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išgriauti; be sienos rytą Vo
kietija būtų likusi tuščia.

rikes rabinų grupė. Lankėsi ir 
Vilniuje. Jų įspūdis — kitoje 
generacijoje tikinčiųjų žydų ne
bebus.

Laisvės abidvi siekia lygiai, tačiau paramos susilaukia 
nelygiai 
t Salose daugiau kaip 2000 
politinių kalinių —■ profesorių, 
rašytojų, ūkininkų, kadangi jie 
tiki laisve ir jos siekia.

— Bažnyčiai neleista turėti 
nuosavybės, ir kunigai yra nuo 
tetas valdžios spaudžiami‘ 

{žymiam rašytojui leidžia
ma išvykti į užsienius, jei jis 
pasiryžęs niekad negrįžti.

Satelito uždavinys siųsti nuo 
traukas iš mėnulio tos srities, 
kurioje planuoja Amerikos ast
ronautai nusileisti 1969.

vadų pasitarime Briussely buvo 
paskelbta, kad Rumunijoje žy
dų skaičius mąžta: prieš 10 me
tų buvo 280,000, dabar 100,000. 
Valdžia mielai duoda vizas — 
tegul tik važiuoja Kasmet iš
vyksta po 300-400. Tebėra 250 
sinagogų, bet tik 3 rabinai- 
Vengrijoje yra 30 rabinų, žy
dų 100,000. Kuboje 5 sinago
gos ir 3,000 žydų, o 1959 buvo 
10.000.kai Amerikos plaukikai pagal 

kultūrinių mainų programų at
vyko į Maskvą, Pravda nė ne* 
suminėjo.

Goidbergo, o pastarąjį paskirti 
valstybės sekretorium; vicepre
zidento vietai pasirinkti R. 
Kennedy, kuris ^perėmė iš H. 
Humphrey populiarumą tarp 
kairiųjų liberalų. Chr. Sc. Mo- 
nitor pastebi, kad jau dabar, 
LBJ ieško paramos tarp žycta 
liberalų savo politikai Vietna^ 
me. Kiti spėja, kad paramos ieš| 
kodamžs, LBJ A. Goldbergąį 
galįs rinktis ir į viceprezide-

Amerikoje lig šiol negirdė
tas konfliktas tarp teismo ar 
Kongreso. Atstovų Rūmų pako
mises priešamerikinei veiklai 
tirti ėmėsi ’ apklausinėti tuos, 
kurie pasišovė siųsti paramą 
Vietnamo komunistam. Vadina-

lavijoje mitą, kad ten daugiau
sia laisvių, apgriovė valymai— 
Titas išvalė savo padėjėją vi
ceprezidentą Rankovičių, kuris 
buvęs “dogmatinės” linijos, va
dinas, siekęs stalininio režimo. 
Suėmė rugp. 8 Mibailo Mihai- 
lov ir jo draugus; jie norėjo 
leisti laikraštį opozicijai prieš 
kom. partiją. Kaip seniau kalė
jimai! kišo Dijlas, taip ir dabar 
kalėjiman kitos partijos kriti

kos bei pasaulio interesas, bet ir asmeninis: laimėti rinkimus 
vimaį nominuojant Irąiutid 
parodė"tendesKijos prieš vy
riausybę rėminius kandida
tus, už konservatyvų elementą. 
Iš dalinių toknf reišktoių betgi 
negalima daryti visuotinės iš-

Senatoriaus žodžius skaity
damas, jauti padrąsinimą jau
niem žmonėm ne tik Pietų Af
rikoje. Nori tikėti, kad senato
rius jaučia sentimentą ir mo
ralinės paramos reikalingumą 
tiek Afrikos jaunimui, tiek ir 
kitam, kitose pasaulio dalyse.

Jei kentė jonai yra ir kitur; 
jei laisvės siekimai yra kitur; 
jei paramos reikalingi kitur 
taip pat, tai išreikštom norą: o 
jeigu senatorius vyktų į Sovie- 
tiją; jeigu ten pamėgintų pa
kartoti panašius žodžius...

Jei to nedarytų; jeigu apie 
kitą jaunimą, Europos jauni
mą, nerastų panašaus žodžio, 
beliktų nuleistom akim karto
ti tos pačios informacijos sena
toriaus žodžius:

"Tegul niekas negalvoja, kad 
jis kovoja už kitus. Jis kovoja 
už save...”

— McNamara, apsaugos sek
retorius, Kongrese liudijo, kad 
finansiniais metais Vietname 
bus netekta 580 lėktuvų — už 
1,2 bil. dolerių.

Amerika susilaukė taip pat 
smūgio savo pastangom derėtis 
dėl Vietnamo: Cambodia, su 
kuria turėjo kalbėtis Av. Harri- 
manas, atsisakė Harrimaną pri
imti

Europoje po garsių kalbų 
apie “liberalizaciją” satelituose 
C.L. Sulzbergeris (N.Y, Times) 
informavo apie nusiskundimus 
satelituose, kad Maskvos kont
rolė padidėjo. Spėja, ryšium su 
Vietnamo karu. Pačioje Jugos-

Pagal UĄ News informaciją 
kai kurie senatoriai samprotau
ja, kad -LĮJ^gąlĮ imti* tokios 
tokNIcoa: pašfiiyti dabartinį vi
ceprezidentą JLH. Humphrey į 
Jungtines Tautas vietoj A.

— Kalinys neturi teisės pa
sitarti su savo advokatu ar su 
šeima...

Skaitai tokias informacijas 
naujausiame Look žurnale. At- 
rodytų, lyg jos bubą paimtos 
iš gyvenimo sovietiniame reži
me. Bet ne, kalbama ne apie 
Sovietiją. Tuo netrukus įsiti
kini, skaitydamas tolesnes in
formacijas: . .

— Informacijų autorius kal
bėjosi su žmonėm; sakė .jiem 
kalbas nuo automobiliais vir
šaus, nuo bažnyčios laiptų, iš 
universitetų salių; jo khusyto- 
jų buvo dešimtys tūkstančių.

— Į prakalbos žodžius1 jam 
atsakinėjo taip pat viešai: "Jūs 
davėte mum vilties . ateičiai 
Jūs panaujinot mūsų pasiryži
mą nenurimti, iki bus atsta
tyta laisvė — laisvė ne tik mū
sų universitetų, bet ir mūsų ša
lies”.

Ne, toki dalykai nebūtų ga
limi Sovietijoje. Ne apie Sovie- 
tu rašytoją Tarsi kalbama, kad 
leista jam išvykti, bet neleista 
grįžti- Ne pas Nobelio laureatą 
“Doktor Živago” autorių lankė
si informacijos autorius, dova
nojo jam rekorderį, iš jo klau
sėsi visa laureato šeima pagar
biai ir tyliai dovanotų prezi
dento J. F. Kennedy kalbų apie 
laisvę.

Už tokias dovanas Sovietuo
se dovanotojas būtų suimtas ir 
teisiamas — tai esanti neleisti
na propaganda.

Tai vaizdai iš kitos pasaulio 
dalies — iš Afrikos, Ė Pietų 
Afrikos. Juos pateikė šen. Ro- 
bert Kennedy Look žurnale po 
savo kelionės.

per savo gyvenimą...
Berlyno sieną, komunistų ir 

Maskvos statytą, Vakaruose va
dina gėdos siena. Tame varde 
palikto mįslė. Kam gėda — lėti Ironija, kad tos pačios die- 
tirin, kurie statė ar kurie lei- nos spaudoje, kuri nutylėjo 
do statyti. Atlanto chartą, Roo- Rooeevelto prisiimtą aisakomy- 
sevelto ir Churchillto statytą, bę, gausiai pasakojama apie 
jaučia kaip gėdos chartą, kurią RooseveRo "nuostabiausią pa
teikia nuvertinti ir visai nuty- šauly meilės istoriją”.'

— Afrikos 35 valstybės krei
pėsi į JT gen. sekretorių, kad 
Pietų Afrikos klausimas būtų 
svarstomas JT sesijoje, kuri 
prasidės rugsėjo 20. Amerikos 
diplomatai stengiasi afrikiečius 
prilaikyti.

Rytų Berlyne rugpiūčio 13 yra silpnas”. Teisingi, tur būt, 
partijos bosas surengė karinį .abudu: Vakarai sienos statymo 
paradą — Beriyno ąjenai suėjo bedrįso nei, sukliudyti, nei jos 
5 mietai Tarp laimėjimų, ku
riuos komunistam siena reiškia, 
suminėjo ypačiai tai, kad sie
na yra įrodymas, jog Vakarai 
esą “bejėgiai”. Vakarų Berlyne 
burmistras Brandtas vertino, 
kad siena esąs įrodymas, jog 
“vokiškoje žemėje komunizmas

■ Prancūzijos televizija kalbė- rika pralaimėjusi informacijos 
jo apie Amerikos "genocidą” karą Vietname.
Vietname. Pasiūlė š. Vietnamo 1'

baimės,akordo irfct ■
Chartos sukaktį pastebėjo C. 

L. Sulzbergeris (Times). Jis sa
ko, kad netrukus Churchillis 
ėmęs aiškinti chartą savotiškai, 
pripažindama* rytinę Lenkiją ir 
Baltijos valstybes sovietinėm te
ritorijom ir manydamas, kad 
tuo nelaužo Atlanto chartos pa
žadų- Lenkijos egzilinės vyriau
sybės pirmininkas St. Miko- 
laiczykas dėl to paskiau rašė: 
“Aš jam (Churchillui) primi
niau Atlanto chartą ir kitas su
tartis, kurios tiesiogiai ar netie
siogiai pripažino suverenines 
teises Lenkijai. ‘Aš pasakysiu 
parlamentui, kad aš susitariau 
su Stalinu,’ tiesiog atrėžė Chur
chillis”.

“Kai Maskva — toliau infor
muoja Sulzbergeris — pareiškė 
norą dėtis prie chartos, ji gavo 
Britanijos pripažinimą 1941 
metų sovietinėm sienom (įskai
tant gabalus Lenkijos, Suomi
jos, Rumunijos ir Baltijos vals
tybes), ir. jie niekad neatsisakė 
pretenzijų turėti privilegijuotą 
padėtį rytų Europoje.”

Toliau informuojama apie 
chartos nuvertinimą: esą ang
lai niekad nežiūrėjo į chartą 
kaip į “formalų valstybinį do
kumentą”. Rooseveltas žiūrė
jęs rimčiau; sutartim chartos 
nelaikęs taip pat, nes jei tai bū
tų buvus sutartis, jis būtų tu
rėjęs pateikti senatui tvirtinti.

Nuvertinęs chartos saistomą
ją galią, autorius dar ciniškai 
ją subanalina, vaizduodamas, 
kad po chartos sutarimo Roose
veltas kimšo cigaretę į rūkiklį, 
o Churchillis uždavė klausimą, 
kas nutiktų su Augusta laivu, 
jei ant jo denio supiltų visą tą 
vyną, kurį Churchillis išgėręs

— Vengrijos buv- politiniai 
kaliniai kreipėsi į popiežių Pau- 

surasti dokumentai, iš kurių pa- lių, kad paremtų akciją už Ven- 
aiškėjo komunistų planas gink- grijos politinių kalinių paleidi- 
lu paimU Saigbną. Tai turėjo mą iš Rusijos ir Vengrijos ka- 

„___________ ______ __ , būti padaryta prieš metu, ka- Įėjimų. Po 1956 sukilimo buvo
gre. Nuo 1946 buvo Amerikos da vyriausybės veikimą sabota- išvežta 68,000, tarp jų 
pilietis. vo budistai metų 7,000 mergaičių.

H. Tribūne nesirodys
The New York Herald Tri

būne leidėjai rugpiūčio 15 pa
skelbė, kad laikraščio daugiau 
nebebus. Dėl didelių išlaidų bu- 
vosurijungę-try» laikraščiai — 
H. Tribūne, Journal American 
ir Worid Telegram and Sun. 
Buvo numatę leisti vieną laik
raštį rytinį, kitą dieninį, trečią 
sekmadieninį. Pasiliko tik 
prie The World Journal Tribū
ne, kuris bus - leidžiamas, jei 
streikas baigsis. O jis trunka 
jau penktas mėnuo. Jis ir pa
pjovė Tribūne. ,

Laikraštį likviduojant darbo 
neteko apie 800 iš bendro nu
matyto štabo 2,500. Leidėjai sa
ko, kad tie trys laikraščiai per 
metus turėjo apie 15 mil. nuo
stolių- Išsilaikyti iš pajamų ne
galėjo, nors tiražai buvo dideli: 
H. Tribūne paskutiniu meto 
331> 341 (sekm. 415,850), Jour
nal American 546,015 (sekm. 
815,817), World Telegram and 
Sun 402,733. Iš streiko pasi
naudojo kiti laikraščiai, dau
giausia N. Y. Post Jis iš 342, 
651 pakilo iki 661,000, N. Y. 
Times turėjo pereitą rugsėjo 
mėn. 635,619, dabar tari fOO, 
000 daugiau (sekm. 1,337,277); 
Daily News balandžio mėn. ta
rėjo 2,102,401, gegužės mėn. 
2,138,000 - r

N-Y. H. Tribūne paskutiniu

mo pirmininkas, pareiškė, kad 
teisėjas veikia prieš konstituci
ją, kišdamasis į Kongreso rei
kalus, ir apklausinėjimas bus 
vykdomas. s

Kongrese dėl to didelis suju
dimas. Užsieniui tai dar vienas 
argumentas vadinti Ameriką 

t”, kaip infor
muoja U.S. News.-., kurį ka
muoja karas, streikai, riaušės 
gatvėse, plėšimai ir viso to 
vaisius — nesaugumas.

ra jėga dabar, bet jie yra tos 
rūšies žmonės, kurie sukuria 
tautą” — tautą su laure ir su 
priderama vieta pasauly.

TELEVIZIJA veikia prieš Ameriką narorbiterr°n^^Ti4iX

minga pasiekė mėnulio sritį ir 
ėmė apie mėnulį suktis kaip jo 
satelite. Jis yra 850 svarų, 
apsisuka per 3 vai. 37 minu
tes, 36 sekundes, atstu nuo mė
nulio 119 mylių

ra šen. R Kennedy. Teigiama, 
ad jis nelauksiąs 1972 metų; 
au 1968 jis galįs iškilti kaip 
andidatas į prezidentas, o ma- 
iausia bent į viceprezidentas, 
ien. R Kennedy rūpestingai 
lidina savo populiarumą. Jis 
labar labiau pageidauja- mas, bet kas darosi dabar —— 

faktai. O faktai rodo, kad Azi
joje kom. Kinija prarado porą 
satelitų: anksčiau iškrito Indo
nezija, kuri' dabar nustojo ir 
karu grasinusi — padarė taiką 
su Malaysia. Prieš savaitę sa
telitas šiaurės Korėja pareiškė 
noro atitrūkti ir vykdyti savo 
nacionalinę liniją. Taikoma, kad Texas> pareiškė koresponden- nės skaičių didinti. Dabar jos 
komunistinė Korėja pasirinko tam, kad pavojaus patekti Viet- yra 291,0 0 0. Komunistai P. 

Vietname turi 280,000 tarp jų 
110,000 reguliarios š. Vietnamo ^metu techniškai geriausiai 
kariuomenės. tvarkomas dienraštis N. Yorkė.

Aitresne* ir gilesne* varžy- 
•s betgi tenka atlaikyti LBJ 
ežioje demokratę partijoje, 
aiškiausias LBJ konkurentas

> Sovietai loinduinonilrvo Tai antras satelitas apie mė- 
nedraugiškunų Amerikai nulį. Pirmą pasiuntė Sovietai ba

Kom. Kinijoje partijos suva
žiavimas pritarė Mao Tsetungo 
vykdomam valymui; pritarė ka
ringai linijai kuri remia š. Viet
namą, kaltina Sovietus, kad jie 
einą išvien su Amerika. Vakarų 
stebėtojai spėlioja, kad kom. 
Kinija ginkluojasi atominiais 
ginklais ir raketom sparčiau, 
nei manoma. Esą 1985 ji kont
roliuosianti pasaulį.

Kas bus ateity, tik spėlioji-

Ką šen. Kennedy pasirinktų j 
į viceprezidentus, jei jis būtų; 
nominuotas į prezidentus, kai
riųjų liberalų spauda (N. YT? 
Post) jau dabar mėgina garsim 
tt “Kennedy — Fulbrightas** 
Toki skelbimai jau paruošti ka* . 
binti prie automobilių. }

Senatorių Kennedy šaukiasi s 
į Kaliforniją ir gub. Brownas,- 
kur jam didelė grėsmė konse^ 
vatyvus respublikonas aktorius^ 
Reaganas. Kennedy ten tarp« 
demokratų dukart popularesnis 
kaip Johnsonas. ; ?

šios tolimo*, bet jau dabar^ 
pramatomo* kombinacijos 
liooia - k" umidento; taktikai' 
sprendžiant' dabartiniu*; pplHĮ-^ 
-ntos fcUūohny* •— Jfidmti ta
rinį spaudimą Vietname pa
mažu, vengti streikuose, riaušė
se griežtų sprendimų, kurie ga-

— Jan Kiapura, lenkų teno- — AmorHto* kariniai šalti
ne, 62 metų, rugp. 15 mirė niai Vietname paskelbė, kad 
širdies smūgiu. Išgarsėjo pasau
ly labiausiai operoje “Linksmo
ji našlė”, kurioje dainavo drau
ge ra žmona Marta Eggert, ven

komunistam prie bombarduoja- — >knorHco* atstovybė Mask- 
mų vietų išstatyti nelaisvėn pa- voje įsitaisė plienines langines, 
imtus amerikiečius. Amerikos kad valdžios paleisti demon- 
atstbvas Bohlen rugp. 9 parriš- strantai neišdaužytų langų. Iz- 
kė protestą. vestija atsiliepė: pakeiskit poh-

Thne žurnalas informuoja, tiką Vietname, tai nereiks lan- 
kad pagal opinijos tyrimu* pran ginių.
cūzų 30 proc. tiki jog Johnso
nas pavojingesnis nei Mao Tbe- 
tungas. Vokiečių 35 proc- pa
sisako už karo baigimą Vietna
me. Tokias nuotaikas tarp gy
ventojų esą sudariusi televizija, 
rodydama vaizdu* iš Vietnamo. 
Vatodua pateikia ne tik š. Viet
namo komunistei Daug tam pa
sitarnauja ir amerikiečių televi
zija. Belgų už. r. ministeria 
Spaakas pareiškęs, kad Ane-

Gen- William C. Westmore- namui į komtasistų rankas jau 
land, vyriausias vadas Vietna- nebėra; bet š. Vietnamas nero- 
me, rugpiūčio 14 po pasita- do nuolaidų karą baigti, ir A- 
rimo su prezidentu Johnsonu merikai tenka -savo kariuome-

Prieš 25 metus rugpiūčio 14 
Washingtone ir Londone buvo 
paskelbta Roosevelto ir Chur
chillio charta, sutarta Augusta 
laive Atlante. Chartoje ąštuo- 
niais punktais buvo skelbiama, 
kaip turės būti tvarkomas pa
saulis po karo, į kurį Amerika 
dar nebuvo nė įstojusi Charta 
skelbė teisę vistąn tautom pasi- 
rinkti valdymcsi-būdą; skęįb^, 
kad- tautos*, kurio*: <šėi karo

nas kaip kalbėtojas kandida- 
am į Kongresą paremti negu 
jats LBJ. Jis ieško populiaru
mo labiausiai tarp kairiųjų li
teratų, kurių rankose yra di- 
ižipji spauda; ieško po^iliaru- 
no taip pat tarp negrų. Jis ven
gia tų, kurie gidėtų ų daryti ne- 
populiarų tarp kairiųjų demok
ratų fr jų remiamus “accommo- 
fation” su komunistiniais rėži- Jugoslavijos, Rumunijos kelią.

MBNULIS GAVO ANTRĄ SA
TELITĄ

OMly rinkimuos* L. B. 
msonui svarbu tik savo par
is draugus paremti: bus ras
ai 35 gubernatoriai 35 se
niai ir visi 435 kongresma- 
. Jau dabar opinijos tyrinė
si dirba 'išsijuosę kur .. 
cr$ps balsuotojai. Pagal Gal
ią 1965 norinfių, kad laimė- 
demokratal buvo 60, kad lai- į 
tų respublikonai — 40; šie- 
t liepos-rugpiūčio mėn. už 
nokratus 54, už respubliko- 
s 46. Paskutiniuose 1964 rin
guose respublikonai neteko 
kongresmanų ir 2 senatorių, 

irs numatoma, kad dabar 
tpubHkonai atsigaus, tačiau 
tiek, kad turėtu taniamo* 

ko*. < \ . J. *
Prezidento rinkimai bus 

68. Bet jau dabar tam ren- 
isl LBJ jau tiesiogiai šutote- 
suotas, su kuo teks jam var-' 
tis. kalbama labiausiai apie 
i varžovus respublikonus. Jei d 
k* rungti* su Romney, tai 
dlupas numato tokius duome- 
s: 1965 už Johnsoną buvo 59, 
Į Romney 33, 1966 liepos 
tą už LBJ 48, už Romney 44/ 
rezidmtas, LBJ betgi -labiau" 
uo metu tiki kąd je varžovas 
iii būti R- Nizonas. Jei tok* 
>n rungti* su Nuconu, tai pa
ti GaHupą 1965 opinijoje bu- 
) 61 už LBJ, 35 už Nizoną; 
)66 liepos mėn. 51 už LBJ, 
) už Nizoną. Kitų opinijos ty- 
nėtojų duomenys irgi palan- 
iis LBJ varžybose su respub- 
konais.

Šen. R. Kennedy aprašymas 
vaizdingas, konkretus, įspūdin
gas. Jo įsitikinimasTr'senti- 
mentas už žmonių. laisvę yra
nuoširdus. Įtikinantis.

Teisingas jis yra, tvininoa- 
mas, kad “žiaurumai ir neapy
kanta ^ali paliesti žmones bet
kur”. Teisingas, kad tebesi-
reiškia “žmonių teisingumo ne- . v ‘-“v

tobulumas, žmoniškos užuojau- .
tos stoka,, nejautrumas ken-
čiantiem mūsų gyvenimo ben
dram. ..”

Įžvalgus, kad ten esančių
žmonių problemoje įžiūrėjo ai-
tematyvą: “arba daryti pas-
tangų toliau arba užsileisti, pri
sipažinti nugalėtam ir pasiduo
ti”.

z .t

Ir įkvepiantis ištesėti, nepa-
siduoti, kada jis kalba, kad ne-
paisant kentėjimų “tie jauni
žmones rodės su inteligencija, 
ryžtingumu, šalta drąsa. Jie nė-

■ ii;
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LIETUVOJE

S. BECKENSTEIN, Ine

Dear Mr. Ustjanauskas:

SaMJKiSK

Kas naujo balsavime

Aš žinau, kad jūs paraginsi' 
te savo atstovus Kongrese pa
remti šią rezoliuciją, ir aš pa
sitikiu, kad artimu laiku ji bus 
priimu *

Šiaulių miestui — Sov. S-gos 
elektroninės pramonės minist-

alonamas pa* 'l ■ nekovojo už saro laisvę kaip 
irto yra susi- lietuvių tauta, ir mažai kas 
Amerikos lie- po-

mo Klygas rytinėj Europoj ir 
Sovietų Sąjungoj. Ketvirtadie
ni, rugpjūčio 4, diskusijas **Vo- 
Mefia! ir žydai” pravedė Eugen 
Geratėnmaier, Vakarų Vokieti
jos parlamento prezidentas.

dieji broliai”. Jie ir po Neriją 
pasiausti lengviausiai gauna* lei
dimus- .

45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrde 5-7711

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

IX)V ANAS-SIUNTINIUS Į USSR.

Tel GR 7-1130 
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• - Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
ą 8padaXui iimoa karnos stanėiant audinius į užsieni
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

PftOTRM^ Įdyenjpnaa. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

kami deputatai būsią visų' de
putatai .. žinoma, ir Lietuvos 
gyventojams tokiomis sąlygo
mis balsuojant yra “ristieji", 
už ką jiems tenka balsuoti-

atrodo Lietuvoj. Teisybė, Lie- centro komiteto pareigūnas Sie
tuvos teritorijai duota 32 at
stovai, vietoj 25, bet užtat sep
tyniom apygardom paskirti de-

“Viešosios tvarkos apsaugos 
ministerijos analizė rado; — 
aiškina tvarkos saugotojas, — 
kad iš 1965 metais užregistruo- topolio teatro MrtoHį'kurie to
tų chuliganiškumo atvejų be- mjs dienomis buvo atvykę vai-

— dinti Vflniuje.‘ Čia jie turėjo Mp kongreso
Eiliuoti tflc už M Smnamkę ir - penktasis visuotinas suvažiavi-

Vfetnamo žmonių laisvės ir ap
sisprendimo. Prieš mus ten sto
vi pasirinkimas ne tas iliuzijų 
pasirinkimas, koki stelbia kai 
kurie kritikai — karas ąr tai-

Upon inųuiry, I discovered 
that greetings on behalf of the 
President to the World Youth 
Congress in Chicago were sent 
by the Department of State to 
Father Sabataftb at 2345 W

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCEY, N. Y. C.
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Store, Ine

Horsky su mano pasiūlymu 
sutiko ir, pašaukęs^ sekretorių, 
prie manęs padiktavo laišką po
no prezidento sekretoriui BiH Veisiejų

Kaip mes stojam už laisvę 
Vietnamo žmonėm, taip mes 
turime iš naujo įsipareigoti Lie
tuvos žmonių laisvei šis įsi
pareigojimas lietuvių tautos 
laisvei turi būti ištesėtas, ir 
mes turime sujungti jų kovą 
su savąja tai laisvės dienai lai
mėti.

Laisvei ir apsisprendimui at
statyti ne tik Lietuvos žmo
nėm, bet ir visų Baltijos valsty
bių žmonėm esu pateikęs sena
tui rezoliuciją, kuri skatina, 
kad “apsisprendimo teisė” Lie
tuvos, Latvijos, Estijos žmo
nėm turėtų būti grąžinta laisvų 
rinkimą kelto Jungtinių Tautų 

Lietuvos dabartinėj teritorijoj priežiūroje; tautų apsisprendi
mo teisė turėtų būti padarytą 
pirmuoju Jungtinių Tautų poli
tinio sekimu; turėtų būti vi
som tautom sovietinio komu
nizmo pavergtom, suteikta ap- 
msprendmo teisė laisvų rinki
mų keliu Jungtinių Tautų prie-

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės —- trijose krautuvėse:

retary of State far European 
Affiure aiftto.tta CiuigHĮ* ^Tn- 
cerely, Ctarta A- Btnky, Ad- 
risor for Katamai Capital A£-..
&HS. i—‘JCk.į ■ ;..a.

Kitą dieną fasoną vėl ;pa-' 
skambino ir pranešė, kad ga
volaišką g šenatarfaus Poiid 
kartu su laiba jaunimo kdng-

Miškų ministras, gal būt, pa
klydo, skelbdamas savo atsi
šaukimą (“Saugokime žaliąjį 
draugą!”) lietuviškai^ leidžiamo
je Tiesoje. Gal geriau būtų pa
taikęs, skelbdamas tą .atsišau
kimą rusiškoje Sovietskaja Lit- 
va, jei “didžiųjų brolių” vaikė
zai iš viso kreipia dėmesį į 
“čiabuvių”, nors ir ministrų, 
atsišaukimus. (Elta)

o be to, jis ne- 
tasčjo jokios abejonės, kad pre- 
zidentas Lyndon B. Johnsonas 
pasiųs jaunimo kongresui pa

arto apveikti agresiją šioje vie
toje ir šiuo laiku arba būti nu
veiktam skirtingu laiku ir skir
tingoje vietoje su daug dides
niu nuostoliu.

ŠĮ pavasarį Lietuvoj vien 
valstybiniuose miškuose buvo 
200 gaisrų. Itin nuostolingų 
gaisrų būta Tauragės, Jonavos, 

Šalčininkų miškų 
Moyers, kad, jo nuomone, toks ūkiuose. Bet ypač daug gaisrų 
pasveikinimas v yra reikalingas buvę Kuršių Neringoje (kuri, 
ir kad, p. Moyers ši reikalą ati- kalbininkų patarimu, dabar daž- 
tinkamai sutvarkytų. niau vadinama Kuršių Nerija).

padėjėjų ir paprašiau, kad per
duotų mano pageidavimus se
natoriui ir, jeigu senatorius su
tiks, kad jo kalbą jaunimo kon
gresui atsiųstų man į namus. 
Vėliau dar užėjau Į Štate De
partamentą, kur dar kartą kal
bėjai apie jaunimo kongresą 
su deputy undersecretary of

Lietuvių tautos istoriją yra 
ištisa herojizmo epopėja apie 
kentėjimus, žmogaus nepa
laužiamą valią išlaikyti Dievo 
teisias žmogiškąsias teises. Tai 
istorija, kuri turėtų būti vėl ir 
vėl sekama, nes laisvieji visur 
iš jos tori daugko pasimokyti.

'■ Jūsų iškilmių tema yra “Lais
vė Vietnamu! ir Lietuvai”. Su
jungdami abu reikalus, jūs į- 
vykdėte tai, ką išmokti mes tu
rėjome labai brangia kaina iš 
savo santykių su komunizmu- 
O pamoka ta, , kad komunizmas 
nėra nė socialinis sąjūdis nąi 
politinė filosofija- Tai bruta 
liausia tiranųą, kokia .< kadą 
nors buvo žmonrio^totinijoję.

voj gyvenąs Sov. S-gos vyriau
sybės ekonominių ryšių su už
sieniu komiteto pirmininkas

Š. m. liepos 20 “Darbinin
ke” paskelbtą straipsnį “Nau
ja taktika >ar takto stoka” no- 
rėčiau papildyti, kadangi jau- 
nįųw kongrese nebuvo per- 
skaitytas J A. V- Prezidento L. 
B. Johnson pasveikinimas, o 
tafo pąt U.S- senatoriaus Tho- 
mas J. Dodd kalba, kurtos ko- 
piją ąš pridedu priė šio laiš
ko, ir būtų labai mątoųu, jeigu 
Jūs senatoriaus kalbos tarinį, 
M ir pavėluotai, paskelbtu- 
mėt jĮgųvių visuomenei _____ ____

S*8 **we- S 
są pąskąmlnnau telefonu p. Vy- m^jaųs kalbą paduotų vie- 
tąųtųi Kamanyui gauti informa- nam g Hartfordo vykstančiam 
rijų apie paQ kongresą. Ta pro- delegatui į jaunimo kongresą ir 

“ * “ * *“ paprašytų, kad jis tą kalbą | $aš
teiktų ponui Kamantai tas gavo

Mažeikių apygardai — Mask
voj gyvenąs rusų kinematogra
fininkų sąjungos valdybos pir
masis sekretorius Kulidžanovas.

Švenčionių apygardai — Bo
risas Popovas, prieš betvertą 
metų Maskvos atsiųstas Snieč
kui prižiūrėti antrasis partijos 
sekretorius (tas bent laikinai 
gyvena Vilniuje).

Anykščių apygardai — Mask-

. putotai rusai, Lietuvoj nėgyve- 
’S d“Ug!aa "eb“’ »ą ir «« Uetaws grontojais 

7° w nulanau neturį nieko bendra. Būtent:

Grįžęs į Hartfordą, išvykau Vąj-ėnos apygardai paskirtas 
į Cape <^dą ir pasakiau na- deputatas — generolas Gusa- 
muese, kad kai tik bus koks kovskis.

• M.' faMTON 27, Mato W«at'U(M*Mty -: && sst
• ŪŪFFAtp H.Y. — SB2 Ffttoūii Awmb -
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nizn» pn^ntieą ir kwto ant
rojo pamatinio karo pabaigoje 
palito farapa vergtos tau- 
tas tironam valdyti. v

- Savo tvirtu atsisakymu nusi
lenkti tiranijai, tiek carinei, 
tiek bolševikinei, lietuvių tau
tą davė Įkvėpimo visiem mum 
stipriau kovoti ir ryžtingiau 
veikti amžinajam laisvės reika-

2‘- N-Y.Tat VI 94077
340 Grerid SteęĮ, If, K Y....______ Tai STagų 24329

rajtallZjmto tatoont pritiname užsakymus 
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ga klausiau, ar į kongresą at
vyks koks nors J.A.V. vyriau
sybės atstovas. P. Kamaptos at
sakė, jog tuo reikalu laiškai 
buvo išsiųsti į Baltuosius Rū
mus ir kitur, tačiau iki šiol jis 
jokio atsakymo nėra gavęs. Ta
dą jam pasakiau, jog aš ruo
šiuosi vykti į Washingtoną ir 
jeigu jis nieko prieš neturi, tai 
aš su mielų noru šiuo reikalu 
padėsiu. Man buvo pasakyta, 
kad tai yra gera idėja, ir,jeigu 
man kas nors pavyktų, tai ko
mitetas už tai neabejotinai bus 
lahąi dėįpngas~ _

Pp poros dienų as išvykau Į 
Washingtoną ir pirmoj eilėj 
nuvykau į Baltuosius Rūmus, 
kur iš anksto buvau susitaręs 
pasimatyti su prezidento John- 
sono specialiu patarėju Charles 
A. Horsky. Su savim turėjau 
Darbininko kopiją, kurią paro
džiau p. Horskiui, kad pama
tytų, kaip atrodo lietuviškas 
laikraštis, o be to, kad neturė
tų jokių abejonių, jog jaunimo 
kongresas bus tikrai ruošiamas 
Chicagoje. Aš jam išverčiau į 
anglų kalbą Darbininke tuo rei
kšta parašytą straipsnį ir pa
reiškiau, jog mūsų jaunimai1 
tikrai apsidžiaugtų, jeigu išgirs
tų pasveikinimą iš paties JA.V. 
Prezidento.

Atimtie MM. . AN 149M 

LO 8-144* 
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veik 90 procentų įvykdė ne
blaivūs asmenys. Beveik visi______________ __ _____________
asmenys, teisti už smtakų chu- Vilniaus miesto partijos tatai- fa^mAMijotapos 31 Briusą- 
liganišlnuną, pažeidė įstatymus toto pirmąjį sekretorių K. Mac- ly- 10 dtaril dalyvauja 
būdami girti Tarp kitko, as- kevičių, kurių jie visiškai nepa- bendruomenių ir organi- 
menys, patraukti baudžiamojon žįsta.. Bet jie atvirai paaiškino, Tidovai iš 65 valstybių, 
atsakomybėn už chuliganišku- kad tai “ristiek”, nes visi ren- Dtofcusljose ypatingu dėmesys 
mą ir administracijos bausti už kad tai “ristiek”, nes visi rėn- bus krečiamas į žydų gyveni- 
smulkų chuliganiškumą, kaip 
taisyklė, sistemingai girtauda
vo. Be to, pasitaiko atvejų, 
kai girtautame dęrbp metu, fr 
būtent dėl to kai kur kelia gal
vą chuliganai...”

Brežnevo - Kosygino režimas 
truputį reformavo sovietinį 
‘parlamentą’: padidino deputa
tų skaičių nuo vadinamųjų są
junginių h* autonominių respub
likų (sąjunginės dabar vietoj 
po 25 deputatus, turės' po 32 ras Šokinas, 
tautybiniame soviete). Tai darė Vadmamająn sąjunginio so- 
Įspūdį, jog nerusų tautoms vieton iš Lietuvos teritorijos,

Kate Michael Cieplmsky. Jis (tiksliau — nerusų tautų var- kaip seniau, taip dabar, “ren- . v ......
man pasate, jog pagal jo tun- vadinamom teritorijom) kaina” 19 deputatų (po vieną 1 balsuoti turinčiųjų teisę sąra
mas fanas yra numatoma pa- duodama daužau svorio- nup 300,090 gyventojų). Vienas buvo įtrauktą 1,932,177 as- 
sr i vieną iš kongresmanų, . tačiau Štai kaip tas dalykas iš jų irgi mąskviškis, partijos nirniys. Atseit, tiek surašyta 18 

metų, amžiaus ir vyresnių žmo- 
pakovas. Jis paskirtas atstovau- I skaičių neįeina silp
ti Ukmergės apygardai napročiai ir nubaustieji kalėti,

atimant “pilietines teises”. Bet 
gafinias dalykas, kad į tą skai
čių įeina fa balsavimo dieną 
Lietuvos teritorijoj, buvę paša
liečiai. Pavyzdžiui, Vilniųje.bal- 
savo'(tad tarėjo būti įrašyti ir 
| sąrašus) didelė grupė Sevas-

prantaunas iŠ Washingtono, Klaipėdos apygardai — laivo 
tuojau mane apie tai painfor- kapitonas Ivanovą?.
mostų. Laukti teko neilgai. Po Kretingos apygardai — gene- 
poros dienų žmona skambina rolas Jefnnovas.
telefonu, kad jau yra p. Hors
ky atsAymas, kurio .turinys 
yra toks:

Paleckio šiemet Australijoj 
nevykėliškai pagarsintas sovie
tinis “parlamentas” birželio 12 
buvo “perrinktas”, bet tie “rin
kimai” tarptautinio dėmesio nė 
kiek nepatraukė.

E oficialių pranešimų apie 
buželio 12 dienos “rinkinius” 
Sovietų Sąjungąj matyti, kad

kas kaltas dėl gaisrų, ir ten 
pat atsako, kad vasarotojai, tu-, 
ristai, uogautojai, grybautojai 

Grybaujama, uogaujama ir 
šiaip keliaujama po miškus Lie
tuvoj nuo senų senovės, bet 
niekad nebuvo taip, kad vie- 

Iš Baltųjų Rūmų nuvykau į — Čia vien tik birželio 10 d. nam miške per dieną kiltų keli 
Senatą, kur senatorius Tho- kilo 31 gaisras, — sako miš- ar net kelios dešimtys gaisrų,
mas J. Dodd buvo pakvietęs kų ūkio vad. ministras A. Ma- Krinta į akį aplinkybė, kad tirš-
mane pietų Deja tą dieną tulionis, ir prideda, kad iš viso čiausia miško gaisrų apie Klai-
sėnatorius Dodd turėjo daly- Klaipėdos girininkijoj kasdien pėda. Tai miestas, kuriame da-
vauti pirmajame etikos komi- kyla po keletą gaisrų. Klausia, bar gyventojų dauguma — “di-
teto posėdyje, ir todėl, nenorė
damas gaišti, aš aptariau visą 
reikalą su vienu iŠ senatoriaus



L;

abar labiausiai dėmesio cent- 
e siekiant rezoliucijos Balti* 
os vaistyta} klausimu. Tarp 
augybės laiškų, kurie buvo 
enatoriui pasiųsti, sustojam 
ne argumentų vieno laiško ir 
jį atsakymo..-

nijos radijo, bet VLIKo vardu. 
Pirmieji pranešėjo žodžiai po 
signalo, kurį sudarė karo mu
ziejaus varpais skambinamos 
giesmės “Lietuviais esame mes 
gimę” melodija, buvo: “Prade
dame Vyriausiojo Lietuvos Ii* 
laisvinimo KctnHoto valandėlę 
per tauHnĮ lspaniįos radiją iš

tingą lietuvišką žodį ir urzgimą 
komunistų trukdytuvų. Kiekvie
ną dieną eteryje vyko kova, ku
rią sekė pavergtieji tautiečiai. 
Laisvieji lietuviai puolė, oku
pantas ir jo talkininkai gynė
si Šiandien toje radijo skalės 
vietoje viešpatauja kapų tyla, 
trunkanti jau daugiau kaip me
tus. Ar ilgai ji tęsis? Ar tai vi
siškas, mirtinis nutilimas, ar

jį tikslų atsakymą niekam iš gramas radijo vadovybei, ir 
mūsų, tur būt,'ir neįmanoma, transliacijos tavo išgelbėtos. 
Lietuviškosios radijo valandė “ Dar didesnį susijaudinimą bu
lės Madride atnaujinimas pri
klauso nuo daugelio aplinky-

. Prie iškovojimo teisės oro 
bangomis vėl kalbėti | paverg
tą Lietuvą < Madrido turėtų 
prisidėti visi Kaip daugkur, 
taip ūrIspaųįjoje. visi pabaltie

ms, y mdokrašte tik- - ■- a --■*•••■ ėiai sėdime viename katile. Tad
eitfes pa- rai negausime. Netgi Lietuvos 10 metų mūsų broliai o- reikėtų visiem ir sukrusti glo- 
teta metu radiofono bendradarbei jos kuPuotarae krašte kiekvieną ry- baliniu mastu. Bendrą vajų tu- 
takoti tiek neturėjo (Su alučių auto- * susėdę 25, 31 ar retų sutarti vadovaujantieji

t nroera- nui teko irtendirbbTlr kas 42metnibangą.girdėjo4*V JU pareiga hūtų p*-
ragmti savas organizacijas ir 
tautiečius siųsti laiškus ir tele
gramas į Madridą informacijos 
ministerijai ar radijo vadovy*

šio svarbaus svarstymo”.

padaryti. Bet tai dar nereiškia, 
kad mes iš viso negalėtume pa
veikti ispanų vyriausybės savo 
naudai. Kai pr. metai gegužės 
mėnesį buvo sprendžiama, ku
rias programas nutraukti ir ku
rias palikti, dviejų grupių ir jų 
Įtakingų asmenų žygiai turėjo 
lemiamos reikšmės. Gegužės 14 
buvo paskelbta, jog sustabdo-

mšeina iš senato komiteto. 
Jūsų _• tylėjimas — kreipiasi

Ispanijos ir Sovietų Sąjungos kano. šv. Tėvas buvo pilte už-, 
santykių-Aišku, jog čia mes p^tas praimtas, laiškais. Ir tai 
(turiu galvoje lietuviškąją vi- padėjo. * 
suomenę ir jos vadovaujančius Kodėl joks Wus nesukeltas

Išvada skaitytojui? Ogi ten
ka pakartoti senatoriaus T. J. 
Dodd žodžius, kuriuos jis sky
rė jaunimo kongresui: “Aš ži
nau, kad jūs paraginsite savo

lietuviškajai yjjo valandėlei Ir štai vienu akimirksniu 
Madrido gsjhelf? Ar ji tokių tas balsas nutilo- Būtų ne taip 
pastangų netyuvo ir nėra verta? skaudu, jei tom transliacijom 
Ar rytio, gaĮ iiot svarbiausio, su turėtume kokį pakaitalą. Bet jo 
pavergta tauta nutraukimas nė- nėra. Tiesa, į pavergtą kraštą 
ra didelis pralaimėjimas? Ispa- lietuviškai kalbama iš Washing- 
nijos yyriačaj^s ir radijo va- tono, Romos ir Vatikano. Kas 
dovybės garbtittenka pasakyti, tų programų tikrasis šeiminin- 
jog j šalie, emąžta anapus go- kas? “Amerikos balso” jau pats 
lažinės uždangos, transliacija pavadinimas atsako į klausimą, 
bendradarbiam.nebuvo nustaty- E Romos radijo sklindąs lietu- 
ta jokię Imiję; noi uždėta varž^viškas balsas vis labiau varžo-

pateikė tyys pavergtos valsty- sąlygom?* šis klausimas iki mų transliavimas per Romos dar labai svarbu, kad į klau- 
bės, buvę Tautų Sąjungos na- •**-'«•• • -- ’-* —1 • .1 - * - . - - -
riai ir dabar vienintelės valsty
bės iš tų narių, kurios neatsto
vaujamos Jungtinėse Tautose. 

Yra nejauku žymėti jūsų ty
lą akivaizdoje tokios vieningos 
paramos, kokią parodė tokiam bių. Nepaskutinėje vietoje nuo tuvos pasiuntinybę prie Vati- 
reikalui Atstovų Rūmai (ats
tovų Rūmų rezoliucija 416).

Aš laukiu skubaus jūsų atsa
kymo į šio laiško paklausimus, 
nes, mes norime “Lithuanian 
World Review” radijo klausy
tojam duoti vertinimą jūsų pa

tai (Ministerio de Informacion 
arba Radio National de Espa- 
na, Paseo Generalisimo 39) pra
šant kuogreičiausiai atnaujinti 
pabaltiečių radijo programas. 
Asmenys, turintieji skambius ti
tulus ir einantieji svarbias pa
reigas, turėtų nesidrovėti jų 
pažymėti. Kiekvienas pabaltie
ms, sutikęs užsienyje Ispanijos 
diplomatą ar kurį nors parei
gūną turėtų išreikšti pasitenki
nimą jo krašto vyriausybės lei
dimu 10 metų per Tautinį Is
panijos radiją kasdien kalbėti į 
sovietų pavergtus Pabaltijo 

I kraštus, apgailestauti, kad tos 
svarbios transliacijos daugiau 
kaip prieš metus buvo sustab
dytos ir prašyti perduoti savo — 
vyriausybei prašymą, kaip gali
ma greičiau jas atnaujinti, čia 
galėtų gražiai pasireikšti ypač 
Pietę Amerikos valstybėse gy
venantieji musę tautiečiai, ra
šydami ispanų kalba. Jei tokie 
pageidavimai pasipiltų iŠ įvai
rių kraštų, ispanų įstaigom tik
riausiai padarytų didelį įspūdį-

Kai kas savo asmeniška ini
ciatyva panašiai jau veikia. Vie
na estė iš Washingtono, sutiku
si ispanų diplomatą, jam primi
nė pabaltiečiam Madride pada- į» 
rytą skriaudą ir prašė paraginti 

....savo vyriausybę ją atitaisyti.
Diplomatas estės prašymą užsi
rašęs ir pažadėjęs perduoti sa
vo viršininkam. Tai yra tik 
menkas pavyzdėlis, vertas pa

tik pertrauka poilsiui? Ar mū
sų veiksniai ką nors daro, kad 
lietuviškas žodis iš Madrido vėl 
prabiltų?

Gegužės 19 VLIKo, LLK ir 
Pavergtųjų Europos Tautu Sei
mo pirmininkas V. Sidzikaus
kas grižo iš kelionės po Euro
pą. Girdėjome, kad jis lankėsi 
Londone, Paryžiuje, Strasbur-L 
ge, Bonnoje, Muenchene ir ki-g 
tur. v.Tik ^nežinia, ar buvo už-| 
šukes Madridan paklabenti Is-I 
panijos informacijos ministeri-1 
jos durų dėl lietuviškųjų radi- • 
jo programų atnaujinimo- Ry - 
šium su ta kelione “Elta” pa- • 
skelbė: “Kelionės metu aiškin
tasi (kur? A.U.) Baltijos kraštų 
kalbomis programų padėtis Ma
dride ir patirta, kad tos prog
ramos nėra galutinai nutrauk
tos, o tik laikinai sustabdytos, 
ir kad tikimasi galėsiant jas 
vėl tęsti iš naujos stoties, kai ji 
būsianti įrengta”. Džiugi žinia. 
Bet ar dera sudėjus raukas 
laukti, kol stotis bus pastatyta 
ir kol ispanai atnaujins mūsų 
programas? Ir ar tikrai atnau
jins, jei iš musę pusės nieko 
nebus daroma?

Pernai gegužės pabaigoje, kai sekimo. Pasigėrėtinos JAV-bių 
buvo nutrauktos transliacijos į lietuvių, latvių ir estų pastan- 
anapus geležinės uždangos pu- gos spausti senatą, kad jis pri- 
sę aštuoniom kalbom, buvo tei- imtų rezoliuciją, reikalaujančią 
giama, kad jos bus vėl atnau- laisvo apsisprendimo teisės Pa- 
jintos maždaug po metų, kai baltijut Jei norime laimėti ša
bus pastatyta nauja ir galinga vo tėvynei laisvę, turime kovo- 
radijo stotis. Metai jau su geru ti visais frontais, visais gink- 
kaupu praėjo, bet iki šiol nie- lais ir visi petis į petį.

e- pats kelias —: ir tai vienintelis
Atrodytų kęsta, jei asmens kelias. Belieka sau klausimas: 

okio masto kaip jūs, kovoją ar jau esu savo atlikęs — pa- 
iž teises visiem žmonėm ir pa- raginęs?

.. -

io įstatymo leidžia man galvo- 
i, kad jūs esate nusistatęs pa- 
ūdtii šį statymą komitete dėl 
rijų galimų motyvų:
(a) jūs nesate įtikintas dėl 

aetuvos, Latvijos ir Estijos 
eisės atstatyti jų laisvę ir ne- 
riklausomybę nuo Sovietų Są- 
ungos;. \

(b) jūs nepritariate^ kaįtinį- 
lui, kad Sovietų Sąjunga nuo 
940 birželio mėn. vykdo tri
ase Baltijos valstybėse “kolo- 
ializmą ir genocidą” (tiesiogi- 
ti .“žmogaus teisių ir genoci- 
o” skyriaus Jungtinių Tautų 
bartoje pažeidimą);

(c) jūs norite paaukoti ir už- 
tiršti tris Baltijos valstybes 
aip nelemtą antrojo pasauli- 
io karo rezultatą ir jų kainą 
umokėti Sovi&ų Sąjungai už 
adinamą “koegzistenciją” kaip 
elią į pasaulio taik|._..

Kuris iš tų motyvų yra jū- 
ų neveikimo priežastis? Jei 
ūs siekiate siūlomą įstatymą 
numarinti komitete, bent duo- ___ ,___ r__ o____
ite žinią amerikiečiam, kūne atstovus Kongrese paremti šią 
usirūpinę šia rezoliucija; mes rezoliuciją ..” Senatorius ži-. 
orime teisę tai žinoti. Tuo pat no, kuriuo būdu galima paveik- 
netu pasakykite aiškiai, ką jūs ti Kongreso žmones. Ir sena- 
andate bloga šioje rezoliucijo- toriui Fulbrightui tinka tas

Atsakymas rašytas liepos 29 
į laišką, kuris buvo rašytas lie
pos 28. Jame senatorius Ful- 
brightas priminė, kad senate 
yra ne viena, o kelios rezoliu- 
-tijos tuo pačiu klausimu ir 
kad: "

“Komitetas yra labai užim
tas apklausinėjimais dėl Nato, 
o taip pat dėl Vietnamo, už
sieninės paramos ir negali į- 
traukti darbų eilėn akcijos dėl 
šių rezoliucijų”.

“Tačiau man malonu žinoti 
jūsų paramą jom (rezoliuci
jom), ir aš turėsiu galvoje jūsų 
komentarus tam metui, kada 
komitetas imsis akcijos”.

ŠILUVA
Kun. L. Jankaus prisiminimai

t

f
Gimiau if augiu P^ušvio parapijoj, netoli šilu- 

s. Mane krikštijo kun. žadeikis, Lietuvos ministro 
iV-ėee brolis, miręs Skuode, kur kaip gimnazijos ka
itoms dirbau beveik per visą n-jį pasaulinį karą.

Vos Lietuvai neprfttonsomybę atstačius, patekau į 
tavą ir ten dažnai bėgiojau mediniais laiptais aplink 
tajai Marijos garbei statomą koplyčią. Kai tik pajė- 
ra pakelti mižibią kūrino ne kartą esu ir par- 
loięs), tetoj pradėjM tarnauti miškan Šiluvoje, bū
ta ministraatas. Pamaldūs tėveliai ir senoliai tuo 
džiavon, 9 Hutą buvo vienas malonumas sukiotis 
fe altoriaus, kai daugelis maldininkų negalėjo net 
dnyčios vidun patekti. Tada tėveliai nutarė mane 
mokslus leisti šihivon: pas senelius nekainavo bu- 
s, galėjau pramokti lenkiškai, galėjau lankyti ne tik 
ropinę pradžios mokyklą, bet ir valdišką progim- 
iziją. Teta buvo choristė, artistė, veikėja. Krikšto 
rėtis — bažnyčios maršalka. Už tai vėliau bolševikų 
įrantas ir nukankintas Sibire. Šiluvoje mokiausi Vi
ta aštuonius metus- Gal tas artumas prie Marijos al- 
riaus ir Šventų Šiluvos kunigų pavyzdys paskatino 
me tapti kunigu.

Vaikystės Šiluvoje prisiminimai ir beartėjanti 
džtatiė Bettevių šventė Washingtone paskatino mane 
tą parašyti apfe Marįjos šventoves Šiluvoje. Kai ką 
Mainiau, o kul ką parašiau ir į kita knygas pa-

Man atrodo, kad kiekvienas laisvojo pasaulio lie- 

da galės ją geriau mylėti ir dėl jos aukotis. Kasmet 
pavergtai Lietuvai šelpti suaukojame šimtus tūkstan
čių d<derių, dėl Lietuvos laisvės klabiname laisvųjų 
pasaulio tautų sostines, pasiekiame net Jungtines Tau
tas. Verta ir reikalinga geriau pažinti pačią Lietuvą, 
kad dėl jos laisvės nesigailėtumėm ne tik gerų žodžių,
prakaito, bet ir savo gyvybės, jei toks reikalas atsi
rastų. Šiluva yra pačiam etnografinės Lietuvos vidury
je. Šiluvos prisiminimai tad tebūnie visos kenčiančios 
ir dėl tikėjimo persekiojamos Lietuvos prisiminimais

Siluvos gamtovaizdis
Labai daug kartų esu užsikoręs ant. Šiluvos kop

lyčios, nuo kurios viršaus matėsi labai plačios apy
linkės. Kai buvau vaikutis, riši sakė, kad mokausi 
Szidlavoje, kai baigiau mokslus, gavau “Šiluvos Pro
gimnazijos pažymėjimą” su direktoriaus Plungės ir

Senovės laikais Šiluva vadinosi Būda, bet Movo
je to vardo nesu girdėjęs. Szidlo ar šilas mums tada 
Šiluvoje atrodė tas pats, tik vfenM buvo lenkiškas, o 
kitas lietuviškas Žodis. Būdos vardas Šiluvai rodo, kad 
čia kadaise iŠ aplink augančių pušų buvo statomos bū
dos, apdorojami medžiai. Netiesa, kad aplink Šiluvą 
augo tik krūmokšnim, šilai- Dar mano mokslo takais 
čia buvo nepaprastai gražūs pušynai, į kuriuos eida
vom malkų pasirinkti. Tada leisdavo vaikam ar mo
terim eiti į valdiškus pušynus ir pasirinkti malkų kiek 

.nori, tik negalėjai vartoti nei kirvio nei plūkto. Pripi- 
rmkdavom šakų, tik vargas būdavo jas namon par
vilkti. Visi keliai į Šiluvą buvo nuaugę pušimis, pušy
nais, kurie prasidėdavo už pusės myliai nuo miestelio. 
Tik į Šiaulėnų pusę, pro' Zaboro priemiestį, nebuvo 
pušynų. Ten prasidėdavo pelkės, Tyruliai, kurie tesėsi 
iki pat Radviliškio, Šiaulių; Tyruliuose buvo durpių, 
bet aš geriau ten prisimenu gyvates ir vilkus. Prie Ty
rulių buvo net Villtiškių kaimas. Kietai žiemai esant, 
per Tyrulius ir Šaukotą mes rogėmis iš Šiluvos ke
liaudavom namon, ne kartą esame Tyruliuos ir “n|fr 
klimpę”. Taip pat netiesa, kad Šiluvoje nebuvo van
dens, ar kad jį reikėjo pirkti per atlaidus. Pirkdavom, 

bet tik ne vandenį, o limonadą po dešimt centų už 
stiklinę. Didelių vandenų, upių ar ežerų prie Šiluvos 
taip pat nebuvo. Maudytis eidavom Tytuvėnų kryp
tim, į kokį tai “prūdą”. Kartais visa progimnazija pa
sukdavo į Dubysą, kurioj vienais metais prigėrė mo
kinys, ir direktorius buvo labai baramas už priežiū
ros stoką-

Šiluvos apylinkė gana smėlinga, čia gerai augo 
bulvės, daržovės, gėlės, vasariniai javai Žmonės, po
nų nususinti, gyveno neturtingai Miestelis buvo per
pildytas davatkėlėm, buvo ir keli stambesni ūkininkai.

Niro Vytauto laikų, o gal ir anksčiau, Šiluva ir jos 
apylinkės buvo bajorų nuosavybė. Jie valdė kumečius 
kaip vergus,- o sau buvo pasistatę puošnias rezidenci
jas, dvarus ir palivarkus. Vytauto Didžiojo laikais Ši
luva buvo Vytauto bajoro Petro Gedgaudo nuosavy
bė, kurioje jis pastatė Marijos Gimimo garbei bažny
čią. ■' '■ ' />■

Vėliau Šiluva atiteko Zarišoms, kurie 1591 me
tais Štarą pardavė Zofijai Vnučfcienei. ši Šiluvoje į- 
steigė -lyg ir kalvinizmo centrą visai Lietuvai, žmonių, 
gyventojų nuomonės niekas tada nepaisė — kieno bu
vo galia, to ir religija. Š9uva per ponus pateko kal
vinam.

Lietuva — Marijos žemė
šv. Apaštalų Sostas pirmiaušia Marijai dedikavo 

kalavijuočių valdomas dabartines latvių ir estų 'že
mes, bet ir Lietuva netrukus tapo Marijai- pašvęsta. 
Jau Vytautas ir Jogaila, kai krikštijo Lietuvą, Mari
jos garbei paskyrė net 24 bttayfias. H viso Lietuvoje 
buvo per 300 Marijos garbei skirtų bažnyčių- Kal
bant apie stebuklus, reikia pažymėti, kad iš 26 baž
nyčių, kurios tavo laikomos stebuklingom, net 22 bu
vo skirtos Marijos garbei Kunigas marijonas dr. J. 
Vaišnora rašo: “Kažin, ar rasis kita kuris kraštas, 
kuris tokiam nedideliam plote žemės turėtų tiek daug 
Marijos šventovių su Jos stebuklingais paveikslais, 
kaip Lietuva”.

Mariją garbino ir Amerikon atvykę lietuviai Vos 
išsikėlę į New Yorką pirmieji lietuviai imigrantai čia 
tuoj įkūrė penkta parapijas ir tris iš jų pavedė Mer

gelės Marijos garbei, tai Austos Vartų, Angelų Kara
lienės ir Apreiškimo. Kitos dvi yra šv. Jurgio ir Vieš
paties Atsimainymo. JAV iš viso turime net 18 Mari
jos garbei skirtų lietuviškų bažnyčių.

Šiluva pralenkia daugelį Marijos šventovių Euro
poje. Mat, Šiluvoje, ne kur kitur, Marija pasirodė pir
mą kartą kaip asmuo: ji kalbėjo, verkė ir pareiškė 
skundą dėl užgrobtos vietos, kuri buvo skirta Marijos 
garbei Šiluvoje Marija pirmą kartą iš viso pasirodė nė 
katalikam, o Marijos priedam kalvinam, kurie Šiluvoje 
tuo laiku turėjo net savo seminariją. J

Liuteris ir jo pirmieji mokiniai Mergelės Marijos 
neniekino, net jos paveikslų iš užgrobtų buv. katali
kiškų bažnyčių nemetė laukąn- Pats Liuteris, kaip ir 
visados, savo pamokslus pradėdavo malda į Mariją ir 
net 5 Marijos šventes paliko tiuteronain-protestan- 
tam švęsti. Visai kas kita buvo Kalvinas. Jis ne tik 
neigė Marijos galią užtarti pas Dievą, bet 3jookė ti
sas relikvijas ir su įtūžimu naikino Marijos paveikslus, 
o, kur galėjo pasiekti, finflcai baudė visus Marijos 
garbintojus. Todėl visai scęrantama, kad, kalvinam į 

. Lietuvą besiveržiant, tikintieji slėpė Marijos paveiks
lus, slėpė ir savo prisirišimą prie Marijos. Lietuvos ka
talikai turėjo saugotis ir švedų, kurie, anot vysk. M. 
Valančiaus, “užėmė visą žemaičių žemę, degino šven
tus apvalkalus ir brangius bažnyčios indus grobstė. 
Daug kunigų ir šiaip jau žmonių išmušė ir išnovijo”.

Ir kiek ta mūsų miela Lietuvėlė nėra iškentėjusi, 
kaip ir pati Marija, kuri buvo perverta septyniais ka
lavijais ir kaip tokia lietuvių labai mylima.

Ltotuva kenčia dM vadybę.
Mūsų miela Lietuva yra daug daugiau kentėjuri 

nuo savųjų nei nuo svetimų. Tiesa, tie svetimieji daž
nai darė mum skriaudas, bet jie į piktadarybes daž
nai pačių lietuvių tavo tyčia ar netyčia įvelti. Va, 
pirmasis mūsų karalius Mindaugas tavo savųjų nužu
dytas. Niekas neabejoja, kad panašiai žuvo ir Kęstu
tis. Pats Vytautas ne kartą užrašė žemaičius kryžiuo
čiam, o Šie peštojo ir žemaičius ir aukštaičius.
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Lietuviška ir eurapietiška duona (ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

ir šen. J.W. FuIbright Kiekvie
nam įteikta jauparuoštą^laiš- 
ko tekstą- Ta proga žjhnes- 
niem ąneąįĮtieiiam įteikia lu
ini vertm^i dovaną— puikiai 
paruoštą, gražiai išleistą ir la
bai naudingą dr. J. Savojo kny
gą “Kovar prieš Dievą JJetuvo-

Iridiny tilpo 
kongresmanų nuo" 

traukos su jų Senate nr Kong
rese įėe&tom rezoliucijom, o 
taip pat nuotraukos ir kitų žy
mių veikėjų, amerikiečių pre- 
latų. kurie dirba pavergtos Lie
tuvos naudai.,

Pavergtos Lietuvos vardas 
yra gerai išgarsintas ne -tik 
Siouz City mieste, bet ir viso
je Iowos valstijoje. Kun- S. 
Morkūnas yra daug kartų ra
šęs vidtos dienrašty ir kibiose 
amerikiečių laikraščiuose, kele
tą kartų yra kalbėjęs amerikie
čių ■, susirinkimuose, kalbėjęs 
per radio ir pasakęs šimtus pa
mokslų apie pavergtos Lietuvos 
tragediją, baisius rusų komu
nistų nusikaltimus, nekaltų Lie
tuvos žmonių kankinimus ir 
žiauriausius trėmimus į Sibiro 
ir kitas vergų darbo stovyklas.

Pravertus vieną rezoliuciją se
nate, šio krašto vyriausybė bū
tų įpareigota aiškiai pasisakyti

taųtį Vėliau, jam atsBakms 
sponsoriauti, pradėjo dtetotis 
lietuviai prekybininkai ir skel
bimą duoda net didžtosios “Na
tional” krautuvės. Taip pat au
kom prisideda ir pavieniai lie
tuviai. Atrodo, kad “Lietuviai

PRANAS BRUCAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

Namų pukunof pardavimo, apdraudė* fr vfcokfai 
lėta kreinkibiB i
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> Daugumas šių asmenų iš ku
nigo S. Morkūno jau anksčiau 
yra gavę dovanų — lietuviškų 
knygą angų kalboje: “Palik 
ašaras Maskvoje”, L Vainiko 
“Lietuva Didvyrių žemė”, yin- 
co Krėvės “Pagunda”, Vytauto 
Vaitiekūne “Lietuva” ir Sftūro Lietuvos, Latvijos, Estijos by- 
lietuvaičių maldaknygę “Marija 
gelbėk ?

Abu toųfįs senatoriai | laiš
kus atsako pažadėdami dėti vi
su pretangy, -kąd dar Moję se
sėje būtų pravesta viena iš 10 
rezoliucijų ir Senate, kaip pra-

Kun- S. Morkūno pastangom 
abuEmossenatoriai — Burke 
B. ĮficĮpentoėper ir Jaek MHkr 
— jau praeitais metras įnešė se
nate . rezoliuciją (S.Con. Bes. 
23) Lietuvos laisvinimo reika
lu. Be to, juodu ir anksčiau vie
ni, iš pirmųjų senatorių įnešė 
rezoliuciją 7 senate, ' Atrodytų, 
kad Sįoux City kolonijos lietu
viai ir jų klebonasjau yra at
likę savo pareigą. ^Tačiau kun. 
S. Morkūnas karštom vasaros 
dienom, atsisakęs vasaros atos-

lovados direktorius kun. dr. J. 
Aviža. Nuotr. J. Krištolaičio. 
Dešinėje studijų savaitės mo
deratorius dr. K- Čeginskas.

pfrvyno.
_ HKL.N.Y.

Titefcnur VlBĮish 3JSH

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, «▼. 
36-30-40 STAGG STREET . BROOKLYN, N. Y. 11200

Telefonas STagg 2^03®,

atstovė Jūra Gailiušytė, Arvy
das Lingė. Nuotr. V. Damijo
naičio. Vidurinėj nuotraukoj 
studijų savaitės rengėjai ir da
lis dalyvių. Iš kairės: prof. dr. 
J Grinius, prof. dr- Z. Ivins
kis, A. Grinienė, savaitės mo
deratorius dr. K. Čeginskas, 
Vokietijos lietuvių katalikų sie-

Zigmas ir Jadvyga STEPONAVIČIAI 
Mt Birvte, Viki ir Rimu

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SA
VAITĖ Vokietijoje vyko Va
sario 16 gimnazijos patalpose 
nuo liepos 31 iki rugpiūčio 7. 
Kairėje pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese dalyvavę Vokie
tijos atstovai praneša apie kon
gresą. Iš kairės: Vytautas Bra
zaitis, Marina Auderytė, PLB

tyti iy datųpau prošvris&į lm- 
ulJaBCHį, Uu JIĮ
dar tebėra gyvas ir degantta- 
Prieš metus jų garbei Čin
aroje nuskambėjo Verdi “Rė- 
ųmem” ir MarkaiSo “Vfiniaus 
varpai”, kurių klausėsi 5000 
žmonių. Praėjusį rudenį skau
tai akademikai surengė 3. Dau
manto vardo stovyklą, kur 
stovyklos savaitgalis ir 
buvo skirtas Lietuvos 
partizanų kovom ir kovotojam

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
x i.* • ■ i

Silver Bell Baking Co.

nųjų skautų stovykloje, Custer, 
Midi, kur dvi savaites stovyk
lavo 396 Čbicagos skautai, pa- 
stovyklės buvo pavadintos Tau- 
ip, Ramintos ir Širvintos var
dais. Taigi, Tauro partizanų a- 
pygarda, Ramintos ir Širvintos 
npėš, kurkovėsi Tauroapygm*- 
dos partizanai, besiverždami į 
vakarus. Tie paskutinio Lietu
vos istorijos etapo neišnykstan- 
tys vardai per dvi savaites 
ženklino jaunuosius skautus, 
vakarais prie bendro laužo nuo
lat aidint partizanų ir stovyk
los dainom:

Teka Nemunas per Kauną, 
Vilnių priglaudžia Neris; 
O Ramintos bangos plauna 
Partizanų kapą vis...
Lietuvių operos Chicagoje 

pirmininkas Vyt Radžius savo

redaktorius, kolegijų prcdeso- 
riua, aakštųjų mokyklų direkto
rius, mokyfiųns, klebonus; ad
vokatas, gydytojus, jvairaĮ pro
fesijų amerikiečius ir vie
tos tetarius prašydamas para

stųjų minint tikron pavardėm, 
o kita tiek — slapyvardėm.

' Tik gaila, kad 1941 birželio 
sukūimo" 25 metų sukaktis lais
vojo pasaulio lietuvių sostinėje 
kol kas dar nepaminėta. Pra
ėjusį rudenį Levas Prapuolenis 
kreipėsi ir į rašantį štnas žo
džius, prašydamas padėti or
ganizuoti. grandiozinį sukilimo 
minėjimą- Beje, pu Verdi “Re
guiem” meninės didybės ir 
masinės žmonių spūsties, sun
ku bebuvo ką nors tam lygaus 
bepasžūfytt Be to, į “reguiem” 
ir “Vilniai^ varpų”, kūrimus eitais męĮ 
kartu buvo įpinta pagarba ir~ sas. ’ *
1941biržetio sukilimo aukom.

Dabar sukilimui paminėti

VYTAUTAS BELECKAS
■ ■ amiimam ;•

no, ir programų grandinė ne- 
indrMos- Pats didžiausias rūpes
tis,kad žsisemti progra
mų atlikėjai, kurių nemažai pa- 
reįkalauja kiekvieno penktadie
niopusvalandis.,

Vertinant programų lygį jos 
labai nevienodos. Pirmąjį pus- 
valantĘ, į kurį buvo atkreiptos 
kone visų Oncagos lietuvių 
akys, i^ildė nulinis “Daina
vos” ansamblis su solistais P. 
Bičkiene ir J. Vazneliu. Prog
rama nesužavėjo, nes studija 
buvo pergrūsta, to pasėkoje la-

Tži efektų tepanaudota. 
Bet kiekvienas klausytojas di
džiavosi tautiniais jausmais, 
kad štai lietuviai turi savo pro
gramą televizijoje.

Tautos golgotai skirtas pus
valandis Didįjį penktadienį bu
vo vienas iš pačių įspūdingiau
sių. Kristaus ir mūsų tautos 
golgotai atskleisti religiniai ir 
tauturiai aspektai čia sudarė 
dram^išką pynę. Programą pa
ruošė inž- V. Adamkavičius su 
talkininkais.

Taip pat gana įspūdinga bu
vusi 13-top programa- (rištai 'gyvenimo vienu iš pagrindinių
tis šiuos žodžius pats dalyvavo tikrių yra pasirinkęs tai, kad
programoje, todėl jos negali būtų sukurta lietuviška opera
vertinti, o tik kitų įspūdžiis part&anų herojizmui įamžinti, Chicagoje turim puikią ir efek-
perduoti) birželio 17, skirta Lie- o Lietuviškos Knygos klubas tingą priemonę — lietuvišką
tavos partizanam pagerbti. Ko- Chicagoje šį rudenį išleidžia TV pusvalandį. Tik reikta im-
votojų garbei dedikuotus eilė- naują dokumentuotą
raščins skaitė poetai Julija šva- 
baitė ir Kazys Bradfinas, sol. A. “Broliai, kritusieji už laisvę’

los reikalų ir išritu į diploma
tinę kovą už tų kraštų laisvę 
ir nepriklausomybę.

Lriškų siimtimo banga Sioux 
City dar nepasibaigė. Kun. S. 
Morkūnas, talkinant dviem čia 
gimusiom, trečios kartos lietu
vaitėm sesutėm Shųsry ir San- 

tęriaf Mąraoą ųųmta 
Kud. S.. Markūnas nuolat 4 mą senatoriam ir toliau.

gauna daug laiškų ir telef oni- Visi geros valios lietuviai, be
nių pranešimų iš laiškų gavėjų, jokio religijos ir įtikinimų 
kurte džiaugiasi iš savo senato- skirtumo atlikime savo kūniau- 
rių gavę laįškus. šią pareigą — laisvini paverg-

veikalą tis iniciatyvos, ir bus puikus Skmx City lietuviai gerai tą Tėvynę. Dar šiandien parašy- 
apie Lietuvos partizanus — pusvalandis, kurį stebės apie pažįsta savo senatorius, kong- kim po laišką senatoriam J.

10,000 žmonių. O lietuvių TV resmanus ir amerikiečius vri- W. Fulbright ir B:B. Hicken-
Giedraitienė giedojo tautines Veikale atskleidžiama 200 par- pusvalandžio ekranas tauti- kėjus, kurie nenuilstamai tęsia tooper, nes nuo jų daugiausiai
giesmes ir dainas, o programa, tizanų mirtys ir aplinkybės, ku- niam reikalam visada atviras pavergtos Lietuvos laisvinimo priklauso rezoliucijos pravedi-
ne vienam ištraukusi ašarą, bai- riose jie žuvo, visus 200 žuvu- VI. Rmjs. darbą. Praeitais metais, parapi- ' mas Senate. Koresp.

iWį|.Įę..MiW4ĮĮ«
. i,-

Viebes kfebcntt, »» būda- togą, jat du mėnesiai kaip aų- 
mas » vienas parapijoje, su- mtarikai lanko įžymmerius 
rado triko saocganizuoti Miškų Stoni Oty anėriktorius vųfcė- 
snmtimo bangą savo senato- jus: kurijas prelatas, taikraščių

RAY^ IJQUOR STORE
Galima gauti įvririaųstos Yūšies mnerOdųčių te importao-

rt«6 LffFERTS 8LVD. . RIGfr

kviečia ■ ;
Pirkti akcijas su garantuotu dividendu išaugančia verte 
Taupyti — atidarant sųskartą (Ugi 5H%)
Skcimtis automaSinoms, namų remontui, akcijų-^pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais taikalais: - į
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Ricbmcnd HiU N.Y.; &E 1-S78B 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-0 vaL vak.; Mftadieniais 9-4 vaL 

CHICAGO, ILL: 6775 So. Westem AVė, tri. <31 S-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir pcnktatBenl vakarai^ 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vaL poetei. . - _______  .

Red Ėstafe • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudbnaš gyvybės, namų, aut^mobUtų, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Fondą — Pi
nigų investadjos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; 9ettadleniais ikT6 vaL 
87-09 Jamatca Ava.. Woodhavon 21, N. Y.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairią moterišką drabužų krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, ap^inukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniains gatavi moteriški dra- 
bužlai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
9S-04 JAMAICA AVĖ V/oodkaven. HY. H42I

* — TeL 849-7240 — -



ii. iidinpsmre lietuviai pasguuernatoriŲ
Adv. Leonardas Voliška su 

žmona ir draugais atostogas 
■praleido Europoje. L ankėsi 
Prancūzijoje, _ Skandinavijos 
kraštuose ir Vokietijoje. Vaka
rų Vokietijoje žmonės labai ge
rai gyvena. Rytų Vokietijoje 
skurdas. Toje Berlyno dalyje 
matė skurdą ir ginkluotus ka
reivius. Be palydovo negalėjo 
važiuoti kur norėjo. Parsivežė 
įvairių įspūdžių. Sugrįžęs iš a- 
tostogų, išrūpino audienciją pas 
New Hampshire gubernatorių 
John W. King. Lietuvių dele
gacija, nuvykusi pas gubernato
rių, prašė jo, kad jis pasirašy
tų proklamaciją, skelbiančią 
Baltijos valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos — savaitę 
ir paragintų visus valstijos pi
liečius pagelbėti pavergtom tau
tom atgauti laisvę ir nepriklau
somybę. <

Kun- Adolfas Vainauskas^v. 
Kazimiero liet, parapijos vika
ras, buvo išvykęs dviem savai
tėm atostogų pas savo brolį. 
Tarną, gyv. Hamilton, Canada.

Kazys Lukas mirė liepos 10, 
gyv. 8 Bridge Street. Palaidotas 
liepos 12. Velionis gimęs Lietu
voje. Nashua pragyveno, 62 m- 
Paliko liūdesy giminaičius Miką 
Patinską, gyv. Nashua, ir Joną 
Patinską, gyv. Wapping, Conn.

Jonas Čestnulevičius liepos 
3 d. buvo atvykęs iš tolimo 
krašto Urugvajaus pas savo se
serį Agnietę Gaidienę, gyv. Na
shua. Pas ją būdamas, aplankė 
gimines ir pažįstamus ir liepos 
24 d. grįžo į Urugvajų.

Liepos 7 mirė Kazys Paulaus
kas, 92 m. amžiaus gyv. 2 At- 
wood et. Velionis buvo pašar
votas Kazio Kazlausko laidotu
vių name. Palaidotas liepos 9. 
Gimęs Lietuvoje ir priklausė šv. 
Kazimiero pašalpiniam klubui. 
Nashua pragyveno apie 60 m.

Konkursas lietuviškai giedaniom mišiom
Liturginiam Bažnyčios atsi

naujinimui tebevykstant, jaus
dami liturginės muzikos stoką 
lietuvių visuomenėje, jaunimo 
metų proga “Laiškai Lietu
viams” skelbia konkursą sukur
ti jaunimui pritaikytas lietuviš
kas giedamas Mišias.

Sąlygos: 1) Muzika turi būti 
parašyta sekančiom Mišių da- 
im: “Viešpatie, pasigailėk”, 
‘Garbė Dievui aukštybėse”, 
‘Tikiu vieną Dievą”, “Šventas, 
šventas”, “Tėve mūsų” ir 
‘Dievo Avinėli”. 2) Turi būti 
įaudojamas 1965 gruodžio 3 
liturginės Tarybos Romoje pa
virtintas mišių tekstas (randa- 
nas “Draugo” spausdintoje 
knygelėje, vardu “šventos Mi
nos lietuviškai”; tik išpažinime 
‘Tikiu vieną Dievą” turi būti 
ititaisytos dvi klaidos: vietoj 
‘amžių amžiais gimusį iš Tė- 
ro" turi būti “amžių amžiais 
gimstantį iš Tėvo” ir vietoj 
‘gimusį, bet nesutvertą” turi 
)ūti “gimstantį, bet ne tveria- 
ną”: “Draugo” adresas: 4545 
>V- 63rd. St., Chicago, Illinois, 
>0629, U.S.A.). 3) Mišių nuotai
ka turi būti lietuviška savo dva- 
ia ir melodijom. 4) Harmoni- 
lės ir kompozicinės priemonės

Putnamo stovykla uždarant. Nuotr. P. Ąžuolo

Liepos 19 mirė ilgai sirgęs 
Antanas Dubauskas (Dublow), 
74 m. amžiaus gyv. 563 Main 
Street, Nashua mieste pragyve
nęs 59 metus. Velionis buvo 
pašarvotas Kazio Kazlausko lai
dotuvių name.

Palaidotas liepos 22 iš šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios po gedulingų mišių, ku
rias aukojo kleb. kun. J. Buce- 
vičius, M.S., Sv. Kryžiaus kapi
nėse. Rožančių ir maldas atkal
bėjo kleb. kun. J. Bucevičius 
šermenynėje ir kapinėse- Varg. 
J. Tamulionis mišių metų giedo
jo ir dalyvavo kapinėse.

Velionis paliko liūdesy žmo
ną Mary Dubauskas (Dublow), 
tris dukteris, vieną sūnų Anta
ną, šešios anūkus ir keturius 
proanūkus. A.

Baltimorės žinios
Dr. Jonu U r laki s (Urlock) su 

šeima išvyko į Leeds, Angliją, 
kur rugpjūčio 12 dalyvavo sa
vo sūnaus Jono vestuvėse. Dr. 
Jonas, ištikimas šv. Alfonso 
parapijos narys, ilgus metus 
praktikų^ ■ mediciną Baltimo- 
rėje. Jam ir šeimai linkim lai
mingos kelionės-

Žolinly iškilmė* šv. Alfonso 
bažnyčioje ir šiemet gražiai pa
minėtos. Mišiose dalyvavo daug 
žmonių- Kaip ir kiekvienais me
tais, bažnyčios prieangy Me- 
dicąl Missionary kongregacijos 
seserys rinko aukas. Žmonės, 
įvertindami jų kilnų darbą, 
dosniai jas parėmė.

Šiluvos koplyčios Washingto- 
ne dedikacijos iškilmėse daly
vaus nemažas Baltimorės lietu
vių skaičius. Važiuojantieji au
tobusais raginami iš anksto ap
sirūpinti klebonijoje bilietais.

turi būti modernios. 5) Mišios 
turi būti vienbalsės, bendram 
giedojimui, patogios eilinio bal
so apimčiai, bet taip parašytos, 
kad galėtų būti giedamos ir su 
mišriu choru, jei toks choras 
yra. Tačiau tiek choro partija, 
tiek vargonų palyda turi būti 
nesudėtingos ir nesunkiai išpil
domos. ) Mišios turi būti pri
taikytos jaunimui, t.y. gyvos 
ir džiaugsmingos.

Rankraščiai pasirašomi slapy
vardžiu ir su atskirame voke 
užrašyta tikrąja autoriaus pa
varde bei adresu pasiunčiami: 
“Laiškai Lietuviams”, Mišių 
konkursui, 2345 W. 56th St., 
Chicago, Illinois 60636, U- S.A. 
Skiriamos dvi premijos: 1-200 
dol., ir II- 100 dol. Mecena
tai: dr. L. Kriaučeliūnas (100 
dol.) ir V. Kuliešius (100 dol.).

Konkurso jury komisiją su
daro: Petras Armonas, Balys 
Chomskis, Alice Stephens, Leo- 
nardaą Simutis, Jr. ir Juozas 
Žilevičius. Konkurso terminas: 
gruodžio 15 (pašto antspaudo 
data: prieš pat terminą prašom 
siųsti oro paštu, ypač jei ne iš 
J.A.V.).

"Laišku Lietuviams" 
redakcija

New Hampshire gubernatorius John W. King pasira&o proklamaciją, skelbiančią 'Baltijos valstybių savaitę. Sėdi iš k. į
d.: kun. J. Bucevičius, M. S., A. F. Kneižys, gubernatorius J. W. King, dr. G. Grigas ir T. Kiselienė. Stovi iš k. j d.: J. 
Rasimavičienė, adv. L. Veliška, T. Mitchell, L. Swekla, V. Šimkus, miesto valdžios vienas vyresniųjų J. V. Chessen (Ces-
iunas), O. Gurskaitč, S. S. Petrauskas, K. F. Kazlauskas, M. ir K. Nadzeikai, A. White (Varkauskas).

parengi- 
atostogų į

U.S. Air 
žmona at- 
Baltimorę,

Jonas ir Eugenija Pazneikiai, 
ilgus metus dalyvaują ir dirbą 
įvairiuose parapijos 
muose, buvo išvykę 
Wildwood, N.J.

Juozas Dėdinas, 
Force karininkas, su 
vyko iš Texas į 
kur su savo tėvu praleido ke
letą dienų, o taip pat aplankė 
seniai matytus draugus.

Pranas Matelis, ankstesnės 
kartos lietuvis, ilgus metus gy
venęs Baltimorėje, prieš kele
tą savaičių susirgo ir rugpiū
čio 10 mirė šv. Agnietės ligo
ninėje- Pranas buvo geras ir iš
tikimas šv. Alfonso parapietis, 
ne tik dalyvavo, bet ir dirbo į- 
vairiuose parengimuose. Už jo 
sielą gedulingos mišios auko
tos šv. Alfonso bažnyčioje rug
piūčio 13. Palaidotas Most Ho- 
ly Redeemer kapinėse. Nuliū
dime liko sūnūs Valentinas, Ed
vardas, Silvestras ir Albertas, 
dukra Darata ir eilė antkų.

Jonas Obelinis

Putname menininkai jaunimo stovykloje
Putnamo Seserų mergaičių 

stovykloje, kuriai šiemet jau 
buvo 23-ji darbo vasara, kas
met stovyklautojom pristatomi atsirado scenoje ir išraiškos šo- 
mūsų menininkai. Iki šiol dau
giausia dėmesio buvo skiriama 
dailiojo žodžio menininkam — 
rašytojam, bet šiemet pradėta 
eiti įvairesniu keliu.

Rašytojai stovykloje pristato
mi dvejopai 
lamuojami 
jų kūriniai 
programose, 
patys rašytojai 
paskaityti.

Šiemet stovyklą aplankė ra
šytojas A. Vaičiulaitis ir pa
skaitė niekur dar nespausdin
tą novelę. Kūriniu mergaitės la
bai domėjosi, nes jis buvo ne 
tik _nuotaikingas, bet ir jom su
prantamas. Labai gilų įspūdį 
padarė stovyklautojom ir mag
netofono juostoje įbrėžtas Vin
co Krėvės balsas bei jo pasa
kojimas apie savo kūrinių ve
damąją idėją Juostą atvežė A. 
Vaičiulaitis ir pats šį tą papa
sakojo apie mirusį rašytoją.

Po rašytojų atėjo daininin -

— skaitomi, dek- 
ar inscenizuojami 

įvairiose vakarų 
arba pakviečiami 

savo kūrinių

i

Kennebunkporte berniukų stovykla
Šiais metais vėl susirinkom 
gražią pranciškonų sodybą.

Suskambėjo dainos aikštėje ir 
giriose. Sdvažiavo berniukai iš 
New Yorko, Bostono, Massa- 
chusetts, Connecticut, Illinois, 
Pensilvanijos ir net iš Kana
dos. Visi linksmi, gerai nusi
teikę.

Stovyklos vadovas ir dvasios 
vadas — tėvas Jonas, O.F.M. 
Meno vadovė ir lietuvių kalbos 
mokytoja — B. Kerbelienė. Lie
tuvių kalbos mokytoja mažųjų 
grupei — Stefa Subatienė. Sto
vyklos komendantas — Ed
mundas Vaičiulis. Prižiūrėto
jai: Garsas Palys, Paulius Bag- 
džiūnas ir Petras Vainius. Ber
niukam užsiėmimų daug. Suda
rytos beisbolo ir futbolo (soc- 
cerio) komandos- Suruošiamos 
gražios olimpiados. Bėgimo, ru
tulio stūmimo ir plaukimo lai
mėtojus laukė dovanos — tau
rės. Oras' gražus, dienos bėgo 

kės ir šokėja — stovyklą ati
darant dainavo L. Juodytė ir 
jos mažoji duktė, neilgtrukus 

kio menininkė E. Kepalaitė.
Kasdieninių užsiėmimų prog

rama šiemet buvo papildyta ta
pybos ir vaidybos elementais. 
Tapybos pamokose dalyvės bu
vo šiek tiek pamokytos, kaip 
dažais pavaizduoti savo iš gam
tos pasirinktas temas. Dirbo 
padalintos Į būrelius.

Vaidybinėj srity irgi dirbta 
mažais būreliais pasidalinus, 
inscenizuojant kokią pačių pa
sirinktą temą. Bedirbant jom 
buvo aiškinami pagrindiniai 
vaidybos elementai. Tokiu bū
du dirbant buvo parengta sce
nai Eglė žalčių karalienė.

Bet didžiausias stovyklos įvy
kis buvo mūsų dailininkų kū
rinių paroda. Buvo išstatyta 
dvylikos Tnūsų menininkų pa
veikslai. Parodos tikslas — ne 
vien žodžiu, bet ir realiu faktu 
parodyti stovyklavusiam dar 
žaliam mūsų jaunimui dalį lie
tuvių kūrybos turtų. Daugumos 
žiūrovių gyvenime tai buvo pir
mas tokios parodos išgyveni
mas. Ir tai buvo viena lituanis
tinio švietimo priemonių (oi)

Waterbury, Conn.
Maldininkų kelionė 

į Washingtoną
Į lietuvių religinį kongresą 

ir Šiluvos koplyčios dedikaci
jos iškilmes iš W aterburio 
vyksta gausus choras ir didelis 
vietinių draugijų veikėjų skai
čius. Kelionę tvarko choro. Vy
čių ir šv. Vardo valdybų na
riai: Marcelė Andrikytė, Izido
rius Valaitis, Kazimiera čam- 
pienė. Ant. šambaris. Česlovą 
Kondrašienė ir choro dir. A. 
D. Aleksis

Choristų kelionę pažadėjo 
apmokėti mielas klebonas kun 
A dvardas Gradeckas.

Vietos organizacinis koini-

bai patiko. Jo įvairūs planai ir 
idėjos stovyklą padarė įdomią. 
Prižiūrėtojai buvo irgi geri ir 
draugiški. Ponia Kerbelienė bu
vo gerumo, darbštumo ir lietu
viškumo simbolis.

Laikas prabėgo greitai. Visi 
stovyklautojai ir svečiai susi
rinkom į salę paskutinį kartą. 
Buvo trumpa programėlė, ku
rią išpildė stovyklautojai. Po 
to tėv. Jonas tarė atsisveikini
mo žodį. Buvo išdalintos spor
to taurės ir kitos premijos-

Penktadienį visi nuėjom pas
kutinį kartą į mišias. Parėję ir 
pavalgę sudėjom savo čemoda
nus ir... įvažiavo į kiemą au
tobusas. Labai nenorėjom skir
tis ir palikti gražiąją sodybą, 
nors ir žinojom, kad kitais me
tais vėl kartu praleisim liepos 
mėnesį.

Stovyklautojai nuoširdžiai 
dėkingi tėvui Jurgiui, O. F.M., 
stovyklos steigėjui ir globėjui, 
tėvui Jonui, O.F.M., p- Kerbe- 
lienei, p. Subatienei, E. Vaičiu
liui, G. Paliui, P. Bagdžiūnui ir 
P. Vainiui, kurie mum nuošir
džiai padėjo, tvarkydami XVII 
berniukų stovyklą Kennębunk-

Šių metų komendantas Ed-_ porte, Maine.
mundas Vaičiulis berniukam la- Rimas Juzaitis

šuoliais. Vakare suliepsnoda
vo laužai. Dainos skambėjo, 
juokas net pertraukdavo vaidi
nimus. Prasiverždavo gitaros ir 
akordeono garsai.

Buvo du talentų vakarai. Per 
juos stovyklautojai stengėsi pa
rodyti savo talentus. Atsilan
kydavo svečiai bei atostogaują 
tėveliai ir mamytės. Turėjom 
literatūros vakarą, kurio metu 
girdėjom savo iškiliuosius vy
resnius rašytojus. Turėjom 
partizanų vakarą, kur berniu
kai įspūdingai paminėjo miru
sius už Lietuvos laisvę. Vakare 
labai gražų vaizdą sudarė iš de
gančių žvakučių padaryti Ge- 

- dimino stulpai. Visus pasirody
mus su dideliu pasišventimu ir 
rūpestingumu ruošė 
lienė-

Kiekvienos dienos 
buvo gana įdomi, 
daug. Baseine būdavo geras šil
tas vanduo. Atlanto vanduo bū
davo šaltas, bet vis atsirasdavo 
drąsuolių, kurie išdrįsdavo ko
voti su jūros bangom.

p. Kerbe-

programa
Maudėmės

Daytono lietuviški paminklai
Nuvykau į Daytoną aplanky

ti klebono kun. Tito Narbuto ir 
nepaprastai nustebau: kaip gra
žiai ir sumaniai atremontuota 
bažnyčia!

Čia lankiausi 1961, kai da
bartinis klebonas buvo ką tik 
atsikėlęs. Tada mačiau, kaip at
rodė šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia. Maniau, kad bažny
čios neapsimoka remontuoti, 
geriau naują pastatyti.

Dabar turėjau progos pasi
džiaugti tiesiog naujai išpuošta 
ir lietuviškai ornamentuota vi
sa bažnyčia. Už didžiojo alto
riaus yra lietuviškų stilizuotų 
kryžių panorama. Lietuviški 
kryžiai puošia ir kitus du šo
ninius altorius. Bažnyčioje 14 
skaldyto stiklo vitražų, 
vaizduojamos koplytėlės, 
niai simboliai. Spalvos 
malonios ir patrauklios.
dyse nuo durų iki altoriaus ei
na mozaikos takas, kur taip pat 
randi 
sykių 
mena 
mus.

Visa bažnyčia tokia šviesi 
ir tokia švari, jog miela joje bū
ti ir melstis. Todėl ji patraukia 
visų dėmesį.

Bažnyčios priekis pertvar
kytas labai įdomiai. Pirma bu
vo mažas bokštelis. Dabar visa 
perstatyta. Viršum stiklinių du
rų išmūryta spalvotų plytų sie
na, kurioje matai lietuviškus or
namentus- Patsai bokštas turi 
lietuvišką kryžių.

Bažnyčia pasidarė Daytono 

duose 
religi- 
labai 
Grin-

lietuviškų motyvų. Mau
medžio papuošimai pri- 
lietuviškų klėčių papuoši-

tetas taip pat praneša, kad ke
lionę autobusais pradėsime rug
sėjo 3 d . 6 vai. ryto. Dalyvau
sime visuose kongreso parengi
muose ir grįšime Darbo die
nos vėlyvą vakarą.—Kvieslys. Prel. J. B. Končius

IŠ VISUR
— Prof. dail. Antanas Žmui

dzinavičius po sunkios ligos 
mirė rugpiūčio 9 Kaune.

— Kun. Kazimiero Pugevi- 
čiaus straipsnis apie lietuvišką 
Šiluvos koplyčią Washingtono 
šventovėje išspausdintas Balti
morės arkivyskupijos oficialaus 
savaitraščio pirmam puslapy. 
Autorius šia proga supažindina 
ne tik su pačia koplyčia, bet ir 
su Marijos apsireiškimu Šilu
voj, o taip pat ir su Lietuvos 
istorijos pagrindiniais momen
tais bei dabarties okupuota pa
dėtimi.

— L.K.M- Akademijos kon
ferencija įvyks religinio kong
reso metu Washingtone, rug
sėjo 4, sekmadienį, 10-12 vai. 
ryto, Statler Hilton viešbučio 
Pan-American room patalpose. 
Joje bus dvi paskaitos: “Šilu
vos šventovės reikšmė Lietu
vai” — t. dr. J. Vaišnora, M.
l. C., ir “Pirmieji bandymai 
krikštyti žemaičius” (žemaičių 
krikšto 550 m. jubiliejui pa
minėti) — t.’ dr- V. Gidžiūnas, 
O.F.M. Paskutinės paskaitos 
koreferentu bus prof. dr. A. 
Vasys.

— Kun. Stasys Aleksiejus 
rugpiūčio 11 žuvo automobilio 
nelaimėje, New Mexico. Palai
dotas rugpiūčio 17 iš šv. An
tano bažnyčios Cicero, 111.

— Už a.a- Aloyzą Banį ir a. 
a. Aleksandrą Ružancovą gedu
lingos pamaldos atlaikytos rug
piūčio 12 šv. Stepono bažny
čioje, Syracuse, N.Y. Pamaldas 
užprašė pulk. A. Andriušaitis.

— Kun. St. Yla liepos 23 
iš Romos grįžo į Putnamą ir 
toliau kapelionaus Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų vienuo
lyne.

— Kun. Pr. Dauknys įsikū
rė Geelonge, Australijoj, per
imdamas lietuvių kapeliono pa
reigas, kurias anksčiau ėjo ku
nigas dr- P. Bačinskas.

— Alfonsas Savickas iš Syd- 
nėjaus išvyko į šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje ruoštis kuni
gystei. Tai jau antras pašauki
mas iš Sydnėjaus lietuvių kolo
nijos. Anksčiau Romoje įšven
tintas kun. P. Martūzas sėkmin
gai talkininkauja Sydnėjaus lie
tuvių par. klebonui kun. P. 
Butkui.

— L.R.K.A. Susivienijimo 
Los Angeles kuopa ruošiasi iš
kilmingai paminėti organizaci
jos 80 metų sukaktį. Minėjimo 
pobūvis įvyks lapkričio 5 šv- 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Programoj pramatomos 
Fausto operos ištraukos.

— Dainavos ansamblis 1968
m. , Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukakties minėjimo 
proga, duos religinį koncertą, 
į programą įtraukiami anksty
viausių ir vėliausių lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Reper
tuaras jau baigiamas paruošti. 
Repetuoti bus pradedama šį ru
denį, grįžus iš Washingtono Ši
luvos Marijos paminklinės ko
plyčios pašventinimo iškilmių.

— Komp. J. Karnavičiaus 4 
veiksmų opera “Gražina” pir
mą kartą JAV bus statoma kitų 
metų pavasarį Operos rūmuo
se Chicagoje. Pramatomi tik 
du spektakliai — gegužės 20 ir 
21.
— Filatelistų Draugija "Lietu

va", minėdama 20 metų įstei
gimo sukaktį, spalio 28, 29 ir 
30 rengia didelę pašto ženklų 
parodą Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejaus patalpose, 4012 
Archer Avė., Chicagoje.

įžymybė. Jos apžiūrėti atvyks
ta žmonės net iš toliau. Ją lan
ko ir nelietuviai.

Prie bažnyčios remontų dar
bų dirbo arkitektas Jonas Mu- 
lokas, dail. Adolfas Valeška, 
dail. Bronė Jameikienė. Rango
vu buvo Valerijonas Sodeika.

Prie bažnyčios yra kitas į- 
domus ir vertas pamatyti pa
minklas — tai Trijų Kryžių 
šventovė. Ji pastatyta atokiau 
bažnyčios, dviejų gatvių kryžke
lėje, apsodinta gėlėm ir krū
mais. Už kryžių — nemaža pie
va. Visa bažnyčios sodyba ap
sodinta eglutėm.

Kryžiai lietuviški, visi skirtin
gi ir įdomiai arch. A- Kulpavi- 
čiaus suprojektuoti. Skulptūras 
padarė jo tėvas VI. Kulpavi- 
čius. Kryžiai naktį apšviesti, tad 
patraukia visų keleivių dėmesį. 
Daug kas sustoja, pasimeldžia. 
Dienos metu mėgstama ir nu
sifotografuoti prie šių origina
lių kryžių.

Jie primena Vilniaus tris kry
žius, kuriuos komunistai sunai
kino. Iš to kalno yra atvežta 
akmenėliai ir įmūryti į šį pa
minklą.

Žiūrint į tuos tris kryžius, 
man prisiminė, kad tai trys Pa
baltijo tautos. Didysis su Rū
pintojėliu ir šv. Kazimieru — 
tai Lietuva, mažasis — Estija, 
o šoninis į bažnyčios pusę — 
tai Latvija. Kryžiai simbolizuo
ja, kad neturime nustoti vilties, 
kovodami dėl Lietuvos išlais
vinimo Kryžiaus ženklas atneš 
lietuvių tautai taiką ir ramybę.

Lietuvių yra nedaug Dayto- 
ne. bet jų bažnyčia ir ši kryžių 
šventovė tikrai patrauklūs. Jie 
buvo rodomi televizijoje, ap
rašomi spaudoje. Ir maža kolo
nija gali atlikti didelius darbus, 
kai atsiranda gabių vadų.

HARTFORD, CONN.
Papildymas. Korespondenci

joje iš Hartfordo (Darbinin
kas Nr. 52, rugpiūčio 10) per
rašant praleista, kad dr. Arvy
das Kudirka su ponia iš San 
Francisco. Calif., buvo atvykęs 
aplankyti savo motinos Magda
lenos Kudirkienės, gyv. \Vater- 
bury, Conn Iš ten atvyko į 
Hartfordą ir aplankė gimines: 
J. ir K Mikalauskus ir Micha
liną Kutaitienę — J.Bernotas



CompanyLIONS

724 Central Avė.380 Verona Avė.

NEWARK, N.J.

f-

For the Finest of Food 
We Cater to the Family

f V i

CaU MO 3-3871

20-22 Fair Lavm Avė.

P. O. Box 221

Fair Lawn. NJ.

Dial 201 796-2611

r f 1.1

CaU CY 2-7600

429 Eruckner Dlvd.

BRONX. NEW TORK

Water Purification
For Industry and Homes 

Established since 1945
The Secret of Our Success is Service

T—**
We Do 

Auto B
2801 TMea Avė. 

Brooklyn, N. Y. 
CaU BU 4-f$677

* Adniiral Bėnhbw
Imi

ĮįShippan Pt^. Stamford. Exit 8 T-way 
Authentic Engiu* Seaside Inn 

- at Fabulous Taeht Haven

Open Daily for Luncheon and Dinner 
Mobil Guide—rated. Cocktails.

Daneing 
A Very Nice Piace To Be 

Free Parking and Docking

(203) 323-7143

Colonial Printers

CUSTOM PRINTLNG SERVICES

Designs and Layouts

406 Asbury Avė.

Ocean City. N J.

Dial 609 399-5811

FROM

FRIEND

Jack McGowan

Mott Haven 
Ttrick ^arts Ine.

the

Autai

NEw

ANDERSON

CAMPBELL
Fvneral Directors

703 Main St. 
Toms River, N.J. 

201-349-5700 
201-349-5701

American Bank
and

Trust Co.
301 East Fordham Road 

BRONX, N. Y. 
CY 5-1030

Open Mon. and Fri Eve 6-8 PM 
ALSO

WH 3-4500

B1LL
Gulf Service
Open 7 Davs A Week 
Road Service — Maįor 

Mechanics — Radiator Repairs 
We Stand by Our QuaUty 

Workmanship

Route 130 and Delaware Avė.. 
FLORENCE, NJ. 
CaU 201 499-9845 

Ask WiUiam R Saul

Casa Nuova
Lounge and Ręst

Your Hosts, Mr. Angelo • 
and Mr. Chatter

Superb Italian Cuisine 
Extra Large Cocktails

Plenty of Ample Parking

286 Lvons Avė. 
NEWARK, NJ.

CaU 201 929-9510

CIRCLE 
DINER

Flemington, N.J.

Open 7 Days a Week 

Call 201 ST 2-5514

■ ■

IW..

' /■ ■

Avė.

Family

80BroodSt 
NEW YORK CITY

C*H N 4-5200

CHERRt 1.0RGE RĘST.

We Cater to the Family

CaU 614 TE 5-3388

. The Family Garage

123-125 W. 89th. Street 
NEW YORK CITY 

EN 2-1970

Install - A - Door 
and

Truss Company
Manufacturers of Trusses and 

WaH Components 
Pre-Hung Doors InstaBaiions

118 Route 17 ’ 
Upper Saddle River 

Plant Tele. 201 327-6964

Sheet Metai
Shop

45 Pine Blvd. 
Patchoque, N.Y 
516 GR 54)836

JERSEY
ENGINEERING

Professional Engineers 
and Land Surveyors 

John W. Seaman, Jr. Pres.

485 Broadway 
Long Branch, NJ. 

201 222-3292

Joseph Mantini

BiHMers

30th- and Bay Avė. 
Beach Haven Terrace, NJ. 

609492-9661
Proudly Present

The Ccral Sea Motei 
At Carol St and Atlantic Avė. 

on the Beach
Beach Haven, N.J. 

609492-1141 
We Cater to the Family

Liberty Optical 

Mfg. Company

201-484-4100

OWENSON 
and Co.

70 Atlantic Avė. 

Brooklyn, N.Y. 

Marine Suppliers 

CaU UL 8-6566

ĘARKWAY
* DINER

Open 7 Days A Week 
Fine Food and ExceUent 

Service — We Cater 
To the FatfnUy

3007 E. Tremont Avė. 
Brons, N-Y. 

Call SY 2**2833

THE 
NEVINS 

co.
800 St Highway No. 3

Clifton, N.J.

201 779-1700

THREE

“01d English Atmosphere’

305 East 41st Street 
NEW YORK CITY 

For Res. CaU 867-3220

Peter Koehl 
Monument Works

Brooklyn, N.T.

Call GL 5-1031

SPARKLE AUTOMATIC 
CAR WASH

Quality W<H*kmanship 
on AU Cars

East Hanover Avė. 
Morris Plains, N.J. 
CaU 201 JE 94895

STAPLETON SERVICE 
LAUNDRIES

54 Greenleaf Avė. 
West Brighton, S.L N.Y. 

442-4450

THE SULTAN'S TABLE

The Finest of Food 
We Cater to the Family

130 E. 40th. Street 
New York City 
CaU MU 3-4770

TRIPLE "A" CHEVRON 
SERVICE ŠTATION

General Auto Repairs.

Route 9 Morris Avė. 
BayviUe, N J. 

CaU 201-269-9847

UNIVERSAL VAN 
PAC CARRIERS

200 D. Mohawk St

Port Nevark, N-J.

CaU 201 MA 4-4464

WALTER SCHERER'S 
DELKATESSEH

Foremott Window 
Cleaiiing Office 

SeTviče

EAST ENb FUNERAL 
HOMA INC.

725 GunhiH Road 
į Brome

For Integrity DependabUity 
. and Ethics 
CaU KI 7-4545

103 PaHc Avenue

NEW YORK CITY

CaU LE 24)784
Rice Jonės 

Construction Co

Vannote Drive

Giant Wash & Dry
Open Eveiyday 
8 AM to lO PM 

Attendant on Duty AU Day 
Change Always ĄvaUable

1837 State Highway 35 
Middletown, NJ. 
CaU 201-671-5568 

Ask for Ken Irgens

HOWARD

310 Snyder Avė.

Berkeley Heights, NJ.

201464-5200

HUGH W. LONG

Westminster Avė. and 
Parker Road 

Elizabeth, NJ. 
CaU 201-354-1770

Breton Woods. NJ.

201 477-1565

Robirišons Crane 
Service Co^Inc.

Steel Erection Boom Length 

Up to 105 Ft. Ali Types
of Hoisting — Concrete Pouring

13-17 Diviskm St. Bricktown

Call 201 892-4966

State Street
Auto Body Works

Open 5 Days a Week

90 State St.

Call 201 480-5630

INC
n H 17

j m t 
P*«4p«



EVergrep $43770

COULDNT BE DONE
iMtfOSŠIBLE!!’

OUTSIDE PAINTED
GENERAL RETREAT

LAKE RONKONKOMA L. I.

TYP1NG SERVICE

KARLONASMAPLE MANOR
FUNERAL HOMEPULASKI, N J.

AEON HOME IMPROVEMENT CARROL
FUNERAL HOME

WEST POINT FARMS

VMf MKKINO Arasni

ents. 3 mooth, day or evening, or 
iL eourse. Mušt knoer aotne sbort- 
tad. Call ntnr for FREE bookieL

MARIAN MANOR 
NUR6ING HOME

CARRS G U ĖST HOUSE 
156 Washlngtoa Street 

EtoomfioM NJ.

CORMARIA 
RETREAT HOUSE

minum stataless Steel decorattons, 
fences, etc. Repetos. We guarantee 
all osr verk CaE 933-0136 days 
Nights SY 2-3756

t. Charles Grads can Eam 
$150.00 per waelC

shvdTnėgiainoj 
jdiMėje ar 
rogtorane.

awake a wm
giorious you..

Near all subvays
Ctosed Mondays

LAKEHURST LODGE 
RĘST HOME

(ARMAKAU6KAS) 
Grabodiis - Balsamuotojas 
MOEHMN1 KOPLYČIA. 

423 METROPOLITAN AVĖ 
- BrekJyA N. Y. • ‘

Registered Nurse hving in beautiful 
country, 38 mimites drive from 
NYC wishes 1 or 2 ladies who need 
good nursing care. 24 hour duty.

(914) Et 7-0183

Call collect 
MR. DUNCAN 

201 TA 4-3232

Home aw*y from Home HOTEL 
UCERNE 201 W 79th N.Y.C. K 
toek trosą Broadsray A 79th Street 
i Mock from subvay. Cfei0pMn£ 
» everyttang ta the heart of N.Y.C. 
ewiy furnisbed 1-2-3 room statės 
ith kttctepetfes snder«w mąn- 
gement Moterate rates EV 2-7100

TW*NN COUNTY WATER 
WELL8 DRIVEN 

Also Severo and Wata Matas

FUNERAL HOME: 
Moderni ktfdytea - AfroomBtioped 

A J. BALTON-BALTĘONAS 
Ltetnsed Mapager ' 
ANotoy Public

660 Grafo lt, Broeklys 11, N.Y.

WEEKEND RETREAT 
FOR LADIES

People all ages needing assistance 
and supervision. Home cooktag and 
special cfiets Rates by the month 
3110 to $150 Catholic Church near- 
by. Open all year round

MARINE SHIP 
for night shift 

Machinery background reąuired 
201-702-0488 ' 

Monday - Friday, 9-5

116SBvayBkljni>;
r- -*v

Seėtidn Wot Steady W«rk. 
Mite woxking cooditions 

JOSANNA COAT COMPANY 
600 Broadvray N.Y.C. • 

' WA. A-1083

. M ARCREST RgST HOME 
? Per Sentar Citizens

512 Firat A ve Asbui-y Park N J.

TO PLACE 
YOUR M>, 

CANCEL OR CHANGE

. VAITKUS 
•' ' FUNERAL HOME'’ 'J 
1OT Vehstėr Avenue

KAY LAURE 
BEAUTY 
SCHOOL

JHiemgib
. —- tikrasis alus ■

8OUND RETREAT CORP.
Bax 490 

Nev York 10021
Phone: RH 4-0M5 --------

T. McDOMNELL 
MOVUSĮ A STORAGE

CARSGN PLUMBING & HEATING 
751 Frankhn Avė Bklyn 

ST 9-1400
SpedaUsts ta alterattans - jobbtag 

We Service afl Btooldyn 
Nite or Day Emergency Number 

CaH IN 7-9023

PHOTOGRAPHY 
PAPPAS PHOTOS

For all occasions. For Weddings 
Comnnmions and Confirmations 

Exchisively Life Cok>r 
429 Street: Brooklyn

apyniais ar daniška 
salyida, kuriuos mes 
naudojame? \ -• <4 ; ■ i
Mes nežinome, bet ką 
nors tikrai gerai 
darome.

If Yču KeaUy Want Your Car to Go 
See KARTO

MARIO** Auto inepectien Service 
Mario De Šautis, Prop. — Auto rę- 
pairs, sidlled mechanics. Shell Bay 
Road, Mayvffie (Opp. ©dt of State 
Ihspection Service) Cspfk tKay Court 
Hbuse, N J. Ptame (609) 465-5607

to suit your pockeL Patattag, plum- 
btag, plastering, electrlcal, roctftag. 
Also light movtag. All work guar- 
anteed. 425 Lincoln PL, Brooklyn; 
24 hr. telepbone Service: 789-9368 - 
771-7906 - 783-6177.

HENRY HUDSON HOTEL 
353 W 57thStreet 

Weddihgs Lunęheons Sodais 
Business Meetings 

Chopse tbe Manhsttian Hotel

ML Įtooga
; r t A- -
t obiteatto and terma to aMt you. 
Įoto>K43^E^4S8-R2» Jey te?

6OWEN 
FUNERAL HOME- 

Josepk J. 8taudL Director 
233 Sonerset SL

New Bninsvick, N-I. . 
Pfceiii. Kikner 5-1344

Kinp Higtoray Floor Esperts dust- 
less machtaes Flotv sandtag vaytag 
and - ' Curį^ta- staanpooed
Stores - Hornea - OfHees eompiįte 
maintenanee Service <ree estimates

IMVAUDS 
MudNMatlRf Cara

(Jnusual new restaurant mi scenic 
200 acte Ramapo retreaL Inspired 
Continental and American ęidsine, 
cocktails. N.Y. Thnmay, Edt 1G 
or Interstate Parkway to Nev York 
Thruway to Upstate N.Y., Smtth 
Ctove Rd., 1% nd. Ckmed Monday*.

We haue painted somc of 
the largest structųres in 
the čoiiritry. Ask to see a 
National Job in your are ai

CRESCENT BEACH COLONY on 
bęataiful Gardtaer Bay right on the 
beach. The North Shore’s fihest re- 
sort, 2^ ml effidency cottages, aU 
equipped. Dafiy inaid Service. Goif 
privileges, swimming, boating, fish- 
tag, privalė beach, sun deck, shuffle- 
board, play area, beautiful lawns & 
gardais; dose to churches

Jtai d Kathieen Kavanagh 
P.O. Box 223 Greenport, LL 

TeL 516-477-0525

Am|y • 
^Hg HAGKET CORP, 

145 Hudaoct SL, N.YXL 
Near all Sutorays

Phone: WO 64990

cement work and 4rivewaya our 
■Mclaltv. AR work dona aS ieanM>. 
tMe rates — 2435 w. ,4$j< Etapai 
Brooklyn cafl 376-3316

N4NO MJFFA 
352 Seaver Ava Doogan Hllls

DESIRE 
infėrested people 

to take ^yer paymenta 
on repossesaed cars!

NO CA8H DOWN 
FRĘE PLATĖS

1,000 SQ. FT. 
ONLY

E3KCUTJVBS!
Sbop nov for Xnup for Mpataial 
girt gtvtof- for fotart cat- 
atog. AR prtce rangas to sriect from. 
Prices vpMesate <W r^peita <m 
fina įmuki nei fąroer 
A RUBEN8TEIN 3$ W. 47th SL, 
N.Y.C. — JU Mn

PRIMATE BEACH 
Available to Guests and' Famffies 

Catho^e Oburch witlun the area

_■ 123 West FHty-aeventh Street
New York 19, N.Y.

(opp. Carnegie Hali) 
Represented by all Travel Agents 

Ideal location — accessibie to 
t all Nev York.

arge rooms, walk-ta closets, ef6- 
iency kitehens —r every eomfort. 
Lates moderate, .'. . by day, week, 
lonth or lease.

Contact MR. GIBBONS
Clrcle 6-1300

Wall Papertng

CprapiicTRė

UMataiM ;to

17 West 32nd Street — LA 4^339



nai — šeštadieniuiArtėjant lietuvių religinei 
šventei Wasbingtone (rugsėjo 
3-5), visa apylinkė sujudo. /Vi- 
sos lietuvių parapijos organi
zuoja ekstarsijas^ autobusais, .3, 7 vaL ryto nuo Maspetho 
traukiniais, lėktuvais. Daugelis bažnyčios ir sustoja 7:15 vai 
keliauja savais automobiliais. 
New Yorke ekskursijas dar or
ganizuoja M. Salinsktenė (84-02
Jamaica Avė., Woodhaven, N. 
Y., telef. VI 7-4499) ir tėvai 
pranciškonai Visų ekskursijų 
organizavimo ir informacijos 
centras — Kongresui rengti ko
mitetas. Komiteto pirm. — pre
latas J. Brikūnas (64-14 56 Rd. 
Maspeth, N.Y-, 11378, telef. 
DA 6-2236).

Iš šios apylinkės iki šiol jau

prie Apreiškimo bažnyčios. Va
kare parveš į tas pačias vietas. 
Kaina 10 dol asmeniui

Marytė talinskienė, Darbi-

Kmu X KttmM rugpuMSO 29 
išvyksta trijų tfieaų rekolekci
jų | Bostono arkivyskupijos ku
nigų seminarija- Sekančią savai-

ftį išvyką kna AL Janiūnas.
/ Kun. Fabijonas Kiroilts iš 
Chicagos rugpiūčio 14 lankėsi

tai keleivių. Programoje taip 
pat ruošiasi dalyvauti beveik 
visi parapijų chorai vyrų cho
ras, Rūtos ansamblis.

Religiniam Kongresui reng
ti komitetas prašo visų pasisku
binti ir iš anksto užsiregistruo
ti savo parapijose bei apsirū- 
pinti nakvynėm, nes laiko liko 
nedaug. Be to, prašoma Įsigyti 
kongreso ženklelius ir progra
mas iš anksto. Tai jau galima 
užsisakyti pas kongreso komi
teto iždininką kun. L. Jankų, 
(105 Grand St, Brooklyn, N. 
Y. telef. EV 7-1422).

LRKR komitetas.

Cypress Hills sekcijoj išnuo
mojamas butas iš 6 didelių 
kambarių su moderniška vir
tuve ir apšildymu. Tel. 647- 
2229-

Woocft»avene parduodamas 
namas su krautuve arba išnuo
mojama krautuvė, kurią gali
ma tuoj pat atidaryti. Informa
cijai skambinti VI 6-3594.

hinko skaitytoja Woodhavene, 
parašė laišką N.Y. senatoriui 
Robert F. Kennedy rezoliucijų 
Senate pravedimo reikalu. At
sakydamas senatorius pažadėjo 
savo pritarimą ir pagalbą.

Amžinojo Rožančiaus drau
gijos laimėjimų vakaras įvyks
ta rugpiūčio 27, šeštadienį, 4 
vai. popiet Angelų Karalienės 
parapijos salėj, Brooklyne. Na
rės bei svečiai kviečiami atsi
lankyti

Maironio mokykla praneša, 
kad ateinančiais mokslo me
tais veiks speciali klasė silp
nai mokantiem ar visai nemo
kantiems lietuvių kalbos. Toje 
klasėje mokiniai turės 5 pamo
kas kiekvieną šeštadienį- Prii
mami mokyklinio amžiaus vai
kai. Į vaikų darželį bus priima
mi ir jaunesni kaip 5 m. vai
kai. Registracija vyks pirmą 
mokslo metu šeštadienį. Moks
lo metų pradžia bus paskelbta 
laikrašty ir nėr radiją. Mokyk
la veiks gražiai atremontuotose 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
patalpose.

Prenumeratoriai, pakaičių 
gyvenamą vietą ir prisiunčią 
administracijai naują adresą, la
bai prašomi pažymėti taip pat

mzyijoit, tori 
rių, siunčia ) 
rinčios virš 21 
stovus. Katal 
redakcijos — vieną atstovą. Iš
rinkti atstovai skubiai, regist
ruojasi savo parapijos kleboni
joje dėl transporto ir nakvy
nės. A.L.R.KF. Now York© 
Now Jorsey apokritits valdyba.

visi, kurte tik valdotne plunks- Lithuamg, Latvia, and Estoma. 
ną Nobutataiasftai jamra* TheHouse taed on this legis- 
iytim ratam nataH I ran
ka rašytus laiškus legislatoriai 
kreipia dar daugiau dėmesio. 
Jei jam esame jau rašę, dar 
kartą parašykime. Paragintam 
visus savo pažįstamus tai pada
ryti

Ilgų laiškų jam rašyti nerei
kia. Pakanka poros ar trijų sa-

Now York© Batuvię vyr^ cho
ras naują darbo sezoną prade
da rugpiūčio 21, 7 vai vak. Lie
tuvių Atletų klubo salėje, Rid- 
gewoode. Šiluvos koplyčios 
šventinimo iškilmėse, muzikos- 
literatūros vakare rugsėjo 3, 
choras išpildys dalį programos. 
Choro metinis koncertas įvyks
ta gruodžio 11 Franklin K. La- 
ne mokyklos salėje, Woodhave- 
ne- Kviečiami visų balsų nauji 
choristai padidinti .chorą eiles 
ir atvykti į repeticiją. Chorui 
vadovauja muz. VI Baltrušaitis.

Operetės choro choristai po 
atostogų pirmai repeticijai ren-

patalpose, 86-16 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y-

Alexandra Merker, Darbinin
ko skaitytoja iš Teaneck, N.J., 
dalyvauja jungtinėje Modern 
Artist Guild parodoje. Paroda 
vyksta Lever House (Park Av. 
ir 54 St, N.Y.) patalpose, rug
piūčio 14-28. Nuo pirmadienio 
iki/penktadienio lankoma 16-5 ko skaitytoja i 
vai. p.p-, šėštad. ir sekmad. 1- vyko atostogų 
5 vai p.p. Calif.

kinių laiškučio. Laiško pavyz
dys duodamas žemiau. Visa tai 
galima pasakyti ir savo žodžiais.

Vasario 16 gimnazijoj mokslas 
^Senate T ’tte pastatytas aukštai ir šią gim- 

nazųą baigę prumami j visus
Ptease expedite this cry-for- 

liberty legislation without any 
furtber delay and šend it to 
the Senate for adoption. The ' 
Senate has to pass it this year.

Thank you. .>
Sincerely, 

(Parašas ir adresas) 
Imk popterio lapą ir voką ir 

tą laiškutį tuoj parašyk.Padėka. Aleksandras J. Kar
pavičius (Karpells), sulaukęs 
52 m. amžiaus mirė rugpiūčio 
7 Long Island City. Palaidotas ~ Liepos 18 mirė sąjungietės 
iš Maspetho liet bažnyčios 
rugp. 11. Našlė motina dėko-

LtNDEN, H J

Onos Tratulienės vyras Romu
aldas Tratulis. Jis liepos 17 dar***į)^- a.*.. ^*^-**.v ... *

ja sūnum Kaziui, Pranui, Jur- dalyvavo sąjungiečių 53 kuopos 
gįui ir jų žmonom, ypač mar- piknike. Maždaug prieš dešimtį 

mėnesių jie buvo atšventę ve-

šą Ptonešimą. Dėl parilikuaų įmigus. Nakties metu svečias 
hetovū| tatančtti amžiaus ir gato automobdį buvo palikęs 
migracijos, lietori^a veikla giminių namų, E. Broad- 
Vokietijoje Alpstanti. Vasario way. Apie 10 vai vak-automo- 
16 gimnazija lietuviškoje veik- bjife jga buvo pavogtas. Vagys, 
loję atlieka didelį darbą. Vikto- viduje kunigiškus rūbus, 
ras Banaitis Muendiene leidfia “susigėdo” ir, pavogę tik atsar- 
F* ” vokiečMl g»>į ratą, automobilį atvežė už
• , dviejų blokų ir pranešė polici

jai kur jis paliktas.

universitetus. Baigiamieji egza
minai laikomi vokiečių kalboj, 
šiuo metu gimnazijai trūksta 
mokinių ir mokytojų. Mokiniai 
priimami ir iš šeimų, kurios 
tik'tėvas ar motina yra lietu
viai Jaunuoliai nemoką lietu
vių kalbos, priimami su sąlyga, 
kad per metus ją išmoks. Jiem 
būna ir atskiros lietuvių kalbos 
pamokos. F. Skėrys paveikslais 
ekrane parodė gimnazijos pa
status, pradedant nuo barakų, 
kur buvo dirbama iki buvo pa
statyti dabartiniai nauji ir mo
dernūs rūmai. Vokietijos aukš
tų pareigūnų tarpe mokykla tu
ri daug draugų ir švenčių pro
gom jie pakviečiami kalbėto-

ruošiamos rugsėjo 2-4 Espousal 
rekolekcijų namuose, Waltham, 
Mass.

gįui ir jų žmonom, ypač mar
čiai Gladys, už velionies globą . . . . - ____
ligoninėj ir paruoštus pmnirti- dybmW’^yv«mttO-5B metų su- 735 g^ra propaganda Die
nius pietus. Dėkoja užprašiu- ' kaktj. Buvo susipratęs lietuvis, 
šiem šv. mišias, paaukoju- dalyvavo parengimuose, susi- 
siem gėlių ir .palydėjusiem į rinkimuose, paremdavo lietu- 
kapines. Už gražias gedulo pa- viškas organizacijas. 
maldas dėkinga prel J. Balkū- šebna gražiai kalba lietuviškai

. Visa jo 
šeima gražiai kalba lietuviškai

Pakalniškiui ir varg. A. Vismi
nui. Visiem dėkoja liūdinti mo
tina Ona Grigaliūnienė.

Dr- K. Žymantienė rugpjūčio 
16 išvyko atostogų. Jos ofisas 
(47 E. 67th. Št N.Y., tel YU 
8-2930) bus uždarytas iki rug
sėjo 4.
, Mirta Lugauskaitė, Darbinin-

" ~ klyno, iš-
Francisco

sūnų, dvi dukras ir šešis anū
kus.

Sąjungietės dalyvavo šerme
nyse, sukalbėjo rožančių, už
prašė mišias- Nemaža sąjungię- 
čių dalyvavo bažnyčioje ir paly
dėjo į kapus. St. ŠI.

NEWARK, NJ.

Reikalinga moteris prie ligo
nio dvi-tris valandas kiekvieną Atlanto rajono sltau+ai-ės šiais metais stovyHavo savęr'^^ 

rytą. Yra mažas butas, kūnam nuosavoj stovyklavietėje—Ąžuolyne, liepos 30 - rugpiūčio y y 
galima apsistoti. Skambinti va- 13 dienomis. Straipsnelis paimtas iŠ stovyklos laikraštėlio "

Parduodamac namas Mastic,
N.Y. Namas su 3 miegamais, , _ .___ . - karais do 9 vai. VI 6-4693.gyvenamas VISUS metus. Garo _________________ - Toli, toli, už jūrių marių — tarp vikingų uolėtų fiordų ir slavų ap-
apšūdymas. Rūsys. Privati prie- gyventų akimi neužmatomų Stefrių, yra šalis pagarsėjusi savo damos skam-
nlonlro 1O ano rlrj o Daug sutaupysi pirkdamas bėjimu, karžygių legendomis h- nuostabiai gražia gamta. Senais, mūsų
piaUKa. Ikama 1Z,UUV OOI. ro » __ rariiia riutirvcnn- protėvių laikais, čia buvo didžiulės girios; šimtamečiai ąžuolai ošė p«ulap-
vaL Vak- skambinti 516-28161 ' ■. _ tingas pasakas, kurias ne kiekvienas mirtingasis galėjo išskaityti; tik. sotes. cotor ir kt. TV, Tapė r____ __________________________‘

recorderiai. patefonai fonogra- kalbą; O jie daug žinojo, nes matė, tie plačiašakiai ąžuolai,
Great Neeke duodamas kam- fai. įv. skaičiavimo mašinos,

tingas pasakas, kurias ne kiekvienas mirtingasis galėjo išskaityti; tik 
Praamžiui paskyrę savo žemišką gyvenimą, kriviai mokėdavo suprasti jų

vyrui sutinkančiam kartu gy- visomis kalbomis. Visi gaminiai 
venti su šeima, kurioje yra du Telefuhken, Grundig, Zenith, 
mokyklinio amžiaus berniukai Burroughs, Oiympia, Royal etc. 
Informacijai" skambinti dienos Katalogus Ir informacijas gau- 
mėtu tarp 12 ir 2 vai. 516-HU site tik pranešę savo adresą: 
7-9680 arba Darbininko admi- J.L. Giedraitis. 10 Barry Dr., 
nistracijai GL 2-2923. F Northport, N.Y.. 11731.

Skaidrios, ramios sielos Bičiulei

Emilijai
mirus, vyrą Antaną VaiŠnj. sūnų, brolį Kazį Kruliką ir šeimą, 
giliai užjaučia

Nelė ir Juozas GABES

ri metai kaip automobilio ne
laimėje žuvo medicinos studen
tas Bronius Sudžinskas. Jis pri
klausė Studentų ateitininkų są
jungai ir kitom jaunimo orga
nizacijom. Už jo vėlę iškilmin
gos metinės mišios bus aukoja
mos sekmadienį, rugpiūčio 21, 
10:30 vai- -ryto §vč. Trejybės 
bažnyčioje, Newark, N J. A. a. 
Broniaus tėveliai ir sesutės nuo
širdžiai kviečia draugus, arti
muosius ir pažįstamus gausiai 
dalyvauti mišiose, o po jų — 
parapijos salėje užkandžiuose.

Nevarią NJ., Lietuvių Vy
čių 29 kuopa, nepaisant atosto
gų laikotarpio, uoliai lanko su
sirinkimus. Visuotiname suva
žiavime, kurs įvyks Worcestery, 
Mass., rugpiūčio 25-28, 29 kp. 
atstovaus Liudas Stukas ir Ed
vardas Schmidt Pramatoma, 
kad suvažiavime dalyvaus ir 
daugiau kuopos narių. Kuopos 
metiniai pietūs su šokiais pra- 
matomi rugsėjo 24 St George 
Hali (180-82 New York

Turbūt, nesunku buvo Tau įspėti, broli ir sese, tos ialies pavadinimą. 
Iš tėvelių pasakojimų, ii skaitytų knygų Tu žinai to* ialies vardą. Tavo 
gyslose tekantis protėvių kraujas Tau sako, tas kraštas — Lietuva.

šiandien ta šalis yra pavergta žiauraus priešo. Naikina jis žmones, 
sodybas ir didžiulius miškus, kuriuose lietuvis visados rasdavo prieglaudą  ̂
Krauju ir ašaromis permirko Lietuvos žemė... ~ .

Nepajėgė, tačiau, priešas sunaikinti visos tautos. Tėvynės ištikimi 
sūnūs, susibūrę miškuose, ilgai kovojo prieš šimteriopai galingesnį priešą. 
Mes juos vadiname partizanais—miško broliais. Miškas tapo partizano tė
viške, o labai dažnai ir paskutinio atilsio vieta. Lietuvos ąžuolas, eglė ar 
uosis po savo šaknimis saugo ne vieną Lietuvos didvyrį.

| laisvą pasaulį pasitraukę lietuviai neišnyko be ženklo. Jų lietu
viškas kraujas traukė vieną prie kito; jie jungėsi į sambūrius — didžiules 
lietuviškas šeimas, kur jie galėtų .sava kalba kalbėti, sava kalba melstis į 
Visagalį. Ir taip, laikui bėgant, visuose pasaulio kontinentuose atgijo ma
žytės Lietuvos kūno dalelės, kurios su sunkiai sužalotu Lietuvos kūnu su
daro stiprų, nemarų vienetą — lietuvių tautą.

Mielos sesės, broliai! Jūs suvažiavote čia ne tik pastovyklauti ir 
linksmai praleisti laiką. Jūs suvažiavote j Lietuvą, į jos ąžuolyną. Jūs čia 
esate namuose: lietuvis-4 tarp lietuvių. Čia turi girdėtis lietuvių kalba,
skambėti lietuviškos dainos; kad jūs gražiai mokate lietuviškai, jrodėte jau Avė.)- Kuopa reiškia nuošir- 
permojo laužo metu; kuemet kartu su spindinčiomis kibirkštėlėmis jūsų džia uŽOOiauta Ričardui Lelas-" 
spontaniškai išsilieję dainos žodžiai kilo j dausas. Ten jų klausėsi jūsų - - - - - - - - -
senoliai ir prosenoliai ir džiaugėsi, kad lietuvių tauta tokia gaivi ir gy
vastinga.

Vada K. Markia 
«■ z

Priešaky visų R. Flscher ir B. 
Spassky. Piatigorskio taurės tarpt, 
turnyras, Santa Monica, CaHf., ku
riame dalyvauja dešimts atrinktųjų 
didmeistrių, pilnas netikėtumų. JA 
V-bių čempionas Robert Flscher į- 
pusėjo turnyrą, priešpaskutinėj vie
toj su 3% tš. po 9 ratų. Pasaulio 
čempionas Petrosjan teturėjo 4 tš., 
nepasiekęs net 50% (D Spasskiui ir 
danui Larsen užteko 6 taškų, kad 

ptonoį.. vietąj. ? Jkntroj pusėj 
turnyro sensaciją sukėlė JAV čem
pionas Flscher, pasiekęs iš 7 partijų 
6*^ taško (!). Tai negirdėta pasek- 
mė tokiam turnyre! Jis paklojo Re-~ • 
chevskį, Ivkovą, Portisch, Donnerį. 
Larseną ir Najdorfą. Su Unzickeriu 
sužaidė lygiom. Beliko du ratai, ku
riuose Fischeris susitiks su Sovietų 
didžiūnais: Spasskiu ir Petrosjanu. 
Po 16 ratų: Fischer ir Spassky po 
10 taškų, Unzicker 8*4, Najdorf ir 
Reshevsky po 8, Petrosjan, Larsen, 
Portisch po 7*4, Donner 5 ir Ivkov 
5 tš. Daugiausia laimėtų partijų 
turi R Fischer — 7. Jis pralaimėjo 
3 ir 6 suažidė lygiom. B. Spassky 
laimėjo 4 ir 12 lygiom. Reshevskis • 
laimėjo viena (prieš Donnerį) ir 
pralaimėjo tik Fischeriui, o 14 su
žaidė lygiom. Jis po du kartu su
žaidė lygiom su Petrosjanu ir Spas- 
skfu.

Naujai pasirodę lietuvių žurnalai: 
Sportas 1(16) ir Lithuanian Sports 
Reviev, 1966 Vol. 2, pateikia žinių 
apie lietuvių šachmatininkų pasie
kimus JAV, Kanadoj ir anapus už
dangos.

Meistro Česnausko iš Plungės, dvi
paraniečiai šias mišias lankys partijos, žaistos atvirose Spartako 
ateity ios bus įvestos kiekviena p'bė9e “ KuPpeiei,ro ir Nikoiajev- aieny jos dus įvestos Kiekvieną skiu telpa Maskvoie leidžiamam 
sekmadienį- . žurnale šachmatnyj Biuleten 6/1966. .

tuvai ir lietuviam. Atsilankiu
sieji į susirinkimą, turėjo pro
gos susidaryti pilną vaizdą apie 
šią lietuvišką gimnaziją, vei
kiančią jau 15 metų. Pašnekesį 
surengė LB apygardos pirmin. 
Griežė-Jurgelevičius.

Angelė Vakauzienė dar tebė
ra New England Medical Cen- 
ter ligoninėj, Bostone. Jos 
sveikata gerėja ir netrukus ji 
galės ligoninę palikti.

Stepono ir Valentinos Minkę 
butą pereito sekmadienio vaka
rą, jiem nesant namie, tarp 6-8 
vai vak. aplankė vagys.

Bažnytinėse šventėse, kurios 
išpuola darbo dienom, šv. Pet
ro parapijos koplyčioje prie E. 
7-tcs gatvės. įvedamos vakari
nės mišios 7:30 vai vak. Jei

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪSffiS RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA 
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FURNITURE, Ine.

Yorfcvįlės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 Eta 86th St. (tarp 1 ir 2Avenue) N.Y.C.

Tol^TR MN00 g
Adara kasdien iki 9 vai vakaro, antradieniais ir šeštad.

hul 29 kuopos nariui b* Jonui 
Tratuliul Lindeno 113 kuqxxs 

Sese ir Broli! Nepamiršk ir kitais metais sugrįžti vėl J lietuvišką nariui, neseniai mirus jų tėve- 
Ąžuolyną. ham. F.V.

tovę; taipgi bus gailina ap žiūrėti visą Wasiiingtono miestą. Užsakyti vietas 
ir bilietus Hgl rugpiūčio 27 d. prie visų beturiu per. bažnyčių. Bv. Jurgio pa- - 
rapijlečiai IBvyksta nuo Pranciškonų vienuolyno.

Vardas-pavardė

Adresas

f

P. Šv. Nekalto Prasidėjimo šventovėje 
Washingtone

rugsėjo 4 <1,1966 m.
2 vbL p. p.

RELIGINIS KONGRESAS
rugsėjo 3,4 ir 5 d.

STATLER HILTON HOTEL 
N. W. 16 prie K ir L gatvių, Washingtone

Vietos užsakymas:

Autobusą ir nakvynę vienai nakčiai už Į1A00 - 

Tiktai nakvynę vienai nakčial ut BBAB .
□ Autobusą ir nakvynę įvlem naktim už
□ Tiktai nakvynę vienai nakčiai ut BBAB .

□ Banketui MHetą sekmadlenle vakare ut *WjOO

DUODU AUKA MLUVOS KOPLYČIAI 
MANO AUKA KELMINIAM KONGRESUI

LITHUANIAN RELIGIOUS AID 
. 22S Be. 4tk Btroet, Brooklyn, N.Y. 11211 

Telefonas: 3B4-1M4

* B ALFAS


