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Ar didžioji bendruomene virsta ligota bendruomene?
Praturtejįipias padaręs žmones abejingus 
viskam, išskyrus automobilius, televizijas

U. S. News and W. Report 
rugp. 28 praplėtė aliarmą dėl 
Amerikos bendruomenės, apie 
kurią šen. Fulbrightas atsilie
pė: "Didžioji bendruomenė 
virsta ligota bendruomene".

Tos “ligotos bendruomenės” 
ženklais nurodoma:

1. PraturH ~ 
rugpjūčio. 14 
gyvenančių 
čius nuo 19 
proc. Vis dau;
kių, kuriem reikia dviejų spal
vinių televizijų, maudymosi ba
seinų, daugiaūįnei po du auto
mobiliu garažuose.

2. Socialines atsakomybės 
ne jautimas. -4 Turtėjimo me
tu tebėra betgi 8 mil. gyvenan
čių iš socialinės globos. Gyve
nančių ne tik dėl skurdo, bet ir 
dėl atsakomybės nejautimo,

Rūpestis, kad rasines riaušes galinčios 
pražudyti mūšy kraštą

Kongreso teisinėje komisijo
je rugpjūčio 22 liudijo John A. 
McCone, buvęs ČIA direktorius 
ir buvęs pirmininkas komisi
jos, kuri tyrė Watts, Los Ange
les, riaušių priežastis. McCone

mūsų kraštą". Sakė, kad poli
cija gali riaušes nuslopinti. Ta
čiau paliks klimatas apnuody
tas keletui metų.

Newarko majoras Hugh J. 
Adonizio atsakomybę kreipė į

reiškė nuogąstavimą, kad "rasi- bendruomenės narių egoizmą, 
nė problema, jei nebus rastas socialinės atsakomybės stoką, 
s p r ė n d i m a s, gali suskaldy- “Turtingi amerikiečiai labiau 
ti bendruomenę ir pražudyti rūpinasi nusipirkti vasarvietę,

sportinį automobilį savo studi
juojančiam sūnui ir antrą spal
vinę televiziją negu reikalu pa
sidalyti savo turtu su skurstan-

Esą bendruomenės abejingu
mas ir ignorancija turi būti la
biau kaltinama dėl lėšų stokos 
miestų pažangos programom 
negu Vietnamo karas. Esąs taip 
pat mitas, kad “skurstantis ar 
negras ar bet kas kitas ga
lės nusikratyti neturtu, gauda
mas politines galias”.

TARP KINUOS IR ANGLUOS: santykių nenutrauks
Pekinge raudonoji apsauga 

rugpiūčio 22 padegė Anglijos 
atstovybę, atstovą ir atstovybė
je buvusius tarnautojus prieš 
visą minią apdaužė. Atstovybės 
tarnautojai, jų žmonos, vaikai 
paskui buvo priglausti kitų

kraštų atstovybėse. Tai buvo ki- riam uždraudė išvažiuoti iš An- 
nų atsilyginimas už .tai, kad glijos be Anglijos vyriausybės 
Anglija atmetė Kinijos ultima
tumą atšaukti 3 komunistinių 
laikraščių uždarymą 
Konge. Atsilygino ir Anglija: 
Kinijos atstovybės Londone na-

leidimo. Jie tegali judėti 5 my
lių spinduliu. O tų pareigūnų 

Hong esą 50-60. Vyriausybė pareiškė 
nesirengianti santykių nutrauk
ti.

Anglija viena iš pirmųjų pri-

VIETNAME—bombos į Hanoi
Amerikos lėktuvai rugpiūčio daugiau iš Kongreso, iš N. Y. 

21, 22, 23 puolė taikinius prie
. pat Hanoi — daugiausia trauki
nius. Neteko 11 lėktuvų.

Nuo bombardavimo pradžios
Amerika neteko viso 658 lėk
tuvų; oro kautynėse jų žuvo 24;

Times bei N.Y. Post, kurie žiū
ri kaip ir Kinijos provokavimą.

pažino kom. Kiniją 1949. Aiš
kinosi tada, kad nori turėti ste
bėjimo punktą, nori plėsti pre
kybinius ryšius. Tie ryšiai a- 
pyvartos davė apie 90 mil. dol. 
— tiek, kiek su Rodezija.

imas. —Pagal ’ 
ftatistiką skurde 
herikiečių skai- 
0 sumažėjo 25 
au ir daugiau to-

akivaizdus to
auga:

AR TURITE GIMINIŲ TĖVYNĖJE...
Jei taip, tai esate taikinys komunistų propagandai, 
stiprėjančiai tarp visų tautinių grupių

už laisvojo pasaulio ribų ir čion 
gabenami imigrantam. Lietu
viam yra skirtas Vilniuje lei
džiamas savaitinis Gimtasis 
kraštas, o taip pat Berlyne 
spausdinamas (nors adresas nu
rodytas jau vakarų Vokietijoje) 
mėnesinis Nemuno kraštas, lat
viam Rygoje leidžiamas mėne
sinis Dzimtenes Balss ir nepe
riodinis Memmingene leidžia
mas Daugava, estam savaitinis

Sovietinę infiltraciją, kurią 
matome tarp lietuvių laisvaja
me pasauly, patiria ir kitos tau
tinės grupės. Tai plačiai atvaiz
duoja ACEN NEWS, Pavergtos 
Europos Seimo laikraštis, lie
pos — rugpiūčio nr.

Seni ir nauji imigrantai ir iš 
jų kilusi naujoji karta, vadina
mos etninės grupės — rašoma 
minėtame laikrašty — yra kliū
tis komunistų pastangom už
valdyti pasaulio opiniją. "Kol Kodumaa (Tėvynė). Tokius lai- 
•migraci ja tebėra organizuota kraščius taip pat leidžia Len-

4. Moralinių vertybių per- ir taria savo balsą, komunisti- kijos komunistai, Rumunijos ir 
vertinimas. — Nesą nei pašto- niai režimai negalės įtikinti kt.
vios tiesos nei pastovios mora
lės. Tad įstatymų laužymas ir 
smurtas imama pateisinti, kal
tinant įstatymo vykdytojus bru
talumu. Vyriausio teismo as
mens laisvių pertemptas gyni
mas nuvedė į bendruomenės 
teisių nuvertinimą ir į anarchi
ją. Asmeninės moralės nuverti
nimas pastūmėjo vienus į sve
timo turto pasisavinimą, sveti
mos gyvybės negerbimą, porno
grafijos išplitimą, jaunimo nu
sikaltimų padidėjimą nuo 1950 
iki 1966 net 54 proc., pastū
mėjo jaunimą į naują gyveni
mo stilių — “hippies”, kuriar 
me vyrauja ne darbas, bet 
“taika” ir “meilė” su narkoti
kais.

Aliarmas dėl bendruomenės

Vakarų valstybininku, kad jie ' 
(tie režimai) tikrai atstovauja 
žmonėm, kuriuos įie valdo". 
~ O tokių Imigrantų laisvame 
pasauly yra 20 mil. Tai jėga. 
Jai sunaikinti komunistai ima
si taktikos, kurios metodus mi
nėtas laikraštis ryškina tokius: 

1. Kelti nepasitikėjimą tarp 
naujosios ir senosios imigraci- vynėje ir palaiko su jais ry- 
jos, tarp senosios ir naujosios 
generacijų, 2. kurstyti prieš eg- 
zilinius veikėjus, skelbiant juos 
nacių koliaborantais, karo nusi
kaltėliais, 3. kaltinimais apie 
žiaurumus su žydais sukursty
ti laisvojo pasaulio žydus prieš 
ištisas etnines grupes, 4. jauno
sios generacijos žmones, ne
mačiusius komunistinio režimo 
praktikoje, palenkti režimo

Dr. Jdsef Lettrich, buvęs slo
vakų demokratų partijos pirmi
ninkas iki 1948, iki Čekoslo
vakijos komunistinio pervers
mo, kalba specialiai apie ko
munistinę propagandą tarp če- 
koslovakų. Esą visi emigrantai, 
kurie tik turi giminių savo tė-

šius, yra galimi komunistę pro
pagandos taikiniai. Tai reiškia: 
juos komunistai nori panaudoti 
savo propagandai — jei ne ak
tyviai prieš kitus tautiečius, tai 
bent išjungti juos iš veiklos, 
nuginkluoti, duodami suprasti, 
kad tai gali atsiliepti jų gimi
nių likimui.

Užsieniuose esantiem čekos- 
lovakam leidžiamas 12 puslapių

Del Vietnamo

Naujas ir senas drabužis Brooklyno vienuolėm, kurios dirba ligoninėse, 
nailaitynuose, prieglaudose

kiti buvo nušauti gynybos iš že
mės. Oro kautynėse š. Vietna
mas neteko 84 Migų.

Dėl poros lėktuvų, kurie bu
vo numušti Kinijos teritorijoje, 
mažiau reakcijos iš Kinijos,

dėl patogumo gyventi be savo 
darbo iš svetimo darbo.

3. Įstatymo negerbimas. — 
Riaušės yra
ženklas. Jų skaičius
1964 buvo 15 rasinių riaušių,
1965 tik 6, bet tarp jų garsios 
Watts riaušės su 34 užmuštais,
1966 riaušės 38 miestuose, jau
1967 išsiliejo 115 miestų.

sukilo ryšium su rasinėm riau
šėm. Bet jeigu bendruomenė 
darosi “ligota”, tai lieka neat
sakytas ir nesvarstomas klausi
mas: ar dėl tos tariamos ligos 
įkalta pati bendruomenė, ar 
jos vadai, bendruomenėje pa
skleidę nesveikatos sėklas, ne
apsaugoję bendruomenės nuo 
naikinimo iš šalies?

naudai, aiškinant, kad padė- magazinas Ceskoslovensky 
tis rytų Europos kraštuose “su- svet. Jame keliamas Čekoslova- 
liberalėjusi” — jei buvo žiau
rumų, tai už juos kaltas esąs 
“asmenybės kultas” (Stalinas), 
bet dabar to nesą.

rinkimy
Į Kongreso kai kurių narių 

kritiką, kad P. Vietnamo rinki
mus vyriausybė klastojanti, at
sakė min. pirmininkas Ky laiš
ku viceprezidentui H. H. 
Humphrey ir Atstovų Rūmų pir 
mininkui McCormackui. Ky at
metė kaltinimus, vadino juos 
kenkimu bendram reikalui.
Tai Kongreso narių liberalų 
(Fulbrightas, R. Kennedy) neap- 
rimino. Min. pirm. Ky ankstes
nį siūlymą, kad Kongresas at
siųstų savo stebėtojus į rinki
mus, senatas atmetė. Bet pre
zidentas sutiko ir rugpiūčio 23 
paskelbė, 
stebėtojų.

DE GAULLE TEBĖRA 
TVIRTAS

Prancūzijos vyriausybė rug
piūčio 23 paskyrė padidintą pa
ramą “Kanados prancūzam išsi
laikyti ir išplėtoti savo asme
nybei”. Tai nauja demonstraci
ja Ouebecko savarankumui pa
remti. Kanados min. pirm. 
Pearsonas pareiškė, kad tokia 
parama neprieštarauja susitari
mui.

Pačioje Prancūzijoje, kur de 
Gaulle buvo aštriai kritikuoja
mas, jis vėl suskaldė savo kriti
kus. Po nepriklausomų respu
blikonų pirmininko V. G. d’Es- 
taing kritikos trys tos partijos 
ministeriai pareiškė solidaru
mą šu de Gaulle.

....—i Tarp demokratų nuogąs- 
taujarųą, kad rinkimuose res
publikonai gali laimėti naujas 
31 vietas, kad galėtų kontro
liuoti atstovų rūmus. Tai būtų 
pirmas kartas nuo 1954. De
mokratai norėtų atgauti 47 de
mokratus, prarastus 1966.

— George Meany, unijų 
deracijos prezidentas, pasis 
už suvalstybinimą tų f 
kuriose draudžiama 
kam streikuoti vardan \ 
sios gerovės.

— Amerikos pašto rinklia
vos pakėlimas iš 5 cn. į 6 ir iš 
8 į 10 duos valstybei 535 mili
jonus.

— Kongresas, tikima, pa
tvirtins, kad Washingtono, Vai
nikų, Nepriklausomybės, Vete-

....— Socialinis draudimas, jei 
senatas tvirtins Atstovų Rūmų 
priimtą 12.5 proc. padidinimą, 
iš 44 dol. mėnesiui pakils iki 
50 dol. — tai minimum, ir iš 
145 dol. pakils iki 164 — tai 
maksimom.

— Kalifornijos universiteto 
regentai remia gub. Reagan 
projektą įvesti 2Z2 _

— Sovietai rugpiūčio 23 pra
nešė Amerikai, kad jie pasiren
gę pasirašyti atominę sutarti 
Ženevoje 17 valstybių konfe
rencijoje.

— Persijos šachas Mohamed ranų ir Padėkos šventės būtų 
Riza Pahlevi rugpiūčio 22 po- perkeltos į pirmadienius. To
rai dienų atvyko į Baltuosius labiausiai nori pramonės vado- M už mokslą. Lig šiol buvo ne- 
Rūmus. vai. mokamas.

mokes-

Lietuvių enciklopedija angliškai eigoje
Lietuvių enciklopedijos leidė- istoriniuose dokumentuose į- 

jas J. Kapočius rugpiūčio 23 
sukvietė Statler-Hilton viešbu
tyje pasitarimą angliškos enci
klopedijos reikalais. Prof. S. Su
žiedėlis pranešė, kiek jau pasi
stūmėta pirmyn atsijojant me
džiagą, telkiant bendradarbius 
ir su kokiais klausimais susi
durta, kurie reikalingi bendro 
nusistatymo ir sutarimo, tu
rint prieš akis anglosaksišką 
skaitytoją. Vietovardžių rašy
mas ir jų teritorinis žymėjimas, 
pavardžių bei vardų lietuvini
mas ar palikimas tokių, kaip

rašyta, technikinių terminų ver
timas angliškais — vis tai bu
vo klausimai, dėl kurių pasisa
kė visi dalyviai.

Pasitarime buvo prof. J. Pu- 
zinas, kun. dr. P. Gaida, J. Bra
zaitis, konsulas A. Simutis, A. 
Benderius, J. Audėnas, kun. dr. 
V. Gidžiūnas, prelatas J. Bal- 
kūnas, dr. A. Budreckis,
Z. Raulinaitis, V. Rastenis, dr. 
B. Nemickas ir kt.

Enciklopedijos numatyta 6 
tomai.

Kunigų Vienybės seimo pirma diena
Lietuvių Kunigų Vienybės knygų leidimą, lietuvišką kop- 

seimas New Yorke prasidėjo lyčią šv. Petro Bazilikos kripto- 
rugpiūčio 23 Statler Hilton vieš- je.
buty. Pirmam posėdžiui pir- Išklausyta pranešimų iš šių 
mininkavo kun. dr. T. Narbu
tas. Dalyvavo vysk. V. Briz- 
gys ir 52 kunigai, tarp jų 3 iš 
Kanados, 3 iš Romos, 1 iš Cos- 
ta Rica. Po atidarymo, invoka- 
cijos,- komisijų sudarymo ir 
sveikinimų išklausyta eilės pra
nešimų. Vysk. V. Brizgys kal
bėjo apie pasauliečių apaštala
vimą, šv. Kazimiero kolegiją
Romoje, liturginių ir religinių

Kunigų Vienybės provincijų: 
New Yorko - New Jersey, Bosto
no, Pittsburgho, Albany, Chica- 
gos, Kanados. Apie organizaci
jų padėtį pranešė centrinių or
ganizacijų dvasių vadai. Apie 
savo veiklą pranešė LK religi
nės šalpos ir kunigam šelpti 
draugijos atstovai; bei pašauki
mų, knygų, tikybos vadovėlių, 
sodybos komisijų atstovai. Sei-

** 24. Atgal, atgal! It Amdkaa ir Romoa paateatoa mateaknygte ir kiti bažny
tiniai dalykai j Cekmlovakijg Prahoje buvo patikrinti ir gražinti siuntėjam

mas

kijos miestų, pilių, paminklų 
grožis ir į tą patriotinį foną į- 
liejamos komunistinės mintys 
— kad 1948 perversmas tai 
liaudies laimėjimas prieš “re
akcinį elementą”, kad Brežne
vas tai čekoslovakų draugas, 
kad Vokietija tai nauja fašiz
mo tvirtovė ir tt

Būdinga, kad visom tau
tinėm grupėm yra skirti tie pa
tys argumentai, tos pačios prie-

Komunistai naudojasi savo 
propagandai senosios imigraci
jos laidRanais komunistiniais 
laikraščiais (kai kurie esą sub
sidijuojami). Lietuviškai leidžia
mi Vilnis — Chkagoje, Lais
vė — Brooklyne, Liaudies bal
sas — Toronte. Albanai turi sa- monės, tokiais pat vardais ir 
vo Dlyria, bulgarai Narodnaja 
volia, Detroite, vengrai Magy- 
ar Szo — New Yorke, latviai 
Americas Latvietis — Roxbu- 
ry, Mass., lenkai Glos Ludovvy- 
Detroite, rumunai komunistai 
pradėjo leisti net .. .religinį 
laikraštį Credenta.

Tie laikraščiai yra aiškios, 
griežtos komunistinės linijos, 
ir dėl to jų įtaka esanti lygi 
nuliui. Daugiau laukiama iš tų 
laikraščių, kurie spausdinami

net tokio pat formato laikraš- ... 
čiai.

Jie keliauja laisvai į Ameri
ką “tiltais”. Bet tik viena tiltų 
puse ir viena kryptimi. Kita pu
se ir kita kryptimi iš Amerikos 
nei laikraščiai nei knygos ke
liauti negali, bet gali keliauti 
laisvai Amerikos doleriai, maši
nos, įrankiai, kuriais pagamins 
raketas Amerikos lakūnam 
Vietname šaudyti.

Tai vadinama mainais.

— Vokietijos kancleris Kle- 
singeris pasikalbėjime su LBJ 
paneigė žinią, kad Vokietijos 
karo biudžeto sumažinimas pa
reikalaus sumažinti kariuome- 

1 Tikrai būsianti su- 
15,000 ir už tai pa

didintas atsarginių skaičius.
-- Vokietijoje opinija UŽ 

i su Amerika 
pakilo iš 42 proc. iki 71 proc.

— Sovietai vM itmoM vaka- 
likviduoti Berly-riečių siūlymą likviduoti Berly-■ 'Ji MBS ■ ne Spandau kalėjimą, kuriaa-

atufcę parttamy mHtejlmu programę LF HIHį rtudljg ašvai- me yra 600 kamerų ir vienas

_ — Vyskupų sinodas Vatika
ne prasidės rugsėjo 29, truksiąs 
iki lapkričio.

....— Turistų Amerikon liepos 
mėn. atvyko 200,000. Tokio 
skaičiaus niekada nebuvo. Jis 
didesnis už pereitų metų skai- 

, čių 67,6 procentais. Per šių me- 
i tų 7 mėnesius lankėsi 24.4 pro.

daugiau> nei pernai per tą lai- 
’ M

— AHiro prezidentas Boume-
■L ’ perim-

Nas-
dienne tikisi tarp arabų pėdin
siąs vadovaujančią rolę iŠ Nas

tėje Dainavoje rvgpioeio iš — akt. x KoMftM, prMatąe Mykate* vHtiaa kalinys — RudolfHess, nuteis- šerio. Alžira* imasi Egiptą pa- 
"Neparaiytue teteku*” M. Kteteftė, skelete* A. Barone apoakym*, eoHatao tac kai_ nusikaltJlk iki keisti ir Yemene Ten io lėktu- Grigaa ir akompaniatorius VaoeHte. Vadovavę VI. Butėne*. W 1K1 ten jo leaiu-

Nuotr. dr. K. AmbruzaKto gyvos galvos.
Grigas ir akompaniatorius Vasaitis. yai jau dalyvauja.
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(HE WO R K E R By FRANCISCAN FATHKRS

Ką dar duosime Lietuvai ateinančiais metais?
„• ■ .i ■

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-jai sukakčiai artė
jant, daugelis lietuviškų orga-

Sumanyta surengti serija religiniu koncertu amerikiečiy vi 
suomenei. Prašoma šiuo klausimu pasisakyti

nių asmenų pradėjo ieškoti baigsi sujudo* AMERIKĄ. LOS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

ftutoriMnc preiMrt. Pavarde paalndytl atralpaatal nabO-

tai paminėti. Tačiau neužtenka 
iškilmingų minėjimų vien savų
jų tarpe, o reikia ta proga ko

Svajonių tiltai
nimo idėja. Argi gali būti kas 
naivesnio kaip laukti, kad Ko
syginas ir jo štabas Amerikos 
pataikavimu pasitenkintų ir at
sisakytų nuo viso to, už ką da
bar kovoja?

nius lapelius išgirstų, kas mes 
esame ir ko siekiame. .

Gautąjį pasiūlymą choro val
dyba rado vertu dėmesio ir jau 

- kreipėsi į visą eilę asmenų bei
n kiečių visuomenę, su lietuvių organizacijų, -tirdama galim y- 
tautos kančiomis ir aspiracijo
mis. Tik suradę Lietuvai drau
gų, galime jai laisvės rytą pri
artinti.

Yra daug kėlių, kuriais gali
ma eiti, šio tikslo siekiant

Amerikiečių~ kolumnistas 
Dm Lytais, S. J., Tolimųjų Ry
tu padėties žinovas, pastebėjo: 
Sovietų Rusija anksčiau lyg ir 
nuogąstaudavo, kad jos pagal
ba ginklais šiaurės Vietnamui 

. perdaug neįerzintų Amerikos; 
dabar gi Sovietai matą, kad A- 
merika nebereiškia protestų, 
kai jie j Hanoi pristato gink
lus ir amuniciją. South Dako- 
tos senatorius Kari E. Mundt 
apie tokį kolumnisto vertinimą 
nurodė kitiem senatoriam:

“Iš tikro tai sukrečia, jei tai 
tiesa, ką D. Lyons pareiškia, 
kad mūsų laikysena Rusijos at
žvilgiu tapo tokia, jog leidžia
ma jai -pajusti mus nebeturint 
jokių priekaištų prieš jos pa
stangas prailginti ir išplėsti 
Vietnamo karą. Nemalonu aną kurs siekia bendradarbiavimo, 
pareiškimą priimti kaip tikrą, 
bet iš kitos pusės neturiu įro
dymų jam sugriauti.”

Išstoję iš komunistų partijos 
geriausiai gali paliudyti apie 
komunizmo veiklą. Philip Ab- 
bot Luce, palikęs Amerikos ko
munistų partiją prieš 2 metus, 
vaizdžiai nusako, kiek pinigų ir 
jėgų komunistai išleidžia, orga
nizuodami čia rasines riaušes. 
Ir vis dėlto liberalų spauda ir 
veikėjai nenuvargsta tvirtinę, 
kad Kosyginas yra mūsų drau
gas. Autorius stebisi, kad atsi
randa amerikiečių, tvirtinančių 
Kosyginą esant mūsų draugu,

Stalinas esą tokius asmenis va
dindavo “naudingais idijotais”. 
Leninas gi juos vadino “kur
čiais nebyliais”, kurie neįsten- 

Rytų-Vakarų prekybos sutar- gia išgirsti komunistų skelbia- 
tis yra daugiau pagalbos komu
nistam užtikrinimas, negu pre
kybiniai mainai. Ta sutartimi 
garantuojama, kad visi, par- 
duodą komunistinio bloko 
kraštam, gaus , pilną užmokestį 
iš JAV vyriausybės per Export- 
Import banką. Tai reiškia: iš 
vienos pusės JAV palaiko Pie
tų Vietnamo gynybą; iš kitos 
įgalina šiaurės Vietnamą užpul
dinėti laisvąjį pasaulį.

Nuo JAV prezidento kalbos 
į tautą sausio mėnesį iki da
bar darosi vis aiškiau, kad vals
tybės vyriausybė nori paskolin
ti komunistiniam blokui bilijo
nus dolerių, šio neįtikimo pla
no sumanytojai vadina tai “til
tų statyba”. Kolumnistas Ly
ons pastebi, kad tai yra tiltų 
statymas mūsų pačių žudikam.

Su giliu įžvalgumu Lyons to
liau pastebi, kad tiltų statyto
jai yra tiesiog apsvaigę Sovie
tų Rusijos ekonomijos stipri-

mų idėjų ir prieš jas pasisaky
ti/

Franklin D. Roosevelt per 
savo prezidentavimo 12 metų 
veltui bandė palenkti Maskvą 
savo pusėn. Jis “paskolino” 
Stalinui 11 bilijonų dolerių, o 
šis, atsilygindamas, pačiupo 
centrinę Europą, Kiniją ir šiau
rės Korėją.

Carl Rowan, buvęs JAV in
formacijos tarnybos direkto
rius, pastebėjo, kad preziden
tas Johnsonas yra didelis Roo- 
sevelto gerbėjas. Jo nuomone, 
dabartinio prezidento didžiau
sias troškimas — tapti istori
joj vyru, baigusiu šaltąjį karą. 
Bet šaltasis karas yra toks kaip 
ir kiekvienas kitas karas. Rei
kia ir jį laimėti, o tam svarbu 
priešą pažinti. Pažintas gi prie
šas silpninamas,' o ne stiprina
mas pavojingais tiltais.

kreipta į vieną iš mum palan
kiausiu sąjungininkę — katali-

Lietuvoje kenčia ne tik tau
ta, bet ir Bažnyčia. Reikėtų im
tis iniciatyvos, kad jubilieji
niais metais ir ši veiklos sritis 
būtų tinkamai išnaudota.

Pasiūlyta koncertuoti
Philadelphijos lietuvių cho

ro “Vilties” valdybai yra pa
siūlyta ištirti galimybę sureng
ti religiniu koncertų ciklą tiek 
lietuvių,-tiek ir nelietuvių pla
čiajai visuomenei Philadelphi
jos, Baltimorės, Trentono, Wa- 
shingtono, New Yorko, Hart
fordo ir gal kitų artimesnių 
vietovių katedrose ir didesnė- ' 
se bažnyčiose.

Jeigu tie koncertai būtų sėk
mingi, tūkstančiai amerikiečių 
gyvu žodžiu ar per informaci-

Giesmių, be abejo, ne
pritruks. Solistai galėtų paleng
vinti chorų pasiruošimą. Po ke
lių bendrų giedojimų jungtinis 
choras galėtų pasiekti ir aukšto 
meninio lygio.

Kad tie koncertai neatrodytų 
turį tik propagandinį tikslą, rei
kėtų juos dedikuoti Lietuvos 
Tylos Bažnyčiai, derinti su mal
dos dienom, ar jungti su ki
tom tautiniai-krikščioniškomis 
idėjomis. Tas padėtų atverti 
bažnyčių bei katedrų duris.

Kaip suorganizuoti?
Kadangi šie koncertai vyktų 

gana ribotoje teritorijoje, cho
ro transporto ir kitos išlaidos 
nesudarytų nepakeliamų finan
sinių sunkumų. Dalis išlaidų 
gal būtų padengta lankytojų au
komis, kita dalis liktų lietuvių

bes.
Yra žinoma, kad su moder

niųjų kalbų į apeigas įvedimu, 
religinės muzikos naudojimas 
bažnyčiose sumenkėjo. Priežas- 

. tis aiški: šimtmečiais išugdyta 
tradicinė muzika, dažniausiai 
lotynų kalba, tartum liko už 
tvoros, kai tuo tarpu naujosios 
dar nesukurta. Gavosi lyg ir 
tuštuma, kelianti pasiilgimą to, 
kas buvo gražu ir pamėgta.

Kad koncertai sektųsi
Bendrai pastebėtasgyvas 

amerikiečių susidomėjimas reli
ginės muzikos koncertais. Kad 
lietuvių surengti koncertai pa
sisektų, reikia: 1. galingo 100- «««♦»„ ... visuomenes našta.150 balsų choro, 2. gero lietu
viškų ir lotyniškų giesmių re
pertuaro, 3. puikaus meniško 
paruošimo, 4. aiškaus ir ame
rikiečiam suprantamo koncer
tų tikslo.

Visi šitie elementai nėra ne
įmanomi.

Iš Philadelphijos, Elizabetho, 
New Yorko, Hartfordo, o gal ir 
kitų vietovių, nesunku būtų su-

Talkon turėtų ateiti šie su- 
darytini komitetai: muzikos, fi-_ 
nansų, informacijos bei ryšio/ 
organizacijos ir visus jungian
tis centrinis komitetas. Kad tai 
yra įmanoma, rodo visa eilė ne
seniai įvykusių stambių lietu
viškų įvykių (pasaulinės paro
dos lietuvių dienos, lapkričio 
manifestacijos, Šiluvos koply
čios dedikacijos ir kt.) pasise-

“Viltis”, 418 Main St., Delran, 
N. J., 08075. Gauti pasisakymai 
bei siūlymai čia bus analizuoja
mi, bendrinami. Atitinkamą 
skaičių palankių atsiliepimų ga
vus, bus imtasi iniciatyvos šauk
ti organizacinį susirinkimą.

Apie "Vilties" chorą
Pats “Vilties” choras su pasi- 

•- tikėjimu pasitinka pasiūlymą, 
nes jubiliejiniais metais savo 
sąstate tikisi turėti 50 balsų. 
Jau praeityje jis užsirekomen
davo kaip pajėgus dainos vie
netas: dalyvavo visose dainų 
šventėse ir kituose stambes
niuose lietuvių chorų pasirody
muose, vienas ištisai išpildė 
kantatą “Tėviškės Namai”,-iš
moko ir sekmadieniais gieda 
lietuviškas mišias šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Jis ir dabar 
yra pasiryžęs duoti tinkamą į- 
našą minimam reikalui kartu 
su kitais artimesniais chorais.

Ar atiduosime dar vieną ver- .. 
tingą dovaną kenčiančiai Lietu
vai, priklausys nuo mūsų visų 
dėmesio siūlomai idėjai ir nuo 
skubaus veikimo. O ji laukia iš 
mūsų pagalbos ir aukos. Paro
dykime, kad jokia auka jai gel
bėti mums nėra persunki.

V. Šalnas

LB pietryčiu apygardos apylinkės pirmininkai, atvykę į apygardos suvažiavimą. H k. j d. K. Vasaitis — Wa- 
shingtono, J. Gaila — Piet. New Jersey, M. Zujus — Wilkes-Barre, Pa., J. Sitgalis — Battimorts, J. Stiklio- 
rius — Philadelphijos. Nuotr. V. Gruzdžio

kūnas. šiem Lietuvos bylos po
puliarinimo darbam netrūko 
nei organizatorių, nei darbi
ninkų. Neturėtų jų trūkti ir da
bar.

Išteisti plokštelę
Be minėtų tiesioginių užda

vinių, gerai paruoštas jungtinis 
choras galėtų išleisti plokštelę, 
kuri pasitarnautų ne tik lietu
vių visuomenei, bet galėtų bū
ti panaudota sekmadieniais 
transliuojamose amerikiečių re
liginėse radijo programose. O 
gal būtų galima pasirodyti ir te
levizijoje?!

Ar daug laiko?
Gali kai kam atrodyti, kad 

reikės daug darbo, o laiko ma
ža beliko. Iš dalies tai tiesa. 
Tačiau jeigu koncertas nebūtų 
per daug ištęstas, jeigu reper
tuaras būtų solo dalykais paį
vairintas ir anksčiau chorų iš
moktos giesmės būtų panaudo
tos, chorų paruošimo darbas ga
lėtų būti sumažintas.

^Uaiko stoka irgi neturėtų gąs
dinti. Jubiliejiniai metai tęsis 
per ištisus 1968 metus, o gal 
net apims ir 1969 pradžią. Už
tektų koncertų ciklą pradėti 
tame laikotarpyje, o tęsti jį 
būtų galima neribotai, net iki 
Lietuvos laisvės atstatymo! Lie
tuvai draugų ieškojimas nega
li būti tik laikino pobūdžio.

Prašom pasisakyti
Būtų gera, jei šio reikalo to

limesnį plėtojimą pasiimtų kuri 
nors organizacija, grupė ar net 
pavieniai asmenys. Kol to nėra, 
pradėtas darbas bus tęsiamas 
“Vilties” choro valdybos. Kad 
jis galėtų būti privestas iki or
ganizacinio aparato sudarymo, 
reikia, kad visi suinteresuoti 
vienetai bei asmenys skubiai 
pasisakytų kalbamu reikalu. 
Ypač daug padėtų diskutavi
mas šių klausimų: 1. principi
nis pasisakymas dėl pačios idė
jos, 2. kas ir kuo galėtų prisi
dėti prie reikalo įgyvendinimo, 
3. kur ir kada galėtų būti šau
kiamas organizacinis susirinki
mas, 4. siūlymai dėl jo darbo
tvarkės, 5. komentarai muziki
niais reikalais, 6. darbo pra
džiai praktiškos sugestijos.

Kur siųsti atsiliepimus?
Atsiliepimai galėtų būti ir 

vieši, tačiau mažiau laiko būtų 
sugaišta, juos siunčiant raštu: irgi tik tuščia svajonė... 
Philadelphia’s Lithuanian Choir (Elta)

STATYBININKAI SUGRįŽO 
IŠ TAŠKENTO

Rugpiūčio 5 į Vilnių sugrįžo 
paskutiniai statybininkai iš Taš
kento. Jie, po Taškente įvyku
sio žemės drebėjimo, buvo iš
siųsti miesto atstatyti. Dirbo 
ten apie metus ir pastatė ket
verius namus po 100 butų ir 
vaikų darželį, kuriam ir baldus 
nusiuntė iš Lietuvos.

Grįžusią paskutinę statybi
ninkų grupę Vilniuje iškilmin
gai sutiko.- Tai jau trečios iš 
Taškento grįžtančiųjų sutiktu
vės.-Dabar kyla klausimas, ar 
bus kada ir atitinkamos išleis
tuvės. Kai statybininkai buvo 
siunčiami į Taškentą, į Lietu
vą atvyko apie 300 šeimų iš 
nukentėjusio Taškento. Miestų 
administracijai buvo įsakyta 
tas šeimas tuojau aprūpinti bu
tais, darbu ir viskuo, ko tik 
reikia įsikurti. Dabar, kai iš J 
Lietuvos nusiųstieji statybinin
kai įrengė tenai net 400 butų, 
laikas pradėti propagandą “už 
grįžimą į tėvynę” ... Ypač, kad 
Lietuvoj butų perteklius tebė
ra svajonė. Bet jeigu tos šei
mos buvo ne uzbekų, o rusų- 
kolonistų, tai gal jų išleistuvės

O. NENDRĖ

JO RANKA
(8)

Jonas, klausydamas kalbų, 
mąsto, kad jie iškelia visa, ką 
pats buvo galvojęs. — Man ro
dos, kad labai svarbu, ar žmo
gus dirbdamas savo darbą jau
čiasi laimingas — nedrąsiai į- 
siterpia Viktutė Sodytė.

— Tiesą Viktutė sako, — 
paremia jos mintį Jonas. — Jei 
žmogus nemėgsta darbo, nie
kuomet jo gerai neatlieka.

— Reiktų bandyti visi daly
kai, kurie patinka. Daugelis 
garsių žmonių, mokslo laips
nius pasiekė iš kelių dalykų,— 
tvirtina Kazys Sodys.

—$inoma, galima bandyti. 
Gaila, kad žmogaus gyvenimas 
yra toks trumpas! — atsidūsta 
Jonas.

— Dėl to reikia imti tai, kas 
atrodo svarbiausia! — nuspren- 
džia'Vladas.

— Turėsiu tuoj apsispręsti, 
nes reikės rašyti universitetui 
prašymą, jame reikia nurodyti 
fakultetą h- dalyką.

Pasitaręs su tėvu, Jonas pa
duoda prašymą į medicinos fa
kultetą. Prasidėjus mokslui, 
vyresnieji studentai gąsdina 
pirmamečius:

— Sunkų dalyką pasirinko
te: retas medikas baigia per 
vienerius metus metinį kursą. 
Daugeliui reikia dvejų ar tre
jų metų!

Jonas, tai išgirdęs, nenusi
gąsta, bet iš pirmos dienos pra
deda uoliai mokytis. Būdamas 
pirmajame kurse, jis susipažįs
ta su Vytautu Meškiu, kuris 
mokosi trečiame kurse. Susi
draugauja.

— Jonai, ar priklausai kokiai 
kųjporacijai? — klausia Vytau
tas.

— Kol kas dar ne. Dairausi, 
klausausi, žadu šlietis prie vie
nos.

— šį vakarą pas mus kandi
datų susirinkimas, gal eitum su
manim? — kviečia Vytautas.

— Kodėl ne! Galime eiti! — 
sutinka Jonas.

Vakaruose dar neužgesus! ža
ra, danguje nuoširdžiai šypsosi 
mėnulis. Vytautas veda Joną į 
Žaliakalnį. Vienišas namelis pa
baigia jų kelią. Įėję jie randa 
dar keletą vyrukų ir jau pagy
venusį vyrą. Vyras tuoj prade
da susirinkimą. Jis kalba sklan
džiai ir įdomiai. Pirmiausia apie 
žmogaus sugebėjimus, kad žmo
gus, išsiskiria iš kitų gyvių ne 
tik protu, bet ir valia; žmo
gus keičia pasaulį, nes jis su
kūrė mokslą, o mokslas visa 
gali

— šie laikai. įpareigoja žmo
gų teisingiau tvarkyti žmonių 
bendruomeninį gyvenimą. Kiek
vienas žmogus turi teisę į žmo
nišką gyvenimą, bet kiekvie
nas turi tąia pat ir pareigų!— 
tvirtai pabrėžia kalbėtojas. — 
čia sustosime! Jus varginau 
daugiau kaip valandą. Jei kas 
turite neaiškumų, mielai paaiš
kinsiu, — baigia savo kalbą.

Vytautas prašo balso ir iške
lia socialines neteisybes pasidai
ręs po Lietuvą, Vokietiją, I- 
taliją ir Prancūziją. Jauniai, į- 
rėmę akis į kalbėtoją, susižavė
ję klauso. Vytautui baigus, va
dovas kelia klausimą:

— Norėčiau sužinoti, kaip 
dažnai jūs norėsite ir galėsite 
rinktis šiems svarstymams?

— Būtų gera susirinkti kiek
vieną šeštadienį! — nedrąsiai 
siūlo vienas jaunių.

— Būtų įdomu plačiau su 
šiais klausimais susipažinti — 
pritaria kitas.

. Susirinkusieji susitaria rink
tis kiekvieną šeštadienį tuo pa
čiu laiku ir toje pačioje vieto
je.

— Jonai, prašyčiau niekam 
neprasitarti apie šią sueigą! — 
prašo Vytautas, eidamas tuščiu 
Ukmergės plento šaligatviu. — 
Mes nenorime daug narių, kvie
čiame dabar į korporaciją tik 
rinktinius. Į viešumą eisim, ka
da susidarysim tvirtą pagrindą.

— Gerai! Niekas apie ją iš 
manęs negirdės! -r- prižada Jo
nas.

šeštadieninėse sueigose gir
dėti svarstymai Jonui sudaro 
jo gyvenimo turinį ir pras
mę. Jis neapleidžia ir medici
nos, nes į ją atsirėmęs eis tvar
kyti žmogaus gyvenimo.

Paskutinėje prieš atostogas 
sueigoje Jonas pajunta gailes
tį, nes šiuose susirinkimuose 
jaučiasi esąs tarp artimiausių 
draugų. Jis giliausiai įsitikinęs, 
kad visi, kurie ateina į vienišą, 
namelį, yra rinktiniai idealis
tai; kad jie, laikui atėjus, ko
vos už geresni pasaulį mokslo 
padedami. Susirinkimuose nie
kas neprasitaria apie Dievą, 
bet Kristų, kaip žmogų, pa
skaitininkai minėdavo.

Studijos Jonui sekasi gerai: 
kiekvienais metais jis pereina į

aukštesnį kursą. Trečiąjį pradė
jus, prasideda karas taip Vo
kietijos ir Lenkijos. Vienišame 
namely susirinkimai nenutrūks
ta, jaunuoliai uoliai informuo
jami apie karo eigą.

— Kolegos, galime matyti, 
kad netolimas laikas mums 
duos progą aktyviai pasireikšti 
Lietuvos žmonių gyvenimo pa
gerinimo bare, — kalba džiaug
damasis Vytautas Meškys.

šeštadienių susirinkimuose 
jie pradeda nagrinėti filosofi
nes sroves. Globėjai stengiasi 
sudaryti jaunuolių ateistinę pa
saulėžiūrą. Mokslas yra didžioji 
skraistė, kuri tiesiama prieš 
jaunuolių akis. Jonas svarstyda
vo girdėtus teigimus. Motinos 
išugdytas jo širdyje ryšys su 
Visatos Kūrėju dar nebuvo trū
kęs. Ilgesnis nagrinėjimas tik 
ateistų filosofų pamažu tą ry
šį temdė. Jonas sutapo su be
dieviais.

— Svarbu, kad geras žmo
gus, o ar tikintis, ar ne visai ne
svarbu! — nusiraminimui kar
todavo dažnai girdėtą tėvo tei
gimą.

*
Vakaruose prasidėjusią aud

rą, netrukus pajuto ir Lietuva, 
komunistinė Rusija susitarė su 
Vokietija, kad ta nieko neda
rys, kai Rusija užims mažą
sias Pabaltijos valstybes. Tų 
kraštų gyventojams komunis

tai skelbė, kad Rusija nori ap
saugoti juos nuo karo. Kad dėl 
to jiems reikalinga įvesti savo 
kariuomenė, reikalingos įgulos. 
Vietiniai komunistai iš kailio 
nėrėsi, kad įtikintų gyventojus 
nesipriešinti.

— Svarbu, kad mes malo
niai priimtume mums ištiestą 
pagalbos ranką. Rusija elgsis 
su mumis kaip su draugais — 
kalba Lietuvos komunistai.

— Priešintis negalime, juk 
tai būtų savižudybė. Keršin- 
dami rusai gali visą tautą su
naikinti.

— Gyvena žmonės ir ten. 
Gyvensime ir mes!

— Komunizmas per tiek me
tų pasikeitė. Dabar ne revoliu
cijos laikai!

— Drąsiai galima tvirtinti, 
kad žmonijos istorijoje nė
ra kito tokio pavyzdžio, kuris 
būtų lygus šiam galingojo kai
myno pasiūlymui Lietuvai, — 
karštai kalba Vytautas Jonui. 
— Gaila, kad mūsų reakcionie
riai daro visa, kad išsemtų 
Maskvos kantrybę.

Kaimo žmonės nieko gero ne
sitikėjo iš prasidėjusių įvykių. 
Daviai pajuto savo darbininkų 
pakitusią nuotaiką. Adomas bu
vo pritrenktas, kai vieną die
ną Andrius Kvietkus, Tarnaująs 
Šilėnuose per dešimtį metų, 
iki šiolei buvęs geras darbinin
kas ir malonus žmogus, jam

šiurkščiai sako:
— Užtenkamai, išnaudojai 

mus, dabar turėsi duoti apy
skaitą!

Grįžęs į namus, Davys kalba 
žmonai apie Andriaus žodžius:

— Kas pakeitė Andrių! Apy
skaita manęs negąsdina. Nieko 
nenuskriaudžiau, o stengiausi 
kiekvienam padėti. Man baisu, 
kad gali prasidėti sąmyšiai!

— Dabar žmonės mokytesni, 
mokės išlaikyti tvarką. Sekma
dienį girdėjau vienas vyras pa
sakojo, kad Rusijoje yra ne 
tik tvarka, bet ir gerovė klesti,
— ramina vyrą Ona.

— Nežinau, Onute, bet man 
šios gražios rudens dienos 
taip kelia liūdėsį, kad dažnai 
noriu apkabinti prie klėties ą- 
žuolą ir raudoti, — susimąstęs 
kalba Adomas.

• — Maniau, kad tik man ne
ramu! — prisipažįsta Davienė.
— Nieko gero neatneš sugrį
žę Į mūsų kraštą maskoliai! 
Meldžiuosi, kad tik Jonukui kas 
neatsitiktų!

— Man labiausiai gaila Jonu
ko. Dar tik ruošėsi gyvenimui, 
o gali netekti gyventi, — liūdi 
Adomas.

Prabėgus keletui mėnesių, 
rusai pasiunčia Šarvuočius už
imti Kauno ir pastato komunis
tinę valdžią. Kiekvienai lietu
vis šią žinią sutinlra-Rr ašaro- < 
mis. (b.d.)
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sa Vilniuje priminė, kad jau 
27 metai, kaip Lietuvoje esan
ti “atstatyta tarybinė sąntvar-
ka”. Ta proga iiėjo apsirūpinu
si keštin. specūdiid užsakytų 
straipsnių. Vienas iš tokių 
“šventinių” straipsnių buvo

čiai, jei nebūtų jame {terptų j

svajojanfių “suigriM luto- 
vą ir ją valdyti’ ", kurie todėl.

Atidavęs šią duoklę ųžsaky- | 
to jams, pasipasakojo, kad “Juk . 
man nelengva buvo tapti daini- . 
ninku” (nors tai ir ne “tolimo-., 
joj praeity” buvo). Ir baigia, 
lyg kalbėdamasis pats su sa
vim; “Juk Lietuva visada su ,

jusio dainininko V., Daunoro. 
Tik parašė jis ne “sukaktuvi
ne” tema, o apie tėvynės Ilge
sį, apie nepamirštamas lietuviš
kas dainas

“Galbūt tie vaizdai iškilo 
akyse”, .-r— rašo V. Daunoras, 
— “kai aš dainavau Kanadoje 
lietuviams mūsų dainas “Lietu
va brangi”, “Kur bakūžė sama
nota”. Ašarotos akys kalbėjo 
apie nuoširdų susijaudinimą, 
apie žmogiškas, geras mintis. 
Verkiau ir aš. Bet vyrai ne
verkia iš skausmo. Tai buvo gimtoj Žagarėj ir tolimuose kai- * 
meilės, švelnumo ašaros. Lietu- muoše ... Gimtosios žemės — 
vai — mažai ir pačiai gražiau- jausmas lydi mane, kur bebū- 
siai Aš tada suprątąu savo čįau. Jame viskas —gamtos 
klausytojus. Ir tuo pačiu galvo- 
jau apie jų ir savo santykį su 
lietuvių liaudies daina. Juk nie
kur kitur taip nejauti tautos 
kelio, kaip čia... aš neieškau 
joje vien jautrių prisiminimų, 
sentimentų. Ieškau darbo žmo
gaus širdies. Lietuvą priminda
ma, daina jiems, matyt, taip 
pat priminė ne vien grožį, ne 
vien ‘miškus, kaip rūtas’ ir 
‘susimąsčiusį Nevėžį’. Jie taip 
pat galvojo apie Lietuvos liki
mą, apie jos kelią”.

žmonės. Ir, turbūt, todėl di
džiausia mano svajonė surinkti 
senas, žavias, šimtmečiais dai
nuotas dainas ir apkeliauti su 
koncertais gimtą žemę, praeit 1 
jos takais takeliais, dainuot

Prof. A. Vaor* Fordbamo universitete dėsto lituanistiką

grožis, žmogaus siela, tautos •* 
istorija. Tai atsikartoja manyje, 
kaip devyni aidai. AŠ esu Šios 
žemės dalis.” (Elta)

— Į neseniai Vilniuje miru
sio vad. kultūros ministerio J. 
Banaičio pareigas paskirtas 
Lionginas šepetys, ligšiol buvęs 
kompartijos vilniškio centro ko
miteto skyriaus vedėjas spau
dos ir meno reikalam prižiūrėti.

(Elta)

J. Sakalas pernai gruodžio 
14 atšventė savo 70 metų su
kaktį. Pernai išleido ir savo
poezijos rinkinį, vardu “Saulė
tekio skrydis”. Pirmas leidinys 
“Padangėse”, kuriame J. Saka
las buvo pasireiškęs drauge su 
D. Jasaičiu, buvo pasirodęs 

' 1921.
Autorius rašo redakcijai, 

kad numatyto naujo rinkinio

ką paruošęs spaudai — geriau
siuntinėsiąs “į keturis vėjus”. 
Su laiškeliu buvo gauti čia 
skelbiami jo keturi eilėraščiai.

ŠIRDŽIŲ DRAUGYSTE
Kas priprašys sugrįžti saulę, 
Kuri pasislėpė mum debesų kalnuos. 
Palikus švino ašarom pravirkusį, 
Nakties žirgų išmintą dangų?

Įtūžusį drugiu krėst amžiaus ryto 
Sutikti apsirengusius medžius 
Ir skint šviesos nespėjusius 
Išvyst jų pirmus žiedus.

Prisijaukins ramiai sugrįžti

Ir žydinčiam jų džiaugsmui 
Ją nulydės | tolių jūrą 
Garbės, nė atlygio, net padėkos 
Nelaukiančia slaugia vaga?' 
Kas skausmo, nė mirties
Nebijančio drąsuolio žygiui 
Prikels likimo replėmis

Kas padarys gamtos stebuklą — 
Audros suskaldyto saulėtekio

Grįš saulė, erdvės pražydės, 
Plauks upės savo paskirties vaga

Nematoma., gaiva alsuojanti
Ir šaltas nemigo naktis 
Aukštybių sargu budinti 
Tyli širdžių draugystė.

ELEGIJA
Kaip liūdna ir graudu, 
Kai žemę dengia ūkanos
Ir lapai krinta rudenį,
Kada pasimausi besąs būry
Paliegusių, susenusių, suvytusią 
Ir lauki, kam dabar eilė

Nuotr. R. KIsMians

ATSIŲSTA PAMINĖTI
II VATIKANO SUSIRINKI

MO DOKUMENTAI, I dalis, 
konstitucijos. Išleido Krikščio
nių Gyvenime knygų serija. 
Vertė prel. Vytautas Balčiūnas 
ir Antanas Tamošaitis, S. J. 
Iliustravo Telesforas Valius. 
Spaudė Lietuvių Enciklopedija 
Bostone. 278 psl., kaina 3.50 
doL

THE SEASONS by Kristijo- landė, 299 psl., kaina nepažy- 
nas Donelaitis. Vertė Nadas mėta.

Rastenis, įvadą parašė ir sure
dagavo dr. Elena Tumienė, iš
leido Lietuvių Dienos Los An
geles, Calif. Tekstui panaudo
tos kelios dail. V. K. Jonyno 
iliustracijos.

TIMELESS LITHUANIA by 
Owen J. C. Noram, buvęs JV 
pasiuntinys Lietuvai. II laidą, 
išleido Vilties bendrovė Cleve-

DAINŲ SŪKURYJE. 139 po
puliarios ir šokių dainos. Su
rinko Gražina šimukonienė. 
New York, 1967. 123 psl. Kai
na 1 doL

— Arabų lakūnų Amerikos 
ha Tisą ir dabar 111 treniruoja
si, non diplomatiniai santykiai 
nutraukti, — rašo Jewish 
Press.

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

PRANAS LE1KA. Aihol. N.Y. 12810; tel. (518) NA 3-5750

Krist žemėn pasislėpt 
Nuo likusių gyvų akių. 
Jaunųjų nebėra: _ 
Su paukščiais jie išskrido kur 
Į svetimus šiltus kraštus.
O kas jų bus dar likę mum, 
Slapta nutolo kaip žvaigždė 
Šviesų takuos aukštybėse. 
Kaip liūdna ir nyku,
Kai ūkanos ir lapai
Pageltę krinta rudenį.

1905.10.10

SEPTINTOJI VIEŠPATIES
GIESME

Viešpatie, nejau tu būtum
Neįdiegęs savo žmogui noro 
Skleistis tavo gėrio žiedu,
Kilti ii nakties į ryto saulę?

Nejau ir mes, pavojaus valandą 
Išbėgę iš namų ieškoti nežinios 
Kelių ir sienų slėptis, kryžkelėj, 
Sustojus laikrodžiui, tebūsime 
Pernykščiais lapais dangstęsi 
Be priesaikos, be pranašo minties
Sveiki namo sugrįžti geresni, 
Nei buvome nakčiai išėję?

Tu uždegei saulėtekį 
Iš sutemų kerų prikelti 
Žmogui savo amžinos kūrybos 
Skraidančiu talkininku 
Ir leidai įkvėpto žmogaus 
Gilybių dvanos rūmus 
Pavadint saulėtekio vardu. 
Tu savo taBdnžnkui žmogui 
Geraširdis pats į talką atėjm 
Ir be aušros nakties kelionėse 
Jam švyturiu iškėlei savąjį

NEBYLIO BALSAS
Nuskendo man širdis audrų
Ramiajam vandenyne. 
Akija kaulai, išmesti 
į keršto saulės pašalį. 
Užkimo balsas, eidamas 
Prieš vėją, aidintį varpais, 

1965.6.13 Ieškot prisikėlimo.
Tegu sudūla pelenais 
Ranka, man tyčia rodžiusi 
Tamsoj klaidingą kelią. • 
Naktie be prošvaisčių, be ryto! 
Kadagi tu mirties saldymedžio 
Kerais man išbučiuosi nevilties 
Užantspauduotas skundo lūpas? 
Jos mirusios, palaidotos 
Suspiestų dulkėm mėnesienoje 
Lggissotis su dangaus žvaigždynais.

1966

1967.5.10

Emile Guerry — PILNUTI
NIS KRISTUS; vertė Tėv. Kęs
tutis M. Butkus, O.F.M., išleido 
Agota Mikulėnienė; spaudė Lae- 
tuv. Enciklopedijos spaustuvė 
Bostone, 328 psl., kaina nepa
žymėta.

Dante Alighieri — NAUJA
SIS GYVENIMAS (La Vita Nuo- 
va), vertė A. Tyruolis, išleido 
saleziečiai 1966 Castelnuovo 
Don Bosco.

VARPAS, Nr. 7, 1967. Lei
džia varpininkų filisterių d-ja, 
redaguoja Antanas Kučys. Nu
meryje rašo: J. Audėnas, V. Bil- 
dušas, E. Boreiša, V. Cižiūnas, 
Z. Dailidka, J. Daugėla, L. Gri
nius, dr. V. Kanauka, dr. K. 
Karvelis, A. Kučys, Liūnė Su
tema, Mackevičius, dr. J. Pa
jaujis, A. Sugintas.

UTUANUS, Nr. 1, 1967. Lei
džia speciali Lituanus d-ja. 
Redaguoja: Antanas Klimas, 
Tomas Remeikis, Leonas Saba
liūnas, Bronius Vaškelis.

MUZIKOS ŽINIOS, Nr. 1. Lei-

kitų muzikų Sąjungą. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
209 Clark Place, Elizabeth, N. 
J., 07206. Prie šio numerio pri
dėta ir “Lietuvių muzikos var
dyno” tąsa.

TĖVYNĖS ATGARSIAI, Nr. 
2. Chicagos Aukštesniosios Li
tuanistikos Mokyklos mokinių 
žurnalas. Redaguoja Jūratė Ja-
saitytė.

SU DAINA. 392 lietuvių liau
dies dainos ir kai kurių lietu
vių autorių eilėraščiai, tapę pa
mėgtomis dainomis. Surinko 
Gražina Šimukonienė. Spaudė 
Tėvų Pranciškonų spaustuvė. 
New York, 1967. 351 psl. Kai
na 2 dol.

NAUJAS MOKSLINIS VEIKA
LAS APIE LIETUVOS 

SENOVĘ

Apie vakarinėje Lietuvos da- . 
lyje — Prūsijoje — gyvenu- i 
sius ir su kryžiuočių ordinu 
nuožmiai kovojusius lietuvius- j 
prūsus yra parengtas platus j 
moksliškas veikalas. Autorius
— dr. Martynas Anysas. Dar 
rankraštyje darbą premijavo 
ir dabar išleidžia Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Draugija Chka- 
goje. Knyga virš 300 puslapių, 
su dviem žemėlapiais.

Leidėjų gražių pastangų pa
lengvinimui lietuviai kviečiami 
knygą iš anksto užsisakyti. Jų 
pavardės bus atspausdintos 
knygoje. Mažiausia tokių gar
bės prenumeratorių auka 
310.00. Knygos korektūra jau

tuoj pat
Pinigus siųsti autoriui adre

su: Dr. M. Anysas, 37 Deia- 
ware Avė., Toronto 4, Ont., 
Canada.

Būtų gražu, kad toji Lietu
vos istorijai brangi knyga pa
kliūtų į mokslą baigusių ar 
tebesimokančių rankas.

Knygos vardas: Senprūsių 
giminių kovos su Vokiečių Ri
terių Ordinu 1230 -‘1283 me
tais.

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje 

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

Tel. (Area617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pu*), bertų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai* rami ir jauki aplinkuma '• Visai arti Šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • Geras lietuviškas maistas

Atidaroma vasarojimui nuo BIR2EUO 18 D. iki RUGSĖJO 
MBN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis DR. HD. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, 
MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai į vilų 
AUDRON* — CAPE COD, MASS. 02655, MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with

Podarogifts, Ine.
priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems 
giminėms užsakymus BUTŲ, o taip pat, 
Sovietų gamybos prekių: AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ ir 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir 1.1. 
Informacijų ir nemokamų katalogų galite gauti vyriausioje 

įstaigoje arba visnone mūsų skyriaėse.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45fh STREET, NEW YORK, N.Y. 10036 
Tai Cl 5-7905

Rimos ir Juozo Bružinskų

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje g 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino- Q 
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti- |
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos £ 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir d 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai. “
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211 |

Kam

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome i namu* lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS R VIETINĖS

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«L AL 44319.200 Otduni Si, N«w Y«k,N.Y. 10002

JUOZO MISIŪNO

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Mtiauaia* pasirinkimas dagtinės ir vyno. 
104-65 10FERTS M.VD. 1 MCHMOND HIU. K Y.

TeMonos; VkgMe. 3-3644



Nemaraus idealo keliu
Detroito L. F. vajaus komi

teto biuletenis nr. 3 byloja, kad
H16*11 ir jo mitetui vadovaujant jau suimk-

taAtoe yra 112 fataųjų LF na- u dol
nais. . -, .

■ t - ■ •>

Iš šalies stebint,, skola ne 
žaizda, neužgys... reikia pasa
kyti, kad LF didingo idealo ke
liu pasuko vos 34 proc. detroi-

DETROIT, MICH. kūmų užsimotą milijoną su-

rių. Pridėjus mirusio Prano Ka
tino atmintinį įnašą (100 dol.), 
tokių LF narių susidaro 113. Po 
100 dol. įnešę: Marija Bukaus
kienė, Vitalija ir dr. Kęstutis 
Kebliai, Petras Kučinskas, Van- . - . ■ - -.
da ir dr. Vytautas Majauskai, tieču‘- *?06 ?v?*
a.a. Lilės Julijos Petrauskaitės S1OS daugiausia a Oja 
atmint Įnašas, Albina ir Jo- - neturtingi žmonės 0 kuriem 
nas Rugieniai, Stefa ir Vincas 
Vaičiūnai.

Petras Vedeika savo įnašą pa
pildė iki 200 dol., Ona ir Pet
ras Griškeliai savo įnašą pakė
lė iki 110 dol., a.a. Veronikos 
Ulaitienės atmintinio įnašo sąs- 
kaiton įnešta 20 dol. 9 asmenys 
yra tik pradėję šimtininkų krai
tį krauti. Be abejo, ir jie grei
tai taps šimtininkais. Iki šiol 
Detroite ir jo apylinkėse pavyz-

. .... , Bięiaiyiuu ou-
dingi lietuviai, pasiaukojimo kakti. Jau turime surinkę 348, 
dvasios [ragauti, suaukoja 21, 000 dolerių. Per metus laike, 
911 dol. Dabartiniam vajaus ko- jeigu norėtume, be jokių sun-

sios pagauti daugiausia aukoja

šimtinė sudaro tikri nestam
bų pinigą, lyg lūkuriuoja... .Vi
si prisidėkime prie LF idealo— 
milijono dolerių sumos surin
kimo! Jeigu visi bent po 10 dol. 
auka prisidėtume — apvalus 
milijonas jau būtų Lietuvių 
Fondo kasoje. Sakoma: skola 
ne žaizda — neužgys. Atiduoki
me, kas Dievo — Dievui, o kas 
ciesoriaus —■_ ciesoriui. 1968 
švęsime 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su-

KENNEBUNKPORT, MAINE
Šv. Antano gimnazijoje moks

lo metai prasidės rugsėjo 5. Ge
rai atrinktų mokinių bus virš 
100. Jie visi lietuviai. Per visą 
vasarą gimnazijos pastatais 
naudojosi lietuvių jaunimas. 
Liepos mėnesį juose vyko pra
džios mokyklos amžiaus berniu
kų stovykla. Po jos tuoj prasi
dėjo moksleivių ateitininkų ber
niukų ir mergaičių, stovykla, 
kuri baigėsi rugpiūčio 20. Po 
to gimnazijos patalpos pertvar
komos ir atnaujinamos mokslo 
metam.

Šv. Antano gimnazijoje šiais 
mokslo metais dėstys 12 mo-

kytojų — 7 kunigai pranciško
nai ir 5 pasauliečiai. Daug dė
mesio bus kreipiama į bendra
bučio priežiūrą. Tarp naujų 
mokytojų yra ir du jaunuoliai 
iš Chicagos — Edmundas Pra- 
ninskas ir Juozas Kulys, šį pa
vasari baigę mokslą bakalauro 
laipsniais. Vasaros metu daugu
ma šv. Antano gimnazijos mo
kytojų lankė vasaros kursus į- 
vairiuose universitetuose. Lie
tuvių mokytojų kursuose Daina
voje šv. Antano gimnaziją atsto
vavo mokyt, tėv. Juozapas Ba
cevičius, OJF.M.

go klonio (Pensylvanijoj) nedi
deliame miestely ankstesnieji 
ateiviai — angliakasiai lietu
viai — sumanė pasistatydinti 
lietuvišką bažnyčią. Pasamdy
tam salėn susirinko apie 300 ' 
angliakasių. Buvo išrinktas baž
nyčios statymo komitetas. Visi 
susirinkę turėjo pasižadėti pa
aukoti stambią sumą pinigų. 
Virš 200 paaukojo po 200 do
lerių, kiti mažiau ir tik 11 iš
ėjo nieko nedavę... Jie visi 
per savaitę teuždirbdavo nedau
giau 12 dolerių! Galbūt jie tiek 
daug aukojo, kad buvo nemo
kyti, kad daugiau už mus my
lėjo Dievą ir tėvynę, kad nepa
žinojo kas yra materializmas 
bei kosmopolitizmas. Bet jie ir 
šiandien kalba skaisčiu pavyz
džiu.

Gal šis palyginimas nieko 
bendra neturi su Lietuvių Fon
du, tačiau akivaizdžiai parodo, 
kad kai ryžtamės, tai ir pada
rome. Prisiminkime Lietuvių 
Enciklopediją. Iš karto dauge
lis juokėsi iš “tokios nesąmo
nės”, bet po eilės metų “nesą
monė” tapo tikrove, šiandien 
mūsų naminių bibliotekų lenty
nas puošia 35 Lietuvių Enciklo
pedijos tomai. Jų išleidimas at
siėjo milijoną ir du šimtus 
tūkstančių dolerių su kaupu. 
Kai ką norime, padarome, štai 
Šiluvos koplyčiai Washingtone 
atradome keletą šimtų tūkstan
čių dolerių. Ji jau pastatyta ir 
pašventinta. Ji amžiais* bylos į- 

• vairių tautų žmonėm apie lie
tuvių tautą. Kiek daug pavyz
džių galėtume prisiminti. Juk 
vistiek tą užsimotą milijoną 
Lietuvių Fondui surinksime! 
Tik nelaukime ir aukokime pir
mieji.

lietuvybės išlaikymui, lietuvių

ugdymui. Neatidėliokime ryto-

-Prisiminiau vieną istorinį

DARBININKAS

Į IŠ VISUR Į

Luzernos, Pa. Ueteviy iv. Ooea batny*1*

LUZERNE, PA.

V. Saurimas

Šv. Onos parapijos nariai 
džiaugiasi savo nauja ir gražia 
bažnyčia. Si didinga bažnyčia 
buvo pašventinta 1960 spalio 
16. Statybos išlaidos viršijo 
350,000.00 dol. Parapijos va
dovų sumanumo ir parapiečių 
dosnumo dėka skolos sumažėjo 
iki 5,000.00 dol. Tikimasi šių 
metų spalio mėn. ir tą likutį 
išmokėti. Parapijai vadovauja 
klebonas kun. Viktoras A. šim- 
konis. Jam pagelbsti kun. Leo
nardas J. Sabalis.

Metinė šv. Onos novena pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Per 
visą novena pamokslus sakė 
tėv. Geraldas Matejūnas, C. P. 
Žmonės gausiai lankėsi ir pasi
naudojo novena.

Seni j orų choro metinė išvy
ka buvo suorganizuota rugpiū
čio 13 Wallo Pines Grove. Da
lyvavo ne tik choro nariai, bet 
ir nemaža svečių.

Parapijos festivalis dėl nepa
lankaus ir šiauraus oro buvo 
pratęstas ir baigtas rugpiūčio 
6, sekmadienį. Organizatoriai 
jau ilgą laiką ruošėsi ir gausiai 
susirinkę žmonės nebuvo apvil
ti. Buvo labai daug įvairių pro
gų laimėti vertingas dovanas. 
Stambiąsias dovanas USA Sa- 
vings Bond formoje laimėjo:

100 dol. — Richard Casey, 112 
Hughes St.K Luzerne, Pa., 100 
doL — Isabel Wydallis, 3 Bro- 
dericks St., Swoy, Pa.; po 50 
dol.: T. Salemo, 59 Mary St., 
Plains, Pa., Albina Pakashus, 
765 North St., Luzerne, Pa., 
M. Fronzoni, 36 Cooper St., 
Pringle, Pa.; po 25 dol.: Al ir 
Jack, 280 Vaughn St., Luzerne, 
Pa., John Nelson Mfg., Anna 
McClosky, 129 Nagle Avė., 
Y.C., J. Matukonis, Vaughn 
Luzerne, Pa., M. Corey, 
Hilldonia, Dalias, Pa.

Švento Vardo draugijos
50 klubo laimėjimų traukimas 
įvyko rugpiūčio 14. 50 doL lai
mėjo Helen Straigis. 120 Hill-

N.
St.
47

50-

side Avenue, Edwardsville, 
15 dol. — Frank Kosen, Po- 
cono Downs, 15 dol. — Rose 
Ancin, Pocono Downs, po 10 
dol. laimėjo šie numeriai: 6433, 
8929, 9115, 9255, 9321, 9674, 
9088. Kitas laimėjimų trauki
mas įvyks rugsėjo 11. Bilietus 
galima įsigyti pas nuolatinius 
pardavėjus, bingo lošimų metu 
arba klebonijoje, t

Bendra parapijos talkininkų 
išvyka pramatoma rugpiūčio 
27 nuo 1 iki 7 vai. popiet. Sek
madienio ryte dalyvių intenci
ja giedotos mišios 7:30 v. Kvie
čiami visi bingo, 50-50 klubo, 
festivalių, surašymo komiteto 
darbuotojai, aukų rinkėjai, alto
riaus berniukai. Vykstama į 
Wallo Pines Grove. —Kor.

HARTFORD. CONN.
bės prašymas suteikti žinių 
apie Hartfordo lituanistinę mo
kyklą. Surinkti žinias paprašy
tas buv. lituanistinės mokyklos 
mok. J. Bernotas.

4. Pranešta, kad nuo rugpiū
čio 6 Lietuvių Fondo Hartfor-

vių radijo valanda, Sabono Pos- do vajaus komiteto pirminin
kas išrinktas Algimantas Dra- 
gunevičius'.

5. Lituanistinės mokyklos ve
dėja St. Rūkienė pranešė apie

Lietuvių Diena Hartforde
Liepos 30 Lietuvių darže, 

East Hartforde visos Hartfordo 
organizacijos surengė didžiulę 
gegužinę — Lietuvių dieną. 
Darbą vykdė trys organizaci
jos — “Tėvynės Garsų” lietu-

— Urugvajaus spaudoje jau 
tradiciniu tapusį Lietuvos oku
pacijos metinių minėjimą šie
met žymiai nustelbė dėmesio 
nukrypimas į Izraelio karą su 
arabais. Net ir Vietnamas bu
vo Beveik išstumtas iš spaudos 
skilčių. Tik vienas dienraštis, 
EI Diarie Espanol, įdėjo veda
muoju K. Čibiro straipsnį, pri
menantį neatitaisytą Maskvos 
agresijos žygį prieš Lietuvą. La 
Voz de la libertad (Laisvės bal
sas) radijas kiekvieną birželio 
mėnesio pirmadienį davė pa
skaitas apie Lietuvos padėtį. 
Birželio 12 toj radijo progra
moj kalbėjo Lietuvos atstovas 
A. Grišonas. Montevideo lietu
viai 1940 ir 1941 birželio įvy
kiam paminėti buvo susirinkę 
į tam skirtas pamaldas lietu
vių bažnyčioje ir į minėjimo 
aktą, atliktą tos parapijos sa
lėje. ... (Elta)

— Clevelando universitete, 
baigiant vasaros semestrą, šie 
lietuviai studentai įsigijo aukš
tojo mokslo laipsnius: Raimun
das Sakalas gavo medicinos 
daktaro laipsnį, Viktoras Stan
kus — odontologijos daktaro 
laipsnį, Vida Augulytė — ma
tematikos magistro laipsnį, Vla
dė Butkuvienė — bibliotekos 
mokslo magistro laipsnį. Baka- 
laureato laipsnius gavo Audro
nė Alkaitytė, Neringa Kuncai- 
tytė, Danguolė Tamulionytė, 
Algis Motėjūnas, Gintautas Neį
manąs, Rimantas Vaitėnas.

— Vasario 16 gimnazijos abi
turientai Mečys Landas (gimęs 

„1948 Lietuvoj), Alfredas Sta-
rūkas (gimęs 1948 Vokietijoj) 
ir Andrius Smitas (gimęs 1947 
Vokietijoj) prie Vokiečių švie
timo ministerijos atstovų išlai
kė baigiamuosius egzaminus. 
Visi trys tęs studijas universi-
tetuose.

BALT1MORES ŽINIOS
šv. Alfonso mokykla naujus 

mokslo metus pradeda rugsėjo 
6. Visi tėvai raginami vaikus 
leisti | lietuvišką mokyklą, nes 
turime savo gražias patalpas. 
Vietos pakanka visiem. Mokyk-

Wisconsino rietuvių dienos svečiai ii k. Į d. Harete *ruwn — KcMorfia News kambariai ir salė Šiemet
leidėjas, teis. Alt. F. Wetfs, kun. P. P. Cinikas, MIC, M. Tamulėnas. naują tiMajyti Mokykloje

mokytojauja seserys kazimie- 
rietės. Jos jau sugrįžo iš atos
togų. Vienos jų čia dirba se
niau, o kitos atvyko pirmiem 
mokslo metanu

MARIJAI DIEVO MOTINAI
PAGERBTI ŠVENTE

Marianapolyje, Thompson, Conn. 
sekmadienį, rugpjūčio 27 d.

Alfonso parapijos vikaras, atos
togaudamas lankė įvairias N. 
Anglijos valstybes ir, gerai pa
ilsėjęs, grįžo į darbą parapijo-

PAMALDŲ TVARKA: 2:30 vai. po piet šv. Mišias aukoja 
kun. .Jonas Jutkevičius-Jutt, šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, Worcester, Mass.; pamokslą sako prel; Vytautas 
Balčiūnas iš Romos. Pamaldų metu gieda šv. Kazimiero 
choras, vadovaujant mūz. Ipolitui Nauragiui, Worcester, 
Mass.
Po Mišių įstatymas Švč. Sakramento ir procesija su Šven
čiausiu į Marijos šventovę. Procesijos metu kalbamas 
Marijos garbei šv. rožančius.
Prie Marijos šventovės sukalbamas pasiaukojimo aktas 
Švč. Marijos Širdžiai. Palaiminimas Švč. Sakramentu ir 
bendrai sugiedama Marija, Marija ...

tas ir “Aido” choras, bet rėmė 
ir bilietus platino visos organi
zacijos. Pirmininku išrinktas 
“Tėvynės Garsų” radijo vedė
jas Algimantas Dragunevičius. darbą mokykloje. Darbas buvęs 

Lietuvių Diena — gegužinė labai sunkus.
6. Skautų s-gos Atlanto rajo

no prašymą paremti pinigine 
auka referavo valdybos sekre
torė Z. Dapkienė. Nutarta pa
skirti $20.00 auką. Jei galės, 
L. B. Hartfordo apylinkės val
dyba ir toliau skautus rems.

7. Pranešta, kad rūpinamasi 
turėti lietuvių kalba pamaldas. 
Šiuo reikalu daro žygių pirm. 
V. Balčiūnas, A. Dragunevičius 
ir Z. Strazdas.

8. Nutarta atvykstantį į 
Hartfordą rugp. 11 Rezoliuci
jom Remti Komiteto pirm. Leo
nardą Valiuką priimti, suren
giant kavutę.

9. Aptartas Lietuvos atsikūri
mo jubiliejinės 50 metų sukak
ties minėjimas.

Rugpiūčio 11 atvyko Rez. 
Remti Komiteto pirm. L. Valiu
kas, kuris gausiame L. B. 
Hartfordo .apylinkės narių susi
rinkime padarė platų praneši
mą apie Lietuvos laisvinimo rei
kalus.

Dabar, esą, mūsų reikalas da
ryti žygių, kad senato priimta

Tėv. Gintautas Sabafai-
tis, SJ., Lietuvių informacijos
centro direktorius, yra pakvies
tas LB atstovu įeiti į Vliko 
valdybos prie Eltos informaci
jos tarnybos sudarytą tarybą^ 
kuri rūpinsis nelietuviam in-prasidėjo 12 vai. ir tęsėsi iki 9 

vai. vak. Iki 6 vai. atvykusiųjų 
(tik suaugusių) buvo 730 asme
nų, o vėliau prisirinko per tūks
tantį.

4 vai. adv. Leonas Mašiotas 
(Leo Mažotas) pristatė svečius 
ir perskaitė sveikinimus.

Solistė Marija Petrauskienė 
padaihavo 4 dainas. Akompona- 
vo muz. Eleonora Dvarionaitė- 
Minukienė.

L.B. veikia ir L. Valiuko 
pranešimas

Rugpiūčio 7 L.A.P. klubo pa
talpose įvyko L. B. Hartfordo 
apylinkės valdybos posėdis, ku
riame paliesta daug reikalų:

1. L.B. Hartfordo apylinkės 
valdyba priėmė garbės nare mo
kytoją, Sibiro tremtinę, Stefa
niją Rūkienę; pirmininkas prof.

■ al r • V. Balčiūnas įteikė jai LB.
_______ _____________________  nuostatų knygelę.

2. Pranešta, kad pasiųsta už-
Kilimo valymas uojauta šen. Thomas Dodd dėl

Kilimo spalvos nenustos savo jam sudarytų nemalonumų. Iš 
ryškumo, jeigu jį, pirma išdul- senatoriaus gautas padėkos

formacijos plėtimu.
tęs lietuvis, dalyvavo įvairiuose 
lietuvių parengimuose. Ge - 
didingos mišios už jo sielą au
kotos šv. Alfonso bažnyčioje 
rugpiūčio 18. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Ona Miliūnaitytė, 
broliai Vincas, Jurgis, Edvar
das, Robertas, Teodoras, sese
rys Tellie, Agnietė ir Ona.

Kazimieras Vaitukaitis, gi
męs ir augęs Baltimorėje, stai
ga mirė rugpiūčio 13. Visą sa
vo gyvenimą praleido Baltimo
rėje ir dalyvavo įvairiuose lie
tuviškuose parengimuose. Mi
šios už jo sielą aukotos šv. Pet
ro bažnyčioje rugpiūčio 17. Pa
laidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusi dukra Lil- 
lian ir nuliūdęs sūnus Max.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas ir Ponia sutiko, kad 
Lietuvos pasiuntinybė būtų į- 
traukta į spalio 7 vykstantį 
“Embassy Tour”, kuri labda-— 
rybės tikslais organizuoja A- 
lexandria Junior Woman’s 
klubas.

— Kathryn Lukas, Amerikos 
lietuvaitė, De Paul simfonijos 
orkestro fleitos solistė, daly
vaus Aldonos Stempužienės re
čitalyje. Ji palydės fleita baro
kines dainas ir taip pat atliks 
fleitos partiją D. Lapinsko kū
rinyje Ainių Dainos. Kathryn 
Lukas yra kilusi iš New Or- 
leans. Muzikos mokslus baigė 
De Paul universitete. Ainių 
Dainose mušamųjų instrumen- 
simfbnijos orkestro timpanistas 
ir mušamųjų instrumentų artis
tas Robert Matson. Aldonos 
Stempužienės rečitalis įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., 4 v. 
p.p. Clevelando Muzikos Insti
tuto salėje, 11021 East Blvd.

. šv. Kazimiero seeerę rėmė- 
ję organizacija rugpiūčio 21 su- 

! rengė ekskursiją Į pasaulinę 
parodą Kanadoje. Važiavo au- 

' tobusais. Grįžo rugpiūčio 25.
šv. Alfonso suaugusięję klu- 

i ba» rugsėjo 17 rengia pikniką 
[ State parko laukuose. Rengimo 

komitetas kviečia dalyvauti su 
I draugais.
’ Kun. A. Dranginis, šv. Al- 
I fonso vikaras, atostogas pradės 
| rugpiūčio 27.

kinus ir pavalius šepečiu, pa- laiškas.
trinsite actu suvilgytu skuduru. 3. Svarstytas Kunigų Vieny- rezoliucija praeitų per Jungti- 

nes Tautas. Tai gali padaryti

Ona Karčiauskienė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyve
nus Baltimorėje Curtis Bay ra- 

| rijos Gimimo. Kadangi šįmet pasitaiko, kad minėtos šven- Y jone, mirė rugpiūčio 9. Buvo 
| tės supuola Švęsti šiokiadieniais, tai nelengva būtų jas 
i atskirai ir tinkamai atžymėti. Taigi, kad Marija nepasilik- 
| tų Šių švenčių proga nepagerbta, Marianapolio 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 
I mūsų dangišką Motiną, pareikšti jai savo sūnišką meilę 
| bei ištikimybę, ir pasiprašyti per jos galingą tarpininkavi- 
I mą pas Dievą sau reikalingų malonių, pasauliui taiką, 
| tėvynei Lietuvai laisvę.

Nepilnai mėnesio laikotarpyje bus Švenčiamos dvi bran
gios Marijos gerbėjams ir mylėtojams šventės: rugpiūčio 
15 d. — Marijos į Dangų Paėmimo ir rugsėjo 8 d.—- Ma-

&

uoli šv. Alfonso parapietė, rė
mė visus lietuviškus reikalus. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
aukotos šv. Alfonso bažnyčio-. 
je rugpiūčio 14. Palaidota šv. 
Kryžiaus' kapinėse. Liko nuliū
dusios dukros Ona, Morta ir 
Madelina, nuliūdę sūnūs Juo
zas ir Bernardas ir eilė anūkų.

Tomas Stulgys — Steiger, gi
męs ir augęs Baltimorėje, mi
rė staiga rugpiūčio 13. Velionis 
dirbo siuvykloje, buvo susipra-

Lietuvos vyčių seimo prezidiumas I* k. j d. Nancy Kober (Oreat 
Neek, N* Y.), Larry Janonis (Brons), Rita Pinkus (Worcester, 
Mass.); stovi Kazys Sipalla (Newark, N-J.), Antanas Mateika 
(New York, N.Y.).

— Kennebunlcporto, Maino, 
pranciškonų vasarvietės ar sto
vyklos reikalais rašyti: Francis-

tik J.Ą.V. vyriausybė. Bet 
kaip? J.A.V. ambasadorius A. 
Goldbergas nė vieną kartą bal- 
tiečių (ar Lietuvos) reikalą ne
buvo paminėjęs. Nereikia nu
stoti vilčių. Kai J.A.V. vyriausy
bė pajus mūsų ir kitų taitiečių 
spaudimą, tai reikalą ir praves 
per Jungtines Tautas. Jei Bal- Nailię ratelio susirinkimai 

ir pobūvis
Rugsėjė 3 L.A.P. klubo pa

talpose bus Našlių ratelio na
rių susirinkimas. Pradžia 3 vai. 
popiet. Pirinadienį. per Darbo 
dieną (Labor Day) Agnė Stan
kevičienė (Agnės Stahwyck) vi
sus narius kvfečia pas save val
čių. Vaišės bus pirmininkės so
de. Pradžia taip pat 3 vai po
piet. J. Bernotas

tijos valstybių laisvinimo rezo
liucija ten praeitų, tada reika
las patektų | viso pasaulio spau
dą, radiją,, televiziją. Ragino 
-šiuo reikalu dirbti ir aukoti, 
nes be pinigo nieko negalima 
padaryti.

Po pranešimo buvo diskusi
jos. Po to prelegentas ir atsi
lankiusieji buvo pavaišinti ka
va ir užkandžiais.

can Monastery, Kennebunk- 
port, Maine, 04046. Telef. (207) 
967-2771.
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Nijolė Dubauskaitė ir Kęstutis Sėti kas, sosituokę Maspetho liet, bažnyčioje

Veda K. Merkis

meistriai Robert Byme ir N. Rosso- 
limo, ir senior-meistras A. Saidy. 
Trečias' didmeistris P. Benko taipogi 
tikisi pelnyti penktą tašką nebaig
toj partijoj su meistru O. Popovy- 
čiu. 4% taško turėjo N.Y. meistras 
W. Goichberg.

šiose p-bėse dalyvauja, atrodo, 
vienintelis iš lietuvių, buv. Mont- 
realio meistras Ignas Žalys. Po 4 
ratų jis turėjo 2%-l% tš.

— Po 6 ratų su 5-1 taškais pir
mavo didmeistriai Robert Byrne, P. 
Benko. Nicholas Rossolimo ir du 
meistrai: Dr. Saidy ir W. Goichberg.

Chess Review, rugpiūčio mėn. pa
skelbė II-jo pusmečio Postai Chess 
Ratingo nepilną sąrašą (nuo A iki 
M raidžių), kuris apima per 3000 
pavardžių. -Sąrašas^bus užbaigtas 
rugsėjo žurnale. Iš dabartinio sąra
šo, matome, jog taugščiausiai įvertin
tu Amerikos Postai žaidėju yra 
tarptautinis meistras Hans Berliner,

JAV čempionas Bobby Fischer 
prarado taško per pirmus du 
ratu, tarpt, turnyre, Jugoslavijoje, 
pralošęs didmeistriui Geleriui ir ly
giomis baigęs su jugoslavu. Atrodė, 
jog viltys tapo prarastos į laimėto
jus, bet Fischeris nepasimetė ir per 
sekančius 6 ratus pakrovė 6 taškus, 
atsistodamas pirmuoju su 6*/2 taš
ko iš 8 galįmų. Sovietų didmeistriai 
Geler ir Cholmov dar gali prisivyti 
Fischerį, jei laimės savo nebaigtas 
partijas. Jiedu turi po 4^ taško ir 
po 2 nebaigtas partijas. Viso 17 ra
tų, taigi dar daug pasikeitimų prie
šaky.

— Po 10 ratų. Sovietų didmeist- t _ _____________________________
ris Ratmir Cholmov turėjo 8-2 taš- mZ su 2016 tš*, antruoju — Kazys 
kų. E. Geler 5%-2U ir vieną ne- Merkis. Mass. 1870tš„ 3. B.B.Uder- 
^aL^3„B _FiSCher ir.^vi ton 1828’ 4- N Y- meistras W. Goich-

fcgpg 1798. Žymiausias N. Anglijos 
meistras John Curdo, Mass. turi 
1696 tš., jis 12-tas.

kų, E. Geler 5%-2*4’ ir vieną ne-

nebaigtas partijas. — Didmeistriai 
Cholmov ir Geler sužaidė tarpusa
vy partiją lygiomis. Fischeriui teks 
susitikti su Cholmovu 16-tam rate.

Studentų pasaulinėse, kaip skel
bėme, nugalėtoju tapo Sovietų ko
manda, ^surinkusi Ž4 tš. 2. v. JAV 
— 22 tš. 3. Anglija 21 tš. Sovietų 
komanda pralaimėjo .dvejas rungty- 

JAV komanda (Zuckėrman, 
Verber ir kt.) pralaimėjo tik Čeko
slovakijai; su Sovietų S-ga ir Šve
dija sužaidė lygiomis.

JAV atvirose. Atlanta, Ga. 166 
dalyviai. Po 5 ratų su 5-0 buvo did-

SPORTAS
S. AMERIKOS PABALTIECIŲ 

|R LIETUVIŲ lengvosios 
atletikos prieauglio 

klasių pirmenybes
1967 m. S. Amerikos Pabal- 

tiečių prieauglio klasių lengvo
sios atletikos' pirmenybės įvyks 

’ rugsėjo 9 (šeštadienį) Toronte, 
Ont Pirmenybes rengia lietu
viai.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
jaunių ir mergaičių D (žemiau 
12 metų), jaunių ir mergaičių 
C (12-13 m.), jaunių ir mergai
čių B (14-15 m.) ir tik jaunių 
A (16-18 m ).

Pabaltie&ų varžybų rėmuo
se vyks kartu ir 1967 š. Ame
rikos lietuvių pirmenybės. Pa
žymėtina, kad jaunių A klasė
je vyks tik lietuvių pirmenybės.

Varžybos bus pravestos
Brockton High School stadio
ne, Brock Avė., netoli Bloor St. 
Pradžia 11 vai. prieš pietus, .

? - Dalyvių registracija iki rug
sėjo 5 adresu:

A. Malinauskas, 63 Hewitt 
Avė., Toronto 3, Ont., Cana- 
da. Telef. 531-6817.

Registracija atliekama per 
sporto klubus ar individualiai. 
Informacijos gaunamos per 
sporto klubus arba pas rengė
jus aukščiau nurodytu adresu.

Lietuvių pirmenybėse klubai 
varžysis dėl Ateitininkų Fede
racijos pereinamosios taurės, 
įsteigtos 1958. Pereitų metų 
laimėtojas buvo Toronto PPSK 
Aušra.

Klubai ir pavieniai sporti
ninkai skatinami kuo gausiau 
šiose varžybose dalyvauti.

P^.F-jos Lietuviu Sekcija

moksleivių jr suaugusių grupes. 
Moksleivei pasekė aštuntą vie
tą, bet suaugusieji vos atsilai
kė dešimtojoj, tad bendra Lie
tuvos rinktinės vieta — devin
ta, pati vidutinė.

Iš paskirų Lietuvos rinktinės 
^ortininkų SSSR čempiono 
vardą iškovojo V. Jaras, nume
tęs diską 58 m. 8 cm. Moterų 
ietininkių varžybose trečioj vie
toj išsilaikė B. Kalėdienė, šį 
kartą numetusi ietį 53 m. 4 
cm. R. Tamulis sunkiojo svo
rio bokso varžybose irgi tepa
siekė trečią vietą ir susilaukė 
net priekaištingų pastabų iš 
Komj. Tiesos korespondento. 
Pussunkio svorio bokso varžy
bose pirmą vietą laimėjo D. 
Pozniakas, vilnietis, priklausęs 
Lietuvos rinktinei. Nemaža vil
čių teikęs bėgikas K. Orentas 
5000 metrų lenktynėse atbėgo 
tik septintas.

šios varžybos, kaip ir viskas 
šiemet, buvo rengiamos rusų 
revoliucijos garbei. Nedalyvau
ti praktikuojantieji sportinin
kai negalėjo, bet, rodos, ne visi 
turėjo pakankamai entuziazmo. 
Maskvos rinktinė “planingai” 
užėmė pirmą vietą, RSFSR — 
antrą. Taip, be abejo, visiem pa
togiau ... (Elta)

TO PLACE
YOUR AB

CANCEL OR CHANGE
TeL: 867^3690

uudqjimq pmEKTęRuy

DISPLAY

Looking for Barber or Beauty shop. 
We cąrry complete shop eguipmęnt, 
complete line in Beauty & Barber 
supplies, finest European men and 
women’s hair gtfods. Petrucceiii I nt’l 
Beauty & Barber Supply Ine. 135-21 
Roosevelt Av, Flushing; tel. 445-6924 
Supervised by Six Petrucceiii Bros.

Unusual Opportunity — COSMETIC 
DISTRIBUTORSHIP from 3500.00 
High Profits call 828-9868 (Mon. to 
Fri. 9 AM to 5 PM) 914 - 632-1253 
(daily after 5PM); all day Satur- 
days and Sundays.

SERVIGB

PAINTING &

& ŠANITAS
All Botos 

All Wock Guarąnteed 
Call TA 7-6762 (9-2)

pęP599M!*!ONES 
401139th St. Brome 

Floor Scraping B Pąintipg 
All Wbrk Guaranteed

Call 669-4517

Call 453-6447 773-2494
R.GAP. General Contractor*

PAINTING - PLASTERING 
PLUMBTNG - CARPENTRY 

ELECERICAL INSTALLATION 
202 McDoųgal BL Brooklyn, N- Y-

Emlly-Kay Bridal Salon 885 Btoay 
bet. 41st k 42d Baypnne FE 9-8826 
Custojn made individually stylęd 
Bridal and Brides-maids gowns. For 
immediate and faU weddings prieęd 
from a low $89 Ready-mąde gowns 
in stock at lowest prices!

T£X WELBORNE 
HOME REMODELING 

ALTERATTONS - CARPENTRY 
All Work Guaranteed 

13 Champlin Avė Bellport LX 
Dial 516 AT 6-8445

ARR0W PRIVATE CAR SERVICE 
Door to Door Service

Air Ports, Theaters, Schools, Re
sorts. Dependable sąfe transporta- 
tion — 8515 12 Avė Bklyn 833-2037 
- 745-9660; if no answer 259-2621

va?
FSF QPWUTOR8 oo 

Sportsvear steady wdrk nice įfort-

Pftir tome — Union stop GEMINI 
8FORTSWEAR 1086 Cypress Avė 

Queens

ORERATORS an lądie*, coats, Un-

shop, Local 129 [516] MY 1-9440-1 .

QR^BATQR8

Steady yvprK 0<>9<i pay- Union shop 
Near RJL and bus 
GBOV8 PRESS

BPE9ATORS <m stegte needle

BU ęarfleld. NJ. 301-779-4946.

WANTEO EXP OPERATORS
On Lądiea Sport«wear

Complete gąrment or section work 
steady work paid tolidays unlon 
shop Local 23. Biit Rite Sportswear 
4132 Park A ve near Tremont Avė 
Brome Tele 583-5930 . .

HELP W. MALĖ

VVANTED EXP BODYMEN 
TO WORK ON BUSES

Steady work — work near home
BODY RITE

57 County Avė Seacacus N J.
Call 301 - 866-4919

CASEWORKERS M. S. W. also 
Counsęllors 21 plūs full time yr. 
round for group homes & group 
residence. Good Salary & Personnėl 
Policy (212) JAckson 2-3700 ExtJl.

T^mnTTTVT^T DTRFKTORTTTH 
84-02 J AM AICA AVĖ.

Wo«|h6Vto. N. Y-
Suteikiam gacMngu todotuvte. 

pėmoiąmąi Msoąe 
įpjį^ętą ąątyse; veikte ventiliacija 

T# yirgiote 7-44M

T«L EV*rgr»ei> 7<4335

SlmteB Aroniskis
(ARMAKAU8KĄ8)

Oratorius -Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

«Ta«g 2-5043

FUNERAL HOME

A. J. BALTON-B ALTRCNAS

k Notary Public
660 Grand SU Brooklyn 11. N.Y.

EVergreen 8-9770 .. . ■ _

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Theodore WdMn,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su 
Air Condition

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

LIETUVIAI SOVIETINĖSE 
VARŽYBOSE

Rugpiūčio 4 Maskvoje pasi
baigė visos sovietinės imperijos 
sporto varžybos, vadinamos 
spartakiada. Dalyvavo 17 rink
tinių: nuo 15 vadinamųjų res
publikų ir nuo Maskvos bei 
Leningrado miestų. Atskirai 
rungėsi kiekvienos rinktinės

Outstanding buy Oceanside L.I. — 
Waterfront home 6 rooms, fully car- 
peted built-in kitchen, de luxe re- 
frigerator and all e$uipment full 
basement with fin’ed room 100x100 
fully bulk headed and fenced, cent
rai air conditioning — Call owner 
(516) RO 6-4555

Bus. Tel 693-7845 Res. 789-9170 
CLARENCE J. JOHN 

Licensed Electrical Contractor 
Industrial, Commercial, Residential 

674 Rogers Avė., Bklyn, N.Y. 11226

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

WATTS BUSINESS FORMS
250 Hudson St., N.Y.C.

267-9100

Market 2-5172

RESORTS

HENRY FORD PRANEŠA, 
KAD DAROMOS PASTANGOS 
IŠSPRĘSTI KRITIŠKAS DID
MIESČIŲ PROBLEMAS

Henry Ford H, bendrovės

Manhattan homes in Tottenville pre- 
sents the latest in ranch. 3 bdrms 
full diningrm & built in gar, front 
porch, 41X100 plot. 323,000 up also 
duplex. 319,000 up. 351-4506 
Verranzano Bridge to Hylan Blvd. 
7 mi south on Hylan Blvd tum 
right at Manhattan SL Mbdel House 
at 189 Manhattan SL Open all day

Atdrkh’s Land O* The Sky Adiron- 
dacks Bolton area. Enjoy the beau- 
■tiful view of Lake George from our

acrs of privacy—haven for'children, 
2-4 bedrms, kitchen, living rm, bath 
370-150 wk. Call 518-644-9706, write

ĘEPAIR MAN — 
Electric Motors 

Fully Experienced 
Call OL 8-2440

BUTUS 
FUNERAL HOME 

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

PHOTOSTAT 
OPERATOR

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

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

VICEPREZIDENTAS —
STIPRIŲ NERVŲ ŽMOGUS
Net stipriausi vyrai gali susi- Motor Co. ruošiasi pagelbėti 

nervinti, girdėdami tam tik- kritiškuose miesto reikaluose

GROOMING & BOARDING

rus, garsus ar stebėdami kokius 
vaizdus. Kai kurie pasaulinio 
masto boksininkai ir ristikai ga
li apalpti išgirdę plėšiamo šilko 
garsą. Kiti stiprūs vyrai buvo

Detroite ir kitur.
Suorganizuoti bendrovės jė

gas ir išspręsti Detroito ir kitų 
Amerikos didmiesčių proble
mas jis paskyrė ADen W. Mer- 

pastebėti netenką sąmonės, kai relį valdfios ir pilietinių reika
lų viceprezidentą.

Mr. Mereli tuoj pranešė, kad 
jau sudarytas naujas Departa
mentas miesto reikalam. Jis 
veiks Valdžios ir pilietinių rei
kalų departamento rėmuose. 
Bus kooperuojama su valdžios 
įstaigom ir privačiom organiza
cijom.

John L Denman buvo pa
skirtas šio naujo departamen
to vedėju. Jo ypatinga paskir
tis — paruošti bendrovės jė-

GLEN JOVIN KENNELS 
Route 15 Lafayette N JT. 

Irish Setters for Sale 
Call 201 - 383-5016

MALĖ -’IFEMALE

Hunter Lake Lodge, Parksville, N. 
Y. Exit 98 on Rte. 17 (Quickway) 
Swim Boat, Fish, Raceway elose by. 
Rms hskpg Cottages Bar-Liquor 
store on premises. Rates start 39 per 
person with meals a day. Tel. 914 
292-4269 Prop. James W. Cozzette.

MECHANIC- 
ENGINEER

HOTEL

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cambridge ir

kainomis. Kainos tos pačios ir | 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

Sunnybrook fun, frolic, relaxati<m 
for the entire family. New swim- 
ming pool, boating, fishing at your 
f ront door. Eve. entertainment, de^

Refrigeration License Eastside 
Hotel in Midtown.

Salary 3149.18
40 hours from 4 PM to 12 midnight

KARLONAS
FUNERAL HOME

Tel. PL 5-4400 
ExL 214 or 224

jiem teko stebėti dideles žaiz
das ar sužalotus kūnus.

JAV viceprezidentas Hubert 
Horatio Humphrey pasirodė sti
prių nervų žmogus.

šių metų pradžioje H. H. 
Humphrey dalyvavo Pietų Ko- 

: rėjos prezidento Park-Chung-Hi 
inauguracijoje. Pietų Korėjos 
kariuomenės vadai supažindino 
jį su momentais, kuriuos tenka 
pergyventi, kai tie narsūs vy
rai per eilę dienų negauna 
maisto.

Vienas spec. komandos leite
nantas pagriebė nuodingą gy
vatę, nukirto galvą, nusmaukė 
odą ir suvalgė žalią mėsą. H.H. 
Humphrey nė vienas veido rau
muo. nesujudėjo.

Iki ateis laikai kada žmo- 
. . nės bus verčiami valgyti žalias

l^itro^lišcti^Ra 98 ššo^žsr^i ’U- gyvates ar kondensuotas vita-
thuMŪan. Puikus lietuvių kai- minų piliules vietoj to ką mes
bos vadovas su 40 pamokų, valgėme per tūkstančius metų

— natūralūs ir aukštos kokybės 
maisto produktai pasiliks mū
sų apetitų malšintojai. Tarp jų 
importuotas tikras lenkiškas 
kumpis ilgai bus pageidauja
mas ir valgomas kaip žymus 
maisto produktas, žinomas sa
vo baltymų turiniu, nenukon
kuruojamu “senojo krašto” sko
niu ir mėsingumu. Tvirtas ir 
liesas, bet sultingas. Tą gardu- Uka iš jų buvo areštuota. Psal
myną gausite beveik visose rodo, kad jie tą patį vaidmenį

kyląpčms iš neseniai Detroite į- 
vykusjų oenunumų.

Mr. Denmmi, buvęs radijo 
stoties WJR Detroite vedėja, 
dirba Fordo bendrovėje 
nuo 1952. Pu metus buvo 
bendrovės Washingtono, D. C., 
skyriaus ryšių biuro vedėjas ir 
nuo Į|8d vadovavo valstijos ir

DECORATOR EXP. 
inLacor A oil 

Also Exp. fu Gold Leaf 
For Lamp Mf g: 

FINE ART LAMPS 
346 Carroll 8L, Brooklyn 

Tel. MA 5-6794 Mr. Risi

churches nearby, 352 and up wkly. 
during July & Aug. Special Spring- 
Fall rates.' Booklet. 518-943-3131, 
EmestBitter, Rd. 1, CatskiU 2, N.Y.

WANTED AUTO MECHANIC 
k TRUCK MECHANIC 

Chevrolet in Westchester County. 
Steady work nice working conditions 

5 day week

Dėl ekskursijų ar grupių kp- 
Uonių samdykite

Suburbau

autobusus
su attaMyimi

Skambinkite:
dienos metu (201) CH 9-1100 
vąkąrc — (609) 448-5154

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

MALDAKNYGE

by bus and Metro to Bxpo 67 ptto— 
direct roiitM ctlinin Brochures <k w- 
flemUon tUpa on rpgoaaL MĮM Ap-

Call 914 WO 1-5100 
Ask for Mr. AI Laimi

WANTED EXP MACHINISTS

(514) 256-9346.
- 1 First ČEss 
1 Second Class 

Steady work Full time 
MICRO INkT 

127StageRoad MonroeN.Y.

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

THE GLENDELLA

SCHOOLSMARYVIM-E' N. Y.

Bitmnyr ftin in beąutiful 8ullv*n 
County. 139 acres overiooMnę the 
P^eiryn Rtver. Gr**t tamtirifc to 
opt profrrty. FuOy rtocfcHHė, 
desn, nrodėfn, rcšsonsbfe.

Your toet 
HARRY ARNOLD

gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo
kantieji) ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brookiyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina' 7 dol. Galima už
sisakyti:

' darbininkas 
910 WHtoughby Ave^ 
Brooklyn, N. Y. 11221 - kimo centruose. (Skelb.)

ipenUn. $u knoną ir dviem 
vaikais jis gyvena Birmingbąm, 
Mich. (Skeib.)

drofi pasiskelbė, kad jai reika
linga ftatiNų ganggfprių vaid-

tyi kandidatų.

MESKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus Mus vasaroa 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cchm Cod kurorte.
m£&KA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
Svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užtekyti galima pas:

OEIfO; tok 617-943-2146 O VILLA

KAY LAURE
For a Beauty Career 

Enroll Now 
for Day and Eveiririg Fall Term 

Freą placement Easy terms 
KAY LAURE 

School of Beauty Culture 
Veteraną accepted

8 Doffy Avė Hicksvflle L.I. 
Call 516 OV 1-5313 
Send for Brochure

PREL. PR. JURO
Pataisyta* III leidimas 

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna-, 
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Franciscan Fathers 
DARBININKAS 

910 Willoughby Avėnue 
Brooklyn, N.Y. 11221

POPPEN HUSEN 
INSTITUTE

Drafting Machine Stop Secretarial 
114-04 14 Road Coilege Point

FL 9-1354

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos' 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakius pasta
tyti pagal pirkęjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą

suritarimą už labai pri- 
ehuuną kainą. Vinis rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Annoną

Tei. 516 AN 1-2864

mm


