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Naujas žingsnis karui baigti ar opinijai
v . ■ L (

Balandžiai sustiprino šauksmą, kad bombos 10 myliy nuo sienos provokuoja Ki
niją ir Sovietus. Vanagai nėra tikri, kad LBJ siekty ko daugiau, kaip opinijos

apraminti

NAUJI TAIKINIAI ir senos bai-

Kongrese ir spaudoje sujudi
mas dėl naujo žingsnio Vietna
mo kare — prez. LBJ rugpiū
čio 8 leido bombarduoti naujus 
taikinius. Rugpiūčio 11 jau bu
vo apmėtytas bombom tiltas 10 
mylių nuo Kinijos sienos. Ki
tom dienom taikiniais buvo pa
rinkti geležinkeliai tokio pat at
stumo. Lig šiol tebuvo leista 
lėktuvam priartėti per 30 my
lių-

Aiškina, kad prezidentas lei
do, spaudžiamas karinės vado
vybės ir Kongreso (mažumos 
vadas kongresm. Fordas rugpiū
čio 8 kritikavo prezidento drau
dimus bombarduoti tikruosius 
taikinius).

Naujų taikinių bombardavi
mą rugpiūčio 14 pasmerkė dau
gumos vadas šen. Mansfieldas, 
Fulbrightas, Percy. Buv. prezi-

dentas Eisenhoweris tą pat die
ną parėmė naujų taikinių bom
bardavimą ir pasisakė už per-

bombardavimą — sena baimė, 
kad lėktuvai gali įskristi į Ki
nijos teritoriją ir išprovokuoti 
Kinijos, p taip pat Sonetų Są
jungos įstojimą į karą. Eisen- 
howeris tą baimę atmetė.

BOMBOS pergale* ar opinijai?
Kiek laisvės davė preziden

tas naujiem taikiniam, nežini: 
Nežinia dėl to, ar prezidenti 
apsisprendė karą laimėti ar ti 
nori taisyti opiniją, kuri pa 
kutiniu metu prezidentui nep: 
lanki. Tik 39 proc. pritaria pr 
ridento politikai. Tai reiški 
kad pagal Gallupą nuo Glassb 
ro konferencijos pasitikėjim; 
prezidentu krito 13 procent 
Niekados taip žemai nebui 
kritęs. Nepasitikėjimo prieža 
tis — riaušės, nusivylimas kai

Maskva mokosi iš Amerikos šypsotis
Pravda pasisakė karčiai dėl jaudintas, bet tarnautojas š 

agitacijos už šypsnius viešojoj tas ir mandagus. Klientui bu 
tarnyboje. Girdi, nepatarnavi- atsakyta su perdėtu ramune 
mas su šypsniu , esąs blogesnis Jam buvo duota suprasti, k. 
negu visai nepatarnavimas. jis įsigriso”.
Laikraštis aiškina: “Dingo skal- šios rūšies tarnautojai — : 
byktoje žmogaus marginiai. į0 laikraštis — Maskvoje y 
Po kelių savaičių ieškojimo gausūs. Jie abejingi savo d
jam sako su šypsniu: — Taip, 
taip, dingo, bet taip jau nu
tinka. Nutinka profesoriam, 
generolam. Tamsta ne pirma
sis ir ne paskutinis. —

“Tai yra ne kas kita — ver
tino laikraštis — kaip pasity
čiojantis mandagumas. Skal
byklos tarnautojo šypsnys 
duoda pasitenkinimo tik tada, 
kai jis susietas su patarnavi-

bui. Esą jei priklausytų nuo j 
jie ateitų į darbą tik du ka 
tu per mėnesi — kai mokan 
alga.

eiga Vietname, nauji numato
mi mokesčiai

Padėties nepataisys, jei LBJ 
praplėtė taikinių sąrašą tik opi
nijai taisyti

TARP AMERIKOS IR 
VOKifenJos

Vokietijos kancleris Kiesin- 
geris nuo rugpiūčio 13 vieną 
savaitę vieši Amerikoje! Pasi
kalbėjimai su prezidentu ir vy
riausybe turi išaiškinti Vokieti-

jos apsaugos reikalus: Vokieti
ja biudžetui subalansuoti numa
to siaurinti apsaugos biudžetą 
10 proc. Tai silpnintų Europos 
apsaugą, ir dėl to nepriimtina 
Amerikai. Jei Vokietija nekeis 
nusistatymo, grasinama Ameri
kos atsisakymų nuo įsipareigoji
mų Europai (Dabar Amerikos 
kariuomenės yra Europoje 210, 
000, metų pradžioje būsią ati
traukta 30,00(j). Kiti reikalai: 
Vokietijos prisidėjimas prie nu-

matomos sutarties dėl atomų, 
Vokietijos dalyvavimas 
“tiltų statyboje”.

SUTARTIS DEL ATOMŲ
Sovietai pranešė, kad esą pa

siryžę priimti sutartį dėl susi
laikymo nuo atominių ginklų 
davimo jų neturinčiom valsty
bėm. Derybos Ženevoje eina 
šiuo metu dėl inspekcijos — 
Sovietai nori teisės inspektuoti 
Vokietiją, Belgiją, Italiją, Olan
diją, . Liuksemburgą, ar tos 
valstybės negamina atominės 
jėgos, Suprantama, tokia in
spekcija nepriimtina anom 
valstybėm.

vasaros semest ro klausytojai su dėstytojais — prof. A. Vašiu ir St.
Nuotr. R. Kisieliaus

Forahamo universitete lit 
Barzduku. Plačiau 4 psL

Jewish Press liepos 14 skel
bė, kad esą “kurpius” Reb 
Moshe Yakov Ribikov, prieš 
mirdamas, palikęs du vokus.

, „ Vienas turėjo būti atidarytas
Laikraštis kalba ir apie tuos, 1967 gegužės «. jame skelbė,kurie nesišypso. Esą batų tat asiras tarp Izraelio 

symo dirbtuvė atsisakė batus ir arabų, kad Izraelis laimės po 
pataisyti. ‘Klientas buvo su- trijų dienų, ir po jų ateis me-

mu”.

NEGRAI IR DARBAI
kodėl darby neima?
New Yorko riaušininkai rei

kalavo duoti jiem darbo. Aiš
kėja, kad 25,000 darbo vietų 
yra, bet jų nenori imti nei neg
rai nei portorikiečiai. Darbo 
departamento žiniom, iš 10 dar
bo prašo 6. Aiškėja ir kodėl.

darbų vadovai, reikia apie 
ros metų praktikos.

KAIP AUGA NEGRAI 
AMERIKOJE?

po-

“PRANAŠAVIMUS”
sijas.

Kitas vokas tegalėjo būti ati
darytas 1967 birželio 14. Jame 
rado parašyta, jog ateis antras

— Sovietai atšaukė neribo
tam laikui “Didžiojo teatro” 
200 artistų gastroles Ameriko
je. Nutraukė taip pat leidimą 
Anglijos N.B.C. gaminti Sovie
tuose dokumentinį filmą apie

_______ ____ _ ______ New Yorko metropolijoje
Atlyginimai darbe prasideda 1960 negrų buvo 12.2 mil., 
nuo 52.50 dol. savaitei, žemi 1965 m. 14,8 miL skaičius 
atlyginimai. Tuo tarpu keturių, padidėjo 21 proc. Baltųjų skai- 
asmenų šeima paramos iš mies- - ftus P®r M laik4 padidėjo 9 
to gauna savaitei 65.85 dol. 
Taigi darbo pajamos mažesnės 
nei šalpos.

Antra, yra sunkių darbų 
Pvz. skalbyklose ir valyklose 
yra 1,000 vietų. Pasiūlyk neg
rui dirbti prie karšto, garuo
jančio skalbimo, prosinimo, tai 
jis atsako: “Jei tik toks dar
bas yra juodajam žmogui, tai 
jo visai nenoriu”.

Siuvamųjų mašinų operato
rių ir toksi šoferių reikia taip 
pat po 2,500 žmonių, šių dar
bų negrai ir portorikiečiai taip 
pat vengia, nors šoferis uždir
ba iki 120 dol. savaitei. Bet

proc.
Visoje Amerikoje 1966 lie

pos i negrų buvo 21.6 mt, — 
apie 11 proc. visų Amerikos 
gyventojų. 1960 metais jų bu
vo 10.5 proc.

Visų negrų 60 proc. 1960 gy
veno pietuose, o 1965 ten bu
vo 53.6 proc. B pietų jie ver
žiasi į rytų šiaurės pramoni-

Gal gynėjai savo žodžiais ir tiki. Bet kitiem stiprėja 
pagrindas jais nebetikėti
New Yorko senatoriai Javits 

ir R. Kennedy ėmėsi iniciaty
vos triukšmui dėl Vietnamo 
rinkimų rugsėjo 3. Jiem talki
no eilė kitų senatorių — de
mokratų ir respublikonų. Prita
rė N. Y. Times. Jie visi pikti
nosi, kad P. Vietnamo karinė 
vyriausybė rinkimus verčia “ap
gaule”, “farsu”, pasityčiojimu 
iš demokratijos. Reikalavo, kad 
Amerikos vyriausybė reaguotų.

Girdėdamas tuos demokrati
jos gynimo žodžius, mėgini pri
siminti, ar demokratijos gynė
jai kėlė balsą tada, kai valsty
bės departamento aukštieji pa
reigūnai (Harrimanas ir Hils-

v manas) siuntė telegramą į Sai- 
goną, pritardami P. Vietnamo 
kariniam perversmui prieš pre
zidentą Diemą, išrinktą demo
kratiniu būdu?

Washingtonas tada su simpa
tija ir pritarimu žiūrėjo į smur
tą prieš demokratiją. Tai buvo 
prezidento Kennedy laikais, ka
da jis buvo apsistatęs žmo
nėm iš “Americans for Demo- 
cratic Action”.

Senatorių, kurie dabar stojo 
kalbėti už demokratiją P. Viet
name, nerandi ir tarp tų, kurie 
Pavergtų Tautų Savaitės proga 
kalbėjo už laisvės ir demokrati
jos atstatymą komunistų pa
vergtuose kraštuose.

New Yorko senatorius Cel- 
ler, pats taip pat liberalas, pa
taikė savo kolegų kalbas apie 
demokratiją demaskuoti. Tai 
buvusi tik proga veikti vyriau
sybei, kad ji atsisakytų nuo į- 
sipareigojimų Vietname.

dėdamas; imi galvoti apie Grai
kijos kaimyną Jugoslaviją. Ji 
valdoma komunistų; komunisti
nis režimas teisia ir kiša į ka- > 
Įėjimus savo rašytojus, išdrįsu
sius pareikšti mintį ne tokią, 
kaip Tito režimui patinka. Nete- * 
ko betgi pastebėti, kad McNa- 
mara butų grasinęs nutraukti 
pinigus Jugoslavijai dėl jos an- ' 
tidemokratihių veiksmų.

Prisimeni taip pat komenta
rus tuojau po Graikijos per- 
vetsmo: esą jei ne kariuome
nės perversmas, niekais būtų 
buvusi paversta prezidento Tru- 
mano parama Graikijai 1947 
ginantis nuo Maskvos siunčia
mų pro Jugoslaviją komunis
tų; tada Maskva norėjo paimti 
Graikiją agresija iš šalies; da
bar tikėjosi to pasiekti iŠ vi
daus — parlamentiniu keliu ta
riamai sudaryti “liaudies vy
riausybę” ir atidaryti Maskvai 
vartus pro Graikiją į Vidurže
mio jūrą. Kariuomenės pervers- 
mas Maskvos planui užbėgo už 
akių.

Tai Maskvai nepatiko, ir ji 
kaltino ČIA.

Nepatiko ir McNamarai, ku
riam rūpi nepykinti Maskvos, 
ne tik Vietname, bet ir Euro
poje. Stebėtojas turi pagrindą 
manyti, kad žodžiais skelbia
mas rūpestis demokratijos liki
mu tereiškia norą įsiteikti 
Maskvai ir nusukti nuo Ameri
kos Maskvos nepalankumą.

Pažymėtina, kad Amerikos li
beralai ekstremistai McNama- 
rą išskiria iš tų, kuriuos jie su 
žeme maišo. Puola LBJ, dar la
biau puola valstybės sekr.

Ir apsaugos sekretorius Mc Rusk, o McNamarą pristato 
Namarą buvo užsimojęs ginti kaip jų “auką”,—jie varžą jo 
demokratijos principą. Ka| ba- iniciatyvą.
landžio 2(T Graikijos karinome-------Skaitytojui stiprėja nepasiti-
nė surengė perversmą, apsau- kėjimas žodžiais, kuriuos taria 
gos sekretorius McNamara gra- net ir įžymūs valstybės vyrai, 
sino nutrauksiąs Graikijai kari- Jų žodžiai reiškia ne tai, ką jie 
nės paramos sumas — kam ji galvoja. Stiprėja įsitikinimas, 
išvedė kraštą iš demokratinės kad jų žodžių tikrajai prasmei 
tvarkos, pradėjo' suiminėjimus, 
įvedė cenzūrą.

Šį demokratijos gynimą gir-

suprasti reikia sugretinti juos '
su jų kitais žodžiais bei veiks
mais.

vyrų’ 
skaitlinėse. Pradėdamas tris 
dienas nusitęsusi ministrų ka- 

karas apie liepos galą arba apie Sovietų kalėjimus. Priežastis— bineto posėdį, kuriame turėjo 
rugsėjo galą, dvi dienos prieš liepos 11 rodytas filmas apie būti sutartas valstybinis biudže- 

atleistą Chruščiovą. tas 4 metam į priekį, Kiesin-žydų naujuosius metus. Tas 
karas truksiąs keturias minutes 
ar keturias valandas ar dvi 
dienas (J.P. redakcija prideda 
pastabą, kad neaišku, ką tai 
reiškia). Tai būsiąs paskutinis 
karas prieš mesijo atėjimą ir

jas ateis.

KONGE ANARCHIJA?

Vadinama samdinių kariuo
menė užėmė Bukavu miestą ir 
paskelbė prez. Mobutu ui - 
timatumą — pasitraukti iš pre
zidento pareigų iki rugpiūčio 
20 ir tas pareigas perduoti 
Tshombei (kuris tebėra Alžire 
nutartas išduoti Kongo vyriau
sybei).

Kongo sostinėje rugpiūčio
14 minia maištavo prieš Belgi- v. vokiet 
jos, Prancūzijos, Anglijos atsto- J®’”*®”® 
vybes ir apskritai baltuosius.
Baltieji mėgina bėgti, bet aero
dromas uždarytas. Anarchijos 
pavojus gresia. Vertinama, 
kad Mobutu vyriausybei yra 

1972 rinkimuose jie pravertą kritiškos, dienos.

nius kraštus.
Negrai politikai kalbą, kad

savo atstovų į Kongresą 40 - 
pagal 11 proc. gyventojų.

PINIGAI, SAUGUMAS, RIVALIZAOJA
Vakarų Vokietijos “stipriųjų gėris pateido šūkį, kad, kas ne- 

kabinetas susipainiojo vertina milijono, tas nevertas 
milijardo. Ministeriai tad nusi
statė kovoti už kiekvieną savo 
iždui pareikalautą milijoną, . grįžęs iš kelionės po JAV, raiš
kai tuo tarpu finansinė bendro
ji būklė reikalavo negailes
tingų operacijų.

Karikatūristų mielai su trum
pom odinėm kelnėm vaizduoja
masis finansų ministeris Franz 
Josef Strauss, net rankoves at
siraitęs, aiškino savo kolegom, 
kad kiekvienas turi atsisakyti 
dalies savo ateities planų. Tik 
mokslinių tyrinėjimų ministeri- 

nutarta finansų ne tik ne
mažinti, o juos net pakelti. 
Visi niurzgėdami braukė savo 
sąmatas, bet norimų davinių 
nebuvo atsiekta. Reikėjo kils
telti mokesčius ir užtraukti pa
skolas.

Bene stipriausiai buvo palies
ta krašto apsaugos ministerija, 
vadovaujama Gerhardo Schroe
derio, kurio santykiai s u 
Straussu niekuomet nebuvo la
bai draugiški, čia ir iškilo pai-

gą ir Magogą (Dievo priešus).

— Vokietijoje liepos 30 mi
rė Alfred Krupp, plieno mag-

— Kongreso komisijoje su
tikta papildyti socialinio drau
dimo reikalam sumas 3.2 bil. 
— 1.2 bil. mažiau, nei vyriau
sybė siūlė. Priimta suma įga
lins pensijas didinti 12.5 proc.

— Texas mokytojos W. Wal- 
lace. 37 metu, ruroiūčio 4 bai-
gė savo kelionę per Atlantą 
Irariniu 22 pėdų ilgio laivu. Ke
lionė truko 42 dienas.

kiusiam populiaraus iliustruoto 
žurnalo “Stem-žvaigždė” re
daktoriui.

k buvęs kancleris Erhardas,

kė nuomonę vokiečių spaudoje, 
kad Vokietijos vyriausybei ne
bus lengva atgauti turėtąjį pa
sitikėjimą Washingtone. Išsi-

pats Schroederis. Straussas pra
dėjo aiškinti, kad krašto ap
saugos ministerija be reikalo 
skundžiasi, nes jai biudžetas ne 
tik nesumažintas, bet net pa
didintas, tiesa, ne tiek, kiek 
norėjęs atsakingasis ministe- 

,ris. Imta linksniuoti milijardai, 
kurie įmokėti JAV-bėm ir Ang
lijai, bet už kuriuos dar nesu
tarta ką pirkti. Schroederio ir

Po kelių dienų sąmyšio, Kie- 
singeriui vadovaujant, buvo su
sitarta dėl bendrų skaičių, ku
rie naudotini viešumoje. O jie 
iš tikro didesni, negu ankstes
niųjų metų gynybos biudžetas.

boje miinsteris, turėjęs ir tebe- Vokietijos krikščkmią demokra- 
turįs ambicijų tapti kancleriu, sparnas. Tad susitiko abu

du, Kiesingeris su Schroederiu, 
iškikninmoe parade, kuris sa- Sovietai derasi su Yanen dėl užsienio pagalba. Juk ne be ret „ uika'į£> p™,, 

bazės aviacijai netoli Yemen kalo» bene, šešerius metus prie bet atsakyto McNamaros 
sostinės. Už tai Sovietai duo- Adenauerio ir Erhardo, išbuvo apsilankymo proga, apžiūrėjo 
šią Yemenui karinės paramos užsienių reikalų ministeriu. Pa- ginklus bei kareivim ir sutarė 
tiesiog, be Egipto tarpininkavi- skelbė įtikinanti šūkį: mažiau gyventi geruoju.
mo. Tai laikoma Nušerto įta- pinigų — mažiau saugumo! Iki rudens bus paruošta nau-

SOVIETAI išduoda Nenorį? sugalvojo savo biudžetą ginti
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Kauno kavinė išvyko 
gastrolių į Maskvą

Kauno kavinė Tulpė liepos 1 
išvažiavo į Maskvą. Ne galuti
nai, bet visam liepos mėne
siui. Išvežė visus virtuvės įren
gimus, daug produktų, gėrimų 
ir 60 virėjų bei kitų kavinės

Liepos 1 keturiuose laikraš
čiuose Vilniuje buvo įdėti 
straipsniai apie kompozitorių 
Česlovą Sasnauską ir jo kūry
bą, jo šimtojo gimtadienio pro
ga. Straipsnių autoriai labai gra 
žiai įvertino Č. Sasnauską, kaip 
vieną iš pirmųjų lietuvių kom
pozitorių. X Gaudrimas (Ut. ir 

ir Sov. Litva) nepamiršo 
įterpti, kad Sasnauskas “pa
skatino ir kitus lietuvių kompo
zitorius eiti rusų klasikų pra
mintu liaudies dainos puoselė
jimo keliu”. Algimantas Kali
nauskas (Tiesoj) įvertinimą bai
gė M. K. Čiurlionio žodžiais: 
“puikiausia Česlovo Sasnausko, 
kaip lietuvio kompozitoriaus, 
ypatybė yra tai, kad jo kūry
boje visur iškyla aikštėn ta tik
rai lietuviška styga — tokia 
keista, sena, nepagaunama gai
da, kuri viešpatauja mūsų dai
nose, prieš amžius sukurtose”.

(Elta)

kos dainypus, P, 
laifio raštus lo 
dėm. Tai darė 
mokslo įstaigos, 
akademine autonomija.

Ar tokias autonomines lais
ves turi dabar universitetai so-

(atkelta iš 1 psl.) 
sugyvenimo pastangomis. Tarp 

kitimų reikia

ima 
sumini faktus,

Kiesingeris atvažiavo svečiuo
tis pas Johnsoną. Jo pinnfcta- 
kui Erhardui savo laiku Tokia 
kelionė buvo fatališka. Reikia 
manyti, kad vasaros atostogiš- 
kos nuotaikos sąmyšį apskurtus 
ir nereiks rudenį ieškoti nėujų 
vadovų V. Vokietijai. *

Bronius Laufps

bus pastebėtų, kad J. Žiugždos > 
knygelė palieka skaitytojui to- B

4. J. Žiugžda nuopelnų pri- kį įspūdį, tai greičiausiai “rėįž- I
skiria Sovietinei Rusijai, kad, tų jam diržą iš nugaros”.*

kyje. čia irgi nakčiai užtvaroje 
paliktos karvės, silpną vielinę 
tvorelę nuvertė ir išėjo pasi
vaikščioti geležinkeliu. Ir čia 
trys Žuvo po prekiniu trauki
niu.

Jau pernai buvo skųstasi, kad 
neįmanoma įtaisyti tinkamų už
tvarų galvijam. E ministerijų 
buvo atsakyta, kad vis dar 
trūksta spygliuotos vielos...

ritimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės f

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

dos Kremliui... J. Žiugžda ne- 
priįdausomųje Lietuvoj? buvo 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas. Leninas suteiktas

nisteris, norėjo parodyti savo 
išmanymą ir pabrėžti savo ne
pakeičiamumą kabinete, tuo(pa- 
rodydamas, kad eventualiai jis 
būtų geras kancleris. Panašius 
tikslus puoselėjęs ir Schroede- 
ris, kuris labai pasitiki savo 
taktika, gabumais ir užnugariu. 
Be to, jam knieti truputį pa
maišyti savo įpėdiniui užsienio 
politikoje — socialdemokratų 
vadui Willy Brandt. Kiesinge- 
rio adresu Schroederiirt priski
riamas posakis, kad “senstantis 
dvaro artistas (skaityk Kiesin- 
ger) nėra geresnis už guminį 
liūtą (Erhard)”.

Tax) pareiškimai. — TeL Vfrginia 6-1800.' 
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Paskolos — geromis sąlygomis • Aukštos palūkanos už indėlius 
Primename, kad suinteresuoti asmenys dar gali tapti LITO savinin
kais—bendrininkais Įsigydami LITO akcijas. Akcijų kaina $12.00 
už vienetą. Akcijos parduodamos tik susipažinusiems su “Offering 
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Dėl Vilniau* teatro namę
Pagrindinis Lietuvoj dramos' 

teatras (vadinamas akademiniu) 
veikia pereitame šimtmetyje 

kurie niekais verčia pasakoto- statytame pastate, iki. 1940 va
jo išvadas: “blogieji” pasirodo dintame “Liutnia” vardu. Pa
gelesni už geruosius, o “geriau- statas seniai nebetinka šių tei
sieji” blogesni už “blogiau- kų teatro reikalavimam. Lie
sins”. ' pos 1 Komjaunimo tiesoj jau

1. Po 1794 Lietuvos Lenki- yra pranešimas, kad tikimasi 
jos sukilimo apie “blogąją” neilgai trukus (dar neaišku, ka- 
Prūsiją J. Žiugždos sekama: da) tą teatrą iš pagrindų per- 
“Junkerinei Prūsijai pavyko į- statyti. Projektą jau turi pa
gyvenanti didelę dalį savo gro- rengęs architektas Vytautas 
bikiškų užsimojimų: per tris Nasvytis. Viršutinė pastato iš- 
žečpospolitos padalijimus Prū- orė liksianti nepakeista, bet į- 
sija užgrobė Žymią dalį lenkų ėjimas ir vidus perstatomas iš 
žemių ir Lietuvos Užnemunę, pagrindų. Būsianti padidinta ir 
Austrija užgrobė likusias len- sumoderninta scena, taip pat 
tai žemes ir dali vakaru Ukrai- padidinta ir salė: vietoj 560 vie
nos žemių” (23 pi Okalbant tų būsią 750. (Elta)

baudžiavų 4g|įpW tau 1807- 
11, o “pro^ ^rinrus ka tvar
ka teik* M U*?
Gal autoriaus akyse baudžteva 
yra progresyvi tvartaų nes ir 
bolševikai, kurie save laiko pro- 
gresyviausiais . reformatoriais, 

Užnemu- sugroto baudžiavą.
2. Apie IMS sukilimą auto

rius sako, kad jis buvo prieš 
jo progresyvią, gyvybingą dvarininkus, už ryšius su Bu- 
reikšmę tolimesniam šios Lietu- sija. Bet 39 p. ėmė ir priminė 

dalies vystymuisi” (27 p.). Lenkijos Centrinio komiteto

■ kad Vokieti^ priimtų Uetųvą
■ į savo protektoratą (104 p.).

Taigi Smetona neturėjo santy
kiam su svetimom valstybėm 
dipkunatų, o siuntė tokiam 

Nuotri R. Kisieliaus svarbiam reikalui /.. saugumo

apgirdė*
verčia ėiind,'fcč- ■88wgėtą* ditp*

fžs "risokžąTMsvą mlnį
Bet pataikė priminti, kad ta- 
me žiauriame caro režime Ka
zanės universitetas Sekto Juš-

ordinu ir nusipelniusio agruno- džius, kurie dažnai naudojami 
mo titulu. Nuo 1961 m. gyve- ne kaip statybinė medžiaga, o 
no Kaune, kaip žemdirbystės kaip malkos,/, neretą! puri- 
instituto bendradarbi*. Pasta- taiko gaisrų, plinta kenkėjai., 
ruonius trejus metus buvę tik stebina ir Žemės ūkto mmte- 
penrininka* ir ligonis. Mirt bū- terijos pažiūra šiuo klausimu... 
damas 72 metų amžiaus, (tlta) nėra jokio centrinio organo, 

kuris rūpintųsi - • • 2em0 ūkio

ji 1917 rėmė Kapsuko -Micke
vičiaus komunistinę valdžią Lie
tuvoje; . sumini taip pat, kad 
paskiau, 1920, padarė taikos 
sutartį su Lietuvos vyriausybe. 
Apeina tylom, kad Maskva Kap
suko valdžią pastatė, Maskva 
nuo jos lengvai ir atsisakfe 
ją išdavė. Tokia yra Maskvos 
ištikimybė.

pasako* finalą*...
Kaip ir dera, pasakiškai pa

sakojama apie sovietinės armi
jos invaziją į Mętuvą 1939 ir 
1940 m. Kodėl tai įvyko? Ne 
dėl to, kad Molotovas ir Rib- 
bentropas 1939 slapta sutarti
mi pasidalino Baltijos vately- 
bes. Ta sutartis juk buvo slap- 

’ta, tai kaip apie ją viešai kal
bėsi. J. Žiugžda ją ir apeina 
tylom. Bet jis iškelia kitą “fak
tą” invazijai 'pateisinti. Esą 
prezidentas Smetona pasiuntęs 
i Berlyną sauguHmdepartamen-
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kytojas J. Žiugžda sovietinia
me režime degradavosi į siuvė
ją. Už siuvėjo darbą jam ir 
suteiktas Leninas,. Persiuvo 
Lietuvos istoriją pagal Krem
liaus madą. Kaip jis siuvo, ma
tyt "iš jo knygelės, išleistos 
1964, vardu “Lietuvių ir rusų 
tautų santykiai istorinio vysty
mosi eigoje”.

Ar tai istorija?
Knygelę pradedi skaityti 

kaip istoriją, baigi kaip pasa
ką; ilgą pasaką, nors autorius 
ir nori įtikinti, kad tai “istori
nio vystymosi eiga”. ’

Kaip pasakoje autoriui yra 
tik dvejopi veikėjai: “blogi” 
ir “geri”. “Blogiem” .skelbia 
panieką ir neapykantą. “Gerus” 
garbina, lankstydąmasis kuo 
žemiausiai. “Blogi” yra “popie
žiški kryžiuočiai”, “blogi” visi 
dvasininkai, ar jie būtų Lietu
voje ar kitur, “blogi” yra ame
rikiečiai, anglai, antantė; “blo
gi tie lietuviai, kurie no
rėjo ryšio su vakarų kultūra 
ir kovojo dėl “Lietuvos išlais
vinimo iš Rusijos — carinės 
ir komunistinės; “blogi” ir 
“buržuaziniai istorikai”, nes jie 
rašė istoriją ne taip, kaip Mask
va nori. “Geri”, savaime aiš
ku, rusai; jie lietuvių tautos 
geradariai ir globėjai. O ca
ras? Caras — “blogas”, išnau
dotojas, kraugerys, prispaudė
jas, bet ir jis “geras” tada, kai 
jis Lietuvą pavergė ir pavertė 
Rusijos dalim. “Geri” ir tie lie
tuviai, kurie Lietuvą išduoda 
Rusijai. “Gerų geriausi” tai jau 
rusai bolševikai, kurie Lietuvą 
užgrobė, užbėgdami už akių vo
kiečiam.

dijos) liepos 28 VaMučfę Laflt- 
raštyįe rašo, kad “Be valstybi
nių, reęuMftflgę yra 400400 
ha mišiny, priklausančiu tartū- 
khuns ir tttybtniąms ūkiams. 
Jfe sudaro 28 procentus visų 
rtspubfikos mitičų*. (Atseit, vi
sas mfikų plotas skaifiaojamas 
apie l,739,tt0 ha.).

Apie tuos kolchozinius - spv- 
chozinius miškus miškininkas 
sako: *Sių miškų stovis labai 
blogas. Jie neišvalyti..: Ugdo
mųjų ir sanitarinių kirtimų ne

viename Šiaulių rajono kol- butų 32 Įįm‘^dCBbs būną, stengiamasi kirsti tik 
čhose veislinių telyčių bandai ■ buvo įvertintas Raud. Vėliavos gražius, sparčiai augančius me- 
nusibodo ganytis aptvertame 
plote. Aptvara kolchoziška. Ker 
džitki prtonūdus, jaunes karvu
tės ją išvertė ir patraukė tie
siai ant geležinkelio pylimo. O 
čia prekinis traukinys. Suvaži
nėjo 12 veislinių telyčių, ir 
traukinys vos per plauką išsi
laikė ant bėgių.

Po kelių dienų tame pačia
me ruože panašiai atsitiko ties 
Šeduva. Tik čia ne šiaip kol
choze, o eksperimentiniame ū-

kalp pav, nelaimingųjų M 
ėgbtet lėktuvu kuįrię krenta 
nuo vokiško dangaus, kaip pa
šauti Žvirbliai. 0 kainuoja ini- 
lįjonus. Tikimasi surasti tokią 
išeitį, kad ir su pramatytomis 
lėšomis būtų galima išlaikyti 
nęmąĮesnį gynybos pajėgumą.

Bet kai kas tai jau įėjo su
mažėti,būtent, pasitikėjimas 
Kiesingeriu ir Jo didžiąja koa- 
iiėija plačiosiose tautos masėse, 
žmonės šneka Ir laikraiščiai ne
sidrovi tvirtinti, kad tame visa
me sąmyšyje ,di<|ęĮį vaidmenį 
vaidinusi r^ra~

7 Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
: GRUNDIG - TČLEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 
Ne*, radijai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
netiojami stereo fonografai

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

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

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

nizacijūs ir sistemingo vokieti
nimo politika, susijusi šu Su
stiprintu feodaftohi -4- handžia- 
viniu engimu” (25 p.). Bet po 
Napoleono' ~~ ‘ <
nė buvo prijungta prie Rusijos. 
Tada autorius seka: “Tai turė-

Radio programa Hetuvių ir anglų kalbothi* 
•ekmadiėniais, 9-10 vaL ryto 

WHBI 1059 FM banga 
Išlaikoma Betavių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PL Middle Village, N.Y. 11379 
Vedėjai

Kai istorija netelpa į pasaką...
Dokumentuose užrašyta fak

tų, kurie rodo rusus labai ne
draugiškus Lietuvai — kaip ru
sai užgrobė Vilnių, Kauną, plė
šė, degino; kaip Sibiran vežė 
gyventojus iš Lietuvos. Ties 
tokiais faktais atsidūręs, J. 
kugžda žino, ką daryti — 
griebtis tylos metodo. Tylėsi, 
tai niekas tų faktų ir neprisi
mins. Pvz.: kai rašo apie 1883 
metų sukilimą, tai nutyli to su
kilimoLietuvoje vyriausią vei
kėją — tam. Antaną Mackevi
čių. Kaip gi jį minėsi, nes jis 
kunigas; o kunigas negali būti 
kovojančios liaudies vadas; ku
nigas turi būti tik slopintojas, 
atžagareivis, tamsūnas...

Yra faktų, kurių negali nu
tylėti, nės jie dar daugeliui at
menami, pvz. spaudos uždrau
dimas. Tokiu atveju Žiugžda 
griebiasi kito metodo: sako, 
kad spaudą uždraudė ne Ru
sija, bet caras — tas krauge
rys, laisvos minties slopintojas, 
kuris persekiojo ir rusų liau
dį ir prieš kurį rasų liaudis ko
vojo, rodydama lietuviam už
uojautos ir pagalbos.

Daug autaUMni BkUteMte W SP4RT4 radiją, radio- 
te kt. pr, UP9 recorderiai, patefonai, fone- 

fftoteL t* akaitiartme tetaBunR, coh regteteriai, rašonun 
mašinyte visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grandį Zenith, Bunroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logu* ir infonrpęiiM gaurite tik pranešę savo adresą — 
j.L6H)RAih$, lOŠ^Pr.E.Nerthport, N.V 11731

-HAVENREALTY- 
RmIEM* • _ JOS67H ANDRUSB • Immnc* 
ApdraodBmaa gyvybės, namų, antauMMgų, bsMų ir
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Mus domina lietuvių kunigų seimas
Kunigų Vienybės seimas 

prasidės New Yorke rugpiūčio 
23. Seimas šiuo metu traukia 
dėmėsi labiau nei anksčiau. Tai 
laikai, kuriuos kai kas vadina 
religiniu atgimimu, kai kas 
nauja reformacija. Mažiau 
svarbu, ar pavadinsi šiuos lai
kus taip ar kitaip. Svarbiau pa
sekti šio religinio sąjūdžio ryš
kiuosius ženklus.

Kai kuriem religinių refor
mų šalininkam užtenka liturgi
nių formų naujinimo — alto
rių, apeigų, maldų keitimo. 
Kai kuriem reikia bažnytinės 
administracijos naujinimo - 
daugiau valdžios vyskupam, 
daugiau aktyvaus pasauliečių 
dalyvavimo. Dar kiti pasigenda 
bažnytinės drausmės švelnini
mo — tegul tik panaikina ku- 
nigam celibatą. Yra ir tokių, 
kurie nori tikėjimo tiesų keiti
mo — keisti pažiūras Į Kris
taus buvimą Švenčiausiai™ 
Sakramente, atmesti Marijos 
kultą, atmesti popiežiaus ne
klaidingumo dogmą. (Kiti nu
eina tiek toli, kad neklaidingu
mą nori perkelti Į visą Bažny
čią, kurią sudaro tikintieji, tai
gi pripažinti tikėjimo ir doros 
dalykuose neklaidingumą ir 
kiekvienam tos Bažnyčios na
riui — kraštutinis subjektyviz
mo pateisinimas.)

Ir mažiausia betgi kalbama 
apie tai, kaip tom ar kitom re
formom pakelti asmens mora
lę, sustiprinti jo dvasinius po
lėkius, sutaurinti jo asmenybę. 
Tekalbama apie pareigų leng
vinimą, tik ne apie naujų Įsi
pareigojimų prisiėmimą.

Popiežiaus Pauliaus vieši pa
sisakymai rodo didelį rūpesti 
proceso eiga pačioje Bažnyčio
je; rodo pastangas paskatinti 
gera linkme, sulaikyti nuo svai
gulio, maištavimo ir dezertyra
vimo pačioje Bažnyčios laivo Į- 
guloje.

★
Kita religinio sąjūdžio pusė

O. NENDRĖ

JO RANKA
Aš esu labai dėl to laimingas.

Vasaros metu Jonas vėl pa
virto laukų darbininku. Tėvai 
gailisi sūnaus, kad jis savo no
ru vargsta, bet ir džiaugiasi, 
kad sūnus nesikrato paprasto 
darbo.

— Tegul pasimankština, tvir
tesnis užaugs! Laukų oras, sau
lės spinduliai ir prakaitas tvir
tina organizmą, o dvasią grūdi
na, — žiūrėdamas į sūnaus vei
du bėgantį prakaitą, galvoja 
Davys.

Motina, sugrįžusi iš laukų, 
sūnų paglosto, pabučiuoja ir 
klausia:

— Ar labai pavargai, sūneli?
— Truputį! — šypsodama

sis atsako sūnus.
Davienė tyliai atsidūsta ir ei

na prie savo ruošos. Jos au
syse skamba per pamokslą gir
dėti žodžiai:

— Prie dirbančio piktoji dva
sia nelenda, o prie dykinėjan
čio ji drąsiai lenda.

Kai sumažėdavo ūkio darbai, 
ar užeidavo lietus, Jonas skai

(6)
— Pernai tėveliai mokėjo už 

mokslą ir kambarį, šiemet tu
riu pats nors šiek tiek užsi
dirbti.

Dienai brėkštant ritasi Jonu
kas iš savo lovos, pradeda dar
bą drauge su bernais. Ado
mas supranta sūnų.

— Paskaityk namie šiandien, 
nes darbo turim nedaug, susi- 
versim be tavo rankų. Kai pra
sidės šienapiūtė, vėl kviesim 
tave į talką, — kalba tėvas.

★
Praėjus metams Jonas grįž

ta namo atostogų su pagyrimu 
keliamas į ketvirtąją klasę. Jo
nukas liūdnai kalba tėvui apie 
pražudytus metus, kurių nie
kuomet neatgaus. Tėvas labai 
patenkintas, kad sūnus savo 
pasiryžimą taip gražiai teė
jo. Matydamas sūnaus liūdesį 
jautriai ramina:

— Jonuk, suklysti yra Žmo
niška tik klaidoje pasilikti yra 
šėtoniška. Džiaukis, kad šie
met savo nusistatymą įvykdei.

Business Office GL 2-2923

pasirodo vykdant šūkį: išeiti 
iš geto ir įeiti į “modernųjį pa
saulį”. Tais moderniojo pasau
lio atstovais laikomi kiti tikėji
mai, taip pat ir netikintieji. Su- 
jais siekiama vienybės, susi
pratimo — dialogais, bendrom 
maldom.

Pasiekta įdomių vaisių tarp 
tikėjimų viršūnių. Būdinga bet
gi, kad vienybės kelyje tarp 
katalikų yra tokių, kurie vie
nybę supranta kaip katalikų at
sisakymą nuo tam tikrų tie
sų, nepriimtinų kitiem tikėji
mam; supranta kaip katalikų 
artėjimą prie protestantų, prie 
komunistų tikėjimo. Bet ne at
virkščiai.

Būdinga, kad kai kurios žy-. 
dų tikėjimo bendruomenės dia
logą suprato kaip katalikų įsi
pareigojimą paremti Izraelį jo 
kovoje su arabais, kaip įsipa
reigojimą paremti žydus jų 
šauksmuose prieš žydų tikėji
mo persekiojimą Sovietuose. 
Bet ne atvirkščiai: patys nesi
jaučia įsipareigoję paremti 
šauksmus dėl kitų tikėjimų per
sekiojimo toje pačioje Sovie- 
tijoje.

Būdinga, kad netikinčiųjų 
spauda su neslepiamu palanku
mu ir perdėjimais informuoja 
apie rūgimus Bažnyčios viduje 
— kovą prieš celibatą, norą ša
linti iš Bažnyčios antgamtinį 
elementą padarant Bažnyčią 
tik žmonių bendruomene, pa
liekant Bažnyčią be Kristaus, o 
jei ir su Kristum, tai tik su 
Kristum žmogum, bet ne su 
Kristum-Dievu.

Vienybė šia kryptimi veda į 
bendro katilo vienybę — suvi
rinti skirtingus tikėjimus ir 
sukurti religinį indiferentizmą, 
moralinį laksizmą.

Mažiau betgi kalbama apie 
kitą galimą vienybės kelią, ka
da kiekvienas pasilieka su sa
vom religinėm tiesom, tesirū
pindamas, kad tos tiesos jo 
kasdieninius veiksmus darytų 
tauresnius, tesirūpindamas ki-

Gali kam atrodyti, kad pre
zidentai tų kraštų, kur neturi 
vykdomosios valdžios, taigi ir 
valstybinės atsakomybės, yra 
tikrai laimingi. Kągi, naudokis 
teikiama pagarba, pirmojo pi
liečio garbe, priiminėk sveti
mų valstybių galvas ir pasiun
tinius, dalyvauk iškilminguose 
priėmimuose, o gaunamą nema
žą algą pasilaikyk tiem metam, 
kada teks garbingą postą už
leisti kitam. O tačiau tasai 
garbingas “užsiėmimas” turi ir 
savo šešėlių, antrąją medalio 
pusę. Tai patyrė ir Federali
nės Vokietijos prezidentas, 
krikščionis demokratas Heinric 
Luebke.

Gražios išvaizdos, gerutis, 
kilnios širdies H. Luebke nie
kad neprotestavo prieš garsiojo 
Vokietijoje “Politisches Kaba- 
ret” kandžius jo puolimus ir 
pajuokimus. Šiandieninė Fede
ralinė Vokietija yra kraštas, 
kur galima laisvai kritikuoti ir 
kelti žmogiškąsias silpnybes vi
sų politinių vadovų, neišski
riant nė prezidento. Minėtasis 
“Politisches Kabaret” jau turi 
savo tradiciją ir nepripažįsta 
neliečiamų asmenų. Net ir Hit
lerio laikais galėjo keletą me
tų savo scenoje pajuokti nacio- 
nalsocializmą arba nacizmą.

Prezidentas Luebke niekad 
neprotestavo, kai ir spaudoje 
pasiskaitydavo karčių žodžių 
dėl jo kai kurių klaidų, arba 
dėl jo įsikišimo į ne savo rei
kalus. Niekeno nedraudžiama 
spauda šiandien jau tiek įsi
drąsino, kad atrodo, jog tik
rai prazidentas Luebke yra ne 
savo vietoje ir neturi savybių, 
reikalingų krašto pirmam pilie
čiui.

Ne tik spauda, bet ir pati 
vyriausybė kartais parodo jam 
nepagarbos ir iš jos marių lū
pų pasigirsta priekaištų. Nese
niai Hamburgo laikraštis “Die 
Zeit” rašė, kad prezidento 
Luebke fizinis atsparumas ir 
protinis pajėgumas yra žymiai 
sumenkę. Viename krikščionių 

tų tikėjimą suprasti, pagerbti, 
kiek jis to tikėjimo žmones da
ro tauresnius. O dialogas, 
bendradarbiavimas gali vesti į- 
vairių tikėjimų žmones į bend
rą socialinių karitatyvinių už
davinių atlikimą.

Tokiame religinio gyvenimo 
fone susirenka lietuviai kuni
gai, kuriem teks svarstyti dar 
specialus klausimas: kiek tame 
fone įmanoma lietuvių religinė 
pažanga.

tydavo. Tėvas knygoms pats 
pasiūlydavo'pinigų. Jonas turė
jo jau didoką knygynėlį. Skai
tydavo ne tik grožinę litera
tūrą, bet domėjosi ir mokslu. 
Stengėsi išmokti svetimų kal
bų. Gimnazijoje nuo pirmos 
klasės buvo mokoma vokiečių 
kalba, o trečiojoje pradėjo lo
tynų. Vokiečių kalba Jonas 
skaitydavo pasakas, noveles ir 
apysakas. Jam žodyną nedažnai 
tekdavo atversti.

Adomas Davys gerai mokė
jo lenkiškai, nes kai jis buvo 
mažas, tėvai kalbėjo lenkiškai. 
Jis meldėsi iš lenkiškos malda
knygės iki savo vedybų. Su 
samdiniais Davių ūkvje ir tada 
buvo kalbama lietuviškai..

Adomo žmona buvo iš pasi
turinčių ir susipratusių lietu
vių bajorų. Jurkių šeimoje bu
vo kalbama tik lietuviškai, 
nors kiekvienas išmokdavo 
skaityti, rašyti ir kalbėti len
kiškai. Ona dažnai prisiminda
vo, kai jos mama kalbėdavosi 
su pažįstamomis, sulenkėjusio
mis lietuvėmis. Tos kalbėdavo 
laužyta lenkų kalbą, o mamy
tė gražia lietuvių kalba.

Jonas tą vasarą pradėjo mo
kytis lenkiškai. Jo mokytojai 
buvo tėvai.

— Gerai, sūnau, kad mokai
si lenkų kalbos. Kiek kalbų 
žmogus moka, tiek žmonių jis 
atstoja. O mes, lietuviai, esame

demokratų partijos centro val
dybos slaptame posėdyje buvo 
konstatuota, kad prezidento 
prestižas tikrai yra kritęs. Ko
dėl?

NEUGNINGOS KALBOS
Pirmiausia dėl jo dažnų kal

bų, kurios yra neparengtos ir 
pasakomos be ugnies. Atrodo, 
kad ir Luebke tinka senas ro
mėnų priežodis: “Si tacuisses, 
philosophus fuisses” (Jei bū
tum tylėjęs, būtum filosofas). 
Bet iš antros pusės, kaip pre
zidentas gali palaikyti ryšį su 
tauta nekalbėdamas. O jei jo 
kalbos yra be ugnies, tai čia 
ne jo kaltė: iš pat vaikystės 
dienų jis nebuvo gražbylys.

Dėl tų Luebke “be ugnies” 
kalbų, neseniai buvo toks at
sitikimas. Luebke grįžo į Bon- 
nos aerodromą iš Kanados. Api
pultas žurnalistų, neiškentė ne
papasakojęs savo įspūdžių iš 
pasaulinės Kanados parodos ir 
bendrai papasakojo apie Kana
dą ir jos grožį. Aerodrome 
prezidento sutikti atvyko pus
tuzinis ministerių. Jis jų tarsi 
nepastebėjęs, prie mikrofono 
užsikalbėjo, bepasakodamas ką 
matęs parodoje. Kalba buvo 
skirta ne jį sutikti atvykusiem 
ministeriam ar svetimų valsty
bių atstovam, o daugiau pa
prastai liaudžiai. Socialdemo
kratas ministeris Schmidt vie
name laikraštyje savo įspūdį
taip nusakė: “Taip negalima ei- 
ti toliau, tiesiog negalimas da
lykas”. Ištisą Luebke kalbą at
spausdino jam nepalanki spau
da ir buvo aiškiai matyti, kad 
tai ne valstybininko, o papras
to turisto kalba. Kitą dieną 
ėmė veikti patsai kancleris 
Kiesingeris. Nuvykęs į prezi
dento rezidenciją gana taktiš
kai, narinktais žodžiais, patarė 
prezidentui ateityje savo kal
bas geriau paruošti, pasirašy
ti, jas paskaityti, o ne impro
vizuoti. Nors .kancleris visa tai 
padarė labai taktiškai, su ati
tinkama prezidentui pagarba, 
betgi tas Luebkę suerzino. At
sakė, kad tyčia improvizavęs 
savo kalba, nes negalįs pakęs
ti, kai kalbėtojas ištraukia iš 
kišenės popierio lapą ir imąs 
skaityti, nežinia kieno jam pa
kištą tekstą. O jo kalba buvu
si iš širdies ir iš nuosavos gal
vos. Atrodė, kad Luebke nepa
klausys kanclerio pamokinimo, 
nes jam, kaip valstybės galvai, 
tokie pamokinimai nėra priva
lomi, tačiau vistik pakeitė sa
vo taktiką. Dar tą pačią die
ną, priimdamas vieną parlamen- 

maža tauta, tai kiekvienas tu
rime mokytis daugiau svetimų 
kalbų. Tokiu būdu didiname 
lietuvių skaičių. Lenkų kalba 
yra viena slavų kalbų. Ją išmo
kus lengviau bus išmokti gudų, 
ukrainiečių, rusų, čekų. Tai vis 
mūsų artimesni ir tolimesni 
kaimynai. Mokėdami jų kalbą,
lengviau galėsime juos supras
ti, lengviau bus ir jiems save 
parodyti, kad jie mus supras
tų.

— Man, tėveli, labai įdomu, 
ką žmogus mąsto, kuo rūpina
si, kuo džiaugiasi. Noriu pažin
ti ne tik lietuvį, bet ir kitų tau
tų žmones, — kalba Jonas tė
vui.

— Teisingai galvoji, sūnau! 
Pas mus yra lenkiškų knygų, 
galėsi jas skaityti.

Susipažinęs su lenkų kalbos 
abėcėle, Jonas susitarė su tė
vu kiekvieną dieną skirti va
landą lenkų kalbai.

Pavalgęs pietus, pasiimdavo 
lenkišką elementorių, atsisės
davo su tėvu prie didžiulio val
gomojo stalo ir abudu, sukišę 
nosis, užmiršdavo visa, pasiner
davo į mokslą.

Visada motina grąžindavo sū
nų ir vyrą į Šilėnus, priminda
vo. kad laikas eiti su darbi
ninkais į laukus. Jei tėvas kur 
išvykdavo, motina padėdavo 
Jonukui skaityti lenkišką ele
mentorių. (b. d.)

to komisiją, Luebke iš rašto 
paskaitė tai, ką jis turėjo pa
sakyti, tačiau pabrėžė: “Man 
draudžiama improvizuoti, užtat 
skaitau jums iš rašto”.

PREZIDENTAS - TURISTAS
Antras1 dalykas, kuris kliūva 

— tai nuolatinės Luebke kelio
nės po pasaulį: kodėl jis ne
galįs nurimti namie, iš kur to
ji manija vis keliauti. Šis prie
kaištas tačiau tinka drauge ir 
vyriausybei, nes Luebkės ke
lionės yra valstybinio reikalo 
ir masto. Prezidentas Luebke, 
gerai pažinodamas savo Vokie
tiją, nori pažinti ir kitus kraš
tus, ten susitikti su vokiško
mis bendruomenėmis, palaikyti 
jų ryšį su senąja tėvyne. Tuo 
būdu jis atlieka patriotinį dar
bą. Būdamas Čilėje pastebėjo, 
kad niekur kitur vokiečiai nė
ra taip vertinami ir brangina
mi, kaip toje respublikoje. O 
buvusioje Vokietijos kolonijo
je Rytų Afrikoje Luebke ma
tė vaizdų, kurie jį jaudinę iki 
ašarų, pvz. kai sutikęs seną 
negrą, kuris rūpestingai yra iš
saugojęs kaizerio laikų karišką 
uniformą, o savo vaikus išmo
kęs vaikščioti žąsies žingsniu...

Luebke buvo numatęs atei
nantį rudenį aplankyti Maroką 
ir Tunisiją, bet, atrodo, bus 
pakeitęs planą. Kur dabar vyks, 
dar neaišku. Kritikai prikiša, 
kad tokios prezidento kelionės 

ros politinius rinkimus. Tuo-brangiai kainuoja. Esą dvylika

Pavergtų tautų savaitės proga New Yorko miesto majoro įstaigoje kalba 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirmininkas S. Korbonski. Majoras Lind-
say dešinėje, kairėj prel. J. Balkonas. Nuotr. R. Kisieliaus

New Yorko miesto majoro įstaigoje, kai buvo paskelbta pavergtų Europos tautų savaitė, ii k. j d. Woodside 
councilman Francis X. Smith, prel. J. Balkūnas, Oueensboro prezidentas Mario Cariello, P. Wytenus.

Nuotr. R. Kisieliaus

kelionių šešerių metų laikotar
pyje Vokietijai kainavo keletą 
milijonų markių. Pajuokiamai 
prezidentas Luebke dažnai va
dinamas “Valstybės Turistu”, 
kuris respublikos prezidento 
postą pavertė kelionių biuru. 
Nors ikišiolinės prezidento ke
lionės buvo vyriausybės apro
buotos ir finansuojamos, tačiau, 
atrodo, kad ir vyriausybė ima 
abejoti tokių kelionių tikslingu
mu ir naudingumu valstybės 
interesam.

AR NE LAIKAS 
PASITRAUKTI?

Taip pamažu Vokietijoje su
siklostė “Luebkės klausimas”. 
Krikšč. demokratų partijos va
dovybė, norėdama apsaugoti 
prezidentą nuo tolimesnių puo
limų ir nuvertinimo, susirūpi
no, kas daryti. Jei tikėti laik
raščių paskaloms, kažkas iš 
partijos vadovybės pasiūlęs lai
kyti prezidentą Luebkę tam tik
roje kontrolėje, lyg laikrodį, 
kuris blogai einąs ir nerodąs 
tikro laiko. Kitas siūlęs įvilio
ti jį į komplikuotus tarptauti
nės politikos klausimus ir su
griebti jį juose nesiorientuo- 
jant. Tuomet gal susiprasiąs 
pats išeiti į pensiją. Po įvairių 
diskusijų ir pasiūlymų, partijos 
vadovybė priėjo išvados: gar
bingai paprašyti, kad preziden
tas laisvai paliktų laisvą pre
zidento kėdę prieš 1969 vasa- 

met nebus reikalo priminti jam 
asmeniškas klaidas ir tai argu
mentuoti vidaus partijos rei
kalu. Mat, nauji prezidento 
rinkimai turėtų būti kaip tik 
po įkaitusių parlamento rinki
mų. O tada naujo prezidento 
rinkimui laikas kaip tik yra 
prasčiausias, šis sprendimas bu
vo pavestas pranešti Luebkei 
kaip tik geriausiam jo draugui, 
vidaus reikalų ministeriui, ta
čiau Luebke pasirodė nepalen
kiamas: jis išbusiąs prezidentu 
iki galo — iki 1969 rugsėjo 12.

Luebkės atėjimas į aukščiau
sią valstybės postą buvo pana
šus į Jono XXIII išrinkimą po
piežium: pateko į tą postą dėl 
to, kad nerasta geresnio. Jis 
buvo išrinktas ne dėl to, kad 
tauta būtų pasisakiusi už jį, o 
tik dėl to, kad ano meto kan
didatas į prezidentus Konradas 
Adenaueris beveik paskutinę 
valandą atsisakė kandidatuoti, 
pastebėjęs, kad būdamas prezi
dentu, beveik neturės jokios 
valdžios nė galios. “Tūkstantį 
kartų geriau būti kancleriu, 
negu prezidentu” — tada pasa
kė Adenaueris. Ant greitųjų 
reikėjo rasti kitą kandidatą, ku
ris lyg kamštis užkimštų pasi
dariusią skylę. Luebke tada bu
vo maitinimo ministerių. Iki 
tol nieku nebuvo pasižymėjęs, 
niekam neįsipykęs. Ir taip jis 
tapo pirmojo Federalinės Vo
kietijos prezidento Teodoro 
Heuss įpėdiniu, pritariant jo 
kandidatūrai tiek Adenaueriui, 
tiek pačiam Heussui, kuriuodu 
ta proga pasikeitė savo nuo
monėmis laiškais. Abiejų nuo
monės sutapo: “Kandidatas 
Luebke yra žmogus labai pa
prastos prigimties ir kaip pre
zidentas niekad nekliudys kanc
lerio galios, nė užtemdys savo 
pirmatako žvaigždės”.

Bet, kaip matome, toji “pa
prasta Luebke prigimtis” šian
dien jau darosi Vokietijos kanc
lerio galiai ir politikai nepato
gi. Taip jau politikoje yra, ir 
ne vien Vokietijoje.

J. Say.

— Vilniaus universiteto stu
dentų dainų ir šokių ansamb
lis konkurse pripažintas “abso
liučiai geriausiu saviveikliniu 
ansambliu’ (‘saviveiklinis’ reiš
kia — mėgėjiškas, neprofesi- 
nis), išsiųstas į ekskursinį laivą 
Litva, kuriuo plauks Vidurže
mio jūros pakraščiais iki Mar
selio ir pakeliui koncertuos 
Varnoj (Bulgarijoj), Istambule 
(Turkijoj), Pirejuje (Graikijoj 
ties Atėnais), Neapoly ir Genu
joj (Italijoj) ir Marsely (Pran
cūzijoj). . (Elta)

— Muz. A. Kučiūnas paruoš 
operos personalą ir diriguos 
pastatant Beethoveno operą 
“Fidelio”, ši opera bus statoma 
Chicagoje, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje, 1968 ko
vo 23, 24 ir 30.
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Kiekvieną gali dominti du 
klausimai: kodėl maža stiraen-

Mano piritai liudija tikresnę 
tikrovę te mano širdis apka
bina savo dovaną.

StaKfiaa yęa Sotinės.

tarnautų, kreipiasi tris savaites 
prieš įvykį į Lietuvių Įnftųąta 
(rijos Centrą, M2Ū & Ctare- 
mgnt Avė., Chicago, DL; 88686, 
Ttetef- (312) 43^6585, arba pas 
“Public Relations” direktorę 
Laimą Bačinskritę, 2943 WeSt 
71st. SC, Ckfcago, HL, 6M29, 
Telėf. (312) WA 3-1061. (UC)

CORPORATION 
4> WKT4Mh SfREET, NEWYO«K,N.Y. 10034 

Tai* a S4W»

riją kita. Ar buvoide 
kurios keitėsi gė- 

$1? Ar esame, noriu pa-

grupėse (pradedančiųjų ir pa
žengusiųjų) tesusirinko vos 12 
klausytojų. Universitetas jiem 
davė visa, kas reikalinga: pui
kias vėsinamas auditorijas ir 
kvalifikuotą personalą. Pagrin
diniai dėstytojai — dr. A. Va- 
sys pradedančiųjų grupėj ir S. 
Barzdukas pažengusiųjų grupėj. 
Pirmasis išėjo elementarini lie
tuviu kalbos kursą, antrasis— 
sistemingą lietuvių kalbos sin
taksės kursą. Eilė dėstytojų 
skaitė epizodinius kttrštis: dr. 
A. Salys lietuvių kalbos istori
jos, dr. J. Balys lietuvių tauto
sakos, dr. J. Purinas it kuri. V. 
Gidžiūnas, O T.M., Lietuvos se
nosios ir naujosios istorijos, S. 
Barzdukas, prof. J. Brazaitis ir 
dr. K. Ostrauskas lietuvių lite
ratūros. Studentų darbui bu
vo taip pat sudaryta lituanisti
nė biblioteka.

ims, tarno aūM te laidiniai. Netoli 
B G^ąjdtakybraŽuvauti, pasi- 
olniįpuoti katoų oru. -Viri nudoniai kvie
sta ius(oti pernakvot! informacijų ar

SftifiSia dbtotftų titffitinfttš į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
dideli* pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauM paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’b ItetpaRSriL PŽrSpindmi dolerio krūttūtdą kuponai. 
370 UNldto AtotNdE * teW. dv4-4tož • UlreMdyn N.Y. 11211

Spalvuotos te paprastos *fv, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėšintuyai (ate eonditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas te pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS

Kiekvienas pasiėmė gėlę ir 
jų nemažėjo — ir atbėgo kiti ir 
veržėsi gauti dovaną, o gėlės 
augo, tarsi naujai pasėtos — iki 
artimieji pagal papročius, pa
garbiai uždarė Jos karstą, kad 
Geroji Motina galėtų pailsėti.

Kas yrą poilsis dovanų Tei
kėjai?

Nueikite į Sibiro speigų už
kaltus tremtinių kapus, klai
džiokite po pagrobtos mūsų že
mės miškus, po kl^ųria* ežer- 
vietes, po motynų dirvas; kur

4»oi.»4.Y.I2Al^M.(Ška) NA 3-S7SO 

HĮritoMteteęiiMii liiit išųr nėnrtTTfan r;

Jjįri

jog m mario tankas tokias — 
tai yri gėlės.

Tai ir delnai dabar ktėpuo- 
ja geicniB, ir ne am Krūmų,

fate prapuolė krepšelis, 
|r mano rankos gafe- 

Marią? Kur mano gėlės!

■Ha, žinau:

se jūs pamatysite gėlę. ;
•_ NuvažkfeMte prie Beflync 
Sienos, prieVėngrijospaknū- 
čio—prie* tetetv-tenas buVUrit* 
laisves, dfetar pavėfghfjųtos* 
ją palaikytos vietos — rimt

voš ansamblyje. Jos melodin
gas sopranas ten labai verti
namas.

Kadangi. dainų melodijos ir 
jose tarti žodžiai patys už sa
ve kalba plutelės besiklau
sančiam, betenka paminėti kas 
čia tarsi uždangos yra likę pa
slėpta. BūtenC pkts ilgos ir 
graudžios elegijos, autorius, 
mūšų daihiriinkės svainis,' K. f J. BUBLATHŽ 
Kiršys. Jis buvo baprdstas ma
žamokslis kaimo bernelis. Bet 
jo elegiškos poemėlės tekstas 
parodo kokių didelių kūrybi
nių gabumų ir jausmo jėgos 
jame būta. Autorių dar labai 
jauname amžiuje džiova nuva
rė j kapus, skurdui te vargui 
tą žinogų prispaudus.

Narimantas R. Pažsrtnftis

Mano pirštai pasidarė maži, 
mario rankos paskendo žieduo
se. — riš įmerkiu delnus į juos, 
kriį| į palaiminimą, aš sunertu 

' tririM pirštų krūvelę, pa- 
Šėflūtt Ibfem žiupsnelį gėlių, 
imto akys nuleistos ties krejč 
šei&Č iridė pakeliu galvą aukš- 
tyii,'te, dteodo, kaspinas plau
ktose sveria ją atgal, taip že
mai intedehkiu prieš Viešpatį 
Žengiantį Monstrancijoje —te 
paskfeidžiu gėles po Jo kojo
mis. te pasitraukiu į eilės galą, 
te kita pusė taip pat traukiasi 
ttgMB Statytoja, kad už mū-

im, nBOfiraosK <nraii; K nei 

4*. 'i ------- * v •'reierKus rasyn, unrpMvęs. ir 
su saro dėstytojai bendrauti, 
te štai — atsiranda vašių, Jei 
teisingas posakis, kad lašas po

MK kaimynai te kiti išti- 
fc|ąto£ Hudojo 4Mei Ją* mte- 
tob —.'IĮtt ruošė Jos laidotu- 
vai >w Orirejo hm w 1*11*111111 
įriĮ frilririfct I JoB veidą—kam- 
M ilĮįlli gate. W skti-
iflUM tifantiems, tokia yt* tto

W ringiai Ją |
MMĮkJ Viešpaties dangų — 
Ji tiMtoršo palikti suramini- 
tiriT — pažino tai, jie rau- 

ir Mtin. jie

priima Sovietų Sąjuoųoje gyvenantiems 
giminėm? užsakomus ŠUTU* o taip pat 
Soviete gamyba? pteBų: AUTOMOBILIŲ. 
ŠALDYTUVŲ, TELfiVIZIJOS APARATŲ ii 
SKALBIAMŲ MASinŲ, PRObOTfŲ ir 11.

tt MkH ntaikM, įHaiMdiil lt 
jmfinai, ir ieem, tt Mo*. 
matau rtfgtagttf te dwri 1^ 
dą, te gtattftoMiri htoltot. \

Dvasmiai lietuvių švietimo 
pagrindai padėti. Tradiciją išsi- 
vežėm iš nepriklausomos Lie
tuvos, o svetur susikūrėm Lie
tuvių Chartos dėsnius: lietuviš
ka mokykla yra tautinės dva
sios židinys, tad kiekvieno lie
tuvio kilniausioji pareiga būti 
lietuvių mokyklos rėmėju.

Tokie siekimai turi didelį 
tautinį uždavinį. Nepriklauso
mos Lietuvos mokykla savo tau
tai davė tai, ko ji ilgoje savo is
torijoje visu pilnumu niekados 
neturėjo: sukonkretintą ir su
brandintą tautinę sąmonę. Visi 
matom, kaip sunku dabar oku
pantui ją iš tautos dvasios iš
rauti. Kaip besistengia, “tauti
nės atgyvenos” ten gyvos, ir 
gana. Nė žudymai bei trėmimai 
nepadeda. Tokios sąmonės taip 
pat siekiam te savo išeivijai. 
Todėl ir svetur rūpinamės tau- čius yra tie, kurių atsi 
tinės dvasios židiniais — lietu- pastangomis šis lietai

<toję “Gmta"

dienmis Ješių šavaifią
mas” riegateliktis be jfėdsą- 
kų: Fttedbamas sava uždavinį 
atlieka. Vaisius labiau jaustu- 
m&ri, jei didesniais skaičiais 
praeitumėm.

Šioj vietoj ir prieiname klau
simą: kas toliau? Fordhamas 
savo pastangų’, stabdyti neža
da. Priešingai, jas stiprina: ki
tų metų vasaros lituanistikos

viškomis savo mokyklomis. Jos - dinyli' iaU) pat. pastovud
veikia visur ten, kur tik gyve- Pet jį jau perėjo apie 193 abfe- 
na gyvos lietuviškos dvasios tė- jų jySų lietuvių jaunuolių. Da- 
vų te kur atsiranda mokytojų lis jų, kaip paprastai, dingo, 
bei mokinių. bei dalis lietuviškame mūsų

Toks židinys taip pat susida- gyvenime gyva. Tm taip pat 
rė ir Fordhamo universitete di- tautinis mūsų laimėjimas. Ap- 
džiajame New Yorke. Tai Ii- skritai, vasaros semestro klau- 
tuanistihių mokslų — lietuvių sytojų problema sunkiausiai 
kalbos, lietuvių literatūros, Lie- sprėndfiataa.

ST. BOSTON, 
J0 ĮŽ I>. tiesiai 1 vilą 

__________ taAlŪJA JANSONAS. 
VU mnkmiat kviečiami atvykti į it* gratatoti ir Adžiatisi* 
Cape CoU žalumynuos paskeriduMa Hetuviik* paJOrto vii*.

Tokiu pavadinimu neseniai daugel mętų dalyvauja Driina- 
Chicagoje pasirodė nauja ilgo 
grojimo plokštelė, įdainuota ir 
įdeklamuota Teodoros Skab- 
lauskabės - Serapinienės. Pir
mojoj tos plokštelės pusėj yra 
keturios dainos: St. Gailevi- 
čiaus “Lopšinė”, žodžiai Ber
nardo Brazdžionio; St. Šimkaus 
“Oi augin, aūgin”; vėl liaudies 
daina “Plaukia antelė”, har
monizuota K. Vi Banaičio; Kųt- 
kuviėnės dairia iš J. Karnavi- 
čiaus operos “Radvila Perkū- 

Pagrindinė mažo studentų nas” — žodfiai Balio Sruogos. 
skaičiaus, priežastis, be abejo, Antroji plokštelės pusė už- 
gtū<& tautinėse mūšų nuotaiko- pildyta dviem deklamacijom': 
sė: iš lietuvių kalbos “duo- Kazio Keršio elegija “Atsisvei- 
nos nevalgysim”- Teduos nuo- kiriimas su tėviške” te Kazio 
taikm vyrauja vnmr, tad pirma Binkio išgarsėjusiu eilėraščiu 
te žiūrima to, kas “kasdieninę ‘'Gėlės iš šieno”, 

tavos istorijos ir kt — vasa- Štai šiais metais dviejose duoną” mums teikia te užtik- Teodora Serapinienė jau

ne kotais — tai žiedai, vieni 
Sedai — te mažos neužinaršuo- 
lių galvos, te ėbddių bijūnų nu- 
šitatįyti žlėdMiapiai, — tai ta- 
niasytas, kad msaafcte^ kva- 
vii -ipu nei sp&iTCTuB nNnnn. ftnp 

...........f .r galėt tuii! nes oa zemciupu, ir 
pelėtautai, te rariritai — taip, 
te jie ataugę M akto, toūtajo 
sužydėję ŽMtais kaip
jdkta kita gėle. Ir ittėūta vte- 
puiitiKai Kaip SffittiKius asirus, 
te kas yra tas violetinis mažas 
paukštis, apaugęs vienais par
kais? O; tai dagio žiedas —kas

ir k. dekoratyviniu 
KttįOa kemba- 

atidfū Jfcoi l*až*i IT mm. pfečiomT • denis
Atatatron* vaser'ginrat ano BtfitoOUĖO 13 D, iki RUGSBJO 

MSN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.
Krytis tat M JANSONAS, 15 RO63 

MASS. Q2i24. TKL. Zto-Stol, 
AtJDitoNtt — CAPK COT, J

Aš ndriMgai tiktai nu- 
sfleakiu iki totas -*» ne, tat yra 
šventoriam žvyras. 'Ten pri- 
gtatodžiu tnžčtas pirštas — ne, 
tai $ąkloju» barstytojo* isepše-

ros semestras. Bet šis židinys 
te kiek kitoks. Visų pirma jis 
skiriamas^; studentams. Antra, 
jis paremtas reguliariu ištismiu 
darira: pamokos vyksta kasdien 
per šešias savaites pagal iš 
anksto nustatytą savą progra
mą. Trečia, iš klausytojų reika
laujama ne tik universitetinio 
darbo pareigų, bet jiems taip 
pat teikiama ir teisių: išeidami 
nustatytą kursą, atlikdami pra
tybas bei darbus te išsilaikyda
mi egzanutiUš, sttidefttiti gžuna 
vad. kreditus, prųia^stamus 
kiekvieno kito Amerikos uni
versiteto.

Tai jaū yra, bent tūrėtų bū
ti nemažas tautinis mūsų lai
mėjimas. Jis pasiektas daigiau
sia dviejų mūsų žmonių inicia
tyva te rūpesčiu. Proi. dr. A. 
Vasys te prof. dr. V. Jaskevi-



Naują lietuviška šeima

Janonis.

ŽŽjfcV'

A. a. kuo. Jonai švagždžiui 
klebonaujant, pradėjus naujos 
bažnyčios statymui fondą, a.a. 
Bronius buvo pakviestas to va
jaus generaliu vedėju ir pir- 
mininku. Jo darbu ir rūpesčiu 
buvo surinkta keliolika tūkstan-

I tėvų pranciškonų sodybą Algirdas T-^ndybergi* skaitė iš- 
Kennebunkporte, Maine, vasa- trauką iš “Draugo” premijuoto

tė Ateitininkų Federacijos va
das dr. J. Girnius, kuris čia 
atostogauja su žmona, p. Kai
rienė, dail. K. Žoromskis.

Kasdieną mišios' būna 11 vai 
Kun. J. Staškevičius pasako ir 
trumpą pamokslėlį.

Oras nėra labai palankus 
stovyklauti, bet visi baseine 
maudosi kasdien.

vicepirm.' S. Vaitkus, II vice-

BROCKTON, MASS.

VWoreast*rio Uetuviy šv. 
''Kštantav parapija, kur klebo

nauja ten. J. Joti, padarė 
rinkliavą ir LK religinei šal
pai surinko $341.50. LKRS val- 
dyba dėkoja dvasios vadovam 
ir paupiečiam už nuoširdų lie
tu vištų religinių reikalų supra
timą ir paramą.

literatūros vakaras ir koncertas

■ — Vasario H flmnszijoje,
Vokietijoje,. nauji mokslo me- 

RotryOto apjamiasi pi nntnintau, luta* ■Maliliiltlmi. Iftotr.V. Gratto tai prasidės rugsėjo 4.

a. Bronius labai nuo-

Artimoje ateityje bus išsiun
tinėto sugestijos, kaip atžymė
ti 1968 metus.

Marianapoly je, Thompson^ Conn. 
sekmadienį, rugpiucio 27 d.

— L.S.S. ekskursija, vadovau
jama M. Gailiušytės, aplan
kiusi eilę Europos kraštų,. rug
pjūčio 14 sugrįžo į New Yorką,

H LB CENTRO 
VALDYBOS VEIKLOS

rijonų įvairiuose parengimuo
se ir piknikuose. Jo buvo visur 
pilna kttr tik buvo kokis nors 

vaidinimas, kon-

— Santaros-Šviesos Federa
cijos suvažiavimas įvyks Tabor 
Parmoję, Sodus, Mich., rugsėjo 
6-10. Visi Federacijos, nariai, 
kurie numato suvažiavime daly
vauti, prašomi skubiai suvažia
vimo rengimo komisijai pra
nešti tikslią atvykimo datą. Ne 
Federacijos nariai pakvietimų 
reikalais taip pat prašomi 
kreiptis į rengimo komisiją ad
resu: Dr. Zenonas Rekašius 
c/o Tabor Farm, Sodus, Mi- 
chigan. — Santaros-Šviesos Fe
deracijos Valdyba.

vadovė stud. Danutė Muraškai- 
tė iš Philadelphijos.'

Stovykloje vyrauja darbin
ga nuotaika, nes vadovai visa
da sugalvoja įdomią programą. 
Buvo susipažinimo vakaras, 
laužas, paminėtas poetas Ma
černis, tarptautinis vakaras, ku
riame išradingai pasirodė jau
nimas.

Vyresniesiem paskaitas skai-

PAMALDŲ TVARKA: 2:30 vai. po piet šv. Mišias aukoja 
kuri. Jonas Jutkevičžus-Jntt, šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, Worcester, Mass.; pamokslą sako prel. Vytautas 
Balčiūnas iš Romos. Pamaldų metu gieda šv. Kazimiero 
choras, vadovaujant muz. Ipolitui Naunųpui, WorceSter,

Baigęs High Scbool, trejetą 
metų Bostono kolegijoje studi
javo prekybinę teisę, padėda- 
taas tėvai prie laivakarčių ir

Politinė — informacinė ka
nda jaieške ir naujų veiklos 
būdų. G. Mirimas yra suėjęs į 
kontaktą su reklamų (public 
ręlatites) agentūra ir tyrinėja 
galimybes, kaip pjačįaų patekti 
į amerikiečių periddiŪę spaudą.

Finansų komisijai vadovauja 
buvęs ilgametis LB apylinkės 
pirmininkas J. Ardys. Jam tal
kinant A. Impolėnas,K. Ciku
tas ir G. Dragūnas. Ruošiamasi 
sėkmingai pratęsti; rinkliavą 
spalio menesio pradžioje, taip 
pat vasario mėli. Šiai komisi
jai pavesta sudaryti garbės ko
mitetas Philadelphi jos ir Pieti-

deliame liūdesyje motina Mari
jona Bartkevičienė. A. a. Bro- atsidavimu ir pasiaukojimu dir- 
niaus tėvelis, ilgametis laiva- bęs tėvų pranciškonų, Jėzaus 

Nukryžiuotojo seselių, tėvų ma-

A. a. Bronius, nors Ameriko
je gimęs ir augęs, labai gražiai 
kalbėjo lietuviškai ir veikė į- 
vairiose lietuvių draugijose bei 
organizacijose. Jis už didelius 
JLDS organizacijai nuopelnus 
buvo pakeltas į garbės narius. 
Velionis buvo labai uolus lietu
viškų vienuolynų rėmėjas. Ne
buvo tokio parengimo, ku
riame jis nebūtų su didžiausia

Birželio 24 p. 11 vai. ryto 
šv. Kazimiero, parapijos bažny
čioje vėl nuskambėjo* vestuvių 
maršas — Daivai Tamulaitytei 
ir Vytui Jusioniui.

Po pamaldų jaunojo tėvų re
zidencijoje Brentvvoode jaunie
ji buvo sutikti su vynu, duona 
ir druska jaunojo tėvo dr. J. 
Jusionio kaip reikalauja senas 
lietuviškas paprotys. Ten pat 
abiejų šeimų bendromis jėgo
mis buvo suruoštos malonios,

nomkas, lietuvių kilmės kuni
gas iš Scranton, Pa., vyskupi
jos, einąs JAV kariuomenės 
Vietname kapeliono pareigas, 
Pauliaus VI pakeltas į monsin
jorus su popiežiaus namų pre
lato titulu.

pn i j o š Snefaion viešbučio 
Grand Ballroom, Philadelphi- 
jos pabaltiečių komitetas ruo
šia didžiulį banketą 50 metų 
jubiliejinei sukakčiai paminėti. 
Į banketą yra kviečiamas Penn- 
sylvanijos gubernatorius Shae- 
fer ir svarbieji Pennsylvanijos 
politikai bei žymūs amerikie
čių mokslo ir spaudos žmonės. 
Džiugu pranešti, kad jau savo 
sutikimą bankete dalyvauti yra 
davęs Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone p. J. Rajeckas ir Es
tijos generalinis konsulas New 
Yorke ir Washingtone E. Jaak- 
son. Laukiama teigiamo atsaky
mo iš Latvijos ministerio Wa- 
shihgtone prof. A Spekke. A- 

roti susirenka visa eflė kultu- romano “Kelionė” apie jaunuo- menkoje gimęs, lietuvis advo- 
rininkų. šie kartas nuo karto iių atsilankymą zoologijos so- katas' &^anl^ rūpinasi Penn- 
surengia kultūrinius vakarus, de, ir Nelė Mazalaitė skaitė sylvariijos gubernatoriaus Shae- 

fer pakvietimu į banketą. Ban
keto bilietai bus pradėdėti pla
tinti spalio mėnesio pradžioje. 

Pabaltiečių komitetui pirmi
ninkauja A. Gečys. Lietuvių at
stovais yra R. ir G. Mironai, 
Š. Jurškytė, J. Skladaitis ir J.

tv. Andriejau* parapijos kle
bono kuri. J. Degučio rūpesčiu 
jau pataisytas parapijos salės jaukios ir šeimyniškos vaišės, 
stogas ir ruošiamasi remon- tį kurias buvo pakviesti jau- 
taoti salę. Laukiama Betaviš- nųjų draugai. Po vaišių, pra- 
kosįos visuomenės paramos. kalbų,' lietuviškos truktinės iš

LB Balio radijo programos Lietuvos ir šampano bei lie
pti liepos mėnesio atostogų, vėl tuviškos bankucheno visi sma- 
girdimos šeštačbtatiafr ano 1:30 giai pasišoko. Išleidę jaunuo- 
iki 2:30 po piet, banga 880 AM. sius į povestuvinę kelionę ir 
Vyriausia programų redaktorių dar pasilinksminę, visi išsiskirs-

karčių agentūros vedėjas ir dra
bužių krautuvės savininkas, mi
rė prieš keliolika metų, palik
damas prekybą savo sūnui Bro
niui, kuris ją vedė gana sėk- parengimas, 
mingai iki prasidėjo antras pa- certas, vakarienė ir Lt. 
saulinis karas, į kurį jis buvo 
pašauktas kariauti su japonais širdžiai lietuviams užpildydavo 
Pacifike. , mokesčių pareiškimus ir su

teikdavo įvairius teisinius pata
rimus. Brocktoniečiai labai bu
di netekę didelio, veikėjo ir pa
tarėjo.

A. a. Bronius Bartkevičius 
buvo gimęs Cambridge, Mass., 
bet mažas su savo tėveliais at
vyko į Brocktoną, kuriame iš
gyveno 50 metų. 1931 baigė 
Brockton High SchooL Priklau
sė tos mokyklos dramos klubui. 
Taipgi > yfii vaidinęs įvairias 
reles Hetariškuose veikaluose. 
Jis labai mėgo sceną.

Jurškytė 
viešąją bQ 
kimą joje 
mo meno eksponatus. TSfiau 'totfidsii 
pastatyta pritarimą sąlyga ®
tortam ^ria^ti k mūsų auto- 
rių knygas, išleistas angių kai- fo 
ba. Bibliotekos vadovybė, pasi- 
baigus parodai centrinėje mies- 
to bibliotekoje, siūlo perkelti 3 - febaųRri 
rajonines bibliotekas. -

Surdėnas ir skuip. P; 
Vaškys bando surūgti ir. pla
čios aptaitaes parodą. Miesto 
valdžios "Žinioje esąs Civic Cen- 
ter rodo mums dėmesį ir su
tinka nemokamai duoti patal
pas 1968 mėtų pabaigoje. Stato 
taip pat ir sjygą, Kad paroda 
būtų rodoma dar kituoeė dvie
juose didmiesčiuose. Mat, Civic 
Center yra susitaręs su tais 
miestais pasikeisti parodomis. 
Prieš pasirašant sutartį, dar rei
kia gauti mūsų dailininkų pri
tarimą išsiaiškinti «ų>draudos 
reikalus, parengti samatą.

Politinė - Informacinė, ko- 
sija vadovaujama G. Mirono, tu
ri daugiausia narių. Si srytis 
mūsų veiklos baruose yra la
biausiai apleista. R. Mironienė,

Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdyba ragina visus tėvas, 
kad jie leistų vaikus į lietuviš
kas mokyklas.

JAV LB tarybos sesija bus 
rugsėjo 23-24 New Yorke. Se
rijoje Inas renkamas CV pirmi
ninkas, tarybos prezidiumas, 
garbės teisinas, kontrolės komi
sija. Vieta ir laiką parinko pa
tys tarybos nariai kor^pončto- 
ciniu būdu. Sesiją kviečia ka

pini. L. Paukšta, III vicepirm. 
L. Švelnią, sekr. M. Kober, ižd. 
S. Saukai, finansų sekr. H. Zim- 
mer, tnistees E. Laurin ir L.

— Sfudenty Ateitininkę va
saros stovykla prasideda rugp. 
22 ir tęsis iki rugsėjo 2. Sto
vykla įvyks “Baltijos” stovyk
lavietėje, Laurentian kalnuose, 
netoli Montrealio. Stovyklos 
adresas: Baltija c/o Marcei 
Page, St Donat cte Montčalm, 
Que., Canada. Tel. 819424- 
5483.

denciją baigiančios tarybos 
prezidiumas, kurio pirmininku 
yn Vytautas Uriertas.

Rugpiūčio 7 pranciškmių so
dyboje . Kennebunkporte prasi
dėjo- rytinio pakraščio ateiti
ninkų stovykla. Organizavo 
Ona Vaitkienė iš Worcesterio 
ir Irena Ęivienė iš Brocktono.

Stovyklautojų suvažiavo iš 
Bostono, Brocktono, Dorcheste- 
rio, Cambridge, Worcesterio, 
New Yorko, Brooklyno, Phila- 
delphijos, Plymouth Meating, 
Pa., Medford Lakęs ir Debran, 
N- Ą

Stovyklos vadovybę sudaro: 
komendantas Adolas Kregždys, 
iš Brooklyno, dvasios vadas ku
nigas Jonas Staškevičius iš Ka
nados, jaunučių globėjos sesuo 
M. Viktorija ir sesuo M. Jonė 
iš Putnamo, Conn. Berniukų va
dovai Andrius Liva iš Brockto- 
no, stud. Petras Vainius iš 
Brooklyno ir R* Silkaitis iš N. 
J. Mergaičių vadovė stud. Ri
ma Salytė iš/ 'Philadelphijos. 
Vakarinių prpgramų vadovė 
stud. Elenutė t Rradūnaitė iš 
Chicagos^. Dieninių programų

— Kontabunkporto, Melne, 
pranctikcnę vasarvietės ar sto
vyklos reikalais rašyti: Francis- 
can Moraastery, Kennebunk- 
port, Maine, 94046. Telef. (207) 
967-2771.

Vienas būdų vakarų buvo rug- naujai parašytas dvi novelės, 
piūčio 3 vienuolyno biblioteko- Po literatūrinės dalies pianu 
je. Programą pravedė Pr. Pau- paskambino žinoma yirtuozė 
liukonis, supažindindamas da- pianistė Julija Rająuskaitė ke- 
lyvius su rašytojais ir pianiste toris dalykus: Išsto noktiurną, 
J. Rajauskaite. Šopeno preliudą D minar, De-

Pirmiauria Ada Ustjanauskiė- biusy “Mėnesienoj” ir Ltato le
ne iš Hartfordo vaizdžiai per- gendą apie šv. Pranciškų, ei- Stikliorius.

Reta, kad fia ^męs ir augęs 
jautaioUs taip mylėtų savo lie- 
tutišką kalbą Ir lietuviškus pa- 
pročtos. Gaila ir labai gaila ne
tekus tokio stambaus veikėjo, 
ir patrijoto. Lei gerasis Dievu
lis suteikia jam amžiną atilsį.

Po Mišių įstatymas Švč. Sakramento ir procesija su Šven
čiausiu į Marijos šventovę. Procesijos metu kalbamas 
Marijos garbei Šv. rožančius.
Prie Marijos šventovės sukalbamas pdstaukojiino aktas 
Švč. Marijos širdžiai. Palaiminimas švč. Sakramentu ir 
bendrai sugiedama Marija, Marija...

— Lietuvos vy6ę metiniame 
Stfvažiavirne Daytone išrinkta 
nauja centro valdyba: dvasios 
vadas kun. V. Krisčiūnevičius,

Nepilnaį_mėnerio laikotarpyje bus švenčiamos dvi bran
gios Marijos gerbėjams ir mylėtojams šventės: nųpiūčio 
15 d. — Marijos į Dangų Paėmimo ir rugsėjo 8 d. — Ma
rijos Gimimu. Kadangi šįmet pasitaiko, kad minėtos šven
tės supuola švęsti štokindientais, tad nelengva būtų jas 
atskirai ir tinkamai atžymėti, ‘taigi, kad Marija nepasilik
tų Šių švenčių proga nepagėrbta, Martanapolio Tėvai Ma
rijonai ir Marijos mylėtojai pasirinko sekmadienį, rug
piūčio 27 d. į kurį nukelia iškilmingą Marijos pagerbimą 
minėtų švenčių ženkle..
Nuoširdžiai tat kviečia visus Marijos šventės rengėjai, kad 
skaitlingai suvažiuotų į Marianapolį iškilmingai pagerbti 
mūsų dangišką Motiną, pareikšti jai savo sūnišką mėilę 
bei ištikimybę, ir pasiprašyti par jos galingą tarpininkavi
mą pas Dievą sau reikalingų malonių, pasauliui taiką, 
tėvynei Lietuvai Mtavę.

Supiltas naujas kapas
Mūsų mieste ankstesnės kar

tos lietuviai labai sparčiai retė
ja iš gyvųjų tarpo. Nelabai se
niai palaidojome J. Kubilių, 
Juozą Treinavičių, kuris buvo 
labai veiklus visose draugijose, 
o ypač katalikų Federacijoje ir 
Lietuvių Darbininkų Sąjungo
je. Prieš trejetą savaičių mirė 
dviejų skirtingų lietuviškos ru
ginės duonos kepyklų savinin
kai — Jonas Kilkus ir Motie
jus Valuntūkevičius — Wal- 
lant. Liepos 8 ilgai ir sunkiai 
sirgęs Veteranų ligoninėje mi
rė Bronius Bartkevičius, eida-

Centro valdyba prašo atsiųs
ti solidarumo įnašus, nes tai 
vienintelės pastovios pajamos, 
kuriomis remiasi centro valdy
bos veBtia.

— Korpl N«o-LifiM»ania su- 
važiavimas įvyks rugsėjo 2-3 
Rex Terrace, Eik Lake, Alden, 
Mich.
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SKYRIAI

eme. būna

SCHALLER&WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

6 DIDŽIULES

papuošalų 
pasirinkimas

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 8.32nd Street 
731-8577

CHICAGO, Iii. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE5-7788

CHICAGO, IIL 60632 
4102 Archer Avenue 
F R 6-6399

BALTIMORE, Md.,21224 
3206 Eastėm Avenue 
OI 2-2374

BOSTON South, Mase. 02127 
390 Weet Broadway 
AN 8-8764

MINNEAPOLI8, Minn. 55414 
217 E. Hennepin Avė. 
FE 2-4906

PITT8BURGH, Pa. 15222 
346 Third Avenue 
GR 1-3712

PHILADELPHIA, Pa 19123 
632 W. Girard Avė. 
WAInut 5-8878

NEW YORK, N.Y. 10003 
101 First Avenue 
OR 4-3930

d. CBbbe Parai Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. yra PODAROG1FTS, 
Ine. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t. -

Jei jūs nesinaudojate mūsų patrnavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi (kurie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasi
rinkimą), ir jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

NEW BRITAI N, Conn.06051 
165 Hartford Avenue 
225-3192

PARM A, Ohio 44134 
5432 State Rd. 
749-3033

ROCHESTER, N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

Ir ITALŲ 
MODELIAI. 

Įvairūs kailinių

Žmogaus ūgis
O GAL 1.15 DOL. . Žmogaus ūgis per dieną kei

čiasi.

CLEVELAND, Ohio 44119 
787 Eaet 185th Street 
486-1836

ELIZABETH, N J. 07206
943 Elizabeth Avenue 
201 -354-7608

RESTAURANT - MALĖ f FEMALE 
Opemngs for:

Waitresses - Short Order Cooks 
Porters - Dishwashers

TeL CH 2-1679 — CH 2-6535
Atidaryta durto dfeoonte 8-6; Mk 
tadtariais 8-3. Uepoa Ir rugpiūčio

L Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.? v
2. Kodą piritrstokūtUmtiDŠiuBjdijMatų visose Jungtinėse

VilatoMTM? —■ .
3. Kjūd^Bsbe Pas^ Serrio^ Iiie. pasižymi, patamauda-

i) . liį'tefannBftjrt tokie

1. Glebe Parai Strriee, Ine., — tai firma, oficialiai auto* 
-■ rizųote Vtešposyitarg*o priimti iš anksto čia apaaokė-

tos dovanų simdinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.
2. Per paakutinmoduB 37-rius metus Globė Parėti Service, 

Ine. suteikė puikinusį ir labiausiai patikimą patarna
vimą savo klijentama, todėl klijentų skaičius pūga kas

. metai. į- t ;
3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius

supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
. laike. . . .. A •

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiek
vieno siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esa
miems daiktams.

e. Globė Parai Service, Ine. apdraudžia nuo< bet ko
kios rūšies rizikos kiekvieną shmtiūį, jo pilnoje ver-

DETROIT, Mich. 48210 
6460 Mlchigan Avė. 
TA 5-7560

SPRINGFtELD, Man. 01103 
1840 Main Street

LOS ANGELES, Calif. 90026 
3216 Suneet Bfvd. 
NO 5-9887

HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jo*. Campau Avenue 
365-6350

Dėkojame dailiojo žodžio me
nininkei L Veblaitienei už kon
certo programos pravedimą ir 
eilėraščių deklamavimą, mūsų 
mielajam A. Mrozinskui už 
akomponavimą metiniame kon
certe. z

Dėkojame pagelbininkėm: A. 
šeibienei, P. Jankauskaitei, V. 
šeibytei, vyrams, kurie buvo 
su mumis: J. Jankui, V. Labu
čiui, V. Kalyčiui, V. Butkiui ir 
Pileikai.

Dr. J. Stukui ir R Keziur už 
garsinimą per radiją, spaudai 
— Darbininkui ir Draugui.

Dainininkėm už paaukotus 
loterijai fantus, už visą triūsą, 
svečių priėmimą.

Su tuo mūsų darbas nesibai
gia -— norime gražiai pasireng
ti auksiniam jubiliejui, kuris 
bus 1969 m. Tikimės, kad prie 
choro prisidės ir gražiabalsių 
vyrų.

Baigdamas sezoną, choras iš-

MIAMI, Florida 33137
2755 Biocayne Blvd. 
FR 9-8712

Operetės' choras, baigdamas 
sezoną, nori padėkoti visiem, 
kurie prisidėjo prie jo darbo ir 
pasisekimo.

Dėkoju choro narėm, už nuo
širdų pasišventimą lietuviškai 
dainai, po sunkių dienos darbų 
skubėjom į repeticijas ir rengė
mės savo metiniam koncertui, 
kuris buvo balandžio 15 Mas- 
pethe. Tas pasišventimas ir ga
rantavo mūsų koncerto pasise
kimą, nes visos buvom paklus
nios mūsų choro vadovui muz. 
M. Cibui, kuris taip pat savo 
poilsį aukoja dainai ir mus 
moko.

Ypatinga padėka priklauso 
p. Bručams, White Horse sve
tainės savininkams, kurie ne
mokamai leidžia naudotis sve
tainės sale ir suteikia visoke
riopą paramą, įvairiomis progo
mis pavaišina choristes.

Daug padėkos žodžių taria
me Hartfordo, Conn., Aido cho
rui ir jo vadui muz. J. Pet-

vąw> solistė Aldona StaspUtie- buvo Beturiu 
nė, opera * direktorė nes stovyklos
CMąrriK opera atstovas spau- . eilės kitų stovj 
dai Frederick Genda ir ^Bos
tono atvyko komp. Darius La- 
pirtškas. ’Susitikimas su spauda 

.įvyko Aldonos ir Juozo Stem- 
pužių namuose. Atsilankė Dir
vos vyr. red. Jonas Oiuberskis 
ir spaudos bendradarbiai—Va- 
čys Rociūnas, Viktoras Kariū
nas bei Aleksas Šemeta. Svečiai 
buvo supažindinti su rečitalio 
programa, o iš magnetofono 
juostos buvo pagroti Donizetti, 
De Falla ir Lapinsko kūrimai, 
kuriuos solistė Aldona Stempu- 
žienė atliks savo rečitalyje. Ca- 
fareili Operos atstovas spaudai 
Frederic Gonda, buvęs Šaliapi- 
no menedžeris, pastebėjo, kad 
Lapinsko kūryba yra dramatiš
ka, kupina intelekto ir palie
kanti gSų įspūdį. Operos at- 
stovai taip pat pastebėjo, kad 
šis Lietuvių menininkų koncer
tas pasieks labai plačiai visus 
Clevelando miesto sluoksnius.

Skautininkas - gilveliotas V. 
Jokūbaitis, vyriausio a m e r i-

mNTOSį U.S.S.R. 
gal Mft^knrie

kaičiui, kad dalyvavo mūsų mė- , ,
tiniame koncerte, taip pat, kad Ar doleris vertas tik 50 CCIltŲ 
pakvietė Operetės chorą į Hart
fordą ir ten taip nuoširdžiai pri-

GLOBĖ PAR
716 Wa!nut St„ Philadalphia, Pa. 19106; Tai. 215-925-3455

SOUTH RIVER, NJ. 
168 Whttehead Avė. 
201 - 257-2113Taigi, kas turi pinigų kur 

paslėpę arba gauna prekyboje ą a
banknotų, tegu pažiūri, ar vir- 5 b 
šum paveikslo yra įrašyta “Sil- ■■■■■■■■■■■■raMBMMB
ver Certificate” vietoje “Feder- 
al Reserve Note”. Tokį bank
notą atradus, jį galima iškeis
ti Lite po 1.10, arba ■ su 10 
procentų pelno, per vieną die-

In new coffee shop whidi 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.

SAN FRANCISCO, Calif. 94122 
1236 - 9th Avenue 
LO 4-7981

1512 N. 39th Street 
ME 3-1853

Mūsų krautuvėse geriausfc* dežros 
Kelionei ir TV u&andBiai — kumpiai, įvririausioe mėsos, Uetuvifta duona ir kiti produktai

KRAUTUVES 6 '

ro trosos unciją (1.097. Oz.), 
galima pirkti už 1.29 ir par
duoti laisvoje rinkoje už 1.50 
dol. ar daugiau. Taip kai ku
rios firmos pradėjo supirkinė
ti tokius banknotus.

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE 
220 PARK AVB4UE SOUTH, cor. STREET 

NEWYORK, N.Y. 10003 — Tat 212-902-0410

Lietuvių susiartinimo šven
tėj, įvykusioj liepos 30, Putnu
mo seserų sodyba • dūzgėjo it 
bičių avilys. Ir tikrai, be tokio 
darnaus bendradarbiavi
mo, šventė nebūtų taip gerai 
pasisekusi. Net grūmojąs lie
taus debesis, atrodo, atpažino, 
kad čia būta nuoširdžių pastan
gų ir susilaikė to triūso nesu- 
šalpinęs.

Rytų pakraščio lietuvių susi
artinimas buvo džiugus įvy-

Tokiu būdu teoretiškai už Aukščiausias žmogus
anksti rytą. Vakarop jo ūgis su
mažėja 1-2 centimetrais.

T . _ -i . >: . vienam atskirai spaudos keliuJei žmogus ilgai keliauja peš-
ėias. jo ūgis smnažėja.net M “ ™”ą M “
centimetrais, nes tarp sąnarių 1U’
esančios kremzlės susiglaudžia Kasdieninėj maldoj prisime-
ir sutrumpėja žmogaus stubur- name visus, savo dalyvavimu, 
kaulio darbu ar auka mus šia proga

parėmusius.
Nek. Prad. Marijos Seserys

kis, ir neišskaičiuojąs gerų žmo
nių prisidėjimas jį dar labiau 
nušvietė draugiškumo ir pasi
dalinimo nuotaikomis. Seserys 
Įvertina kiekvieną įdėto laiko 
valandėlę, kiekvieną “greito
sios” pagalbos mostą, kiekvie
ną nuoširdų pasisiūlymą padė
ti. Bendras rūpestis paskatino 
bendrą darbą, o dabar galima 
džiaugtis bendru pasisekimo 
džiaugsmu.

Jau šventei baigiantis dėko
jome per garsiakalbį ir asme
niškai kiekvienam talkininkui, 
bendradarbiui ar aukotojui. Ir 
šiandien norėtųsi visus vardais 
ir pavardėmis suminėti. Bet tai 
neįmanoma, nes būtų bent šim
tas. Todėl visiem kartu ir kiek-

rinko naują valdybą: pirminin
kė O. Dailydytė, viceptrm. M. 
Žukauskienė, reikalų vedėja L 
Gudelienė, sekretorė A. 
Katinienė, iždininkė A. Rože- 
vifiūtė, valdybos narė B. La- 
butienė.

Rudenį, kai pradėsime nau
ją sezoną, laukiame naujų dai
nininkų, ypač jaunimo.

šis sezonas buvo baigtas M. 
Uknevičienės bute, kartu atsi
sveikinta su Monika Jonavičiū- 
te, kuri rugpiūčio pradžioje iš
skrido atostogų pas savo tė
velius Brazilijon. Choro vado
vas muz. Cibas tarė atsisvei
kinimo žodį, Įteikta dovanėlė— 
lietuviška lėlė. Vakarps pra
leistas maloniai, padainuojant 
pasikalbant Choristės dėkoja 
šeimininkei už šiltą priėmimą.

Iki pasimatymo naujame se
zone.

PADĖKA PUTNAMO SESERŲ 
RĖMĖJAM IR PADĖJĖJAM

HANSAS CITY, Kanus 66182
18 S. Bethany 
AT 1-1757

Povilas Tautvai$as laimėjo ket
virtąjį Wamsley taurės turnyrą., 
Chicagoje ir prisivijo pirmavusį dr. 
Martinowsky. VVamsley taurės var
žybos susideda iš 6 turnyrų, rengia
mų kas du mėnesiu. Kas surinks 
daugiausia taškų iš visų 6 turnyrų 
bus šios taurės nugalėtojas.

Tautvaišas rugpiūčio turnyre į- 
veikė meistrą Pundy. pavojingą eks
pertą Pehnecą ir dar du varžovu, o 
paskutiniam rate, po 6 valandų ko
vos, teigė lygiomis su dr. Martovr- 
sky, nors ir turėjo pėstininką, vir
šaus. Turnyras baigėsi Tautvaišo 
pergale, išvesta pagal pelnytų taš
kų vertę.. 1-2. Tautvaišas ir Ten- 
nant po 4% tš.. 3-4. Pundy ir dr. 
Martynowsky po 4 tš. Dalyvavęs 
fiajm^yre Kazys Ramas tesu- . si<jabrą 196g N y. TeL 441-6799.

Dabartinis stovis VVamsley taurės 
varžybų yra toks: dr. Martinovsky 
ir Povilas Tautvaišas po 16% tš.. 
kiti tolokai atsilikę. Viską lems likę 
spalių ir gruodžio mėn. turnyrai.

Chess Life, rugpiūčio nr. daug ra
šo apie antrąjį Wamsley taurės tur
nyrą, laimėtą Illinois čempiono R. 
Verberio. Dalis to turnyro buvo ro
doma per TV. Tautvaišas priėmęs 
kvietimą įeiti į Chicagos Chess Club 
vadovybę (Board of Directors).

Iš U.S. Amateur open p-bių len
telės (222 dalyviai!) matosi, jog dr. 
A. L. Nasvytis. Ohio. pelnijo gerą 
taškų skaičių, būtent 4%-2%. Kitoj 
lentelėj (Westem Open) įvardintas 
S. Maktitėnas su 4%-3% tš.

JAV komanda, dalyvavusi pasau
linėse studentų p-bėse. Čekoslova
kijoj: Zuckerman. Brooklyn; Ver- 
ber, Chicago; L. Gilden, Md.; L. 
Kaufman, Md.; W. Martis, Wis. ir 
A. Soltis. N.Y. laimėjo antrą ivetą. 
1. Sovietų S. 24 tš.. 2. JAV — 22, 
3. Anglija 21, 4-6. Čekoslovakija, 
Rumunija ir R. Vokietija po‘ 19%. 
Viso 19 varžovų.

Bobby Fiachėr. JAV didmeistris, 
pradėjo nekaip tsrpt. turnyrą Skop- 
je, Jugoslavijoj. Pralaimėjo Geleriui 
ir lygiom su jugoslavu. Po 4 ratų 
pirmavo Geler. Sov. 3%. Cholmov ir 
Matulovič po 3, Fischer 2% tš. Viso 
18 dalyvių.

Lietuvos komanda. Tautų sparta
kiadoj. Maskvoj, kovodama pasku
tinėj grupėj dėl 13-17 vietų, laimė
jo pirmą vietą, priešaky Moldavijos 
ir kt. Taigi teigė XIII v„ kaip ir 
praeitnj spartakiadoj; pažangos ne
simato.

TRENTON, NJ. 0R611
730 Liberty Street 
LY 9-9163Motina M. Aloyza, 

Kongregacijos Vyresnioji
5. A lietuviu šachmatu pir

menybės rengiamos rugsėjo 16 
ir 17 dr. Algirdo Nasvyčio na
muose, 10823 Magnolia Rd., 
Cleveland, Ohio, 44106. Pirme
nybės 5 ratų, šveicarų sistema, 

Litas Investing Co„ Ine., dalyvauja ŠALFASS registruo- 
šachmatininkaL Užsire-

----------------------------------------------- Daug kalbama apie dolerio 
0 vertės kritimą nuo tų laiku, tokius banknotus, vieną sidab-

O ŠACHMATAI kai Brooklyne už nikelį pir- 
kom alaus ąsotį. Reikia many
ti, kad infliacijos įtakoje pini
gas ir toliau slinks žemyn.

Tačiau bent laikinai atsira
do rinka, kur už tam tikrus 
valiutos banknotus duodama po 
1.10 doL ir 1.12 dol. už kiek
vieną dolerį.

Tai atsitiko, kai valdžia su
varžė sidabro rinką. Pirma bu-4 
vo galima laisvai keisti JAV 
valiutą į sidabrą. Nuo šių me
tų gegužės mėn. JAV centri
nis iždas nutarė taupyti sidab
rą. Jis parduodamas tik būti
nam naudojimui. Tačiau kas 
turi banknotus, patymėtus 
“Silver Certificate”, gali juos 96-01 114 St., Richmond Hill,

smna%25c5%25be%25c4%2597ja.net


Joseph Garszva

Markei 2-5172

OPERATORS

VAITKUS
SARMATOS ANTANAS VAITKUS, vedėjas

CLUB TRENT

KARLONAS
FUNERAL HOME

WĄNTED EXP OPERATORS

HOTEL

WANTED EXP MACHINI8T8

juozo kisiono

RLATMTAII

irjRfllift .Buy

MECHANIC 
ENGINEER

RICHARO GARDEN 
CENTRE A ttURttRY

WANTEO EXP BODYMEN 
TO WORK ON RUSES

CASEWORI$ERS M. S. W. also 
CounseUors 21 plūs full tiine yr. 
round for group homes A group 
residence. Good Salary & Personnel 
Policy (212) JAckson 2-3700 ExL21.

Tel. PL 5-4400 
Ext 214 or 224

Flfct ART LAMPS 
346 CsnoB 8L, BfOOkįj 

Tet. MA 54754 M

231 2BEOFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

8ALE8TRAINEE
NO SALES EXP.

C ATSKILŲ MT.S (— St. Agnes’s 
VUla. Ideally located for restfkil vfi.- 
cation, chapel on grounds. Kates for 
room & board suppHed on request. 
Write St Agnės Vilią, P.O. Box 447 
Wurtsboro, New York Phone 914 - 
888-1003.

WH1 train Substantial starting sa- 
tary & incetttNe toč&asta. Life in- 
come after 20 years. Nb traveL CaH 
UL 2-55O4. An eųual Opportuzaity 
Emptoyėr (M/F)

OPERATORS on ladies’ coats, lin- 
ing setters and lining makers — all 
sections. Work near home. Busy 
shop. Pleasant atmosphere. Union 
shop, Local 129 (516> MY 1-9440-1.

"M*

WANTED EXP OPERATORS on 
Ladies Coats mušt do a complete 
gannent. Steady work nice working 
čonditions work near home. Carole 
Coats Co. 678 Bart St. Brooklyn 
Tel HI 3-1470 TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 

RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISAD A Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-ee.

Manhattan homes in Tottenville pro
senis the latest in ranch. 3 bdrms 
full diningrm & built in gar, front 
porch, 41x100 plot. 323,000 Up also 
duptec. $10,000 up. 351-4506 
Verranzano Bridge to Hylan Blvd. 
7 mi south on Hylan Blvd turn 
right at Manhattan St Model House 
at 189 Manhattan St Open all day 
Sat. A Sun.

84-09 Jsmalea Ave^ VooAmve*, N. Y. 11421; VI 9-5077 
840 Graid Street, Brooklyn, N. Y. UŽU; STagg 2-4829 

Papigintomis kainomis prttaįūN užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome I namu*riėtavttkus skilandžiu* ir sūrius 
We take all orders spedal price for Wedflngs and Parties.

Tauran nuli1* *■

PHOTOSTAT 
OPERATOR

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

WANTEQ EXPOMERATORS 
ON MACHINES <■

Also exp. Collar Setters. Steady 
work. Nice woridng Conditkms. 
Sterling Coat Co, 125 5tii Avė.
Brooklyn.

CaU NE 8-7789 ask for Mr. Bušo

Outstanding buy Oceanside L.I. — 
Waterfront home 6 rooms, fully car- 
petėd buOt-in kitchen, dė luxe re- 
frigerator and all eęuipment full 
basement with fin’ed room 100x100 
fully balk headed and fenced, cent
rai air conditioning — Call owner 
(516) RO 6-4555

The Oratory School Cath preparato- 
ry school for boyš boarding for 2nd, 
3rd and 4th year day studentą also 
8th grade — new Academic Gym- 
nasium BIdg. Gradeš 8th thru 12th 
aH sports. Rev. Joseph W. Russell 
Headmaster — 14 Bėdford Rd. Sum- 
mit N J.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
ModetnUka koplyčia su 

Air Codditkm

BUYUS 
FONIKAI. HOME

Mario Teixeira, 4n 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Atreet 
Newark,NJ.07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

OPERATORS — on single needle 
sewing machine. Pleasant vrorking 
condtions. Work near home. Plastex 
Protective Pndoct* Ine, 9 Gr&Od 
SU, Garfield, NJ. 201-779-4946.

Chevrolet ta Westctaster County. 
Steady wotfc nice worfctag condltions 

5 day week 
Call 914 WO 1-5100 

Ask for Mr. Al Laimi
DECORATOR EXP. 

hLacorAoU 
ta GoldLeaf

Adolf Schrager Furnitare, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia bakty krautuvė

WANTED EXP AUTO BODY
* A FENDER MAN' 

Also Auto Patater
ExceUent salary/wprk near home 
Tri Statė Auto Ino. 2347 Coney Is- 
land Avenue Bklyn CaU 645-7373

NA8O CONSTRUCTION CORP
General Contractors. Specialize con- 
crete, brick work and stucco. Call 
day or night 286-7455 Mr. Vincent 
Naso — 39 28th Avenue Brooklyn 

» -------Old and New Work--------

CaU 453-6447 773-2494
R. G. A P. General Contractors 
See us first for Free Estimate 
PAINTING - PLASTERING 
FLUMBING - CARPENTRY 

ELECERICAl, INSTALLaTION 
202 MčDougaFSL Brooklyn, N. Y.

Steady work — work near home 
BODY RITE

57 County Avė Seacacus N J.
CaU 201-866-4919

or pert tune 
$120 salary plūs b«g tips 

Many openings in our 7 bars. 
Apply to per^on only 
any titte after 4 PM.

On Dresses 
Steady work. Good pay. Union shop 

Near RR. and bus

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

WATTS BUSINESS FORMS 
250HMtonSt,N.YX.

"267-9100

All types of carggntry finished rms, 
cement work, wąterproofing, stonn 
windows and doors. Speniai discount 
— šiding roofing and outMde house 
painting. CaU for, free estimate CL 
3-4141 Wesrich Home Ifnprovemeut 
Corp. FHA loans. arranged.

Refrigeration License Eastside 
Hotrf in MMtovm.

Salary 3149J8
40 hours from 4 PM to 12 midnight

OPEN TIME 
MODERN INJECHON 

moLcing Machines 
2 oz.thra46oacapRefty 

LEN PLASmCS —516-248-3410

WANTED 3 |QEN start work nbw 
imirripfhateiy $125 up N you 
ųiia&y no exp the wbrifc ishotheaVy 
age banter ear necessary ttae 
for inieryievr 914 DI 3-8906 or kp- 
ply TILO CO INC 489 itorfii St. 
MkkfldtoPn N.Y.

AMrich’b Laitf <y The Bky Adiron- 
dacks Bottoh aita» Enjoy the beau- 
tiful view of Lake George fran our 
recently insttDed mrimming pota 15 
aers of prtvacy—baven for chUdreti, 
2-4 bedbnns, Mtchten, Uving rm, bath 
$70-150 wk. Ori 518*646-0788, Vrfte

Hunter Lake Lodge, ParksviUe, N. 
Y. Exit 98 on Rfce. 17 (Quickway) 
Swim Boai, Fish, Baceway etose by. 
Bms hskpg Cottages Bar-Liquor 

nises. Ratas start $9 per 
meals a day. Tel. 914 

292-4269 Prop. James W. Cozzette.

1 Second Ctass 
Steady work Funtime 

MICRO INST 
127 Btagi Rond taąttoe NX

ORIVE INN RESTAURANT Hgh- 
way ^206 Sussex County beautiful 
ayėa, busy foėattoii exčellent Income 
ideai for partnere or family, fully 
eąuipped and stocked mušt be sėėn 
too appreciate mušt sėli due to Hl- 
ness no reasonablė offer feftised — 
call owner 201-948-9921

29S ffiray
celto, N.Y. Open 7 days 

914-7W5430

Emity-Kay Bridal Saton 885 B*way 
bet 41st * «2d Bayotme FE 9-8826 
Custtan mada ipdividually styied 
Bridal and Brides-maids gowns. Fbr 
initaėffiate tais ian W«ddtags priced 
fttari a tow $69 Ready-made gonvns 
in stock at toweet prices!

Skilled & Semi skillęd 
AIRCRAFT A AUTOMOTIVE 

Electric A hydrauūc mechanics in- 
terested in cross training to aireraft 
testing equipmeiiL Interesting A 
challefiging work A good bėhfeflts.

Director of Manufacturing 
P.O. Box 5$>, Rye, N. Y.

oreafl (914) 937-5300 ext 745 or 746

; ' -m,-.?--*
TOHACK

CANCBU « CHANC«
Tek

REPAI R MAN —
Electric Motors 

FuDy Experienced 
CatlOL 8-3440

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

CO 6-4120

BUYING 
SILVER CERTIFICATES 

, Any Con&tion — AiųrQuantity 
PAYING 28% 

OYER PACE VALUE 
Free gift for thoše asking forj 

STAN KOPKĮN 
Bring in or sūp any amount 
for immedtate paymėšt to: 

RIO CO1N CORP. 
“THE COIN CITY“ 

1147 6th Ave.‘(44-45 St.) NYC 
’ - - -m 8-2tft.'- ■ 

(also want single ėsta, roiiBjvooCs)

DABAR: 336 East 86thStreet (tarpiir2 Avė.) N. Y.C. 
TR 1LA4AA

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

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue 

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Čambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas cfienų ir naktj. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauta Catabridge ir 
Bostono kolonijas žemlaustointo 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

GROOMING A BOARDING 
Ali Breėds 

GLEN JOVlN KENNELS 
Route 15 Lafayette N-I. 

Irish Setters for Sale 
Can 201 - 383-5016

EXPO 67 ntodern apartments near 
■Mitreal BotasMl CMtdem, 15 mm 
by bus and Metro to Ezpo 67 stte— 
d&ect eoune^fotta Rttataureš A fe- 
tarvtaiotk ettpk «> rtattast. MMot Ap- 
artmtats (ffįįį ĮBA Smę* SHe^ 
taooke 8L Montnal, CtaMda — Ta.

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRTTAIN, CONN.

i du i



PADĖKA

konkursų laimėtojam.

IZABELĖ MISIŪNIENĖ

MASPETHO ŽINIOS

NEWARK, NJ.

marti Julija
Richmond Hill, N. Y.

Janina Liustikaitė, iš Toron
to, atostogaudama buvo susto
jusi New Yorke. Lankėsi Dar
bininko redakcijoje. Ji yra so
listė, dainuoją ne tik lietuviam, 
bet ir kitų tautų koncertuose. 
Sustojus buvo pas savo drau
gę Albiną Uknevičiūtę Wood- 
havene.

J.Pipiras, Liet Pilie&i Klubo, 
sek. J. Svikla, AtL raj. vadei- 
vės atstovė ps. Ramutė Lota. 
AtL rajono vadeiva ps. J. Sta- 
rėnas atidarė 12-ją sporto šven-

Juozas Misiūnas, vyras 
sūnus Raimondas

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

kelionę į SfluvoskoplyčiąWa- 
sbugtjnbšventovėjesekmadto- 
nį pę Šiluvos šventes (L y. po 
rup. 8J. Šiais metais maldųnn- 
kų tettonė ruošiamą rugsėjo

Artėjant jaunimo šventei,

tyčioje, 680 Bushwick 
Biooklyn, N.Y. ...

Dailininkams buvo paskelb
tas konkursas nupiešti 4 daly
kėlius kitų metų Lietuvių Ben
druomenės seimui. Konkursą 
paskelbė Jungtinis Finansų Ko
mitetas. Piešinius reikia jteikti 
iki rugsėjo 1 d.

Ši sukaktis ypač skaudi tuo, kad šiemet sueina lygiai tiek 
pat metų -nuo jos mirties, kiek metų mes gyvenom musų 
bendru saulėtu gyvenimu.
Prašau mūsų prietelius prisiminti Leonę maldoje. Gedu
lingos Mišios bus T. Pranciškonų vienuolyne, Brooklyne, 
šeštadienį rugpiūčio 19 dieną 9 vai.

WV_-------»S--------f . ----

tete, taip pat yra ir “Lietuvių 
Dienų” redakcijos narys. Iš 
New Yorko išvyko į Montreą- 
li aplankyti pasaulinės parodos.

Daugiausia . taškų surinko 
Bostono vienetas — 63, n vie
tą — Worcesteris su 58 taš
kais, m- vietą — Hartfordas su 
50 tšk., ketvirtą vietą New 
Yorkas su 19 tšk.', ir penktą 
vietą ;—Providence su 11 tšk. 
Pereinamoji rajono taurė ati
teko Bostonui.

Sesių rungtynėse I vietą lai
mėjo Hartfordas, surinkęs 21 
tašką, antrą vietą — New Yor
kas (15 tšk.). 1

Laimėtojai buvo apdovanoti 
taurėmis ir pažymėjimais.

šeštadienio vakare Worces- 
terio brolių ir sesių iniciatyva 
buvo pravestas Joninių laužas 
su vaidinimu, po to buvo šokiai.

šventė buvo baigta sekma
dienį su himnais. Padėka ten
ka Maironio parko vadovybei 
už globą ir tėveliam, už para
mą. Dėkojame Worcesterio Ne
vėžio tunto skautam ir jų va
dovam. Jaunimas skirstydama-

Jau metai praėjo kai ne
gailestinga mirtis pasisavi-

Juczas Tininis, iš Los An
geles, Calif., buvo atvykęs i

60iki nig- 
piūčio25d. prisiunčia užstatą 

GL 2-3923 10 dol. asmeniui. Autobusas sn- 
GL 5-7281 stos prie Met bafegrSų Etiza- 
__________ X ii HŪŠMJS Šilu- ;

va koplyčioje bus laikomos 3 
vai popiet Visos parapijos A- 
naerikojeyra raginamos ruošti - 
phhirgjyiK tą dwmąįWswhing- 
toną. Vietoje visais ^reikalais 
rūpinasi kun. Kazimieras Pūge- 
vičus. Kunigy Vienybės Centro 
Valdyba.

LSS. Atlanto rajono 1967 
rajoninei “Vyties” stovyklai į- 
rengti L.B. Worcesterio apylin
kė paskyrė $50.00, ir L. M. F. 
New Yorko Klubas $25.00. 
Šiom organizacijom už taip rei
kalingą paramą tariame nuošir
dų skautišką ačiū! Stovyklos 
“Vytis” vadovybė.

Atidaryme visus sveikino vie
tos tuntininkas v. s. Molis, 
tėvų kom. pirm. J. Palubins
kas, Maironio parko vicepirm.

be jų. Centralinis šildymas, šil
tas vanduo, šviesa, gazas, vir
tuvė ir kiti patogumai. Arti au
tobusas ir Canarsie linijos De-

AUTOBUSAI Į 
WASHINGTONĄ

Lietuviu jaunimo išvyka (pik
nikas), rengiama LB. N.Y. apy
gardos valdybos ir jaunimo or
ganizacijų, įvyks ne rugpiūčio 
26, kaip anksčiau buvo skelb
ta, bet rugsėjo 9, šeštadienį, 11- 
5 vai. Sunken Meadows State 
Parke, LL, N.Y. Programoj dai
nos, žaidimai, sportinės varžy
bos. Geriausiai pasirodžiusiem 
bus įteiktos dovanėlės. Visas 
jaunimas (nuo jauniausio iki 17 
m.) bus pavaišintas, bet tėvai 
prašomi atsivežti savus užkan
džius. Neturintiem susisiekimo

kuri Įvyks rugsėjo 9 Sunken 
Meadows parke, LB NY apy
gardos valdyba paskyrė $50.00 
vaiku vaišėm ir dovanėlėm

Ona Bačauskaitė-Žukienė mi
rė liepos 29 okupuoto j Lietu
voje. Palaidota, rugpiūčio 2 Bai
sogalos parap. kapinėse. Už jos 
vėlę bus atlaikytos šv. mišios

Maloniai dėkojame visiem rugpiūčio 26 d. 8 vai. ryto tė- 
pikniko dalyviam, atsilankiu- vų pranciškonų vienuolyno kop- priemonių, jos bus parūpintos.

Avė.

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

New Yorką ir sustojęs pas dr. 
V. Paprockus. Jis lankėsi Dar
bininko redakcijoje ir papasa
kojo apie gyvenimą Los Ange-

Širdyse turėsime, kol gyvi 
būsime. Su gailesčiu Tavo 
kapą dažnai lankysime.

Už a. a. Izabelės Misiūnie
nės vėlę gedulingos mišios 
bus aukojamos rugpiūčio 18 
d. 9 vai. Angelų Karalienės 
bažnyčioje, Brooklyne.

• Nuliūdę

Vytautas Alseika, žurnalistas, 
šiuo metu sustojęs New Yorke, 
lankėsi Darbininko redakcijoje. 
Jis nuo'.rugsėjo 1 pereina 
dirbti į Draugo dienraštį Chi- 
cagoje. Redaguos pirmą pusla
pį — politines žinias. Ilgametis 
to puslapio redaktorius kun. K 
Baras iŠ darbo pasitraukia.

Pasaulio Lietuvių Gydytoję 
Draugijos suvažiavimas vyksta 
rugsėjo 2-3 Clevelande. New 
Yorko gydytojai organizuojasi 
aktyviai dalyvauti.

Leonardas Valiukas, iš Los 
Angeles, Calif., Rezoliucijom 
Remti Komiteto pirmininkas, 
dalyvavęs Lietuvos Vyčių sei
me Daytone, Ohio, buvo atvy
kęs į New Yorką Įvairiais or
ganizaciniais reikalais. Jis lan
kėsi Darbininko redakcijoje, 
papasakojo apie savo veiklą. 
Šiuo metu jis yra ir “Į Lais
vę” žurnalo redaktorius. Žurna
las spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Iš New 
York L. Valiukas išvyko Į Hart
fordą, vėliau Į Philadelphiją, 
Chicagą ir Los Angeles.

L. B. N. Y. apygardos val
dybos posėdis Įvyko rugpiūčio 
7, R. ir A. Šidlauskų namuose. 
New Yorko apygarda globos 
penktos tarybos pirmą sesiją, 
kuri Įvyks Statler Hilton vieš
buty rugsėjo 23-24. Posėdy bu
vo aptarti šios sesijos globos 
planai. Rugsėjo 23, šeštadienį, 
numatoma suruošti banketą su 
menine programa vienoje pa
ties viešbučio salėje.

A. a. gen. konsului Vytautui 
Stašinskui mirtis, N. Y. apygar
dos valdyba nutarė vienoj vai
niko paaukoti $100.00 Lietuvos 
Fondui jo vardu.

Bostono Dramos Sambūris 
spalio 8 atvyks į New Yorką 
ir Darbininko metiniame paren
gime suvaidins Petro Vaičiūno 
5 veiksnių komediją ‘“Nuodė
mingas angelas”. Režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė.

Dail. Vaclovo Rato kūrinių 
paroda numatoma surengti N. 
Y. šių metų rudenį. Dailininkas 
yra grafikas, gyvena Australijo
je? šiuo metu Nėw Yorke pas 
tetą , vieši jo duktė Ramona 
Rataitė, balerina, kuri ir rūpi
nasi tėvo paroda.

Antanas ir Marijona Kobor 
(Kabaskinskai) su dukra Nancy, 
iš Port Washington, LL, daly
vavo Lietuvos vyčių seime Day
tone, Ohio. M. Kdber buvo iš
rinkta į valdybą sekretore, o 
dukra Nancy buvo išrinkta pre
zidiumo sekretore. Kober šeima 
su M. Rusiene ir p. Kizniene 
atostogauja tėvų pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkporte.

Ieškoma moteris, kuri galėtų
apsigyventi Bayside, Queens, Išnuomojami 2 kambariai su 
šeimoje, kur galėtų priorėti .baldais ir atskira Įėjimu/prie 
senutę. Informacijai skambiu- gero susisiekimo, East New 
ti vakarais po 7 vaL teL BA 4- Yorke. Pageidaujamas vyras. 
0104.

Tuo reikalu skammbinti Z. Rugsėjo 10 rengiama kelionė *v- or"
Dičpinigaičiūi 277-6965. L B. autobusais į. Washingtoną. Ke- kestro dalyviai rugpiūčio 5 grj- 
New Yorko apygardos valdyba lionė ten ir atgal — 10 dol. as- žo iš ekskursijos po Kanadą, 
apmoka visas susidariusias iš- meniuL žmonės bus paimti Ekskursantai kelionėje išbuvo 
laidas ir ragina visus tėvus leis- nuo šalinskų šermeninės ir nuo dienų ir per tą laiką ap- 
ti jaunimui (nežiūrint kokiai or- Maspetho ir Brooklyno (Apreiš- Įankė įžymias vietas Montrealy- 
ganizacijai priklauso ar visai kimo ir Angelų Karalienės) baž- J® apylinkėje. Dalyvavo 50 
nepriklauso) plačiau susipažin- nyčių. Bilietus galima užsisaky- asmenų. Ekskursijai vadovavo 
ti ir pabendrauti prieš naujų ti pas M. Šalinskienę ir klebo- ^un- J- Svirskas.
mokslo metų pradžią. Laukia- nijoje iki rugsėjo 8. Autobusai . Trapista* kun. Balkauskas 
ma visų jaunuolių iš New Yor- išvažiuoja 7 v.r. ir grįš apie 11 birželio pabaigoje grįžo po dvie- 
ko ir apylinkių. Panašią išvyką v. nakties. jų metų studijų Romoje ir ke-
būtų galima padaryti metine ‘ 1 ii®8 savaites apsistojo pas savo
— tradicine lietuvių jaunimo i«i<ftuAe caoaac mamą So. Bostone, kur pagel-
švente. — Rengėjai. ? « - • . bėjo šv. Petro parapijoje. Už-

■■■ ........ ■■■ 68 03111111 b^gęs studijas, įsigijo te<ūogi-
- , . . . Bostone, Mass., reikalingas ve- laipsnį. Užbaigęs

Prenumeratoriai, pakeisdami dęs sargas, sugebąs daryti rei- atostogas, liepos 30 išvyko at-
savo adresą, prašomi adminifh kalingus pataisymus, dažyti, va- j
racijai pranešti ne f9c naują, lyti ir kt. Duodamas naujas Mass / -
bet ir seną adresą. Taip pat z $155 vertės butas ir iki $400 
neužmirškite pridėti pašto zip per mėnesį algos. Gyvenimo M «

aprašymą su rdromendacijo- įsikūrusios Bedford, N. H.,
mis siųsti: 334 Harvard St. rugpiūčio 20 ruošia metilų pik- Apte., toj 330 Iterart St, "‘M viemKOj™. sodyto*

nuo 12 vaL iki 8 vai. vak.

les. Jis yra filologas, senųjų 
graikų ir lotynų kalbų specialis
tas, šiuo metu dėsto lietuvių 
kalbą Los Angeles universi-

leškoma darbo sargui, galin
čiam dirbti prie apartmentų. 
žiną prašomi paskambinti EV 
7-3830.

Antanas Visminas išvyko ap- 
lankyti sūnaus^Karimiero,: giri- EXPO 87 Motilrealyjo^ 15 
muko, kuris gyvena Oregono 1,00 ^4* privačiai išnuo- Ma« 02139.
valstybėje mojanu didefi, patogūs kamba- .

Elena Petkute rugsėjo 2 su- virtuve. Grupėm ir pa- Skubiai reikalingas Hnotipi- 
siruokia su Jonu Hettrich. Vasarnamiai Lauraiti- ninkas Beturiu - anglų kalbo-

Daiva Audėnaitė rugsėjo 9 ** ,
snštaokia su Sigitu Banaičiu. ^Msakyti S anka- ' Kreiptis: Lietuvių Enoklopedi-

Klebonas išsiuntinėjo laiškus to- Gaurys, 7730 Broadway, La ja, 361 W. Broadway, So. Bos- 
panpiečiam apie naujus litur- SaHe» Montraū, Canada. ton, Mass. 02127 Tel (617) 
gijos patvarkymus. Laiške jflra- Telef. 366-8528. 268-7730
nešė, kad bus įvesta daugiau 
lietuviško giedojimo. J

tnjas savaitinių aukų' vokelius 
Mrina^mn metam. . Daugelis 
pėrUpiečių jau sugrąfino jiem 
išdalintos informacijos lapus, 
bet dar kiti jų negrąžino. Para
pijos klebonas prašo šiuos la
pus sugrąžinti, nes svarbu pa
tikrinti adresus. * 4

.Bostono Žalgirio tunto skau
tai rugpiūčio 12 užbaigė savai
tės stovyklą, kuri buvo ^su
ruošta amerikiečių stovyklavie
tėje prie Adams ežero, New 
Hampshire. .Vadovavo s. Sau- 
laitis, S J. Su bostoniečiais kar
tu stovyklavo ir Brocktimo 
skautai.

tėvai marijonai Thompson, 
Conn., rugpiūčio 27 ruošia Ma
rijos šventę. Pradedama mišio- 
mis 2:30 v.p.pC mišių proce
sija į Marijos šventovę, kuri yra 
įrengta vienuolyno sodyboje. 
Bostoniečiai šioje šventėje ža
da gausiai dalyvauti ir net ruo
šiamam sudaryti specialų auto
busą.

Lietuvi* inžinierius R. Beder, 
dirbąs Revera cukraus valymo 
ir pakavimo fabrike, šv. Petro 
parapijos vedamiem Blitz paren 
giipam iš savo darbovietės 
parūpino gražią dovaną —2000 
krepšelių cukraus. Sis cukrus 
bus vartojamas Blitz parengi
mų meto, kai dalyviai yra vai
šinami kava.

Whi«t parengimai pradedami 
rugsėjo 9. Jie ir šiais metais 
vyks šeštadienių vakarais nuo 
7:30 v.v. parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės. Juos rengia 
moterys.

Registracija į šv. Petro pa
rapijos mokyklos pirmąjį sky- 

sis žadėjo vėl kitais metais su- rių ir į vaikų darželį pradeda- 
grįžti ir vėl išbąndyti savo jė- ma rugpiūčio 28 ir vyks iki rug- 
gas sporto srityje. L. M. sėjo t. Kandidatai registruoja

mi seselių vienuolyne 488 E. 7- 
ta gatvė nuo 10 vai. ryto iki 4 
vaL popiet

no mylimą žmoną-motiną 
Izabelę Misiūnienę.'

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

Ilsėkis, mylimoji Izabele, 
mes Tavęs neužmiršime.

Ką tik StertM naujas Reto
riškų dainų rinkinys “SU DAL 

.. NA”. Iki šiol buvusios panašių 
šrč. Trejybės parapgos me- rinkinių laidoa išsibaigmioa ar 

tinispiknikas jvykrtasrinnadie- berandamos. Naujas
nį, rugpiūčio 20 Lietuvių Las- kišeninio forinato,
vb Parke, 340 šfitchefl Avė., atapausdintas «tg*
Linden, N J. ___ popieriaus. Dainas ihrinko

Pikniko pradžia I v. popiet. ęj^iBna Sinrakonienė. Rinkiny- 
Nw 4 vai. gros Gutankų lie- j, yro 332 popnliarios BefaivB- 
tjrittas orkestras. Veiks taros ko, ^^yMoee
Ir uftandinė. Taip pat tas ir d,hwi storio. Ria-
įtakttaimėjtaH!. propieĮtai, S 2M. p»
dmgai ir kaimynai išarti ir to- nm<ttng* ttetariBm
Ii Mediami piknike dalyvauti ^stan rinkinį galima Mgyti 
kparemti parapijos reikalus. ,4^^
Fdm skiriamas smNMi parapi- , nerbtoinkn administracijo- 
jaitolom mokėti- gjg wmougbby Avė., Broo-

siem ir prisidėjusiem prie Lie
tuvos atsiminimų radijo ir Dar
bininko išlaikymo. Ypač dėko
jame prisidėjusiem darbu ir do
vanom: Bronei Venskienei, Ci
nai Skurvidienei, Jadvygai Vyš- 
nienei, Jadvygai Wanat, Ed
vardui Herbert- Arbačiauskui, 
talkinant gauti gražią vietą 
piknikui. Petrui Lisauskui už 
autobuso suorganizavimą bei 
Marytei šalinskienei už prisidė
jimą ir S. G. Market už dova
nas loterijai. Rengėjai Jokūbas 
J. Stukas ir T. Petras Baniū- 
nas, OL’.M.

nų viemiaiyąo Brooklyne —$- 
vaL popiet Prašoma nestoMto- 
ti ir., vežtis kuo mažiau daiktų.: 
Įsidėti piBriybės dokumentus.T 
Dėl infmrmacijų kreiptis: Dariu- 
ninkas, 910 Willougyby Avė., 
Brooldyn, N.Y. TeL GL 2-2923, 
vakarais GL 5-7068 arba pas?
M. Šalinskienę VI 7-4499. -

PręL ‘j, BaUtūna*, Jungtinio2 
Finansų Komiteto pirmininkas, 
vykdydamas komiteto nutari
mą, išsiuntinėjo eilei dailinin
kų laiškus, prašydamas paauko s 
ti paveikslą loterijai, kuri bus 
kitais metais Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo meto. Iš 
loterijos norima sudaryti lėšų, 
kad būtų galima kuo efekty
viau paminėti Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukaktį. 
Dailininkų pranešimo laukia
ma iki rugsėjo 1, nes ruošiama-/ 
si spausdinti laimėjimų bilietus, 
kur bus pažymėta ir paveikslus 
aukojusių pavardės. Paaukotus 
pavmkslus reikės įteikti tik ki
tais metais prieš pat seimą, 
kur numatoma ir suaukotų pa
veikslų paroda. Pasižadėjimus 
aukoti paveikslą dailininkai 
prašomi siųsti adresu: United 
Lithuanian Finance Committee, 
29 West 57 Street, New York,
N. Y., 10019 (dp)

Atlanta rajono skautą sporto švente 
<' Birželio 24-25 Maironio par
ke, . Sbrewsbury, Mass. (prie 
Worcester> įvyko skautų, skau
čių ir vilkiukų sporto šventė. 
_ Dalyvavo' virš 100. ^>ortinin- 
kųių iš Bizabetho, N. New 
Yorko, Hartfordo,, Bosttmo, 
Brocktono, Providence. Buvo 
daug ir šiaip svečių, kurie pra
leido savaitgalį su jaunimu.

Savo labai puikiame parke 
šią šventę rengia kiekvienais 
metais Worcesterio Nevėžio 
tunto skautai, vadovaujami v. 
s. Petro Molio. Jam talkinin
kavo vadovės, vadovai, tėve-

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol, persiunti- 

Kalb stotis. Arti paštas, parkas, 9l?
krautuvės. RamiTrJ>iJas. 20 Ave ’ B^ookly,,’ N'

minučių iki New Yorko. Kaina 
35-50 doL mėnesiui. Rašyti: V. 
Geibavičius, 73 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11237. Telef. 
EV 6-0923. Skambinti nuo 6-7 
vai. vak.


