
.■ ;./V> ' -V '

* f ' -C t ’ - " ‘ 'Z ■ •

r

W OBfTŲ

i

Vokiečiai pradeda tingėti 
Erhardo nesėkmingi bandymai išjudinti patogumuose 
pasinėrusią vokiečių tautą

«■?

Valstybes departamentas priėmė jauįnimo delagačijąH II
■

Lietuvių jaunimo kongreso 
delegaciją Valstybės departa
mente liepos 21 d., 4 vai p.p. 
JAV prezidento ir valstybės se
kretoriaus vardu draugiškai pri

stybės ' sekretoriaus padėjėjas 
(Acting Assistant Secretary of 
State'for European Affairs).

Lietuvos atstovas Washingto- 
ne Juozas Rajeckas jaunimo de
legacijos narius priėmė lietu- 
vos atstovybėje galutiniem pa
sitarimam, kuriuose dalyvavo 
taip pat dr. Stasys Baikis, Lie
tuvos atstovybės W®hingtoųe 
patarėjas, ir Vaclovas Sidzikaus
kas, Vliko ir Pavergtų Europos 
tautų seimo pirmininkas. J. Ra
jeckais pristatė jaunimo delega
ciją Alton L.Jenkens, Baltijos 
skyriaus Valstybės departamen
to direktoriui, kurs pristatė de
legacijos narius valstybės sek
retoriaus padėjėjui. Jaunimo 
delegacijoj dalyvavo Algis Zepa- 
rackas, kun. Gintautas SabataL 
tis, S J., dr. Antanas Sužiedėlis, 
arch. Arvydas Barzdukas, Naš
lutė Umbrazaitė ir Elena Jur- 
gėlaitė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais. Delegaciją lydėjo V. 
Sidzikauskas.

Pusvalandžio pasitarime, ku
riame dalyvavo ir A.L. Jenkens, 
valstybės sekretoriaus padėjė-

Delegacijos atstovai išvardi
no su šiuo tiksiu susijusias jau
nimo kongreso rezoliucijas. Pri
siminta, kad netrukus po Lietu
vos okupacijos ir inkorporaci
jos, 1940 liepos 23 JAV Valsty
bės departamentas to akto tei
siškai nepripažino ir iki šiol 
nepripažįsta- Delegacijos atsto
vam ypatingai buvo malonu 
girdėti stiprų W. J. Stoesselio 
nusistatymą, kad to nepripaži
nimo JAV griežtai ir visada 
laikysis-Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas ypatingai pabrėžė žo
dį visada.

Atstovam pasidžiaugus aiškiu 
ir tvirtu šios administracijos 
nusistatymu Lietuvos reikalu, 
iškelta laisvajame pasauly Lie
tuvos diplomatinių atstovybių 
svarba Lietuvos laisvinimo dar
be, o taip pat nuostolis laisvei, 
kai nors viena iš jų uždaroma, 
kaip prieš keletą metų įvyko 
Brazilijoje.

Prisiminus jaunimo peticiją, 
W. J. Stoessel pažadėjo, kad 
JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose padės šiuos parašus pa
teikti 24-rių komitetui. Pabrė
žęs, kad Jungtinėse Tautose 
JAV atstovas visada kėlė ir 
kels Lietuvos laisvinimo bylą,

jų galimybių, lietuviškas sky
rius dar .geriau atliktų svarbų 
informavimo ir švietimo darbą. 
Stoessel Amerikos Balso lietu
viškam skyriui užtikrino val
džios paramą.

Pokalby neužmirštas ir Kon
grese jau priimtos bei Senato

užsienio reiki ų 'komiteto pir
mininkui patelktų rezoliucijų 
reikalą*. W J. Stoessel užtikri
no, kad iš Va 
mento šios

so rezoliucijų santrauka bei

nimo kongresu ir jo atsiektais 
tikslais. Aukštiesiem pareigū
nam pabrėžtas jaunimo su

sirūpinimas Lietuvos laisvinimo 
reikalu, kurį delegacija šiame 
pokalby ypatingai ir norinti iš
kelti.

zidento
s proga.

Iškelt® ir Laisvosios Euro-

reikalas, primenant, kad lietu* 
viskas Amerikos Balso skyrius 
puikiai atlieka savo darbą. Su
teikiant didesnės laisvės ir nau-

JAV astronautų sėkmė ir nauji rekordai
JAV ®tronautai John W. 

Young ir Michael Collins, perei
tą savaitę beveik tris dien® pa
keliavę erdvėse su erdvėlaiviu 
Gemini 10, iš 14 užplanuotų 
mokslinių ir techninių bandy
mų 13 įvykdė tobulai ar bent 
dalinai. Pasiekta keletas nau
jų rekordų:

1. P®iekt® 475 mylių aukš
tis.

2. Gemini 1 skrido arti 39 
valand®, susijungęs su raketa 
Agena.

3. Pirmą kartą panaudot® 
sučiupt® satelit® kaip jėga 
erdvės tyrimui, uždegant Age- 
n® variklį.

4. Pirmą kartą įvykdyt® dvi- 
gub® susitikim®: įplaukim® į 
Agena 10 ir susitikim® su Age- 
n® 8 varikliu.

5. Pirmą kartą įvykdyt® dvi- 
gub® tyrim® šalia erdvėlaivio.
M. Collins turėjo galimybę pa-

Astronautai John W. Young ir 
Mtchael Collins
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daryt nuotraukų išlindęs iš erd
vėlaivio ir pusvalandi “vaikščio
jo” erdvėj.

6 Tampriai uždaryta kapsulė 
atidaryta ir uždaryta tris kar-

Liepos 24 Denville, III., mirė 
Aleksandras Ružancovas, žy
mus mūsų bibliografas, redaga
vęs ir leidęs Knygų Lentyną, 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas leitenantas. Mirė 
sulaukęs 73 metų amžiaus.

Velionis buvo gudiškos kil
mės, savo pavardę gudiškai ra
šė — Ružaniec, gimęs 1893 
rugpjūčio 12 Viazmdje, Gudijo
je. Gimnazijos mokslus baigė 
Rusijoje, su bibliografijos pa
grindais susipažino universite
te. Pirmojo pasaulinio karo 
metu baigė karo mokyklą ir da-

kariuomenėje 
bolševikmečio 
kariuomenėje 
inspektorium, 

kariuomenės

Seinų. Nuo 1919 Lietuvos ka
riuomenėje vadovavo gudų da
liniui ir dalyvavo kautynėse su

bolševikais bei lenkais. Apdova
not® Vyčio Kryžiaus ordinu. 
P®kui Lietuvos 
tarnavo i k i 
(1940). Lietuvos 
buvo ugniagesių 
suorganizavo 32
ugniagesių komand®, paruošė 
tarnybines instrukcij®.

šalia šio darbo jis reiškės ir 
kitoje srityje — rinkdam®, 
katalokuodam® lietuvišk® 
knygas. Nuo 1923 m. buvo cen
trinės kariuomenės bibliotekos 
viršininku. I centrinę kariuome
nės biblioteką sutelkė daugybę 
retų leidinių. 1931 buvo vien® 
te steigėjų bibliotekininkų drau
gijos Ir visą laiką jos valdybos 
narys. Buvo Lietuvos bibtiogra-

StoesseliuiPokalbį

stybės sekretoriaus padėjėjas 
pažadėjo tas rezoliucijas įteikti.

Prie šio vizito bendro sėkmin
gumo daug prisidėjo Lietuvos 
atstovo ypatingas palankumas.

įjos gaus ža-

JAUNIMO DELEGATAI
JAV atstovybėje prie Jungtinių Tautų

Lietuvių delegacija, dalyvau
jant prel- Jonui Balkūnui, Da
liai Bulgarauskaitei, Juozui Mik- 
lovui ir Algiui šimukoniui, lie
pos 22 buvo priimta Amerik® 
atstovybėje prie Jungtinių Tau
tų New Yorke. Delegaciją suti
ko ir palydėjo Sylvia Rhodes. 
Delegaciją priėmė G. Richard 
Monsen, Deputy Director for 
Public Affairs.

Prel. J. Balkūnas, paaiškinęs 
vizito tikslą ir peticijos esmę, 
trumpai papasakojo apie jauni
mo stovyklavimą Dainavoje ir 
jaunimo kongr®ą Chicagoje. 
Po to įteikė jaunimo kongreso 
politinės komisijos deklaraciją 
pasaulio vyriausybėm kartu su 
Antikolonialinės Lyg® lydraš - 
čiu ambasadoriui A.J. Goldber- 
gui.

Amb®adorius prašom® pri
imti peticiją ir ją perduot Jung-

tinių Tautų kolonializmui tirti 
24-rių komitetui, kartu paragi
nant šį komitetą svarstyti Lie
tuvos klausimą ir pasmerkti 
Sovietų Sąjungos Lietuvai už
mestą vergiją.

G. R. Monsen, perskaitęs pri
dedamuosius raštus, pritaria
mai pareiškė, kad greitu laiku 
matysis su ambasadorium ir 
perduos delegacijos prašymą su 
dokumentais. Su JAV-se su
rinktais parašais jaunimo peti
cijos lapai, įrišti į 10 tomų, bu
vo perduoti G.R Monsenui, ku
ris užtikrino, kad JAV atstovy
bė šią peticiją perduos 24-rių 
komitetui.

Pokalbio metu, kuris truko 
pusvalandį, G.R. Monsen ypač 
domėjosi pasaulio lietuviais, o 
taip pat ir jaunimu, atvykusiu 
iš 17 kraštų į jaunimo kong
resą Chicagoje. Atstovybės pa
reigūnas jaunimo peticiją po(i-

Dabajtiniam Vokietijos kanc
leriui Erhardui vokiečiai ima 
nepatikti: jo manymu, jie per
mažai dirba ir tuo būdu griau
na krašto gerovę, veda į inflia
ciją. Jo galvojhn® labai aiš
kus: reikia daugiau dirbti, dau
giau gaminti, prekių pasiūla rin
koje sulaiko kainų kilimą. Er- 

1 hardo manymu, tai elementari
nė tiesa, kurią turi suprasti vi
si be didelių p®tangų. Dėl to 
Erhard® nerimsta. Statistikos

Europos darbininkų, vokietis 
dirba mažiausiai, netgi mažiau 
už anglus, kurie yra žinomi, 
nedideli darbo mėgėjai.

Jau kuris laik®, kai Erhąr- 
d® nuolat grįžta prie šio klau
simo. “Turime sumažinti gyve
nimo prabangą ir dirbti dau
giau. Kitos išeiti® nėra” — pa
sakė kraštui tą pačią dieną, 
kai buvo išrinkt® kancleriu. 
Tai buvo nelaukti žodžiai, tuo 
tarpu padarė įspūdžio, bet bu
vo perdaug bendri ir todėl ne
veiksmingi. Kiekvien® pagalvo
jo, kad jie liečia ne jį, o kitus.

Erhard® ir 
pačią dainelę, 
kalbėjo pora 
pramonininkų 
šiame krašte
ma”. Pramonininkai 
Kanclerio žodžiai buvo aštrūs, 
staigūs. Kaltinam®is buvo ano
niminė darbininkų masė, fabri
kų darbininkai. Tačiau ir da
bar, bendri ir neaiškūs žodžiai 
n®ujaudino darbininkų. Tasai 
“dirbama permažai” nebuvo 
konkrų(»$. Kancleris vengė ajš* viena išeitis iš ekonominės 

" kiais žodžiais nusakyti valand® krizės: dirbti pora valandų vir-

toliau kartojo tą 
“Tai skandalas— 
mėnesių vėliau 
suvažiavime — 
permažai dirba- 

pritarė.

skatinimo laiškai. Tų laiškų 
dauguma buvo moterų, kurių 
vyrai dirba fabrikuose. Jos 
skundėsi, kad turinčios ištisą 
dieną dirbti namie, o vakare 
pailsusius ir nusikamavusios 
mato, kai jų vyrai, grįžę gana 
anksti iŠ darbo visiškai nepa
vargę, eina į karčiam® vakaro
ti, kortuoti, alaus bokalą išger
ti, arba į kiną pažiopsoti. Jos 
linkėjo, kad būtų fabrikuose 
darbo laik® pailgint® bent po
ra valandų. Aišku, kad tokio 
galvojimo motyv® yra grynai 
egoistinis, tarsi nor® atkeršyti 
nepavargusiem vyram, kurie 
vakare palieka žmonas ir eina 
sau p®ižmonėti. Krašto ekono
minis motyv® čia nevaidina jo
kios rolės.

Nekiek padrąsinimo Erhar
dui atnešė ir vieno privataus 
viešosios opinijos tyrimo insti
tuto surinktieji daviniai. Ap
klausinėtųjų 53 procentai p®i- 
sakė sutinką dirbti dvi ar net 
tris valand® savaitėje viršaus, 
kad tik būtų atsikratyta svetim
šaliais darbininkais. Darbo mi
nistras, kuris gerai pažįsta vo-~ 
kiečius darbininkus, pasiskubi
no viešai pareikšti, kad Vokieti
ja dar ilgus metus bus reikalin
ga nepakeičiamų ir brangių 
“G®tarbeiterių” darbo rankų. 
Taigi tų 53 procentų p®iūla ne
teko prasmės.

Erhard® grįžo prie to pa
ti® klausimo ir šiemet. “Mani
ja dirbti kuo mažiau, veda 
kraštą į pražūtį” — p®akė pra
monės rūmų kongrese. “Yra

tiniu požvilgiu įvertino labai 
teigiamai.

G. Richard Monsen New Yor- 
ke visai naujas žmogus, nese
niai sugrįžęs -iš Prancūzijos^ 
kur dirbo JAV atstovybėje. II- 
gesriį laiką gyvendamas Pary
žiuje, artimai susidraugavo su 
lietuvio diplomato Baltrušaičio 
šeima. Atsilankydavo taip pat 
ir į Paryžiaus lietuvių parengi
mus. (J.M.)

KONGE — turi būti drausmė
— Kongo prezidentas Mobu- 

tu prieš 8 mėnesius paėmęs 
valdžią, daug ką pakeitė —ke
turis konkurentus, rengusius 
sąmokslą pakorė; Lumumbą pa
skelbė tautiniu herojum, iš 21 
provincijos padarė 12 ir jom 
paskyrė valdytojus, iš kurių 
valdžią atėmė, bet davė jiem or
dinus. “Kongui labiausiai rei
kalinga drausmė", skelbia Mo- 
butu. J® reikalauja iš kitų ir 
pats jos laikosi. Pripažįstama, 
kad jo valdžioje grįžta tvarka 
ir atsistato ūkis.

bingumą. Gal tai buto negalimi 
apskaičiavimai, todėl pasitenki
no tik pavyzdžiais. “Pakaktų 
dirbti kiekvieną savaitę pustre
čios valandos ilgiau — dėstė 
pereitais metais krikščionių de
mokratų moterų delegacijai — 
ir mum nereiktų to milijono 
darbininkų svetimšalių”. Iš tik
rųjų Vokietija turi apie milijo
ną tų “Gastarbeiterių”. Ragini
mas pailginti darbo savaitę 150 
minučių palietė patriotinę sty
gą: pakeltas savųjų darbingu
mas padarytų^ Vokietiją nepri
klausoma nuo tų šimtų tūkstan
čių italų, turkų, graikų, arabų, 
ispanų, portugalų, jugoslavų, 
persų ir kitų. Tie “Gastarbeite- 
riai”, išgirdę tokius kanclerio 
“komplimentus”, susirūpinę žiū
rėjo į vokiečių darbininkų vei
dus ir tuojau suprato, kad nė
ra ko baimintis. Tų 150 minu
čių viršlaikio pavojus išnyko, 
kaip dūmas, negavęs konkre
čių formų.

bai rimtai, rūsčiau ir susirūpi
nusiu veidu.

fijos instituto reikalų vedėju, 
nuo 1928 parengdavo bibliogra
fijos žinių medžiagą spaudai.

Atsidūręs Vokietijoje, 1945 
suorganizavo Lietuvių Biblio - 
grafijos tarnybą ir pradėjo 
rinkti lietuviškus leidinius. Iki 
1950 metų surinkti leidiniai glo
bojami Lietuvos archyve Švei
carijoje, po 1950 metų —pasau
lio lietuvių archyve Chicagoje. 
Nuo 1945 pradėjo leisti ir re
daguoti Knygų Lentyną. Atvy-

liau bibliografinį darbą. Taip 
pat dirbo ir gudų bibliografinei 
tarnybai, — paruošė kelis tos 
srities gudų kalba leidinius.

Lietuvoje bendradarbiavo 
Karo Archyve, Mūsų žinyne, 
Karde, Karyje, Policijoje^ Savi
valdybėje, Skautų Aide, Trimi
te, Ugniagesyje, Lietuvoje, Lie
tuvos žiniose. Iš savo biblio
grafinės srities yra parengęs ir 
išleidęs visokiausių, leidinių. 
Pažymėtina, kad pasinaudoda-
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Pagerbė bendros kovos bičiulius
Pavergtųjų Tautų Savaitės 

proga, 1966 liep® 20 Washing- 
tone, National Press Club patal
pose, Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo vadovybė surengė pri
ėmimą — vakarienę JAV Kon
greso nariam bei kitiem arti
miem savo rėmėjam bendradar
biam ir spaudo* atstovam.

kai.
Pavergtų tautų padėties pa

veikslą gyvais pavyzdžiais iš da
bartinės tikrovės itin paryškino

tils (1964) pasitraukęs iš Čekos
lovakijos.
. Šia proga JAV Kongreso na-

jo PET Seimo ir Vliko pirm.
reikalas, buvo apdovanoti Pav.

mirol® HaroM B- MHIer. Invo-

Pagrindinėje kalboje V. Si
dzikauskas nagrinėjo pavergtų
jų sąvoką, kaip ji šiuo metu 
suprantama, ir plačiai pagrindė 
pažiūrą, kad ryškus pavergtųjų

pitonas Kšmtmdnm Lubevz,

Apdovanotieji Ne*r Ybrko ir

savo kalboae įspūdingai išdėstė.

laisvės kovą ir lokiai tos kovos

dėl S. Sąjungos viešpatavimo 
negalinčių tvarkytis savarankte- supratimu..

Pareiškimai pnStymėjo itin gi
liu pavergtųjų Hutų problemų 

(®ta)

Erhardo įsikaltoji mintis — 
dirbti daugiau, suvartoti ma
žiau — neiškilo į paviršių perei- 

. tais metais prieš rinkimus. Su
prantama kodėl. Juk rinkikus 
nepatrauksi sakydamas, kad 
jūs dirbate permažai ir išlei
džiate perdaug. Rinkimų metas

Iki šiol kanclerio ekonomisto 
vestoji kova nedavė vaisių nei 
laimėjimo. Dažnai kartojamos 
frazės netenka savo aktualumo 
ir lieka vien tik karikatūristam 
medžiaga. Yra ir kita medalio 
pusė. Žymesnieji ekonomistai, 
nors ir pripažindami, kad Er
hardo recept® yra geras, skai
to, kad už ekonominę krizę yra 
atsakinga pati valdžia, kuri da
ro perdideles ir nereikaling® 
išlaidas Spaudoje vis dažniau 
p®igirsta balsų, abejojančių 
Erhardo (kuris viešai nešioja 
medalį už nuopelnus kraštui— 
už vad. ekonominį Vokietijos 
stebuklą) ekonominiais sugebė
jimais ir pajėgumu išspręsti su
sidariusią naują konjunktūrą.

Daugiau ar mažiau atvirai 
spaudoje pasakoma, kad kalbąs 
gerai, bet veikiąs blogai. Net ir 
rimtoje spaudoje dabartiniam 
kancleriui nerodoma tos pagar
bos, kuri teko jo pirmatakui 
Adenaueriui Smalsūs žurnalis
tai briaun®i į jo viešą ir pri
vatų gyvenimą ir suranda, kad 
per 33 mėnesius kancleriavi- 
mo, Erhard® 150 dienų (iš
skyrus sekmadienius) atostoga
vo. Jį vadina miegalių, pakar
todami jo paties, gal nesąmo- 

‘ i žodžius: 
Kiekvieną rytą žmona mane 

turi ištraukti iš lovos”. Spaus
dina kandžius skaitytojų laiš
kus, kur rašoma: “Leiskite jam 
miegoti ir važiuoti atosto
gų, nes jau tiek pridarė blė- 
džių. O kai ims rimtai dirbti, 
tai mes, vargšeliai, Diev® žino, 
ko sulauksime”. Kiti negali 
jam dovanoti, kad turįs nekal
tą hobby — domisi futbolo

dėl rinkiminėje akcijoje buvo iftnnwi..ci..c
kartojama: už metų kitų turėsi- Į„.1^PrUfUS 

te darbo savaitę'tik 35 valan
dų. Taip skelbė rinkiminiai pla
katai, paskleisti krikščionių de
mokratų partijos. T® vedė Er- 
hardą į pasiutimą, tačiau tuo 
metu reikėjo tylėti. Jis atsi
gavo, kai rinkimai buvo laimė
ti. Praslinkus vos trim mene-

tautai — dirbti kas savaitė vie
ną valandą viršaus. Stambiau
sio ir galingiausio metalurgijos 
sindikato sekretorius atsakė Er- 
hardui visų darbininkų vardu: 
“Tai negirdėta provokacija!” 
Tuo vis® reikalo buvo likvi
duotas

Nedaug paguodos ir padrąsi
nimo suteikė Erhardui atėjusie
ji į jo įstaigą pagyrimo ir pa-

kęs svarbių politinę konferenci
ją ir teskubėjęs namo, kad ne
praleistų televizijoje rodomas 
futbolo rungtynes. Vokiečiai 
neleidžia savo kancleriui turėti 
asmentekų polinkių: jis turįs vi-

f nukelto į 6 ptL)
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organizatoriaus nariam vertrao- vieni' lotas*, (palyginkite seimų 
ti fa- neturima planų kaip bus _>raportus),betmažai laiko tada 
ateity. Kuopom ir pavieniam na- heHekaišktausyfi kuopų atstn- 
riam į laiškus arta visiškai ne-.: vus, nėra laiko nuodugniai iš- 
atsakoma artatik angliškai,, svarstyti kuopų organizatorių, 
nes jai pereitame seime gen? laikraščio, 
sekretorius tvirtino, kad “cent
ro įstaigos ra|įta sunku gauti

nas, nei kaip numatoma Mdi- 
<DHU naTHĮ SBBK.IUSį |PĮgg • BįĮĮP* 
lat mažėja ir pagalgesų šekre-

eko ne* das 31,45 &S4 &oĮL sumoje* ' 
to.” Va- Taip pat dividendas išsiunti- 
O^geraL nėtas ir dabar.
stacijai - 42 metas. ištarnavęs įv. pa- 
750 doL reįgosecentro įstaigos gen. 
Stopų ir sekretorius toliau jau nekan- 
ikų vy- didatuos perrenkamas. Bus Iri
sesąly- mė, jei direktorių taryba jau 
padary- .turi jam gerą įpėdinį, kuris bū- 
mierita tų ne tik sumanus, bet ir ap- 
ati sena draudos gudrybes studijavęs ir, 
irides .. savaime aišku, puikiai valdąs

Sukilimo 25 m. sukaktis tu
rėtų paskatinti plačiau užsimo
ti Nuo šiol-privalėtume iš sa
vo kalbų, raštų, diskusijų ir 
svarstymų išmesti klausimus— 
verta ar ne? darytina ar ne? 
kovotina ar ne? Turėtame ap
siriboti tik “ką, kas, kaip ir ka-’ mokančių 
da” klapsimais.

atstovais. Šiemet bus atstovau
jamos tik apie 52 kuopos su 
68 atstovais. šia organizacija 
turėtų labiau domėtis ne tik 
tos kuopta, kurios nuolat riun- 
čia atstovus seimuosna, bet ir

Vietoj darbo draudimo ir ki
tų atmetimo, privalom skubiai 
eiti prie darbo pasidalijimo ir 
talkos dvasios Lietuvai palan
kios viešosios nuomonės forma
vimas yra viena sritis, kurioj 
darbo dirvonai neriboti, kurio
je darbininkų niekad nebus 
perdaug. Bandžiusieji šioje sri
tyje dirbti įsitikinom, kad sėk
mingam šio darbo vykdymui 
reikia kiek galint greičiau turė
ti informacinę tarnybą, kuri ne 
tik atstovautų daugumos mintį, 
bet ir centralizuotų darbą, ku
rį dabar lygiagreičiai bando at
likti Įvairios kolonijos,-organiza^ 
cjjos; pavieniai veikėjai; Tokia 
centrinė žinyba galėtų ta darbą 
atlikti laiku, geriau, tiksliau ir. 
pigiau. Už jos nebuvimą pirmi
nė atsakomybė ir jos skubaus 
bei sėkmingo suorganizavimo 
pareiga krenta ant mūsų vado; 
vaujančiu organizacijų pečiu. 
Jom pareigas neatliekant, neiš-; 
vengiaiaai susidarys šia krypti
mi “partizaninis” judėjimas, 
kuris, deja, ne tik susidurs su 
daugybe sunkumų, bet ir tuo 
pačiu ineš tam tikro sąmyšio, 
kurio jau ir taip per daug tu
rim laisvės kovos baruose.

Nevalia, tačiau, šiandien su
stoti dirbus ir laukti. Priva
lom darbą tęsti esamose sąly
gose ir turimom priemonėm. Gi 
sukilimo ir jaunimo metų dva
sia padės mum pašalinti trūku
mus ir nugalėti kliūtis.

puošia, bet ir žvaigždės, kurios 
giltoje mėlynėje nuolat ir kant
riai mirksi. --

Dėl atlikto ar neatlikto dar
bo galima kritikuoti ne vien tik 
senimą. Matant tiek daug pa
daryti sugebantį mūsų jaunimą, 
gali kilti klausimas kodėl jis to 
neparodė iki šiol. Lietuviškoje 
veikloje, žinoma, butų galima 
rasti nekuriu pateisinimų, kaip 
tai “neprileidžia”, “susiskaldę”, 
“seni metodai”, tačiau sunko
ka rasti pateisinimų dėl mūsų 
jaunimo pasireiškimo stokos 
amerikiečiuose. Imkim viešąją 
Spauda ir mokyklas, kur mūsų 
vyresnieji jaunimui po kojom 
tikrai nesipainiojo.

Matome, pavyzdžiui, kaip ma
žos kairiųjų ekstremistų grupės

formą ir stilių, į Tė bus, leista patiekti kele- 
kuopas infor- ta sugestijų kas turėtų trati pa- 

»,gteit ir tiks- daryta LRKSA gerovei:
rių tarybos ra- g 1. Centro įstaiga turi būt tuo- 

y-4^.1- neatrodo, kadipatieks kokiu 90 ?“ PerttiUįlietuvittemį ra-
t išvada, kad mėnesių .. Neleugva centrui jeną, kur būtų , patrankamai
ritu iškeltas j naujų konsfaruktyviųplanų Ir bus rasti į^- bendradarbius, nes kvalifikuotų tarnautojų ne tik
rajoną. Tačiau ^ana» 1165 ItogaLpirmininko ra- <jabartįttįU centro ofisu dau- • apdraudos biznį vesti bet ir jį
na, nes dabar portą “susivienijimas yra mo- gelis gabių organizatorių išsi- modernizuoti. V .

skyrė nesutardami, kaip nesu- * 2. Turi būt surasti nauji mo- 
1 - deraiškesni certifikatai, nes

^MBBHBMBBBHB|| mes turime duot saviem bent
tai, ką kiti jau seniai duoda.

3. Surasti naujas iškolekta- 
rimo formas, kad ir nesilan - 
kautieji susirinkimuose galėtų 
lanksčiai apsimokėti savo duok-.. 

. les. Prieš kelioliką metų tokias 
formas esu siūlęs, bet dabar 

laikas tikrai
“Garsas” tari būt leidžia- 

mas 2 kart mėnesy, įdomesnis, 
su daugiau paveikslų ir labiau 
informuojantis apie LRKSA 
kitų apdraudos organizacijų pla- 
nūs bei pasiekimus.

5. Jei ne organizatorius, tai 
bent instruktorius - revizorius 
turėtų aplankyti visas kuopas, 
ypač tas, kurios nesiunčia ats- 
tovus seimuosna ir jiem padėt 
išnarplioti jų problemas, jiem 
išpildyt kartotekas ir perrašyti 
duoklių knygutes. .

6- Seimas turi būt šaukiamas 
reguliariau, o ne taip, kaip jau 

- išrinktai tarybai atrodo pato- 
giau. Seimo šaukimo data turė- 
tų būt nuspręsta prieš dir. tary- 
bos rinkimus. Jei per 80 metų 
63-čias seimas, tai būtų norma- 
lu seimam rinktis kas 2 metai, 
o sekantis po 1 metų.

7. Rimtai pasvarstyti 89 kuo- 
pos pasiūlymą "daryti žygius 

........................ , ... . ........ ... . .... sujungti LRKSA ir SLA į via- 
w... D w. Lietuvių auto platforma pavergtų tautų parade Chicagoje liepos 16. H k. j d. Runa Briedytt, Laima Ce- 
Vllius Bražėnas paityte, Auksė Balčiauskaite. Nuotr. Chicago Tribūne.

Sukilin» ir jaunimo metai -
Jaunimo metų mintis buvo meteorai, šviesiai sužibėdami ir 

sutikta su enturiazmu alnejose . po to iš akių čBngdauni, dangų 
amžių tvoros jrasėse. šiais me
tais lirtuviškoje veikioje liks į* 
rodyta nemaža teoriją, kurios 
buvo tik diskutuojamos, su
grius daug senų mitą, Iras iš
kelta ir išryškinta daug naujų 
jėgų, kurios iki šiol buvo vos 
^čiuopiamos ar net ir visai ne
pastebimos. Ir tai m vien jau
nime, bet lietuviškoje visuome
nėje bendrai. Stabtelkim ties 
laisvės kovų liečiančiais Mausi
mais, kurie šiemet ypač paryš
kėją, minint lietuvių tautos 
epiško sukilimo 25 m sukaktį.

Jau liko įrodyta, jog viešo
sios nuomonės sudarymo sritis, 
kurion, gal būt, dėl kalbos ne
žinojimo bei sąlygoj nesusi
gaudymo senesnieji veikėjai ne
drįso skverbtis, buvo labai ap
leista. Juo daugiau čia padaro- .^sugeba sukelti didelį triukšmą, 
ma, juo labiau aiškų kiek daug Pripažįstame, kad amerikiečiai 
nepadaryta. Nekurielioš srities kairieji ekstremistai gauna už- 
dartai šiandien jausimo vykdo
mi lyg jie būtų kasdienybė.

Taip pat paaiškėjo, jog teks 
ieškoti būdų naujus ir dides
nius užsimojimus vykdyti jau 
esamu,; isitėisinųrių organizaci- 
jų romuose, vietoje kad kiek
vienu atveju strigus naujus 
komitetus. Organhcijią mes 
jau ir taip pakankamai turime. 
Pamatėme, jog jos duodasi pri
taikomos irzplateswibei^ giles
nei veiklai Patirta, j^ '- daug 
laiko k energijos tenka išeik
voti vien tik organizuojant į- 
vairius ad hoc komitetas. Ne
mažą kliūtį sudaro ir pilno pa
sitikėjimo įsigijimas, ypač kad 
visuomenė kurio komiteto ne-

tarimo ir paramos Amerikos 
vadinamųjų liberalų slųogsniuo- 
se — mokslo institucijose ir 
spaudoje. Tačiau taip pat rei
kia pripažinti, kad inteligentiš
kas,inforinuotas, idealizmo Ska
tinamas, drąsus ir tiesą savo 
pusėje turis tremtinių jauni
mas iki tam tikro laipsnio ga
lėjo ir privalėjo mokslo insti
tucijose neutralizuoti prokomu
nistinę veiklą, kuri savaime yra 
priętšiiįetayiška. Deja, iki šiol 
■mes tai mažai jautėto ir ne
daug tematėm. Ir čia kaltės da
lis, žinoma, krenta senimui: jis 
iki šiol jaunimo neskatino, nes 
pats šia sritimi nesidomėjo. Ti
kėkimės, kad jaunimo ir suki- 

, . , A limo metai išryškins šios veik-
renka ir todėl negali kontro- los reikalą iškels minčių planų 
huob, o bk prašo. A remti fr darbo priemonių jai 
Nekurie iš musų vadovių kiek gaj vykdyti. Ypač Vietnamo ka- 
ipavėluotai sužinos, jog nėra ne- ro fone ir bendro priešo aki- 
pakeičiamų veikėjų. Nekurie vaizdoje amerikiečius lengviau 
jaunieji mūsų veikėjai susidurs įtikinsime, jog Lietuvos ir A- 
su gyvenimo realybe ir įsiti- menkos laisvės klausimai tam-

(46)
Tik spėjau baųti/ir mano tikrai gerbiamas ma

joras Gricius garsiai pareiškė: “O aš visgi pritariu po
no majoro B. nuometo — jis visgi buvo viceminist
ras”. Majoras Griebs toro teisus — B tikrai buvo bu
vęs viceministras, M ar tai pateisina jo nuomonę? 
Min. pirmininkas E Galvanauskas pareiškė: “Aš jau 
pasisakiau jūsų minitnai — sukilimas gali būti in
scenizuotas, o kitką priklauso nuo jo ir jūsų kariš
kių”

Deja, šiame susbiniime nebuvo viceministro kap. J. 
Papeddo nei kito rdtiamčio drąsiai savo nuomonę 
vado — seno sibirioio pulkininko Stanaičio. Sibiras

ministerijos priklauso tolimesnė eiga.”
miniota r siifvc Art- posėdžfas fr vakarinį nenumatytą pasikalbėjimą. PuL

Tuomet ministras B. Sližys tarė. kininkas Stanaitis ramiai klausėsi, o kada maj. Gri-
“Gerai, lai būna nuspręsta.” etas norėjo išgirsti jo nuomonę ar ir sprendimą, pa-
« » « u • z i. ' reiškė “Laukiu dar vieno kandidato. Jit tuoj turėtų
Po to E. Galvanauskas mane pasisėdo į toną ir prtTp nrtmįitt majoru

tart: X i čia, kai tik jis ateis. Laukiamasis tuoj pasirodė
buvo žiaurus, bet timyba ten išdirbdavo kovingą ir “Turite suprasti viena — saugokite prancūzų ka- ir pranešė: deja, ^svarstęs pasttdymą, negali jį pri- 
savarankišką žmogų

šiuo atveju politikas E. Galvanauskas drąsiai pri-

tarė akcijai, bet kariai supasavo. Supasavo, nes jų

Viskas baigėsi per pusantros valandos. Nuvykau į savo 
įstaigų kur stengiausi mintyse peržvelgti visus įvykius 
ir ieškoti išeičiai nors mažiausio plyšio. Papečkys, Pa
pečkys ... vienintelis išganymas, galvojau. Susiskam
binau su kap. Klimaičiu ir M. Lipčium. Abu nusimi
nę. Ką datar daryti? Pasakiau, kad, mano manymu, 
reikia surasti kap. Papečkį ir išgirsti iš jo, ką dar 
galima daryti. Jis dėl savo padėties geriau gali žino
ti, kas toji grupė, kuri panaudojo majorą B. ir ko
kiais motyvais? Sutarėm, jog jie abu atvažiuos pas 
mane. Ilgai netrukus atvyko jie, o su jais ir šaulių 
Sąjungos pirmininkas prof- V. Krėvė.

Iš vicemin. M. Papečkio buto sužinojome, jog jis 

klausykite. Valdžios rolė viena — jūsų kita. Ar su
pratote mane?” — užbaigė. Atsakiau, jog pilnai supra
tau. Min. pirmininkas labai maloniai nusišypsojo ir 
draugiškai paspaudė man rankų “Laimės sukilėliams”, 
tarė.

Tas nepaprastai demokratiškas, draugiškas elge
sys ir reikšmingi žodžiai liko mano atminime iki šios 
dienos. •. Išeinant aš palydėjau kiek vicemin. J. Pa- 

_____ _______________ _ _ ečkį ir paprašiau jį: “čia nutarimai keičiasi keliskart 
ministrų kabineto posėdyje, kur jė referuojai ministe- P®1* būkit mano angelu sargu. Apsaugokite
rijos samatų Nutarėme visi vykti ten ir bandyti iš- nu® netibefumų”.

Profesorius V. Krėvė atsisveikino sakydamas:

“Tai aš dabar jums nereikalingas”. O mes trys (Lip- 
čius ir Klimaitė) jau vktome maištininkais, lankėme 
butus ir išvertėme iš lovų keletą karininkų Buvau su

rijos samatų Nutarėme visi vykti ten ir bandyti iš- 

išėjo iš posėdžio, ir mes suspėjome jį trumpai pain
formuoti. Jis pasakė, jog posėdis baigiasi, jis tada iš
kvies ir ministrą majorą B. Sližį. Tuo momentu du
rys iš posėdžio salės atsidarė, ir išėjo ne tik mūsų ’ 
ministras, bet ir keli kiti. Pamatę mus, priėjo ne tik 
majoras B.* Sližys, bet ir E. Galvanauskas bei min- 
Vyt Petrulis. Viceministras J. Papečkys pranešė apie 
mūsų nusivylimą ir čia pat prašė ministrą B. Sližį, kad 
leistų man nieko nelaukiant veikti ir organizuoti šią

Klaipėdoje, irgi pritarė. Min. pirmininkas E. Galva
nauskas pridėjo:

rius, nešaukite į juos, nebent jie jus pultų. Prancū- imti. Kiek pakalbėjęs kariuomenės vadas atėjusį atlei- ninko rolės,
zai tiek neteko žmonių per karą, kad jų visuomenė , do. Tada kreipėsi į mine: “Ar turite akcijai pianą?”

mums nedovanotų ir vyriausybė turėtų atsiųsti kor
pusą tvarkai. Jūsų šūkis —- kariaujame prieš vokišką 
direktoriją. Antras dalykas, neskubėkite eit į miestą, 
apgulkite jį, supraskite, jog jūs ne roguOiari kariuo
menė, o savanoriai ne iš karto tampa batalijonais ir 

Bet senis vadas, kaip visuomet ramiausiai tarė:

“Jis ruošia, jo ir atsakomybė”..- Kiek, lyg pagalvo
jęs, tvirtai tarė man: “Turi visišką mano pritarimą, 
čia reikdauk iš divizijų dalių, ko tik tau reikia, ka
rininkų ar dalių Telegramose dėk manb vardą- Pereisi 
sieną, pats būsi kariuomenės vadas. Viso”!

Kapitono PapeOdo veidas prašvito. Majoras Gri
cius irgi pasveikino ir pasiūlė pagalbų Pažinojau jį

Gridu, >m t™,* MMt *

no detales ir liepdamas visa tai “padėti ant popie
riaus”. Šeštą valandą ryto davėme sau dvi valandas

Iš ryto 8 v. 30 min., kaip buvo susitarta, nuvy-

Majoras Gricius: “Aš nesutinku”.

Pulkininkas Stanaitis visiškai ramiai: “Aš jį pa
žįstu ir sutinku. Koks jūsų planas?”

Kapitonas Papečkys: “Ponas vade, vienas kandi
datas, nors ir atsisakęs, išdėstė savo planą, tarp kitko 
jis buvo nepareikalavęs nei vieno šaulio.. -”

Pulk. Stanaitis: “Kiekvienas vadas pats turi tu
rėti savo planą.”

Abu priėjome prie sienos, kur kabėjo žemėlapis, 
ir aš dėsčiau savo planą.

Senis pulkininkas pritarė: “Viskas tikslu ir pui
ku. Kiek laiko užims pasiruoSmas?” 

sprendimas, didelių valstybių prestyžas neleis joms 
nusileisti, antra, Klaipėdoje viskas paruošta, ir jei dar 
delsime — sąmokslas gali sprogti. Per savaitę tari- 

nesiimu...

-M
no žinion porą karininkų iš štabo, jei jie sutiktų. 
Prašiau kap. Pridotko ir kap. (ar majoro) Sarausko; 
Abu netrukus atėjo pas mane ir įsijungė į darbą.
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VYTAUTAS BaECKAS

je, tfakpriimtoE* rMftliiM’ijretp 
vigškai nri^uvo pristamitaę ti- 
kftjftFpa lainvė* yev«ekwiinas o- 
kupuotoje Lietuvoje- Nors jau-

Lietuviška ir europietiška 
šventėms, vestuvėms bei

DALIA tr ALBERTAS RJ

Šeštadieni — rugsėjo 3 d.
8 vaL registracija The Stat

ler Hilton viešbuty, 16th ir K

si jungtų į vieną milžiną, tada 
atsirastą geresnis laikraštis, ge
resni certifikatai, didesnės gali
mybės (pav. SLA daro biznį 
Kanadoje, o mes-ne! — Kodėl?) 
ir tt..Faktiškai ir dabSr juk la-

KOPLY 
uos .

kart abiem susivienijimam. Sa
vaime aišku, susivienijimai ne
turi būt vienas prie kito pri
jungti, o tėra įmanomas gar
bingas ją susijungimas. Susi
jungimas ne iš nakties, o per 
2-5 metus, gerai viską išsiaiš
kinus ir ^svarsčius. Kai du stos

ŠILUVOS

Šiluvos iškilmių Wi 
komiteto p

suspendavimu už neprisilaiky- 
mą Katalikų Bažnyčios reikala
vimą”. Ar toks suspendavi
mas yra ir ar gali būt reikalin
gas ir dabar? Vargu. LRKSA, 
berods, yra ir ne kataliką na
rių. 0, be to, tai prieštarautų 
ir Ins. Dept dvasiai, nes pa
grinde LRKSA ir SLA yra ap- 
draudos organizacijos ir dėl to 
Insurance Departamento kont
roliuojamos, r

Jęi tie du susivienijimai sū

kiųpatarnavimą.
, „____ JH 6. Turint prieš akis, kad laikas
nepasitartos.. Laukiame atvyks- tikrai trumpas, malonėkite ri
tant

Šiluvos šv. Marijos x Koply
čia jau visiškai baigiama įreng
ti. Iki šventinimo iškilmių beli
ko vos keletas savaičių. Dar 
mažiau laiko liko talkos komi
tetui, nes dėl visos eilės daly
ką reikia susitarti su įstaigom 
ir asmenim gerokai iš anksto, 
rėdau žinoti dalyvių skaičių. 
Todėl talkos komitetas prašo at-

Jonyno. "Šie eukūrė atritins da- 
lis, kaip, pav., Kašubu — Ši
luvos Marijos stabdą; Sskus 
— Pažaislio, Žemaičių Kalvari
jos, Aušros Vartą ir Traką ma- 
donas k kri kuriuos lubų va
riantus; Jonynas — šoninių

mas archyvais, aprašė senąjį 
Kauną, jo gaisrus, teismus. Gy
vendamas Amerikoje, bibliogra
fijos klausimais rašė įvairioje 
spaudoje, bendradarbiavo i r- 
gudų spaudoje, sudarė įvairių 
straipsnių bibliografiją, pav-, 
Aidų žurnalo istorinių straips
nių sąrašą, Maironio bibliogra-

Visa širdimi buvo atsidavęs 
lietuviškai bibliografijai, knygų 
rinkimui. Yra aprašęs tūkstan
čių tūkstančius lietuviškų leidi
nių. Pats ieškojo leidėjų, pats 
pąraštaėjo mašmtie. pen
sijon, visa skyrė savo pamėg
tam darbut' ./

Su jo mirtimi lietuviškoje 
bibliografijoje atsiras didelė 
spraga, nes šio sunkaus nedė-

riai ir buvo pažadėję reaoliu- 
cijoae iškriti JjftuviMn busro- 
jo jaunimo užuojautą \ tikėjhnn

ĄM&ft sekcijose bus ke- f»*?*™* ttečiam to, deja, nebuvo su-
T- -• 7 laukta-

Tebesitęsiant jaunimo me
tam, ir. šiame religiniame kon
grese tikimasi sulaukti daug 
jaunimo. Kai kurie Europos ir 
Pietų Amerikos atstovai ryžosi 
palaukti ir atsilankyti Washing- 
tono iškilmėse. Kiekvienas lie- 

tariyHų jau kaitai, rio- talaMdhėį — rugsėjo 4 d., tuvių sąskrydis mums yra nau- 
vakai, mgtaiktegri k Ž va), popiet Šiluvos Marijos dingas, ar jis bus tautinis.ar

koplyčias dedikavimas — pro- reh^nis. Tikimasi, tad fr štame 
«®ja, šv. mišios, pamokslas, kongrese lietuviai gausiai daly- 
Po te visų dalyvių bendra foto vaus, atkreipdami laisvojo pa- 
ąuffįTOTk* 8 vai. vak. banke- šaulio dėmesį. Tada gal ir terp
tas, mnikalinė programa, kai- tautinė spauda aiškiau prabils 
bos, už persekiojamuosius. '

bųsajs primename, jog reikia 
susitarti, kad autobusai patar
nautų ir Washingtone.

3.. Nakvynėm aprūpina Stet- 
ler Hilton viešbutis visus iš
kilmių dalyvius,* kurie tik į jį 
kreiptis nę vėliau dviejų savai
čių prieš iškilmes, šį terminą 
praleidus nei viešbutis nei tai— 
kas komitetas nakvynių neuž
tikrinę. Viešbučio rezervacijos 
kortelių griūna gauti kiekvieno
je lietuvių parapijos klebonijo
je. Jei kartais kuri klebonija

12 vai- lietuvių spaudos pa
rodos atidarymas.

1 vai popiet LRK Federaci
jos kongresas.

rezervacijos korteli, būtų pri- * »°Piet Kunigų Vieny- 
bes seimas.

LITAS Investing Co. Ine. 
kniečia

Pirkti akcijas nt garantuotu dividendu ir augančia verte
Taapgti — atidarant aųricaitą (ligi -
Skolintis automačmoms, samų remoat^rokcĮte pirkimui 

nri srosDekto ir Kitais t—IV? tolti*
V. V EŽELI 0 N AS, 100*21 89th Avė.. TUdmteO H01 N.Y.; HI 1-8799 
Darbo valandos: ttokfedieniau 6-9 vaLv^tedtadieriais 8-4 vai.

Talkos Komitetas, šas: Šiluva — Lithuama 1608- vadas preL J. Bofl:.. .“aš pri
miniau apie kilnų Susivieniji
mo atliktą darbą, ypatingai pra
eityje, kuomet reikėdavo atsi
likėlius grąžinti arčiau bažny- 

10 vai. ryto posėdžiai The čios- Tais laikais Susi vienijimas 
Statler Hilton patalpose: vargo- tokiems nariams pagrasindavo 
ninku sąjungos ir muzikų sei
mas, lietuvių moterų simpoziju- 
mas — religija ir tautiškumas 
moters gyvenime (vadovauja 
dr. A. Šlepetytė-Jannace), pa
šaukimai ir lietuviai (vadovau
ja preL dr. V. Battittnas), jau
nimo posėdis (vadovauja stu
dentai ateitininkai).

12 vaL lietuvių religinės šven
tės užbaiga- Kalba vysk- V.

(Statler Hilton Hotel, 16th. , _. ..
and K St N. W. Washington, ros vakaras Statler Hilton, po- 
D.Č. 20013) paprastą atvirutę, 
pažymėdami, kad atvykstate į

norite kambario už 10 doL vie
nam asmenim - arba . už 15 
(tol. driem agmenim ■

C Banketo vietą skaičius ri
botas- WKftai Itofovių

^1L TOEla

L ~.r4 WS^BI



parapi-

Amerilcos pulkininkas

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ

PIKNIKAS

Pranciškonai kviečia visus maloniai praleisti dieną ir paremti jų 
darbus Kennebunkporte.

Sovietų atstovybės pareigū
nai Sergei Edemski ir Michail 
šumajev užverbavo šnipinėti 
atsargos pulkininką W. H. Wha 
ten, kuris dirbo Pentagone. Ru
sai išvykę, pulkininkas dabar 
suimtas.

Suvažiavimą atidarė LF pir- 
min. dr. A- Razma. Pirmininka
vo dr. J. Kazickas iš New Yor- 
ko ir dr. G. Batukas iš Chica-

metu, kai jaunimo kongreso at
stovai jteikė peticijas Jungti
nėm Tautom- Dalyvis

Naujas mokslo 
daktaras

PraHžio'meta dalyyiim bu
vo parodytas dvi Autelio forma
to storos gražiai įrištos kny
gos. Sužinota, kad LF narių tar
pe esą apie 50 spaudos darbi
ninkų, kurie Fondo reikalais 
ražo lietuviškoje spaudoje. Va
dovybė seka spaudą, daro kar
pas ir iki šiol iš jų padarytos 
Šios dvi knygos.

Revizijos komisijos akto pas
kutiniam įraše pažymima, kad 
kontrolės komisija nerado iš
mokėjimų, padarytų už patar
navimus, darbą, keliones, pa
talpas ir pan. nei vienam Fon
do valdyboje ar taryboje dir
bančiam asmeniui. Teisinis pa
tarėjas taip pat Fondui atlieka 
patarnavimus be atlyginimo. Vi
sų dirbama be atlyginimo, iš 
idėjos ir lietuviško ryžto-

Jonas Ervydis

— Monika Dzirvonieno, apie 
83 metų amžiaus, palaidota Chi- 
cagoje liepos 25. Velionė buvo 
dosni Įvairiai šalpai, pati auko
jo ir pati rinko aukas Įvairiem 
vienuolynam, gimnazijom ir ki
tiem labdaros reikalam. Nuliū
dime paliko sūnų Albiną Dzir- 
voną, uolų Balfo veikėją, ir 
dukrą Adelę Juškevičienę su 
šeima. Visi jie gyvena Chicago-

Pačios, vaišės praėjo labai 
linksmai ir su jaunatviška nuo
taika. Daug dainuota, šokta.

E Rochesterid visi svečiai iš
vyko į Torontą. Buvo gaila at
siskirti su tais tolimų kraštų 
svečiais. Dalyvė

— PAPILDYMAS. Darbinin
ko liepos 20 d. laidoje,' nr- 49 
psl. 6 praleistas reportažo iš 
Union Pier “Kur ošia Michiga- 
no ežeras" autorius VI. Ramo
jus. Labai atsiprašome. —Red.

lyy;. pirminirąkas —i Vytautas 
Badžius, vk»pirm —- Mar- 
garfra Momkienė, Gediminas 
Kazėnas^ Bronius Mačiukevi
čius, Kazys Skaisgirys, sekreto
rė — Regina Smolinskienė, iž
dininkas — Antanas Grina- Re
vizijos komisija: Jonas Mockai- 
tE, Antanas Kovera ir Gedimi
nas PupdžiukaitE. Operos ad
resas: Lithuanian Opera of Chi
cago, 7000 So. Fairfield Avė., 
Chicago, BĮ. 60629.

Prenumeratoriai, pakeičiu 
gyvenamą vietą ir prhiimčią 
administracijai naują adresą, la*

Liepos 9 New Yorko Santara- lio naujo romano “Vilniaus rū- 
Šviesa Carnegie Endowment sa- bas”. Dalia Juknevičiūtė skaitė 
Įėję surengė literatūros vaka- eiles iš Liūnės Sutemos vėliau- 
rą jaunimo kongreso. atstovam šio rinkimo. “Bevardė šalis”, 
pagerbti. Vakaran susirinko Jurgis BlekaitE paskaitė savo 
apie porą šimtų klausytojų, jų eilėraščių. Vakaro pabaigai An- 

’ * “ tanas Gustaitis pralinksmino vi
sus humoristinėm eilėm iš sa
vo naujo rinkinio “Ir atskrido 
juodas varnas”.

Pasibaigus programai, J. Mik- 
lovas pristatė svečius iš kitų 
kraštų. . Jie apdovanoti knygom: 
Vilniaus rūbu ir Gustaičio hu
moristine poezija, kurią auto
rius čia pat visiem ir pasirašė.

Po programos kitoje salėje 
vyko vaišės. Aišku vakaro išlai
dos buvo daug daug didesnės 
nei pajamos, tačiau rengėjai to 
nesigaili, nes tuo buvo prisi
dėta prie lietuviškų kultūrinių 
reikalų palaikymo.

Vakaras buvo, rengtas tuo

Banketas buvo 2 v. popiet 
parapijas sąteįe. Žmonių buvo, 
apie 400. ^Banketui vadovavo 
prof. J. Stulas. Sveikinimo kal
bas pasakė: preL J. Balkūnas, 
konsulas Aj Simutis, .

LF yra jau realybė su pagrin- organų rotaturium 
dmin kapitalw arti SOO ■ tnksL— Ralyu
dolerių. Nuo fondo zudkūrimo gilėjo tinkamai susipažinti su 48 dek padėtas tankndae, o 
iki šiol 20 tfifcst dol iš fondo fondo stoviu, vadovybės veikia 101,008 doL amtaota į ta 
pagrindinio kapitalo nuošimčių ir atliktais darbais. Valdomųjų korporacijų bendras akrijac. 
išskirstyta lietuvių mokslo, kul
tūros, švietimo ir kitiem Hetu- 
viŠkiem reikalam

Vykstant pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui, liepos 2 į- 
vyko Lietuvių Fondo metinis 
narių suvažiavimas Šarkos res
torane, Chicagoje. Posėdžiai 
prasidėjo 10 vai ir užsitęsė su 
pietų pertrauka apie 7 valan
das. Susirinkime' dalyvavo 92 
pilnateisiai nariai su 1127 bal
sais. Buvo ir svečių — stebėto-

— Prof. dr. A. Paplausko- 
Rarnūno naujausia knyga “Dia
logas tarp Romos ir Maskvos” 
visuomenei viešai buvo prista
tyta liepos 14 Tabaret Hali pa
talpose. Ottavoje, Kanadoje. 
Pristatymas Įvyko psichologi
jos ir pedagogikos fakulteto 
iniciatyva. Dr- A. Ramūnas ta
me fakultete profesoriauja ir 
yra vieno skyriaus vadovas.

— Lie+uviškę studijų savaitė 
Romuvoje-Huettenfelde, Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose 
vyks liepos 31 — rugpiūčio 7. 
Programoje pramatytos šios pa
skaitos: Generacijų problema— 
dr. J. NorkaitE, Antrosios kar
tos nutautimas išeivijoje —M. 
Gorodeckaitė, Pasaulio politinė 
padėtis ir mes — prof- dr. J. 
Eretas, šiandieninė Vokietija 
ir Europos lietuviai — dr. P. 
Rėklaitis, Šalkauskis, tautos 
ir visuomenės ugdytojas —pro
fesorius dr. J. Grinius, M. K. 
Čiurlionis — lekr. Wladimir de 
Faria e Castro, Estetiniai lie
tuvių kalbos bruožai — J Ti- 
ninis, Atsparos pavidalai - 
prof. dr? A. Musteikis. Tuo pat 
metu Romuvoje vyks jaunimo 
suvažiavimas — stovykla su 
jaunimui pritaikyta programa. 
Studijų savaitę ir jaunimo su
važiavimą globoja PLB Vokie
tijos krašto valdyba.

PreL Ig. Kelmelio 50 metų Kun. P. Totoraitis perskaitė te-, 
kunigystės jubiliejus paminėtas legramas ir sveikinimus raštu, 
birželio 26. Iškilmingos mišios Paskutinis kalbėjo. preL Ig. Kel- 
buvo -12 v; Prelatui asistavo mėlis, visiem nuoširdžiai padė- 
kun. J. šarnus, kun. D. Pocius kodamas. Užbaigiant maldą su- 
ir kun. A. Matulis. Dalyvavo kalbėjo vysk. V. Brizgys.
Newarko arkivysk. Thomas Bo- Parengimo garbės pirmininku 
land, jo pagelbininkas - J " buvąį kun. P. Totoraitis. Jis dė- 
Costello ir Vysk.. V. Brizgys, koja visiem padėjėjam, kurie 
kuris pasakė pamokslą. Arki- visa sumaniai tvarkė. Ypatinga 
vysk. Th. Boland kalbėjo ang- padėka priklauso: Gladys Dou- 
liškai ir perskaitė pop. Pau
liaus VI palaiminimo telegramą. 
Be to, preL Ig. Kelmelis gavo 
popiežiaus pasirašytą palaimi
nimą. ’ _

Mišių metu giedojo šv. Ceci
lijos choras, ved. Kl.- Bagdona
vičiaus, Rūtos ansamblis, ved. 
A. Kačanausko- Solo — L Stn-

tarpe apie 30 atstovų-
Pradžioje kalbėjo Vliko pir- 

min. Vaclovas Sidzikauskas, 
skatindamas jaunimą kovoti 
dėl Lietuvos išlaisvinimo iš so
vietų priespaudos. Toliau vaka
ro programai vadovavo Giedrė 
Zauniūtė.

Vakarą pradėjo Vytautas Va
liukas, padeklamuodamas eilių 
iš Algimanto Mackaus “Herme
tiškų dainų”. Jonas Mekas sa
vo eilėraščius buvo Įrašęs Į gar
sinę juostą. E tos garsinės 
juostos visi ir girdėjo jo skai
tymą. Įrašyta gatvės triukšme 
ir lietuje. Vytautas Valiukas pa
skaitė ištrauką E Petro Taru-

— Sssuo Teresė, Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų kongregaci
jos narė, mirė birželio 26. Po 
šermenų ir. Ekilmingų mišių 
motiniškame name Brbckton, 
Mass., palaidota vienuolyno ka
pinėse. Sesuo Teresė buvo gi- 

_______ , mas Vilkaviškio parapijoj, Lie- 
Antanas tavoje 1890. Į Ameriką atvyko 

Masionis, Ona Pocienė, inž. VL1IH2. J Nukryžiuotojo Jėzaus 
Dilis, kuri.' JrVaškas, MIC, kun. sesęrų vienuolyną, kurįame iš- 
V- DabušĘ-«ir J Jankauskas.. ^gyneno iki mirties, Ėtojo 1926;,

— Lietuvos artiler. pulk- A- 
loyzas Banys, baigęs Lietuvos 
I^lto mokyklos pirmą laidą, po 
sunkios ligos, eidamas 66 me
tus, mirė liepos 24, d., 11 vai. 
ryto Štanford, Conn. Palaido
tas liepos 27 Stanfordo katali

kių kapinėcc. -Nnliūdime paliko 
žnumą Eugeąijąį, o Lietuvoje 
seserį.

— DommMikas Nargelė. ma
rinų ^kapitonas, mirusio adv. 
D. Nargelavičiaus sūnus, išbu-' 
vęs virš metų Vietnamo kovo
se, atšauktas į JAV ir paskir
tas Į Marinų Korpo vyriausią 
štabą Washingtone. Jis uoliai 
seka lietuviškus reikalus ir, 
grįždamas E Vietnamo, dalyva
vo jaunimo kongrese Chicago-

čhes — vicepirm., Kaziui Šipai- 
lai — pirm, ir nariam. Padė
ka ir šeimininkėm — Mary Bal- 
chunas ir Rose Yankauskas- Jas 
gardžiai paruošė visus valgius.

K. P. T

organų pranešimai buvo vien
balsiai priimti. ' ■

Iš PRANEŠIMŲ
Daug kas mirusius artimuo

sius rašo LF nariais, įnešdami 
nemažiau 100 doL Tokių narių 
yra 38 su bendru įnašu 6412. 
12 doL LF 19 narių jau yra 
mirę. Visi LF mirusieji nariai 
įrašomi į specialų paminklinį al
bumą- Be to, kasmet LF narių 
suvažiavimo metu už juos auko
jamos šv. mišios.

Jauniausioji LF narė yra 6

— Dariaus ir Girėno žuvimo 
vietoj liepos 17 prie esamo pa
minklo atidaryta nauja memo
rialinė lenta. Ja pasirūpino 
Vroclave (buv. Breslau) gyveną 
lietuviai Ten yra Lenkijos lie
tuvių visuomeninės kultūros 
draugijos skyrius. (E).

rija židžiūnaitė E Worcesterio, 
Mass. Jauniausias LF narys — 
1 metų amžiaus Jonas-Vytau - 
tas Kančauskas E Los Angeles, 
Calif. Viso LF narių 1966 bir
želio28 buvo 1197. LF na
riais yra 133 įvairios organiza
cijos, su bendru 36,546.53 dol. 
įnašu Žymus narių nuošimtis 
yra senesnio amžiaus žmonės, 
dažniausiai pensininkai

Didžiausį LF narių nuošimtį 
sudaro tie asmenys, kurie gyve
no ir subrendo Lietuvoje, daly
vavo nepriklausomybės kovose 
ir buvo aktyvūs Lietuvos vals
tybės atkūrime. Jie, pasitrauk
dami nuo raudonojo siaubo, Lie
tuvoje paliko visą turėtą turtą, 
o laisvuose kraštuose Įsikūri
mas buvo sunkus. Tačiau toki 
asmens. Lietuvių Fondui 
dosniausi Estijoj turima lie
tuvių profesionalų ir visokių 
verslininkų, gerai įsikūrusių ir 
pasiturinčių, bet LF narių tar
pe nedaug. Medicinos srityje 
dirbančių priskaitoma apie 500 
bet LF narių tarpe yra tik 103

. Sveikino Vliko vardu Sidzi- 
kauskas. Alto vardu c.v. pirm. 
inž. A. Rudis, ALB c.v-bos var< 
du J. Ignatonis ir LB Chkagos 
apygardos vardu S. Ingaunis- 
Raštu sveikino vysk. V. Briz
gys. Buvo keletas sveikinimų 
raštu E New Yorko. Jie buvo 
trumpi kuklūs ir savotiškai 
originalūs. Kiekvienas sveikini
mas turėjo po priedą — čekį. 
Viso 7,200 dol. sumoje.

Į Fondo valdomuosius orga
nus išrinkti: dr. A. Razma, dr. 
G. Batukas, dr. P. Kisielius, dr- 
B. Poškus ir inž. Kutkus. Kan
didatais liko: dr. Paprockas E 
New Yorko ir VL Pauža E De
troito. Pirmieji ^eturi-perfink- 
ti, o inž. Kutkus išrinktas nau
jai Rinkimai praėjo sklandžiai.

Buvusiai LF kontrolės ko
misijai sutikus, susirinkimo pa
tvirtinta sekančiam terminui

Jonas Tamašauskas, gyvenąs 
Mount Vernon, N. Y., įsigijo 
medicinos doktoratą. Jo specia
lybė patologija. JE yra medici
nos laboratorijos vedėjas.

NaujasE daktaras pradinį 
mokslą išėjo šv. Kazimiero pa
rapijos mokykloje Amsterdam, 
N. Y., vidurinį irgi Amsterdame.

Dirbo imigracijos skyriuje, 
E1E Eland ligoninėje ir labo
ratorijoje išdirbo septynerius 
metus. Perkeltas į Staten Island 
laboratorijas, išdirbo pusantrų 
metų, tuo pačiu metu moiEėsL 
Pašauktas į kariuomenę, tavo 
paskirtas į West Ppiut akade- 
mijos hMtaę laboratoriją. Ka
riuomenėje ištarnavo du su pu
se metų.

Dabar gyvena kartu su tė- 
vaE Mt Vernon, N. ¥., kur tu
ri savo Archer Medical labora- 
toriją-

Dienos programa:
11:00 — Šv. Mišios Liurdo šventovėje
12:00 — Pietūs
3:30 — Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos or

kestras ir O. IVaškienės tautiniai šokiai.

deenfacijcs Ekilmes.
" Bflįetų gNšnia gmti klebonijo- 
k- Antobusri Evažiuos nuo šv. Nuotr. V. Norei^

grįš tuoj po iškilmių. Vyčiai to
se iškilmėse prižiūrės tvarką. 
Kviečiama daugiau vyrų įsijung
ti į tvarkdarių eiles- Tam rei
kalui yra susidaręs komitetas, 
kuris renka tokių vyrų adre
sus.
- Jonas Visockis, < naujosios 

kartos ateivis, po sunkios ligos 
mirė liepos 16 šv. Agnietės li
goninėje. Į Baltimorę jE buvo 
atvykęs E Vokietijos. Buvo su
sipratęs lietuvis, dalyvavo vi
suose parengimuose, buvo šv. 
Vardo daugijos narys- Gedulin
gas mEias- už. jo sielą. atlaikė 
trys kunigai Šv. Alfonso bažny
čioje liepos 19. Palaidotas Ho- 
ly Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusios dukros Antanina, Bi
rutė ir eilė anūkų.

’ ” ‘ Oh'a Dambrauskienė, anks
tesnės kartos lietuvė, ilgai gy
venus Baltimorėje, staiga susir
go Širdies priepuoliu ir mirė 
šv. Agnietės ligoninėje liepos 
16. Velionė buvo susipratusi 
lietuvė ir katalikė. Kai buvo 
sveika, veikliai reiškėsi kelipse 
organizacijose. Mišios už jos sie
lą aukotos šv. Petro bažnyčio
je liepos 19. Palaidota Ca-

Judina Abnamktonė - Ądt- 
man, ankstesnės kartos lietu
vė, staigiai 'mirė South Baltimo- 
rės General ligoninėje liepos 
21. Velionė buvo uoli šv. Alfon
so parapijos narė, dalyvavo į- 
vairiuose parengimuose. Gedu
lingos mišios aukotos už jos sie
lą šv. Alfonso bažnyčioje liepos 
23- Palaidota New Cathedral 
kapinėse. Liko nuliūdusi duktė 
Adelė, nuliūdę sūnūs Povilas, 
Martynas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

ROCRESTEfc, N. Y.

Liepos 13 Rochesterį aplan
kė užsienio lietuviai studentai- 
Jų buvo E Argentinos, Brazi
lijos, Australijos. Vietos kelė- 
tos studentų iniciatyva sve
čiam parapijos salėje buvo su
rengtas gražus priėmimas. Vi
sa padaryta- greit, nes apie sve
čių atsilankymą sužinota gana 
vėlai Per du vakarus buvo su
rengtos visos vaišės 50-čiai žmo
nių. r ’
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KARLONAS
FUNERAL HOME

MARLĖ MANOR
PULA9KI, tyj.

CARROL
FUNERAL HOME
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*N HOME MARINE SHIP 

for MgM dMft

1
'rr ** "f * * ''LIS**

can you spare *2® a week? 
we’H make your home 
bigger and better more 

liveable and more valuable!

gardens; etose to 
Jim A Kathie 

P.O. Bcx 223 
% TeL 516-

. iš mg

KĄY LAURE 
BEAUTY

KEY PORT AUTO LAUNDRY 
We specialize m Simoniring 

and Glazing
Motors steamed and cleaned 
and washing and PoUshing 
110 Front SL, Newport NJ. 

201 - 264-9767 ask for Robert Crosby

WEEKEND RETREAT 
FOR LADIES

Carpentry AB Botos 24 Hours 
Service Free Kstimates 

Call 256-9745

LAKEHURST LODGE 
RĘST HOME

Įįgffiy io te beari
y finlĮfthtil'i “ 7 room raitės 
ĮittchenHtf* under wv wwtw 

Moderato rates Eįl2-7WS

štai atėjo ta dienelė 
kai reik jau išeiti, 
mylimą mokyklą ' 
man reikia palikti.

R1DGEWOOD 
rinktinė vieta 

Parduodamas 1 šeimos atskiras, 6 
kambarių. 2 aukštų namas su rūsiu. 
Moderatakai ir pilnai atnaujintas 
viduj ir Utorėj.

A 1 stovis 
Grafam sodas. 625,000 

ROBERT E. WHELAN 
66-27 Fresb Pont) Road Bidgewood 

‘ EM 6-4444

MINO BUFFA 
352 Seaver AveDoagan žUUs 

States HanS 
We gnarantee aD oor work 
Cemeut Worfc Sriek Work 
‘ ‘ ' SfaRĮ auti Guigas 

W74irr

HENNING’S FISHING STATION
Fluke - Stripers - Blackfish 

Skiff - Motor Rentals Balt - Tackle 
Chum mte bass fishing 

Foot of Atlantic Beach Btidge 
Call 516 CE 9-9699

12. šv. nri&fcJhnkojo tani? Sta
sys Raila. Daug lietuvių dalyva
vo laidotuvėse. - ■

If You Really Want Your Car to Go 
See MARIO 

MARIO’S Auto Inspectton Service 
Mario De Šautis, Prup. Auto re- 
pairs, skfljed meduodea. Shell Bay 
Road, Mayville (Opp. Exit ot State 
Inspectton Service) Cape May Court 
House, NJ. Phone (609) 465-5607

Sranten, Pa., liepos 3 minint 
Scrantono 100- metų sukaktį 
vysk. J. Carroll McCormick

— Rudolfas Brink* Hanno- 
verio aukštojoje technikas mo
kykloje gegužės. mėn. įsigijo, 
statybos inžineriaus diplomą. 
Gimė 1937 rugpiučio 31 Virba
lyje. Vasario 16 < r-------
mokėsi 1951-1959. Šiemet lie
pos 1 sukūrė šrtmą .

— Julija Vaškienė ūtminavi- 
čiūto po dviejų sunkių operaci- 
jų mirt liepos 3 Cotmdls Hts., 
Pa- Nuliūdime paliko vyrą 
skulptorių Petrą Vaškį, sūnų 
Petrą, seserį Liuciją Amerikoje 
ir motiną bei brolius Uetuvo- 
je. Po pamaldų šv. Karaliaus 
bažnyčioje, Gomelis Sis.,

BLUES DAYS and NITES 
Wed Thurs Fri Sat Nite 

7 PM Nites Daily 6:30 AM 
Best equipped in Freeport 

NEW CAPT. AL 
Call for Bes. Poop DeckDpek 

516-623-2248 "

PHOTOGRAPHY 
PAPPAS PH0TO8

For all ocėastons For Weddings
Commmnons andCrafirmatknis

— Viliui Lenartui Hejdęlber- 
go universitetas gegužės 14 su
teikė rimmįjos-dsktsno laytnĮ 
Naujasis daktaras gimęs 1937 
balandžio 9 Klaipėdoje. Vasa
rio 16 gimnazijoj mokėsi nuo 
1951 iki 1967. Nuo 1962 taiki
na tai pačiai gimnazijai, dėsty
damas matematiką, chemiją ir 
gamtą. Pasireiškia ir LB veiklo-

COLONY on 
y right on the 
ueTs finest re-

£EL OR CHANGE 
TOHACe 
YOUR AO, 

TeL 667-3680

FREEDESIGN 
FREEESTIMATE 

CALL N0W 
VI0-29M 

N00KI6ATI0N

Sincere thanks to my dear 
Grandmother Mrs. S. Gudaitis.

styte 60* MiRta.

*»295

Scrantono vyskupas laikė pa
maldas Seranton Memorial Sta- 
dijone. Dždyvavo abiejų Scran- 
tono lietuvių parapijų klebonai, 
PreL J. V. Miliauskas ir Prei.

ed by spedbM gradtta* MKbtob 
Church wttMa tbe um PriMt cctnes 
for Holy Conununtou every mcoth. 
410 Onfaard 8L CtamCM N J. —

Dont Be Cbeatedl! Let us <to your 
HOME IMPROVEMENTS et a price 
to salt your pockeL Patnting, plum- 
Hng, piasterfng, dectrtosl, roc^ng. 
Also Ugfat movtog. AH worfc guar- 
anteed. 425 Unccitn. PL, Brooklyn; 
24 hr. telepbone Service: 789-9368 - 
771-7906 - 783-6177. ~ r '

CARSON PLUMBl'NG ė HEATING 
751 FrąnltHn Avė Bklyn 

ST 9-1400
Specialists in atterattons - jobtnng 

We Service all Brooklyn 
Nite or Day Emergency Number 

Call IN 7-9023

Saddte Brpok Convalescenf
15 CakfrveS'&ve. Saddlebrook NJ. 

‘"84S-7333
’-'O-and

VAITS&S

'tma pakankamai - f algyti bady
mų. Tų baltymų yra tikrame, 
importu<Rame lenkiškame kum
pyje. Jis supakuotas Lenkijoje 
pagal Amerikos higieniškus rei
kalavimus. Tą tradicinį, valgy
mui paruoštą lenkišką gardu
myną galima rasti maisto krau
tuvėse, nuo 2 iki 12 svarų dė
žutėse. Reikalaukite šių rūšių: 
Atalanta, Krakus ir Tala- Atsar
giai vengtinos imitacijos. t 

(Skelb.)

Stores - Homes - Offices complete 
nudntenance segvjce frpe esttmates 
stain specialists — Cover Flatbush 
Flatlands and Beostenot Call 493- 
6792 and MT 6-9Žl»~

Tikram majonumui bttiiiai 
užsakyk Rbeingt^d alų, 
savo m^giabioj aludėje , 3

b- .•

GRABORIUS
BALSAMUUTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Bra^dyn, K.¥.

ice. GoK 
ng, fish- 
, sbuffle- 
lavms A

Brookwo6d Convalescent
30 Legregni St. Saddlebrook NJ. 

843-8411 į
Offers Hospttal Extend<m Service 
in treatment for tbe convalescent 
and rehabilitive patient in our new 
ultra modern Nursing Homes. Ali 
rooms on one leve! 24 bour nursing 
care Doctor on call

CaN 201 - 843-7333

Business Meetings 
Cboose tbe Maidnttan Hotei 

witb facihtles to suit you 
Call Mr. STINGO CO 5-6100

Available to.Guests and Families 
Catbolic Church within tbe area 

Priest comes every month for 
Holy Communion.

350 a week and up 
Phone 516 JU 8-5543

Vienuolėm seselėm 
reik sudiev sakyti, 
pro graudžiąsias ašarėles 
negaliu, matyti.

HEATHER RĘST H<MNS 
A Ifomę Away fran Hopte 
Good yppd and Care 

UboSe r$aarch wtEmp pė area

GENERAL .RETREAT
Labor Day Weekend—SepL 2-5 

Bus Service from and to New York 
For reservations write br phone 

Retreat Secretary

CORMARIA 
RETREAT HOUSE

lygtomis. Pa 4 ratų pfanėųja, tūrt- 
ctagni f? 3V4-UH4 > 0wfaer
(JAV), Porttoch (Vengp), N^torf 
(Arr) ir S^asaky. Dotmer lO&nd) 
ir Reahevsky (JAV) turi po -f JA; 
Potrpejan, Ivtov (Jugcel), Upriker 
(Vok) ir danas Laraen po 1& tA 
Reshevskis sužaidė keturias parti
jas tyžtantis: an Vlerheriu, Poatiach, 
Petroejanu ir Sįsrakiu Ffecheris 
jveikė Ivkovų ir lygiomis su Re- 
sbevskiu, Donner ir Portisch. ’•

Lietuvos jaunių p-bes laimėjo. 
klAisMtetis su 31 *2 ae*
kė ♦ kaimiečiai: Parrifeevičiūs

HENRY HUDS0N HOTEL 
353 W57tb Street

r1- w

ADVOKATE

An^aį smaguriautojai prieš 
200 metų gerai valgė, bet ir sir
go jnšriom figom. Kai kurios 
jų kildavo dėi valgymo papro
čių, kaip matom iš Amerikos 
lenkų spaudoje pasirodžiusios 
vienos knygos apžvalgos.

Ta knyga, “Namų ruoša 
XVIII amžiuje”, parašyta Rosa- 
mond Bayne Poweli, išvardija 
kai kurias gydymosi priemo
nes, vad. “virtas sunkas”, ku
rios laikytos kaip vaistai fizi
niam negalavimam, varginusiem 
tų laikų smaguriautojus.

Džiova, pav^ būdavo gydo
ma sraigių sriuba, dantų skau
dėjimas — lydekos akių syvais, 
inkstų ligos — “prūsokų” sriu
ba, o kosulys — gėrimu, paga
mintu iš žal čio mėsos, vėžio 
akių ir jūrų smauglio kaulų. 

SĮnanazijoje ^ors tuomet tai ir buvo laiko
ma vaistais, šiandien vien 
to priminimas gali žmogų su
sargdinti.

Medicinos mcūmlas yra pada
ręs didelę pažangą, šiandien ži- 
noma, kad susilaikymas valgy
me ir gėrime daugiau pade
da. ligų išvengti, negu “virintų 
smikų” gėrimas. Visad pataria
ma užtenkamai valgyti balty
mų, bet ypač karšiuose, šalia

'** * ■ * —
■ toigRFj!1* j jįs**>*y


