Itomėjtinate. Tai

tuviškam reikalui.

Stempužienė kaip 
“gyvena antrąja

Dariaus Lapinsko

Sv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla mokslo metus baigė 
birželio 16. šiais mokslo me
tais baigė: Algis Draugdte, Ra
sa Draugelytė, Andrius Kiršo- 
nis ir Rūta Motiejūnaitė. jie 
gavo 8 skyrių mokslo baigimo 
pažymėjimus ir dar dovanų po 
knygą. Knygomis apdovanoti 
ir visų skyrių geriausi moki
niai. Knygas padovanojo Lie
tuvių Dienų leidėjas A. Ski
rias ir Lietuvių Kredito koo-

peratyvas, kuria pūn. y»Al 
leksandriB Kirioni*.Seštadia- 
nm^ mokykla naudojasi pui
kiom paftiftos mokyklos kiš
tom. Jągtotaja kiek prel J. 
Kučingis: State metais tano so- 
(M&njzuotasjr. dewniašsky- 
rius. Jei ateinančiais motete 
metais tartame pakankamai 
kandidatų, bus stengiamasi 
kursą iiplteti iki pilnos aukštes
niosios mokyklos. IM 

Jaunimo ansamblis, kuriam
atsidėjus: vadovauja moky
toja O. Razutienė, tęsia savo 
darbą ir vasarą. Siame ansam
blyje yraT dvi grupės: jaunimo 
ir jaunių. Abi grupės smarkiai 
fūtiSiasi m tautinių šokių šven-

Liepos 20 Jaunimo ansamb- O
lis 6 v.v. pasirodys Kivanis M A
parade, Howthorne. Rugsėjo
pradžioje grupės ruošiasi da- Lo* Angele* šv. Kazimiero parapijos lietuviu dienos koncerte i* k. į d. pianiste R. Apalkyto Lapinskas,
Iluih.i: t m * - -.i-. AW. Stempužienė, preL J. Kučingis ir komp. Br. Bodriūnas. Gilumoje parapijos choras.lyvauu LOS /m es miesto Nllntr T, Kančansko
gimtadienyje, Hollywoode.

Į ansamblį įstoja vis dau
giau naujų narių. Jaunimo an
samblis pasirodo sėkmingai, 
kada tik pasitaiko proga. Pa
galbininkė sutiko būti Inga Tu- 
mienė.

Žibute $f roputė išvyko pasi
svečiuoti į Australiją. Pakeliui 
žada sustoti Naujoje Zelandijo
je ir Havajuose, žibutės drau
gai suruošė išleistuves, kuriose 
dalyvavo beveik visas Los An
geles ir apylinkių jaunimas.

Liucija ir Rimas Valaičiai 
vasarai išvyko į Bostoną, kur 
Rimas gavo darbą. Liucija šį 
ši pavasarį gavo MA antropolo
gijoje, UCLA universitete. Ru
denį žada grįžti į Los Angeles.

AA. Grosaitė

PAGERBĖ

MAS stovykla Kennebunkporte Vaitkienė, 6 Fairfaz Rd., Wor- 
Moksleivių bei jaunučių atei

tininkų stovykla įvyksta rug
piūčio 6 — 20 Kennebunkpor
te, tėvų pranciškonų sodyboje.

Stovyklos kapelionu bus ku
nigas Jonas Staškevičius. Moks
leivių mergaičių vadovė —Ri
ma salytė, vakarinių progra
mų vadovė Danutė Muraškai- 
tė, sporto vadovas — Petras 
Vainius. Jaunučiams vadovaus

cester, Mass. 01610.

SAS stovykla Kanadoje
Vasaros stovykla įvyks rug

piūčio 22 — rugsėjo 2 Kana
doje. Registracija per SAS d- 
ves iki liepos. 31. Kaina: nario 
mokestį užsimokėjusiem —45 
dol., registracija 5 dol. Nario 
mokesčio neužsžmokėjusiem — 
55 doL, registracija 5 doL Sto
vyklos meta dvi dienos bus pa
skirtos kelionei į Expo 67. Mon-

SAS draugovė užsiregis- 
iem parūpins pigias nak

vynes.
SAS suvažiavimas įvyks sto

vykloje rugpiūčio 31-rugsėjo 1. 
Į suvažiavimą kiekviena drau
govė siunčia įgaliotus atsto
vus su balsavimo teise. Pagal 
susimokėjusių narių skaičių tu
ri teisę siųsti atstovus: Detroi
tas 2, Baltimore 1, Chicaga 7, 
Philadelphia 1, Clevelandas 3, 
New Yorkas 4.

Kas iki stovyklos užsimokės 
nario mokestį, sutaupys 7 dol. 
stovyklos mokesčio. Stovykloj 
nario mokestis bus priimamas

— SAS

Scrantų vyskupui paskyrus 
kim. J. K. Miliauską Wilkes- 
Bane, Pa., švč. Trejybės para
pijos klebonu emeritu, liepos 
2 parapiečiai jam pagerbti su
rengė šaunų banketą.

Kun. J. K. Miliauskas gimė 
1890 balandžio 2 Centralia, 
Pa. Aukštesniąją mokyklą už
baigė 1904 Pittsburgh, Pa.; Šv. 
Marijos kolegiją, Detroit, Mi- 
chigan užbaigė 1910. šv. Juo
zapo seminariją Dunwoodie, N. 
Y., baigė 1915.

1916 paskirtas klebonu dvie
jų nedidelių lietuvių parapijų: 
Wanamie šv. Marijos ir Nan- 
ticoke-Hanover šv. Juozapo. 
Čia klebonaudamas abiem pa
rapijom pastatė naujas bažny
čias.

Wilkes Barte švč. Trejybės 
parapijos klebono vietą užėmė 
1932. čia pirmasis žymesnis 
darbas buvo meniškas bažny
čios vidaus išdažymas. 1934 
Bear Cręek kalnuose nupirko 
21 akerį žemės ir įrengė nau
jas kapines, kurios yra vienos 
iŠ gražiausių šiame rajone. 
1937 pastatė naują kleboniją. 
1958 pertaisė , senąją bažny
čią parapinės mokyklos patal
pom ir alkvietė Jėzaus nukry
žiuotojo seseris, mokytojauti.
Ši mokykla jau išaugo į pilną 
8 skyrių pradžios mokyklą.

Kum J. K. Miliauskas, lanky
damas mokyklas, nemažai lai
ko pašventė muzikai ir kitoms 
meno studijoms. Vadovauda
mas parapijoms, jis panaudojo 
tuos talentus ne tik parapie- 
čiam, bet ir kitiem palinks
minti ir patrijotinei dvasiai 
kelti. Jis išmokydavo scenoje 
atlikti jo paties sukurtus ir ki
tų parašytus, bet jo sulietu
vintus kūrinius. 1930 metais,

skyriau* mokinei E. BaniilIulytoL

tik 1967-68 metam, 
centro valdyba.

LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RIJGHCCIO «, 1947 

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE 
Kennebunkporte Maine

DIENOS PROGRAMA:
11:90 — PortiMdo vyskupas Petras U Gerety paSventins Naująją viešuo- 

lyaa taptyčią ir ataata* šv. JCMbb.
12:00 — Pietūs 

4:00 — Tautiniai šokiai, vadovaujant Onai IvattieneL

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

KUN. J. K. MILIAUSKĄ
Vienas iš didžiųjų ir patrio

tinių pasidarbavimų buvo išga
vimas pirmosios viešosios rin
kliavos Amerikoje karo nuken- 
tėjusiem Lietuvos žmonėm 
šelpti. Kartu su kitais lietu
viais patrijotais — kun. dr. V. 
Bartuška, adv. Jonu Lopata ir 
kun. Jonu Kasakaičiu atliko a- 
titinkamus žygius Washingto- 
ne ir išgavo vyriausybės leidi
mą viešajai rinkliavai. Ta Lie
tuvių Dieną įvyko 1916 lapkri
čio 1. 'Karo nusiaubtos Lietu
vos žmonių šalpai iš viso su
rinkta 176,000 dol. ir pirmu 
kartu taip stipriai šioje šalyje 
pagarsintas Lietuvos vardas.

Nors amžiaus našta slegia, 
vienok šio įžymaus lietuvio pa-' 
trijoto dvasia ' ir kūrybinės pa
jėgos dar toli gražu nepalauž
tos.

Ilgiausių metų! M. Z.

minint Vytauto Didžiojo 500 
m. mirties sukaktį, atlikta 
pantomima “Vytautas Didy
sis”, o 1938, Wyoming klonio 
lietuviam iškilmingai minint 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktį, buvo pastatyta 
jo sukurta ir išmokyta panto
mima “Knygnešiai”.

Jis yra plačiai bendradarbia
vęs lietuvių katalikų laikraš
čiuose, parašęs ir išleidęs eilę 
vaidinimų, religinio ir patrioti
nio turinio veikalų.

Jis yra buvęs Kunigų Vieny
bės iždininku ir vicepirminin
ku, Vargonininkų Sąjungos 
dvasios vadu.

1928 Clevelando seime buvo 
išrinktas vyriausiu Katalikų Su
sivienijimo dvasios vadu 2 m. 
terminui, gi 1932 Wilkes Bar- 
re seime buvo perrinktas nau
jam terminui. Už nuopelnus, 
1944 seime buvo - pakeltas 
Susivienijimo garbės nariu. Jis 
yra buvęs Susiv. Švietimo ko
misijos nariu ir daug rašęs

BALTTMORES ŽINIOS
Amerikos Legijonierię Mary- Antanas Dilijonas ir jo duk- 

lando skyriaus metinis seimas ra Laima liepos 1 dalyvavo jo 
anūkės Reginos Klimaitytės 
vestuvėse Terryville, Conn. An
tanas, susipratęs lietuvis ir ge
ras šv. Alfonso parapijos na
rys, yra vienas iš lektorių, ku
rie skaito maldas kiekvieną 
sekmadienį, per 8:30 vai. lieta 
viškas mišias šv. Alfonso bažny
čioje.

Aleksandras Rėdžius, žymus 
Baltimorės lietuvių veikėjas pa- 
sireiškiąs ypač Liet. Bendruo
menėje ir šeštadieninėje mo
kykloje, atostogų praleisti bu
vo išvykęs į Kanadą.

— Jutote Kajeckat, Lietuvos 
atstovas Washingtone, ir Juo* 

. ite J. Baritonas, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas, mielai sutiko įeiti į nese
niai Chicagoje įsteigto Lieta; 

, vių informacijos centro garbės 
komitetą.

— Musę Vyties, Akademinio 
skautų sąjūdžio žurnalo 2 nr. 
išsiuntinėtas prenumeratoriam*. 
Numeris gausiai iliustruotas 
nuotraukomis iš skautiško gy
venimo ir Pietų Amerikos Lie
tuvių IV kongreso ir jaunimo 
stovyklos.

— Putnam, Conn., liepos 1 
prasidėjo tradicinė vasaros 
mergaičių stovykla, į kurią 
mergaitės suvažiavo iš visos 
Amerikos didžiųjų lietuviškų 
kolonijų. Daugiausia bene bus 

. iš New Yorko. šiemet yra 24 
tokia mergaičių stovykla. Sto
vyklos užbaigimas ir tradicinė 
lietuvių susiartinimo šventė 
bus liepos 30 N. P. Marijos 
seserų vienuolyno sodyboje.

— Sof. Jonynienė, žinoma 
vadovėlių autorė, mokytojų stu
dijų savaitėje padarys VII sky
riaus pratimų įvertinimą. Ka
dangi pati vadovėlių ir IV sky
riaus pratimų autorė dalyvaus 
studijų savaitėje, mokytojai 
turės galimybių asmeniškai pa
duoti savo pastabas. Studijų sa
vaitė įvyksta Dainavoje liepos 
30 — rugpiūčio 6. Studijų sa- 
vaitėn kviečiami ir tie asme
nys, kurie numato artimiausiu 
laiku įsijungti į lituanistinio 
švietimo darbą. Iki liepos 23 
registruotis adresu: J. Tamulis, 
7031 S. Maplewood Avė., Chi- 

. cago, DI. 60629.

— Vyr. jūręskt. Vladas Šarū
nas nuo širdies smūgio netikė
tai mirė Toronte birželio 22. 
Iškilmingai palaidotas šv. Jono 
lietuvių kapinėse.

- — Liturginię reformę ko
mentare, atspausdintame Dar
bininko 37 nr. 3 psl., pastebė
ta klaida. Poskyryje “Kai ku
rie pakeitimai mišių tvarkoje”

įvyks liepos 19-22. Iš Lietuvių 
Posto 154 seime dalyvaus ne 
tik paskirti delegatai, bet ir 
kiti legionieriai. Seimas iškil
mingai prasidės liepos 19/tre
čiadienį, su vakariniu banketu 
Lord Baltimore viešbuty. Ten 
vyks ir seimo sesijos.

Antanas ir Elzbieta Miku- 
šauskai (Mitchell), gyveną sau
lėtoje Kalifornijoje, Los Ange
les priemiesty, svečiuojasi pas 
savo motiną Eleną Mikušaus- 
kienę Morrell Park rajone. An
tanas Kalifornijoje yra statybos 
kontraktorius.

Sv. Kazimiero Auxiliary gru- Paulina Mficudtienė, poeto 
pė rugpiūčio 21-25 rengia eks- Juozo Mikuckio žmona, po ii- ■ 
kursiją į Expo 67 Montrealyje. gos ir sunkios ligos.liepos 3 
Autobuse dar yra kelios vietos, mirė savo Pantuose Lėtitia Av. 
Bilietus iš anksto galima gauti Morrtitt Park, Baltimorėje. Pa

laidota liepos 7 Loudon Park 
kapinėse. Nuliūdime liko vyras 
Juozas, dukra Paulina ir brolis 
Mikalojus Kanadoje. .*

— Inž. Algimantas Gečys, 
sėkmingai apgynęs diplominį 
darbą Drexel Institute of Tech
nology, Philadelphia, Pa., gavo 
magistro laipsnį administraci
nėje inžinerijoje. Algimantas 
pasiekė šio laipsnio studijuoda
mas tik vakarais, o dieną dirb
damas Budd kompanijoje ir
vadovaudamas dviem inžineri
jos departamentam. Algiman
tas yra veiklus ir visuomeni
niam darbe. Studijų metu jis 
buvo Stud. Ateitininkų Sąjun
gos centro valdybos pirminin
kas. Jam taip pat teko eiti į- 
vairias pareigas Lietuvių Stu
dentų Sąjungos centro valdy
boje. šiuo metu jis |eina į Phi- 
ladelphijos L. B. apylinkės val
dybą ir Pietryčių L. B. apygar
dos valdybą.

— Ateitininkę dvasios vadę 
pasitarimas Dainavoje įvyko 
birželio 12-13.

— Dr. Antanas Razma iš 
Wilmington, BĮ., ir Jonas But
kus iš Bridgeport, Conn., į- 
traukti į premijuotųjų Tautos 
Fondo (Vliko veiklos finansuo-

atspausdinta: 7 c. kanono pa
baigoje po doksologijos (po žo
džių: et ab omni perturbatione 
securi). Turi būti: c. kanono 
pabaigoje po doksologijos (po 
žodžių: per Ipsum et eum Ipso 
et in Ipso...).

— Kurt. Petras Ruklys, sa
lezietis, birželio 29 Vokietijoje 
buvo įšventintas kunigu. Nau
jasis kunigas primicijas laikys 
Prisikėlimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje Toronte liepos 23.
— Atoz. Vaclovas Romanas, 

Svč. Trejybės lietuvių R. K. pa-
rapijos,’ Wilkes Barte, Pa., il
gametis vargoninkas, paguldy
tas Robert Packer Sayre, Pa., 
ligoninėj. Liepos 10 jam pada
ryta sunki operacija.

— Vytautas Radžiu*, LB 
centro valdybos pirm. Jono Ja
saičio pakviestas, sutiko imtis 
iniciatyvos suorganizuoti Kul
tūros kongreso koncertinę da
li-

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRYŽOME—ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAM* BROOKLYNK (BUILDING FUND) 
MO BUSHWICK AVt, BROOKLYN, N. Y. 11221

Staučių auk*---------statyto fondui tr praiau jndįytl mane / ateag
•etai* f mūsų mirustaarius

□ Gerte* fundatorių* (*1000) □ Amžinuosius narius (1500)
□-Fundatorių* (*100) □ RėmOjue (mafosnt auka)

pas Oną Lekevičienę arba ku
nigą J. Antoszewskį.

šv. Alfonso suaugusių klu
bas liepos 22, šeštadienį, Al
berto ir Betti Juškų kieme tu
rės “Crab Feast” parengimą. Jonas Obelinis

Pasižada i* viso paaukoti ateityje statyto fondui

ADRS8AS -........................................................ ......— ■ ■
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Saules ir karščio 
smūgiai 

DR. A GRIGAITIS
GREAT NOTCH 66 AUTO 
:; 8ERCICE CENTER „

Nuo karščio, nuo saulės 
žmogaus kūnas įkaista. Tuomet 
odos indai išsiplečia ir kraujas 
teka greičiau, atiduodamas ši
lumą. .Pradeda intensyviai 
veikti šimtai tūkstančių prakai
to liaukų, smarkiau pradeda 
plakti širdis, kvėpavimas daž
nėja Jei žmogus perdaug Iš
prakaitavo vandens, o vandens 
papildymo nėra, oro tempera
tūra nekrinta, tuomet gali į- 
vykti šilumos reguliavimo 
centro paralyžius. Smegenyse 
teka perkarstąs kraujas, krau
jas sutirštėja, širdies veikimas 
pasunkėja. Tuomet gali įvykti 
karščio smūgis.

Open7 DaysaWeek 
We do general auto rėpairs

256 Commercial Avė.
New Brunsvrick, N-J- >•'

CaU201 247-976F -

PLATZE 
BRAUHAUS

VAN CORD08 
restaurant 

M01 JURtetfAv 
drlMLbL nMURUS

Call 201 882-4121

saulės spinduliai, jei jie veikia 
ilgesnį laiką. Dažniausiai tai at
sitinka dirbant lauke, ypač jei 
galva neapdengta. Prie saulės 
smūgio kraujas priplūsta į gal
vą, atsiranda galvos skaudėji
mas, svaigulys, silpnumas, pik
tinimas, vėmimas, kartais rau
menų tampymas, pakyla tempe
ratūra, padažnėja pulsas. To pa
sėkoje kartais žmogus krinta be 
sąmonės.

Karščio smūgio priežastim 
gali būti ne tik aukšta aplinkos 
temperatūra, bet ir sunkus fi
zinis darbas su gausiu prakai
tavimu netinkamose, be vėdini
mo patalpose. Tokiuos atsitiki
muos žmogus darosi apatiškas, 
pajaučiamas nuovargis, svaigu
lys, galvos skausmai, oda šalta, 
šlapia, išprakaitavus, kartais 
pakyla temperatūra, kraujo 
spaudimas krinta, kvėpavimas 
paviršutinis, kojose rankose 
gali atsirasti skausmai, alpimas.

Saulės karščio smūgio ištik
tą žmogų pirmiausia paguldy
ti pavėsy arba perkelti j vėsų 
kambarį, atsegti visus rūbus, 
galvą kiek pakelti, veidą, kru
tinę apipurkšti šaltu vandeniu. 
Jei ligonis sąmonėj, duoti ger
ti šalto vandens, vyno, degti
nės, kavos, arbatos. Prie karš
čio smūgio duoti gerti sūraus 
vandens, 1-2 tabletes valgomos 
druskos (sodium chlorat) O.5g. 
(ant galo arbatinio šaukštuko) 
stiklinėj vandens. Bendra tai
syklė karštomis dienomis — 
prakaituojant užvalgyti ką sū- į 
raus. Reikale kviesti gydytoją. 1

Pomona, N.Y. \
Fine Food and Continental 

Atmosphere 
‘ We cater to the family
. Call 914 

947-9807

Fruit-O-Pleiity
134 North Avenue 

Plainfield N. J.
The Key to our Succeas 

is you our 
Satisfied Customers

Call 
201 PL 6-2423

’ TRADE RITE 
SUPERMARKET

6411 Park Avė. s
* ~ < West N. Y. NJ. -■ 

Call 201 863-2154
Everything for the Family 

i •

UX Route 48 UttH FaMBr N4« 
Call: IMU 256-9688

LARSENS BAKING 
COMPANY < i

732 Henry St 
Brooklyn, N.Y. 
Call MA 5-1600

PARAMOUNT FOOD STORES

85 Journal Sųuare 
Jersey City, N J. 
The Family Store 
Call 201 798-2600

JOEY'S COIFFURES
HI Fashion Styling 

Coloring Wigs 
We sėli them and service them 

Open Thurs. and Fri nightsL
610 Washington St 

Hoboken, N. J*. 
Call 201 659-9721

R. LOMAURO
& SONS ■

TRANSIT 
BUS CO.

Ine.
350 Montgomery St.

PASSAIC, N. J. 
Call 

201 PR 9-0346

730 Madison Avenue
Paterson N. J.

Call 
201 LA 3-5300

JOHN C. NIGLIO 
AND SONS INC.

Lic. Electrical Comp. 
Power and Lighting

308 Clinton Avė. 
Newark, N. J. 

Call 201 243-5566

HOME BAKERY

290 5th. Avenue 
Brooklyn, N.Y.

For the Finest of 
Bakery Products 

Call ST 8-9209

VALLEY VIEW
MANOR

EVERITTS T0WN 
ROAD 

FRENCH T0WN

New Jersey

0 Šachmatai
Veda K. Merkis

Maskvos tarptautinis turnyras, 
pašvęstas spalių revoliucijos 50 me
tų sukakčiai atžymėti, baigtas ši
taip: 

štein (SS) .......
Bobotsov (Bulg) 
Gipslis (SS) .......
Smyslov (SS) ....
Tai (SS) .........
Bronštein (SS) ... 
Portisch (Vengr) 
Spassky (SS) ....
Geller (SS) 
Keres (SS) , ......
Najdorf (Arg) ... 
Petrosjan (SS) ... 
Gheorgiu (Rum) 
Gligorič (Jugosl) 
Bilek (Vengr) ..... 
Filip fčekosl)

_ 1O 
.. 1O 
.. 10 
.. 1O 
.. 9% 

9% 
9% 
8% 
8% 
8% 
8% 

. 8
7% 
6 
6 

Pachman (čekosl) ----- 6
Uhlmann (R. Vok)    6
Turnyras buvo labai stiprios su

dėties. nes ir pasaulio čempionas 
Petrosjan turėjo tenkintis 5O*% pa
sekme. Tačiau turnyro sudėty ne
randame paskutiniųjų dviejų Euro
pos tarpt? turnyrų laimėtojų, kurie 
pralenkė Sovietų didmeistrius. Pa
vyzdžiui : Monte Carlo turnyrą lai
mėjo JAV čempionas Bobby Flscher; 
2-ju buvo Sovietų Smyslov, 3. Lar- 
sen, Danija, 4. Geller, SS. Sarajevo

LT ROSELLE 
Contractor

1 Mt. Pleasant Parkway 

Livingston N. J.

, Call 
201 OR 5-9772

In Observance of Captive Nafions Week, July 16-22, 
1967 — The ASSEMBLY of Captive European Nations, in 
co-operation with the AMERICAN FRIENDS of tbe- Cap
tive Nations and The CONFERENCE OF AMERICANS 
of CENTRAL & EASTERN EUROPEAN DESCENT, cor- 
dially invite your participation in the folowing EVENTS: 

Sunday July 16, at 10 AM a High Mass wil 
be celebrated at St. Patrick's Cathedral. 
July 16 Special Services 11 AM — St. John 
The Divine Cathedral.

July 19 9:30 AM at City Hal special ceremony at which 
Mayor John Lindsay wM present the Captive Nations 
Week proclamation to the representatives of the spon- 
soring Nations.

tarpt, turnyrą laimėjo Ivkov, Jgsl., 
2. štein SS. 3. P. Benko JAV, 4. Sa- 
von SS, 5. R. Byrne JAV (Byime 
šiame turnyre nugalėjo SS-čempio
ną Šteiną).

N.Y. Times, liepos 9 d. pasisako, 
kad labai reikšminga, jog JAV čem
pionas Bobby Fischer, nei Danijos 
didmeistris Larsen į didįjį Maskvos 
turnyrą nebuvo pakviesti. Gal b&t 
vaduotasi minties, jog atsarga gė
dos nedaro. Iš turnyro pasekmių 
reiktų išskirti Vengrijos didmeist
rio Portisch pasirodymą. Jis, kaip 
ir turnyro laimėtojas Stein. laimėjo 
po 6 partijas. Portisch nugalėjo SS 
pažibas: Petrosjaną, Spasskį, Kere- 
są, N. Talį ir porą kitų.

Varšuvoje, Rumunijos šachmati
ninkai įveikė Lenkijos vyrus 13% - 
10%. ’•

Leningrade, Lietuvos meistras 
Česnauskas įveikė Vladimirovą. čia 
toji partija. Česnauskas lošė baltais.

L2f32f62.e3g63.b4 Rg7 4. 
Rb2 c6 5. c4 Vb6 6. a3 a5 7. b5 d5 
8. 2c3 dc 9. a4 Re6 10. 2g5 Rd5 1L 
Bbl 0-0 12. e4 h6 13. ed hg 14. dc 
be 15. Vf3 cb 16. 2:b5 Ve6+ 17. 
Re2 Ža6 18. 0-0 Bfe8 19. Bfel Vd7 
20. R:c4 Vg4 21. R:f7+ Kf8 22. 
V:g4 2:g4 23. Rd5 R:b2 24. R:B 
B.R 25. B:b2 2c5 26. Bc2 2d3 27. 
Be2 Bd8 28. f3 2f6 29. Bc7 Žd5 30. 
Ba7 BcS 31. 2c3 2:c3 32. be B:c3 
33. g3 ir juodieji pasidavė.

PIRMAUJANTI BKRŲT PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
A.UGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite/
6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

New Yorke: 1654 2nd Avenee — TR 9-3047 
(Tarp K-86 gatvių)

RHgewoede: 56-54 Mirtie Avė. — VA 1-7MB
AatnHMe: S8-28 Stdnimy 8L — A8 4-U10

Franklin Sqwr«, L. I.: 981 Memprtead Tpke. — 
437-7677

P* 5-1154

GOLFERS ... NO WAITING TIME!
LAKE ANNE GOLF COURSE offers a 3400-yard, fully sprinklered 
course, complete with pro shop, steam room and shovvers, iuncheon- 
ette, electric carts, pull carts, rentai cliibs... and no waiting to play. 
Rates $3 weekdays, $5 weekends and holidays. JUST A CHIP SHOT 
AWAY The quickway to Exit 130. East on Rt. 208 for 3 miles... 
tum ripht on Clove Road % mile to LAKE ANN GOLF COURSE. 
From N -J. — Clove Rd. Midway between Monroe and Washington- 
ville, off Rt. 298 Midway - George Washington Bridge to Palisides 
Parkway, change to N.Y. thru-way Exit 16, 50 miutes from George 

Washington Bridge. Clove Road, Monroe, N.Y. [914] 783-2646.

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūšy klijenty

kurie siunčia
DOVANAS Į USSR

1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant siunti- 
nius į persiuntimo įstaigas.
Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.

Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 
mokesčius.
Jie pasirenka ypatingų dovanų: automobilį, motociklų,

2.

3.

5.

6.

7.

8.

• Mergaitės šoka Bhie Water vasarvietėje
Lake George, N.Y. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų BLUE WATER 
vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti vykstant j 
Montrealio parodą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway 
Exit 24, į Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N. Y 
Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Mažeiic

RESTAURANT - MALĖ / FEMALE 
Openings įor:

Waitresses - Short Order Cooks
Porters - Dishwashers

In rtew coffee shop which will open in early July at La 
Guardia Airport. Interviews 10 AM - 3 PM every day būt 
Mon. and Tues. in TERRACE RESTAURANT. Ask for 
George — Main Terminai Bldg., La Guardia Airport.

Savininkas — Helmut Vollmer
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428

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

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

J’e įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su kuriuo jų 
giminės jiems patinkamas prekes gali įsigyti Vneš- 
posyltorg’o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
Jų giminės gafi įsigyti maisto produktų, audeklų, dra-

Atlantą.
Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis'dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (comer I8th Street) 
New York, N.Y. 10003

Tel 212-228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:
PACKAGE DCPRESS & TRAVEL AGENCY, 

Ine.
1530 Bedford Ava., Brooltlyn, N.Y. 11216 

TeL: 212 IN 7-5522

arba į bet kurį jų skyrių.
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036

Td.: 212 Cl 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Wdmrt Street, FMedelphie, Pa. 19106

arba į bet kurį jų skyrių

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 butų 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 Lašys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. 
212-949-1193 • Irena Veltas, 72 Congress Street, Bralntree, Mass. 
02185; tel..617 - 843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach SL, Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mass. 02553; tel. 617 - 759-3251.

Vykstantiems į Pasaulinę Parodą 
MONTREALYJE

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli 
nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai. Vieta automobiliui.

J. SKUČAS, 6966441h Ava., Rosemont-Montreal 36, P.Q. Canada 
Tel. (514) 722-6152

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jtmaive Avė., Woodheven, N.Y. II42I — Tel. HI 1-7747

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

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PASUKONIS
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MAŠINOMS,

AUGANT

Vienintelis importuotojas Amerikai

Market 2-5172

VAITKUS

KARLONAS

PETS B0ARDED

ADVOKATAS
SUPERIOR PIECE GOODS CORP.CHILD CARE

TeL AL 4-8319 • 200 Orcbad Stn York. NX10002

JUOZO MISIŪNO150 W. 28 St, New York, N.Y.

LAIKRODININKĄ*

Outstanding buy Huntington Bay E. 
Neck privacy short walk to beach. 
CathoHc church wfthin area, school 
bus; 8 rm house 3 bedrms 2 baths, 
large plot, trees, oil heat, S A S 
windows immediate occupancy ask- 
ing price in the 20’s 515 HA 1-5845

Joseph Garszva

CHILD CARE

Child Care all ages. Near churches 
& amusement area’s spadous yard 
and recreational facilities, beautiful 
home, good supervision, reasonable 
ratas, cdoced family, Services for 
all children of anty naiionality. For 
further Information caU 231-8236

Spadous play area Reftaed super
vision given Great interest given in 
taktng care of children. Hot meals, 
preferably between 2-3 yra of age, 
(potty trained) By day or week, 
reasonable rates. Many recreational 
facUtttes. Call (212) 458-1627.

Starlight Lake Motei—Marina Ex- 
cellent fishing boats rented and 
storage and picnic area and water

įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuošalų 
pasirinkimas

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

WIGS,WIGLETS, FAUS, 100 per 
cent human hair any color, reason- 
abte priced at $49.95 including head 
f brito. Low weekly rates $3-00 per 
week. Our expert representative will 
come into your kome, with samples 
Cashman Mfg. Co. 795-8858

A Notary Public 
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

All typea of carpentry flnished ims, 
cement work, waterproofing, storm 
windows and doors. Special discount 
— sttHng roofing and outside house 
paintlng. Call fbr free estimate CL 
3-4141 Wesrich Home Jmprovement 
Corp. FHA toans arranged.

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

WANTED EXP OPERATORS on 
Ladies Coats mušt do a complete 
garment. Steady work nice working 
conditions work near home. Carole 
Coats Co. 678 Hart St. Brooklyn 
Tel m 3-1470

M JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia aa 
’ Air ConcHtion

Oats, small dogs. no cages, treated 
with kindness, teachers home, free 
adoption Service. Call —

CO 6-4120

Reikalaukite Bemokamų KATALOGŲ mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. ' - > " 

Malu Offipe:
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

1530 Bedford Ave^ Brooklyn,New York 11216 
.... TeL 467-5522

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai iemot kainos siunčiant audinius į užsieni
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtame geriau 

patampyti klijentams. Prašesne užeiti ir pasižiūrėti.

Bosaert Caterers — Montague cor. 
Hlcks St Bklyn cordially invtte ynu 
to visit our nevriy renovated mag- 
nificent baHrooms Meese mtuailt us 
for your sodai funetions tuncheons, 
bsriĮneyt meringa and dhmer'dance 
puidng tadlitleB avaHdbie — Call 
858-7800 and 624-8100

CATSKILL MTS — St Agnes’a 
Vilią. Ideali^ located for restful va- 
cation, chapel on grounds. Rates for 
room te. boerd supplied on request 
Write St Agnės Vilią, P.O. Box 447 
Wurtsbon>, New York Phone 914 - 
888-1003.

VILLA VOSILLA Tannersville, NY 
Phone (518) 589-5240. John & Nada 
Vosilla, proprietors. Meeting place 
of Italian-Americans, in the heart 
of Catskill mountains, 2000 ft high. 
Perfect vacation for everyone. Mod- 
ern rooms, many with private bath. 
Swimming pool. Dancing with or
chestra. Coctail lounge, golf bocce. 
Perfect Italian-American kitehen. 
$55.00 a week, including 3 delicious 
meals daily. Make reservations now 
— write or phone, in Brooklyn — 

CL 9-5269

fortably sėated — 32-07 34th Avė 
Astoria TeL 278-8217 or RA 8-9820

imižįfeoaA^'k.Y.CL 
befareen 124 A125 Streets 

TeL LE 4-9686

KpDIS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 

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

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

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

WANTED EXP<OPERATORS 
ON SINGER MACHINES

Steady work nice working conditions

COUNTRY BOARD 
For Matare Persona 

KLMwgod ink 
125 miles from N.Y. tardering' Mase

Wanted Exp Doubleneedle Opera
tore on Coats section work steady 
work nice working conditions work 
near hmne FRESCA COAT CORP 
173 Wilson Avė Brooklyn — Call 
366-1908

Stq>ka Aroabkk 
(ARMAKAUSKAR) 

Graborius-Balsamuotojaa 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brookiyn, N. Y.

SEWlNG TEACHER
HCMCB - MCON - FULA. TDOB - 
SEWING TEACHER for aU giri 
Migti School. Hbr Information, eall

Z01-673-18M

WANTED EXP OPERATORS 
on the single needle and blind stich 
machine also know other machines 
Section work and complete garment 
SALLY’S CONTRACTING CORP. 
15 E 30th Street N.Y.C. 5th Floor 

Call OR 9-9097

FUNERAL HOME 
Modami koplyčia - Air conditioned 

A. J. BALTON-BALTRtJNAS

■ - ■
l "IĮ. I I.f t Į-X t ?■,»'
" ERNST PARKER 
CONTRACTim CO- ,

a MI fepes flf vnck. No job te 
ab or to laigė. Iteg, eKteteK

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

With heat cabinets, vibrating chair 
and scientific Swedish hand mas- 
sage. A Pre-Vacation Special, don’t 
miss it. i

5 FULL TREATMENTS

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

ALL TYPEŠ OF CEILINGS 
INSTALLED

PHILIPS RADIO & TV REPAIRS 
Expert work at reasonable prices 

$2 all service calls. 
274-7981

ski school sportsnan’s furnished 
cottage available for weekly rentals 
on swinging bridže reservoir Mon- 
gaup Valley Tele 914 - 794-7013

Visiting EXPO 67 Official member 
Logexpo newly opened. A good many 
beautiful rooms at reasonable price. 
For 2, 3, 4, or 5 peraons. With Motei 
convenience. 10 minutes from Expo 
and 2 minutes from Mercier Bridge. 
Price $9.00 a day Ist person and 
$3.00 for each additional person in 
šame room. Apply now for Informa
tion & reservations Les Residences 
Remi Gėlimas 250 Čabano La Šalie 
MontreaL Canada (514) 365-1483

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

2313BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL TR IMM06

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

CHILD-CARE weekly and daily (2 
years or up) good supervision given 
to each child — Refined home and 
area, hot lunches, reasonable rates, 
recreational facilities. For Informa
tion caU MA 2-8164

MURRAY
TAPING & PAINTLNG, Ine. 

Industrial, Commercial and Resi- 
dėntial Painting. Free estimates —

34 Dover Avė., Mastic, LJ. 
516 - 281-6646

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

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

REDUCING STUDIOS
BETTY DEAN S
Oaridge Hotel 

160 W Broadvray 
at 44th Street

ČO 5-9077 — CO 5-1435 
Open baily ribm 9 AM to 9 PM

EXTERM1NATION RoachesA Ants 
new formųla—$2.00 a room. Special 
rates given landlords, Stores & home- 
owners. Six months guarantee on 
all work. Let GEORGE & JUUC 
do it. Tel. AD 4-9291 area code 212

WANTED EXP OPERATORS 
on Dresses of 39 and up 

Mušt do a complete garment 
Steady work nice working conditions 

PETROCELLI FASHIONS INC. 
555 8th Avė. N.Y.C. LO 3-0034

* SOGESLO MOTEL
Only 4 miles from Expo!

Sogeslo lias 400 rooms, furnished 
with Twin Double Beds. Baby cribs 
are furnished free upon reąuest. 
Tvventyfive Express Buses leave So
geslo for Expo. (50< round trip). 
Restaurant, Snack bars, Boutiques, 
Swimming pool, Playground, Nur- 
sery, etc. Rate for 2 persons $22.00 
per day; each additional person 4.00 
per day; 3 persons per room per 
day $26.00. For reservations write: 
SOGESLO Ine. 4567 Blvd. Laurier 
Route 9 SL Hubert, P. Que., (514) 
866-1981 Off 1 member of Logexpo.

flteb vrettoog cmMKtena 
near home pienty of overtime — 
L A M Precteteh Grindiny, 41-56 
Lawrence St Flushing

SINGERS AND DANCEKS 
FOR SUMMER OPERA

Training facilities svailaNe for each 
tafividuaL Apply 43 E. 125 Street 
New York City or caU Mr. Cterles 
Wart — 427-4B40 Tba CMC Opera 
Sodety

VILNONĖS MBtolAeOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
- IMPORTUOTOS IR VIET1NK

Celo Tex acoustical suspended ex- 
pert vrorkmansidp all work guar- 
anteed. For free estimates call UL 
6-8880 —- GRAYBAR CEILINGS.

WANTED exp operatore on shirts, 
dresses, blouses mušt do a complete 
garment steady work nice working 
conditions also exp man presser Sn 
machines Leboei Mfg Ine 40 W 27 
SL CaU MU 6-2288 ask for Maria

LP NURSE — Sunday and Monday, 
7 AM to 3 PM small new private 
Nureing Home pleasant working 
conditions excellent salary,, fringe 
benefits Dover Nųrsing Home 1919 
Cortelyou Road, Brooklyn — Call 
Miss Schuman UL 6^-4646

CHILD-CARE
Spadous play area, refined neigh- 
borbood. Gresi interest given to 
every chfld, recreafional' facilities; 
preferably cMkteen bet. 2 years and 
over. I|ot meals, reasonable rates. 
For rqore Information call —

(212) '723-71B2

CHILD-CARE by day or week 2 
years and up. Spadous play area, 
refined home. Near paries and other 
recreational amusements, good su
pervision, daily walks> hot lunches 
given. Reasonable rates. For more 
Information call 329-8746

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome i namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius 
We take all ordere special price for Weddings and Parties.

NURSES 
RN*s and L?N*s

POWDER HORN RANCH
Featuring Round and Square Danc
ing Saturday nights reasonable rates 
on a daily and weekly basis come 
on over and enjoy youreelf phone 
914 - 434-5420 Loch Sheldrake off 
Route 52 N. Y.

Čia nėra jokio mokė jimo už 
šį patarnavimą nei siuntė
jui nei gavėjui, kadangi iš- 
laatbs apmoka VneshpoByl-

— UlBakjrkit dabar, 
tik pėr

KEEP YOUNG 
AND SLENDER

CONTRACTOR
We ‘do Painting, Plumbing, Roof- 
ing, specializing in all kinds of old 
homes. We make them look likę 
new. — EARNEST PARLOR, 651 
Monroe SL Brooklyn; 491-6290

D’» RESTAURANT 
GRACIOUS DINING — Southern 
fried chicken, fried shrimp, sirloin 
steak, veal cutlet parmesan, roast 
LI. duck, prime ribs of beef au jus. 
202 B’way (Monticelto Inn) Monti- 
cello, N.Y. Open 7 days 

914 - 794-5430

rūbų ir daug kitų, ameri
kiečių, vakarų Europos ir 
vietinės gamybos daiktų 
specialtose Vneshposyltorg 
dolerių krautuvėse žemomis 
specialiomis dolerių kaino
mis. Jūsų giminės tai pa
tvirtins.

FOnai garantaota
Jokio mokė jbno

GMCERY aųd D£LI
Ą Cnltten Opportunity — mušt be 
mien to apprefiate. Busy area. um- 
er etters an unusual buy! on to- 
day! Wtthout delay! CANTOftl 
GROCKRY A DELI — TA 2-6MS

BUYUS 
FtjmSBAL HOME 

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuviy direktorius 
426 Laf ayette Street 
Newark, N J. 97105

CATERING
Weddings - Banguota - Parties 

Dance Platter*
Priced to please your puree. Com
plete package deals can be arranged 
including hall, band, photo, bridal 
flowers, spirits, cake, food, service.

ONE STOP PARTY SHOP
1171 St. Johns PL, Brooklyn 

Timothy H. George, master caterer 
PR 4-5166 PR 4-5378

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

Siųskite pinigus į Lietuvą, 
gaunant už tai daugiausia 
be persiuntimo išlaidų. Tik 
JAV dolerių pažymėjimai 
jūsų giminėm yra verti ke
turgubai daugiau nei rub
liai grynais. Jūsų giminės 
tai patvirtins. Tik JAV do
lerių pažymėpmai įgalins 
jūsų gimines nusipirkti vis
ką, ko jie nori — maisto,

RUBBISH REMOVAL 
and 

DEMOLITION WORK
Reasonable Rates 

Call Ray Farrell or Mike Daly 
Call 255r3448

3 to li er 11 to 7 
Jobsatisfaction, 

pleasant conditions.
CBS and CMS 

PAH> VACATIONS 
PAID HOLIDAYS

AB8ET MANOM
425 Grant SL 

port, Conn. — 2D3 - 366-5255

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Menų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims <y- 
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios Ir | 
kitus miestus. TėL TR 6-6434


