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Kai durnelis nuvyksta į Maskvą
"PAŽANGIŲJŲ JĖGŲ" 

PRAŠYMAS
Dabar Vakaruose madoje 

daug dėmesio kreipti į visokius 
įvykius Sovietų Sąjungoje ir 
bandyti į juos kaip nors įsi
jungti. Belgijoje yra susikūręs 
Flamandų akcijos komitetas 
Rytų Europai, kuris po to, kai
buvo nuteisti Sov. Sąjungos ra
šytojai ir intelektualai, pasiun

tų atspausdintų to prašymo 
tekstų ir juos paskleistų Sov. 
Sąjungoje. Sumanyta — pada
ryta: pasiųstas kažkoks Roger 
De Bie, kuris grįžęs pasakoja 
apie savo atliktą misiją.

“Nuo gegužės 30 iki birže
lius 7 aš buvau Maskvoje, pa
siųstas Flamandų akcijos komi-

■ i

1940 liepos 21 ir 23, 1968 liepos 14 - 20
Pavergtą Tautę Savaites prasmę tebesaugoja Kongresas, ma
žiau vyriausybe — Savaitę pradėjo atnaujindama oro susisie
kimą su Maskva
GĖDOS DIENA: agresijos srnur-

Liepos 20 Pietų Vietnamas 
vadina gėdos diena. Tą dieną 
prieš 14 metų buvo Ženevos 
sutartim perskelta Vietnamo 
teritorija.

Liepos 21-22 gėdos diena ga
li laikyti lietuviai. Tą dieną 
svetima jėga suvarė tariamos 
“liaudies seimo1’ narius Į teat
rą, kad “nubalsuotų” įjungti 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą. To 
“seimo” atstovas dr. Garmus, 
nugirdęs iš anksto, kad “liau
dies seimas” turės laidoti Lie
tuvos nepriklausomybę, nuvy
ko pas Maskvos įgaliotinį De
kanozovą. Į jo paklausimą De
kanozovas nusišypsojo ir atsa
kė: “ .. .matote, jei ne ši mi
nia, kuri nušlavė jūsų nepri
klausomybę, tai šie tankai ro
do, kad Lietuva jau nebegali 
būti nepriklausoma”. Kai Gar
mus pareiškė nebalsuosiąs už 
Lietuvos prijungimą, Dekano
zovas į tai: “Tik pamėginkite. 
Yra priemonių daryti taip, 
kaip mes norime, o jų mes pa
kankamai turime”.

Tos sovietinės priemonės — 
tankai, Įgulos, vietinio elemen
to kurstymas, šantažas, grasi-

pa-

lie- 
su-

f

esą ji neminėjo nei agresoriaus 
Rusijos nei agresoriaus kom. 
Kinijos; neminėjo nė pavergtų
jų tautų. Nes esą mes statome 
tiltus, kuriais stiprinamos so
vietų karinės jėgos ir jų galė
jimas išlaikyti pavergtuosius. 
O Daily News kolumnistas pro
klamacijos ypatingą prasmę pa
ryškino ironiji: esą Pavergtų 
Tautų Savaitę šiemet preziden
tas pradėjo, atnaujindamas tie
sioginį oro susisiekimą su Mask
va ... Tas susisiekimas buvo

Tautose Baltijos tautų klausi
mą. Bet vyriausybė tos garbės 
vykdyti nesiėmė.

IRONIJOS DIENOS: Pavergtų 
Tautų Savaitės proga suartėji
mas su pavergėju

Siu metų prezidento prokla
macija tokia pat blanki, kaip 
ir pernykštė. Jai tinka šen.
Hruska šiemet pasakyti žodžiai nutrauktas, kai Sovietai pasta- 
apie pernykštę proklamaciją: tė Berlyno sieną. Atnaujintas

ne tada, kai siena panaikinta, 
bet kai Sovietai pavartojo nau
ją spaudimą prieš Berlyną ir 
Vokietiją. Tai nervų karas, ir 
jame laimėjo ta pusė, kuri tu
ri ištvermės savo agresijai...

Kongresas ir šiemet ėmėsi 
atitiesti Pavergtų Tautų Savai
tės garbingą prasmę. Šen. Th. 
Dodd iniciatyva rezoliucija su
sieta su naujos sovietinės ag
resijos reiškiniu — Čekoslova
kija. O Kongreso, kaip tautos 
valios reiškėjo, balsus pareiškė 
iki liepos 19 11 senatorių ir 
52 kongresmanai.

SUMNER WELLES, valst sekretoriaus 
pavaduotojo, 1940 liepos 23 pareiškimas:

nimas.
Praėjo 28 metai nuo tos gė

dos dienos, ir priemonės ne
pasikeitė. Dabar jas mėgina 
vartoti prieš Čekoslovakiją, ši 
gėda sutampa taip pat su lie
pos mėnesiu.

N. Y. Times neslepia susirū
pinimo, kad grasinimas gali 
būti Čekoslovakijoje įvykdytas, 
kada Amerika tebekalba apie 
bičiulystę su Sovietais. Tačiau 
Čekoslovakijos dabar kitokia 
padėtis nei prieš 28 metus 
Lietuvos, nei prieš 20 metų pa
čios Čekoslovakijos. Viena, bu
vo aliarmuoti laiku pačios Če
koslovakijos gyventojai. Ant
ra, Europos komunistinis pa
saulis stojasi savo simpatijom 
Čekoslovakijos pusėje. Ir gėdos

GINČAS DĖL TEISĖJŲ

Kongrese ir spaudoje tebei
na ginčas dėl vyriausio teismo 
teisėjų Abe Fortas ir Homer 
Thornberry. Antrasis senato 
jau patvirtintas. Bet kilo nesu
sipratimas, kai jis pasiskelbė, 
kad Kongreso darbų tvarkos 
komisijoje jis kurį laiką dar 
pasiliks. Ar tada jis turi teisę 
būti teisėju ir kongresmanu? 
D. Lawrence aiškino D. Co- 
lumn liepos 16, kad tai prasi
lenkimas su konstitucija, kuri 
išskyrė vykdomąją ir teisiamą
ją valdžią, ir jų negalima su
plakti viename asmenyje. Abe 
Fortas dar nepatvirtintas se
nate vyr. teismo pirmininku. 
Prieš jį akciją ypačiai varo kon
gresai. Griffin. Jis aiškina, kad 
naują teismo pirmininką turė
tų skirti naujas prezidentas. 
Jo aiškinimą atmetė ir resp. va
das Dirksenas. Bet iškilo nau
jas kabliukas: teisių komisija 
dabar apklausinėja Abe For
tas, ar jis, būdamas LBJ pa-

nebijančiai Maskvai gali rody
tis, kad “neapsimoka”, vynuo
gės dar neišsirpusios.

GARBĖS DIENA: agresijos pa
darinių nepripažinimas >r gal...

Liepos 23 yra garbės diena. 
Amerika tada, vienintelė, pa
skelbė valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo Sumner Wėlles pa
reiškimą, kuriuo nepripažįsta
mas Baltijos valstybių įjungi
mas į Sovietų Sąjungą. Kaip 
valstybės departamento parei
gūnas Alton L. Jenkins Balti
jos moterų tarybos surengta
me 50 metų nepriklausomybės 
minėjime tiksliai pastebėjo: “ši 
inkorporacijos nepripažinimo 
politika tebegalioja ir šian
dien” (To dokumento pilną 
tekstą originaline kalba 
kartojame skyrium).

Tebegalioja 28 metai, ši 
pos 23 garbė protarpiais
spindėdavo skaisčiau, protar
piais prigesdavo. Populiarus bu
vo prezidento Roosevelto guo
džiantis pareiškimas Alto dele
gacijai 1940.10.15: "... ateis 
laikas, ir Lietuva vėl bus lais
va”. Tas pareiškimas ilgą lai
ką buvo gaivinęs viltis, nors 
to paties prezidento pareiški
mas Stalinui buvo ir kitokios 
prasmės. Daug žadantis buvo 
1952 kandidato į prezidentus 
Eisenhowerio šūkis “Libera
tion”, kuris betgi po trejų me
tų išvirto garsiąja Ženevos ko
egzistencijos dvasia. Tam pa
čiam prezidentui priklauso ir 
pirmosios Pavergtų Tautų Sa
vaitės skelbimas 1959. Irgi lie
pos mėn. trečiąją savaitę ... Ei- 
senhowerio įpėdiniai preziden
tai kartojo Pavergtų Tautų Sa
vaitės proklamacijas, tačiau be 
pirminės prasmės, kurią buvo 
davęs Kongresas ir Eisenhowe- 
ris — apeidami tylom tikrąjį 
pavergtų tautų kankintoją So
vietus. .O prezidentų atstovai 
J. Tautose sutartinai su Sovie
tais kalbėjo apie pavergimo 
naikinimą Afrikoje, bet tylėjo 
apie pavergimo naikinimą Bal
tijos kraštuose ir kitur, kur pa
vergėjas yra komunistas.

Veltui Kongresas mėgino at
statyti Pavergtų Tautų Savai
tės garbę, tikrą prasmę ir anai 
garbingai 1940 liepos 23 die
nos nepripažinimo politikai 
duoti aktyvumo prasmės. To
kia buvo 1966 lapkričio 22 
Kongreso vieningai priimta re
zoliucija, reikalaujanti kelti J.

Antikomunizmas 
—ne iš to galo
The Boston Globė liepos 11 

paskelbė, kad Josef Mlot-Mroz, 
kuris sakės esąs lenkų laisvės 
kovotojas prieš komunizmą, nu
teistas 6 mėnesiam kaip *
suotinis rėksnys ir kovotojas” 
(railer and brawler); O tokis jis 
pasirodė susirėmęs su d r 
Spock ir kitais sąmokslo priei 
mobilizaciją šalininkais. Kai p< 
sprendimo teisėjas jį išvadint 
“nuolatiniu triukšmadariu”, jis 
pasisukęs į publiką sušuko 
“God bless America”.

skirtas vyr. teismo nariu, nebu- Prieš mėnesį jis buvo susi 
vo sykiu ir jo asmeninis pa- rėmęs ir peiliais subadytas 
tarėjas. Tai vėl valdžių suplaki- Roocbury su “beturčių Žygio” 

šalininkais.mas.

During thęse days, the de- 
vious processes whereunder 
the political independence and 
territorial integrity of three 
small Baltic Republics, Estonia, 
Latvia and Lithuania, were to 
be deliberately annihilated by 
one of their more powerful 
neighbors, have been rapidly 
dravving to their conclusion. r 
From the day when the peoples 
of these Republics first gained 
their independent and democ- 
ratic fonns of government, the 
people of the United States 
have watched their admirable 
progress in selfgovernment 
with deep and sympathetic in
teresu

The policy of this govem- 
ment is universally known. 
The people of * the United 
States are opposed to predato- 
ry activities, no matter wheth- 
er they are carried on by the

ūse of force or by the ūse of 
threat. They are likewise op
posed to any form of inter- 
vention on the part of one 
statė, however powerful, in the 
domestic concems of any other 
sovereign statė, however weak.

These principles constitute 
the very foundatiohs upon 
which the existing relationships 
between the twenty-one sov
ereign republics of the New 
World rests. The United States 
will continue to stand by these 
principles because of the con- 
viction of the American people 
that, unless the doctrine in 
which these principles are in- 
herent once again governs the 
relations between nations, the 
rule of reason, of justice, and 
of low — in other words, the 
basis of modern civilization it- 
self — cannot be preserved.

TAUPYMAS— 
tik ar iš to galo?
Nuo liepos 27 šeštadieniais 

ir sekmadieniais pašto darbas
sutrumpinamas iki dviejų va
landų. Nuo spalio paštas šešta
dieniais nebūsiąs nešiojamas. 
Normaliam darbui, kaip lig šiol, 
reiktų papildomai 20,000 tar
nautojų. Taupumo sumetimais 
betgi sumažinamas dabartinis 
personalas 15,000.

— VVashingtono ir Maskvos 
tiesioginis susisiekimas lėktu
vais atnaujintas nuo liepos 15 
po 7 metų derybų. Susisiekimas 
buvo nutrauktas, kai Maskva 
pastatė Berlyno sieną.

— Prancūzų turizmo įstaigai 
New Yorke liepos 15 buvo pri
kabinta bomba. Laiku ji buvo 
pašalinta. Tai jau 9 tokis atsi
tikimas. Policija teigia, kad nė
ra įrodymų, jog tai Kubos egzi- 
lų darbas.

— Berlyne Spendau kalėji
me, kuris buvo skirtas 660 ka
linių, tebelaikomas vienas ka
linys, pasmerktas Niurnbergo 
teismo iki gyvos galvos—Ru- 
dolf Hess, kuriam dabar 74 me
tai.

— Amerikoje savaitgalio 
metu keliuose žuvo 619 —bu
vo spėjama iki 700-800. Per 5 

. mėnesius žuvo keliuose 20,380 
7:30 . SZ “ dlen«» t®nka P«r 134 Tai

Bto PM a. Rmnų, ar-aa 1000 daugiau nei pernai tuo 
metu.

tė Sov. Sąjungos aukščiausios 
tarybos pirmininkui Podgomy 
prašymą atleisti nuo bausmių 
ir išleisti į laisvę Galanskovą, 
Ginzburgą, Dobrovolskį, Si - 
niavskį, Daniel, Bukovskį, 
Chaustovą ir kitus. Tas raštas 
taip suredaguotas:

“Ekscelencija, mes kreipia
mės į jus su prašymu, kuris tu
ri tiesioginio ryšio su kova, 
vykstančia visame pasaulyje 
tarp reakcijos ir pažangos jė
gų. šios kovos centre yra sie
kimas transformuoti visuome
nę. Generalinė JT asamblėja 
priėmė žmogaus teisių dekla
raciją, atsakančią pažangiųjų 
jėgų troškimui. Mes su pasiten
kinimu pastebėjome tą faktą, 
kad Sov. Sąjungos min. pir
mininkas A. Kosyginas balan
džio mėn. pasiuntė Teherane 
vykstančiai tarptautinei žmo
gaus teisių konferencijai tele
gramą, pritardamas žmogaus 
teisių deklaracijos principam”.

“Deja, šios teisės yra dauge
lio kraštų ignoruojamos, pvz. 
Portugalijoje, Graikijoje, Kini
joje ir t.t. Pažangiosios viso pa
saulio jėgos, iimant ir sovietų 
tautą, jungiasi į kovą prieš tų 
teisių pažeidimą. Mūsų komite
tas iš savo pusės daro viską, 
kas tik yra jo galioje, palaikyti 
ir paremti tai kovai. Mes, drau
ge su viso pasaulio viešąja o- 
pinija, atidžiai sekėme iškel
tas bylas sausio mėn. Galanko- 
vui, Ginzburgui, Dobrovolskiui - 
ir Laškovai. Jie buvo nuteisti 
dėl savo įsitikinimų, dėl to, kad 
skleidė savo įsitikinimus ir ban
dė sukurti opoziciją. Mums 
taip pat žinomas visas reika
las Siniavskio, Daniel, Bukovs- 
kio, Chaustovo. Šie asmenys 
taip pat buvo nuteisti dėl jų į- 
sitikinimų. Tuo tarpu žmogaus 
teisių deklaracijos 19 str. sako: 
“Kiekvienas žmogus turi teisę 
Į Įsitikinimų ir jų išraiškos lais
vę. ši teisė apima laisvę ginti 
savu įsitikinimus be jokių var
žymų, laisvės ieškoti, gauti ir 
skleisti informacijas visokiais 
būdais, neatsižvelgiant į vals
tybių sienas”.

“Šie metai buvo pavadin
ti žmogaus teisių metais. Pažan
giosios jėgos, vyriausybės ir pi
liečiai turi dėti visas pastangas, 
kad tos teisės būtų respektuo
jamos visuose pasaulio kraštuo
se. Štai dėl ko mes kreipiamės 
į jus, kaip į Sovietų Sąjungos 
galvą, prašydami, vardan tų i- 
dėjų, atleisti nuo bausmių Ga
lanskovą. Ginzburgą, Dobrovol
skį, Siniavskį, Daniel, Bukovs
kį. Chaustovą. Atleidimas šiem 
asmenim visų pažangiųjų jėgų 
bus laikomas kaip aiškus palai
kymas kovos su viso pasaulio 
reakcija. Mes esame tikri, kad 
jūsų didžioji tauta visados bus 
pirmose šios kovos eilėse”.

Prašymą pasirašė trys rašy
tojai, keturi profesoriai. 2 laik
raščių redaktoriai, vienas daili
ninkas ir dar pora asmenų.

SUMANYTA — PADARYTA
Jau iš prašymo turinio ma

tyti, kiek tie žmonės yra nai
vūs, nepažįstą, kas yra komu
nistinis režimas ir kaip jis su
pranta “įsitikinimų laisvę". 
Manydami, kad jie padarė la
bai didelį žingsnį, beginant 
žmogiškąsias laisves, nutarė, 
kad tasai raštas, kuriame tvir
tinama. kad "didfioji rusų tau
ta bus pirmose kovos už žmo
gaus teises eilėse”, turi būti ži
nomas visai rusų tautai, o ne 
vien tik Podgorniui, kuris tik
riausiai jo neįdės, pvz. į Pray- 
dą ar kitą kompartijos laikraš
tį. Sumanyta tad siųsti specia
lų pasiuntinį, kuris įšmugeliuo-

tėt© Rytų Europai. Šios kelio
nės tikslas buvo pravesti am-
nestijos akciją. O toji akcija— 
padalinti sovietų intelektualam 
keletą šimtų kopijų prašymo, 
nusiųsto Podgorniui, dėl jaunų 
intelektualų... paleidimo. Ant
roje šios akcijos dalyje prama
tyta padalinti to prašymo ko
pijų ir fotografijų liaudžiai.

Padalinimas prašymo ir foto
grafijų neturėjo sudaryti sun
kumo, nes aš vaidinau naivų tu 
ristą. Pirmiausia studijavau ap 
linką, kurioje būtų geriausias 
platinimas turimos medžiagos, 
ir žiūrėjau, ar aš kartais nesu 
sekamas.

Taigi birželio 6 pradėjau sa
vo akciją. Pasirinkau įėjimą į. 
Maskvos metro “Arbat” stotį, 
nes ten buvo daug žmonių. 
Ypač daug jaunimo. Iš, karto 
žmonės manimi visai nesidomė
jo. Aš ėmiau šaukti “Taika”, 
“Draugystė”, bet ir tai netu
rėjo miniai jokios reikšmės. Ka- -■ 
da aš pradėjau garsiai minėti 
Siniavskio, Daniel; Dobrovols
kio, Bukovskio vardus, rankoje 
laikomus lapelius ėmė grobsty
ti iš manęs. Gal dešimt minu
čių galėjau taip veikti, tik 
staiga pajuntu, kad kažkas iš 
užpakalio suėmė man rankas. 
Supratau, kad tai policininkas. 
Bet žmonės jo nebijojo ir vis 
dar ėmė iš mano rankų lape
lius. Kai policininkas griebė 
juos konfiskuoti, aš juos nume
čiau į minią.

Tuoj, manę areštavus, bu- 
vau nuvestas į mažą kambarė
lį, esantį ten pat metro stoty
je, kur ant durų buvo parašas 
“Milicija”. Civilis, kuris lydėjo 
mane su policininku, visą laiką 
rėkė ant manęs, bet aš jam pa
aiškinau, kad nesuprantu rusiš
kai, tad veltui jo šauksmas.

Policininkas nežinojo, ką su 
manim daryti, ir ėmė skambin
ti telefonu savo viršininkams. 
Du civiliai visą laiką stebėjo 
mane; juodu turbūt buvo iš 
KGB. Aš jiems aiškinausi, bet 
jie nekreipė į mano žodžius jo
kio dėmesio.

Po pusvalandžio atvyko du 
karininkai ir ėmė telefonu su 
kažkuo kalbėtis. Po. valandos 
kambarėlis buvo pilnas polici
ninkų, bet jie, atrodė, nė vie
nas nenorėjo imtis atsakomy
bės. Tiktai 21 vai. atvyko in
spektorius kalbąs angliškai ir 
prašė, kad aš pasiaiškinčiau”.

IKI PASIMATYMO... 
KGB POŽEMIUOSE

“Po 15 minučių, lydimas 
dviejų policininkų, buvau taksi 
nuvežtas į policijos Nr. 6 būs
tinę. čia prasidėjo oficialus ap
klausinėjimas. Iš pradžių klau
simai buvo bendri, bet paskui 
policijos inspektorius norėjo 
man įrodyti, kad aš maišausi į 
man nepriklausančius reikalus. 
Rašytojų atvejąs priklauso iš
imtinai Sov. S-gai, ir niekas 
kitas neturi teisės į jį kištis. 
Aš jam atsakiau, kad šis rei
kalas liečia ir mane, nes tai pa
žeidimas žmogaus teisių, kad 
kiekvienas žmogus turi teisę 
turėti skirtingą nuo valdžios 
nuomonę, kiekvienas turi tei
sę ją skleisti ir visa tai yra ga
rantuota žmogaus teisių dekla
racijoje, kurią pasirašė ir Sov. 
Sąjunga. “Kaip tik šioji dekla
racija duoda man teisę veikti, 
kaip aš veikiu”.

Policijos inspektorius, atro
do. nerado kitų argumentų, ir 
aš tęsiau savo kalbą, tvirtin
damas, kad ir gen. Gregorenko 
platinęs lapelius ir dėl to ne
turėjęs jokių nemalonumų. Pa
klausė: "Iš kur tu tai finai?” 
—“IŠ Times” atsakiau. Jis man

(nukelta t 8 ml.)



ŽMONtS KURIUOS IŠAUGINO NEPRIKLAUSOMA LIETUVA (3)

Mes neturime ne vieno istoriko tokiam darbui
GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldokas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. I čia virtos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantie# ar atvykusieji į VVaterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai 34 Green Street, 
Waterbury, Conn^ Telef. (202) 754-9995.

Svetimieji, bet ir tie savieji, ku-

tos gali nuoširdžiai suomiams 
pavydėti jų heroizmo 1939-40 
žiemos kare. Jie stojo priešin-

jie turėjo, ar tūrėtų tokį darbą ' PARDUODAMA. Vaistų LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis mto. reumatizmo. Labai pelninga {manė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O, Box 9112, Newaric, N J. 07104.

PROF. IV. Uždavinys yra 
sunkus, ikišiolinėmis mūsų sąly
gomis tremtyje, sunkiai įmano-

Neplėtodamas tos minties

leidiniais yra užverstos ir lais
vojo pasaulio bibliotekos. Jų 
galima lengvai įsigyti knygy
nuose. Šituo atžvilgiu Vilniaus 
akademija ir “Kapsuko” univer- riaus Bobrikovo 
sitetas Vilniuje yra nepalyginti 
veržlesni už kitados kai kurias 
mūsąsias įstaigas nepriklauso
moje Lietuvoje. Juk Vytauto 
D. bibliotekos viename kamba
ryje iki palubių liko prikrauta 
įvairių fakultetų mainam skir
tų raštų ir žurnalų, kurių šian
dien ir Vak. Europos bibliote
kose, deja, su žiburiu vis rei
kia ieškoti...(!)

Ar mes galime pajėgti šian
dien duoti tokį efektyvų ir sa
vą “antidotum”, kuris pasiek
tų mūsų tėvynės lietuvių ausis? 
Tam dideliam darbui reikia ne 
tik atsidėjusių, pasiruošusių

- žmonių, bet ir stambių lėšų. "
Tremtyje turime gausius bū

rius Lietuvos istorijos mylėto
jų. Tai yra džiugus faktas. Ir 
mūsų periodikoje yra daug sa
vą praeitį liečiančių straipsnių.

, įmingu konstatuoti, kad, be
svarstant mūsų tautos ir valsty
bės laisvinimo rūpesčius, gana 
daug dairomasi į žymius net to
limos, jau seniai pradingusios 
praeities didžius įvykius. Kar
tais betgi atrodo, jog ir mes 
pradedame "pertempti", kitu 
atžvilgiu "perrašyti" savo tau
tos didingus žygdarbius, kad jie 
dar labiau atliktų savo funk-

nuę pavyzdį. Du 19-tojo am
žiaus gėlo jie juk neturi turtin
gos istorijos, nebent tik rusifi-

nužudymą
(1898) galima būtų paminėti.. 
O vistik visos trvs Baltiios tau-

ir pelkės nebebuvo kliūtis prie- ktabtejimm aftraįMi* Jeigu ma
žo tankams. Suomių šiandieni- note, kad tietu^ų Visuomenė 
nį ar artimos praeities heroiz- turėtų tam reikalui sudaryti 
mą parodo, be kitko, V. Linno 
“Nežinomas kareivis — Kareli
jos kryžiai”. E to romano, ku
rio titule yra žodžiai “patriotai 
kovoja už savo žemę”, yra pa
darytas ir filmas ir opera' ži
noma, ii* mūsų pokario parti
zanų žygiai Lietuvoje užsitar-

Prof. J. Eretas ir prof. Z. Ivinskis studijų savaitėje Vokietijoje.
Nuotr. kun. J. Dėdino

mūsų istorikams materialines 
darbo sąlygas, klausimas kom
plikuojasi. Iki Sol mes netu
rim nė vieno istoriko, kum iš
imtinai tokiam darbui atridė- 
tę. Kai dėl Europoje pasiliku
sių istorikų, ar prie istorijos 
darbo pritapusių, mano žinio
mis, kiekvienas iš jų turi pats 
žiūrėtis, kokiu būdu išsilaikyti 
“vandens paviršiuje”, ar savo 
egzistencijos “balansą” suvesti.

Dr. K. Ambrozaičio apskaity
mu mes turime net keliolika 
viešų ir pusiau privačių fondų 
(“I Laisvę”, 1968, Nr. 42, p. 
48). Akivaizdoje to fakto rei
kia tačiau didžiai apgailestauti, 
kad, pvz., Romoje dabar sėdin
tieji istorikai arba visai neturi 
sąlygų atsidėti moksliniam 
darbui, arba yra priversti sa
vo egzistencijos labui — reda
guoti ir spausdinti ukrainiečių 
istorijos "Monumentą", kurių 
6-sis tomas tuoj turi pasirody
ti ...

Čia nebenorėčiau leistis į il
gus pamokymus kitiems, kaip

nto darbo orgkniiacijos, meto
do ir gtebo klausimu tiktai bū
tų galima daug pasakyti. šiuo 
metu tačiau man rūpi tik sau 
pačiam, įstatytam į būtinas 
darbo aplinkybes, duoti konkre-

siu atlikti, kol dar "laikrodžio 
spyruoklė" nebus išsibaigusi..

no sklinda gandas, kad ruo
šiate išsamų veikalą — Lietu
vos istoriją. Jei tai tiesa, tai 
kaip toli darbas yra pažengęs, 
kada galima tikėtis įdėti į savo 
knygų lentyną storą Ivinskio 
"Lietuvos istoriją"? Su kokiais 
sunkumais susitinkate šiame sa
vo darbo?

Parašyti platesnės apimties 
Lietuvos istoriją yra mano rū
pestis ne nuo šiandien. Gero
ka dalis darbo — ir tai patys 
reikšmingieji mūsų istorijos

beksMo mestis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub". Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dot Persiuntimui pridedama 50<. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P .O. Bok 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue/ Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford AVenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW, P.. B AULAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SU, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni Koplyčia. 423 jkieuopoiilan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, Ev 7-4335.

THEOOORE WOLINNIN, INC. ■— E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

Tautinių šokių šventė Chi- 
cagoje rado atgarsio vietos ame
rikiečių spaudoje — Chicago 
Tribūne, Chicago Sun-Times, 
Chicago’s American. Būdinga 
amerikiečių spaudai, kad pa
grindas ar atrakcija buvo Ni- 
xono dukrų dalyvavimas šven
tėje. Nepatraukė jos dėmesio nė

bei tautos didybes ir jos Inte- paties gubernatoriaus Shapiro

KADA AMERIKIETIS RAŠO APIE LIETUVĄ
SPAUDA

metais, kai minima 50 metų su
kaktis nuo tų kraštų nepriklau
somybės atgavimo, laimėto aud
ringuoju metu, kai Rusijoj cari
nės valdžios vieton atėjo komu
nistinė. Deja, tąda tie kraštai 
išsilaikė laisvi vos apie 22 me
tus, ligi slaptuoju naciiį-sovietų 
susitarimu Hitleris pasigrobė di- 

daug kompleksų ir pasąmonėje cag0 Daity ftews (kuris mus Stalino valion buvo atiduotos 
pasiekė VI. R. dėka). Liepos 6, 
dar šventės išvakarėse, laikraš
čio bendradarbis Norman Ross 
su visu rūpestingumu pažiūrė
jo Į Lietuvą kaip politinę pro
blemą. Straipsnio (“Lietuviai te
besiekia laisvės”) santrauką El
ta taip atpasakoja:

Pažymėjęs, kad tą savaitgali 
žymi dalis Chicagos šimto tūks
tančių lietuvių rodys savosios, 
dabar Sovietų okupuotos šalies 
kultūrinį palikimą, autorius pri
minė, kad tokios šventės ren
giamos kas penkeri metai, ir 
vis Chicagoj. šj kartą jaunimas 
nuo 6 iki apie 25 m. amž., ap-

mo jausmo, jis dar labiau abso>
liutina savo protėvių didžius 
darbus bei žygius. Nelinkėčiau,

tendencija tremtyje dar to
liau būtų vystoma. Tada jau tik-

Laiškas redakcijai
Gerbiamam Darbininko
Moderatoriui
Malonėkite Jūsų laikraščio 

skaitytojams patiekti šią patai-

dalyvavimas bei žodis.
Didžiausia išimtis buvo Chi-

Baltijos tautos, neturėjusios jo
kio palinkimo patekti į tai, ką 
anuo metu Molotovas pavadino 
“garbinga Sovietų Sąjungos šei
ma”. Dabartinei padėčiai api
būdinti straipsnio autorius pri
minė A. Stevensono 1961 me
tais pareikštą nuomonę: “Tai 
kolonijinis pavergimas. Tai aki
vaizdi aneksija teritorijų, pri
klausančių tautoms, kurios ly
giai myli laisvę ir lygiai turi 
pagrindo naudotis teisėm, kaip 
ir Afrikos, Azijos ar Amerikos

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cainbridge 
Mass. t-ranas Vaitkus, laiuotuvių uireKtorius ir oalsamuotojas. Mouernisna 

ainžiai — yra jau mašinraštyje. . koplyčia Šermenims ayKai. Aptarnauja (Jamnriage ir Bostonų.
Tačiau kol reikėjo gana daug ------------------------------------------------------------------------------------------------
rašyti Lietuvių Enciklopedijai FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply- 
ir dar ruošti vis naujus semes
trinius kursus Bonuos universi- teL 277-5604. 
tete, mano rašymas vyko labai 
pamažu. Ypač daug laiko at-ę 
ėmė paskaitų ruošimas. Iki šiol 
un-te esu išdėstęs visą Lietu
vos istoriją iki n pasaulinio ka
ro galo. Bet paskaitų tekstas 
jokiu būdu negali būti galuti
nis spausdintos Lietuvos istori
jos tekstas.

Savo "Lietuvos istorijos išlei
dimo reikalu" esu šį pavasarį į- 
teikęs išsamią promemoriją 
JAV LB Kultūros Fondui (Anat. 
Kairiui) ir ne vien Lietuvių 
Enciklopedija, bet ir kitais stan- , 
dartiniais leidiniais savo žino
mą "markę" turinčia jam J. Ka
počiui. Promemorijoje vra kon
krečiai išdėstyta veikalo struk- .

čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Aųtumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11203;

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 mėtų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-03U0, VVm. H. Siinon- 
son, direktorius. Laidotuvių jstaigos: 119-U4 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar- 

. bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.News nurodymo, neseniai Mask
vos ratifikuota JAV - Sovietų 
konsulinė sutartis netaikoma 
nei trijų Baltijos valstybių te
ritorijoms, hei jų piliečiams.

Išvakarinis Chicagos skaityto
jų dėmesio atkreipimas į lie
tuvių šventę baigiamas tokiais 
samprotavjmąfcf^,

— Tai i ironija, kad -J---------
jų (baltiečių) nepriklausomybės tūra, jo pobūdis, chronologi- Andrius armonas, statybininkas 
„ , . ... _ i-_ ._____ na.uius namus, kuriuos eralima. tuoi ii50 metų sukaktis sutampa su

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (2112) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų .pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų jstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios moKesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL Vlrgmia 6-1800.

cn o., T»ic rvaclrirctvmac ir pilė kitu naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti50 metų sukaktis sutampa SU P ty ų pagal pirkėjo pageidavimus ant, mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam
Visuotinės Žmogaus Teisių De- techniškų dalykų. AŠ labai lin- sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864. 
klaracijos Jungtinėse Tautose kėčiau, kad mano nusistatymas ---------------------------------------------------------------------------- ----------------- -—
paskelbimo 20-ties metų sukak
tim, — deklaracijos, kuri skel
bia, jog tautų apsisprendimo 
teisė yra visų kitų teisių Įgy
vendinimo pagrindas.

— Anot Lietuvos Laisvės 
Komiteto pinhininko V. Sidzi
kausko, “Mūsų kovos dėl apsi
sprendimo teisės baigiamasis is
torijos skyrius dar turi būti 
parašytas”, šį savaitgalį Chica- 
gos lietuvių bendruomenė su

ta svarbų darbą užbaigti rašy- VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvotai! juoda balta (ga- 
ti ir jį išspausdinti rastų mū
sų visuomenėje pritarimo. Ka
dangi mano paskaitos jau pra
deda kartotis, universitetiniame 
darbe susitaupau vis daugiau 
laiko, kurį visa noriu skirti is
torijai rašyti. Tikrai yra atėjęs 
laikas duoti naują ir kritišką 
Lietuvos istorijos veikalą, kuris 
suimdamas visus paskutiniųjų

Ii vykti ir j kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti loto

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina . ■

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS INVESTING CO, INC. —Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Marųuette Rd„ Chicago, III. 60629, (312)) 476-2242 *

Darbininke liepos 17 d., pir
mame puslapyje tilpo anoni
mo korespondento žinia, užvar
dinta: Detroito lietuvių gedulas, išaustais pagal senoviškus pa- 

Ten sakoma, jog didesnė vyzdžius, atliks 20 šokių. Ta 
ašarų priežastis, negu kun. B. Pro8a autorius priminė Roberto 
Dagilio mirtis, buvusi kad vysk. Payne pasisakymą apie lietuvių 
V. Brizgys laikęs pamaldas budies dainas^ kuris rase: “Lie- pasakyti s^etų Sąjungai, kad NB* F. lfetolM WfeC0h6ifi Retotiurijoms Remti Komitetą 

tuvos damos kupinos tokio gro- J nūs. . .
žio ir primityvaus puošnumo, 
kokio man neteko sutikti Va
karų literatūroje, neskaitant 
ankstyvųjų Graikijos salų dai
nų. Jos atrodo tartum būtų kur
tos ankstyvą pasaulio rytmetį 
ir tebėra rasotos”.

angliškai.
Rašęs, matyti, pamaldose ne

dalyvavo.
Sv. Mišias laikė 9 kunigai, 

jų tarpe du nelietuviai. Jos bu
vo laikomos angliškai Visos ki
tos pamaldos bažnyčioje ir ka
puose buvo laikomos lietuvis-

kad anot paskutinio ACEN tilte bite džiugus.

Kalifornijos ir Wisconsin gubernatoriai, už Lietuvą

JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIONO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hilį N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211,
- , — t •*. - EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų,

traukti iš Lietuvos, Latvijos ir nesentai įeijttiigdamaB į Rete> Čių. tt plačiau Žinomų paminė- degtinių, konjakų, midų šventėms bet kitokioms progoms. 
Estijos, ir toms trims taiką my- liucijoffift Betbli Komitetą, 
linčioms valstybėms turi būti

klausomybė”, — taip neseniai fiiiftihko ptftlgMį
kalbėjo Kalifornijos gubemato ResotittcijOffiB Remti Komtte* Ongon

r------------ ---  --------------------- rius Renata Ra«gan, Įsijungda- tartai fitra kotai tai fiMjM tat&ft* mtyt if j
kai. Jas laikė vysk. V. Brižgys. Toliau Norman Ross prmu- mas į Rezoliucijoms Remti Ko- mūsų vettMtaB, o amertktaftų mttO tame Meltė.

Kiek kokių pasauUečių daly- ~ ‘ . - --------- -- ----------- . . -
vavo, manau, niekas neskaičia
vo. Kunigų nelietuvių buvo dau
giau, negu lietuvių, dalyvavo

Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SU Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.

nė, kad Lietuvos, kaip ir kai-.. mitetą. “Padėsiu kuo ir kaip jttngffiyt, kovojąs UŽ Fk tijO 
mynmes Latvijos bei Estijos galėdamas perkeliant Pabaltijo kftžtiį Misvę- Sitto **

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
. maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios

Bent tiuo metu nė viena ki- rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakirtus į

o—, „_o_ -------------------------------- ti apie dabartį. Laisves ilgesio ir ten tinkamai apginant. Jei tiiVtai, bet ateiti dSMML tat bt kMhnttMfo dattto taroje richmond ųill dorais florist, i ne. 126-15 Liberty Avenue Rich-
vienas iš Detroito vyskupų, >r prievartos bodėjimosi dainos jAy.biu Kongresas yra už tai, tia VltaM berete į tatą fta dėl UetttVOB tateHi, kUp kad “ondHin- N Y-Tcl- - mi 1-7702. Krautuvė atidaro kasdien 
lietuvaičių vienuolių dalyvavo dabar nutildytos,- vykdant ar- ReMtitttijehiB Remti Komitetas.
2, gi helietuvaičių, kurių įstai- šios rusifikacijos programą, pū
goje kun. B. Dagilis keliolika mestą tiems kraštams, kai So
mėtų kapelionavo, ir kitų — vietai juos prisijungė 1940 me

tais. Buvo masinių deportacijų.

siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
_____  ___  _____ _ progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 

Į Įėfaijė yra jau* itBiekta Itimė- J0*“1 ^)orIin AUce Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

virš 20.
Jeigu pamaldomis buvo kas Vaikai atimami nuo tėvų, ban- 

nepatenkintas, tai man atrodė kančių skiepyti jiems tikėjimą 
buvo padaryta klaida, kad buvo Dievu. Bažnyčios paverčiamos 

ateizmo muziejais. Gimtosios 
kalbos vartojimas siaurinamas. 
Gyvenimo lygis, jau galėjęs 
varžytis su Skandinavijos kraš
tų gyvenimo lygiu, nusmukdy
tas ligi skurdaus sovietinio gy

jimų. Retoiiucljoms Remti Ko- 
mtteto revoliucijos uetuvos lais
tės reikliu privedimą JAV-bių

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ-BRUZINSKŲ SIUNTINIŲ IŠTAIGA atlieka 
visus patarnavimus siunčiant dovani; siuntinius j Lietuvą. Užsakomi Hohner 
akordeonai, daniški maiste siuntiniai,. SSSR gamybos automobiliai bei ki
tos prekės. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai gauti 
paštu.' 370 Union Avė., Brooklyn, N.Y. 11211; TeL EV 4-4952,

parinkta ne ta bažnyčia, kur 
velionis buvo kasdieninis lan
kytojas, o ta, su kuria jis ma
žai ką bendro turėjo, kurios 
klebonas buvo išvykęs ir grįžo 
telefonu iššauktas tik laidotu
vių
kam išsiaiškinti su Kurija, kas Bet. pusantro milijono Vaka- 
ir kokias pareigas atliks. Parei- ruošė gyvenančių baltų, sako

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaon 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

išvakarėse, kad nebuvo venimo lygio...

Ir visomis išgalėmis jungsimos 
į šį žygį. Rezoliucijoms Remti 
Komitetui reikia ir visų galimų

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienu siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam Stabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mos turime didelį 
pasirinkimą {vairių siuntiniams daiktų geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pu mus gausite visko, ką tik Jūs norėsite siųsti draugams

ti Komitetas, Post Office Box ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
77048. Los Angeles, CaUfomia P-y*

kalais rašyti: Rezoliucijoms Rem

čiai, o ne Kurija ar parapijos saugo, ką gali, iš savo tradici- 
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TYBIŲ PREZIDENTO PRO- 
KLAMACUAr pasirašyt* L. B. 
Johnson Kepo* 10 ir paskelbta 
(lapo* 15 

Whereas the joint resolution 
approved July 17, 1959 (73 
Stat 212) authorizes and re- 
ųuests the President of the 
United States of America to 
issue a proclamation each year 
designating the third week 
in July as “Captive Nations 
Week” until such time as free
dom and independence shall 
have been achieved for all the 
captive nations of the worid; - of fundamentai human rights 
and 

Whereas human 
national independence,

L*Mcmtti <V*rtto lteDAKCINt KOMISIJA. 
EGtfDlCGita NORMltfGtl StHllDMllBl

aatertams prafMt. pMlra&tl Mtralpenlal mbOtlnal
mb!Jom vf tMrtnl žf fsdslccl ibMtttka.

Paminėta pavergtą tautų savaitė
Pavergtos tautos yra antro- nusikaltėliai dalinosi Baltijos 

jo pasaulinio karo nusikaltimų 
išdava. Paprastai prie tų nusi
kaltimų tepriskiriami m asiniai 
žmonių žudymai, ypač žydų, 
apie kuriuos daugiausia kalba
ma ir rašoma. Nuolat pabrėžia
mas vokiečių nacių žiaurumas. 
Nusikaltėliai vis dar tebeieško
mi, tebegaudomi ir teisiami. 
Norima ne tiktai nepalikti nė 
vieno nenubausto kaltojo, ne 
tiktai atsiteisti dantimi už dan-

valstybėmis, Sumnija ir Rumu
nija, abu drauge puolė Lenki
ją. Hitleris skelbė, kad eina 
“vaduoti” Lenkijoje pavergtų 
vokiečių, o Stalinas — ukrai
niečių ir gudų, bet nei vienas 
nesakė, kad jau buvo pasidali
nę tomis ir kitomis žemėmis. 
Kodėl šiandien Sovietų Rusi
jos vadovybė nepasmerkia to 
nusikaltimo ir neišleidžia iš sa
vo nagų užgrobtų žemių ir pa
vergtų tautų?

Priežastis paprasta: bolše
vizmas savo grobuoniškumu to
li pralenkia buvusį carizmą. So
vietų Rusija šiandien yra pati 
didžiausia ir plėšriausia impe- 

jonų žmonių Europoje dar te- rialistinė — kolonialinė vąlsty- 
bekrattjuoja.

Sovietų Rusija nėra mažes
nis žmogžudys už buvusią hit
lerinę Vokietiją. Pastarosios 
nėra jau virš 20 metų. Pokari
nė demokratinė Vokietija yra valstybių ir valstybėlių. Seno- 
daug padėjusi pastangų surasti 
ir nubausti hitleriniam nusi
kaltėliam. Ką iki šiol padarė 
Sovietų Rusija saviem žmog
žudžiam nubausti? Paskelbė, 
jog tai buvo Stalino nusikalti
mas, reabilitavo kai kuriuos 
nužudytus, kuriem tai nei šil
ta nei šalta, paleido kelis nu
kankintus invalidus kaip šmėk
las — ir viskas. Žiaurus bol
ševikinis režimas nepasikeitė. 
Masės žmonių tebekenčia ver
giją ir persekiojimą. Bet apie 
tai tylima, lyg Rusijoje nužu
dyti! žmonių kraujas būtų ki- kiek yra pavergtų ir naikina- 
toks tik dėl to, kad žudė ru- mų nerusų tautų Kaukaze, Tur
sai bolševikai, o ne naciai vo- kestane, Kazakstane, visam Si- 
kiečial Šie siautėjo apie de- bire. Kas ir kur kelia balsą 
šimtį metų, o anie tebesiautė- prieš šią vergiją?
ja jau virš penkiasdešimt me- Paveiktų tautų savaitė ir 
tų. Ir aukų skaičius nepalygi- šiemet JAV prezidento John-

ti kiek žydam pralieta kraujo, 
žaizda laikoma negyjanti ir 
nebeužgydoma. Tačiau tai ne 
vienintelė praėjusio karo pa
daryta žaizda. Apie 100 mili-

bė. Tai yra taip pat praėjusio 
karo palikimas ir nedovanoti
nas nusikaltimas.

Pokario laikais gavo nepri
klausomybę daugybė naujų

sios kolonijos beveik visai iš
nyko Afrikoje ir Azijoje. Is
torijoje niekados nėra buvę 
tokio didelio, masinio išsilais
vinimo. Bet nėra buvę ir tokio 
didelio prieštaravimo bei melo. 
Sovietų Rusija prikiša kitiem 
kolonializmą ir grobimą, gi per 
tą laiką yra užgrobusi Baltijos 
•valstybes, suomių Kareliją, ru
munų Besarabiją, rytinę Prūsi
ją, vergais satelitais yra pa
vertusi Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją,. Bulgariją, Rumuni
ją, rytinę Vokietiją. Be to,

žmonių kaulais nuklota ne tik 
visa Rusija, bet ir rytinė Eu
ropa ir Arijos dalis.

Antrasis karas buvo pradė
tas Stalino ir Hitlerio sąmoks
lu — slapta sutartimi 1939 
rugpiūčio 23. Abu tarptautiniai

skelbta liepos ,15. Galėjo ši 
proklamacija būti ir aštresnė. 
Nemaloniu atsitiktinumu tas 
pats prezidentas tą pačią lie
pos 15 atidarė ir tiesioginį oro 
susisiekimą tarp New Yorko ir 
Maskvos...

A GIEDRIUS

NEW YORKO GUBERNATO
RIAUS PROKLAMACIJA, pa* j 
rąžytą Nikon A. Rockafallar Ir | 
jo sekretoriau* Alton G. Mar- 
shall, paskelbt* liepos 14

The fate of the peoples un- į 
der Communism remains a 
deep concem of all men com- 
mitted to the liberty and in- 

1 tegrity of each individual 
human being.

The resiliency of the human 
spirit is ezemplified current- į 
ly by the welcome efforts of 
the Czechoslovak people and 

> goveroment to assert anew 
their humanist and democratic 
tradition. The greater free
dom of the Czechoslovak peop
le can be a threat to no one, 
and it is compatible with the 
security of everyone.

Over the past decade, the 
Communist world has moved 
with startling speed away from - 
a unity that once appeared 
wholly monolithic. Within

throughout the world;
freedom, Now, Therefore, L Lyndon 

and B. Johnson, President of the
justice are fundamentai rights United States of America, do 
of all peoples; and

Whereas the enjoyment of 
these rights, to which all peop
les justly aspire, remains se- 
verely limited or denied in ma
ny areas of the world; and

Whereas the United States Lord nineteen hundred and Ccmmunist nations, there ap- 
of America, in keeping with the sixty-eight, and of the Indepen- pear the intellectual ferment

and political unpredictability 
of a new generation of leaders; 
the people are finding / ever

hereby designate the week be- 
ginning July 14, 1968 as Cap- 
tive Nations Week.

In Witness Whereof, I have 
hereunto sėt my hand this lOth 
day of July in the year of our

bolder ways to assert their 
own minds.

In the lašt analysis, our po- 
wer in the world critically de- 
pends on our commitment to 
the progress and freedom of 
all peoples. Peoples everywhere 
look to us for leadership in

bringing about their liberation 
and independence and in re- 
storing the enjoyment of their 
religious freedoms.

We Americans are proud 
that many refugees from op- 

| pressed countries have found 
į asylum in the home of the free. 

We have benefited from their 
ccming. They have become 
valued neighbors, lovai and 
industrious contribution to

Į our national life.
In a d’vided world, the fu

ture of their fellow men in the 
Captive Nations mušt be the 
concem of free peoples every- 
where.

N0W, THEREFORE, I, Nel- 
son A. Rockefeller, Governor of 
the State of New York, do 
hereby proclaim July 14-20, 
1968, as 
CAPTIVE NATIONS WEEK 
in New York State.

principles on which it was 
founded, has sought consistent- 
ly to promote the observance

dence of the United States of 
America the one hundred and 
ninety-third.

REZOLIUCIJA NR. 374, sena- I 
toriaus Thomas J. Dodd ir kt. 
senatui įteikta liepos 15

Šen. Thcmas J. Dodd kreipė
si į pirmininkaujantį, kad siūlo 
rezoliuciją, kuria senatas pa
tvirtintų iš naujo savo paramą 
Pavergtų Tautų Savaitės tiks
lam ir užtikrintų pavergtas tau
tas, jog Amerika teberemia jų : 
pastangas kovoje dėl valstybi- ’ 
nės laisvės ir žmogaus teisių at
gavimo. Pažymėjo, kad rezoliu
ciją remia taip pat Nebraskos 
šen. Čurtis, ColOrado šen. Do- 
minick, Arizonos šen. Fennin, 
Wyomingo šen. Hansen, Nebras
kos šen. Hruska, Ohįo šen. Lau- 
sche, Iowa šen. Miller, Illinois 
šen. Percy, Pennsilvanijos šen. 
Scott, S. Carolinos šen. Thur- 
mond, New Yorko šen. Javits, 
Connecticut šen. Ribicoff.

REZ. 374
Whereas recent events in 

Czechoslovakia and Poland and 
other countries in Central 
Europe, and the growing evi- 
dence of intellectual dissent

NEW YORKO MIESTO MAJO
RO PROKLAMACIJA, pasira
šyta John V. Lindsay

Liepos 16 Lindsay pavaduo
tojas Timothy W. Costello pri
ėmė miesto valdybos patalpose 
Pavergtos Europos Seimo at
stovus, dalyvaujant atitinkamų 
kraštų vėliavom ir organizacijų 
atstovėm, apsitaisiusiom tauti
niais drabužiais. Costello per
skaitė proklamaciją ir ją įteikė 
seimo pirmininkui dr. George 
M. Dimitrovui:

WHEREAS: The CongresS 
of the United States by una
nimous vote passed Public Law 
86-90 establishing the 3rd week 
in July of each year as Cap
tive Nations Week and invit- 
ing the people of the United 
States to observe this week 
with appropriate prayers, cer- 

o’ emonies and activities express- 
ing their sympathy with and 
support for the just aspirations __ _  ___  _
of captive peoples for freedom United States for Leader- 
and independence, and ^įp įn attaining their freedom

WHEREAS: The people of an(j independence, 
Eastem and Central Europe as N0W THEREFORE I 
well as those in other parts johN V. LINDSAY, Mayor of

invited appropriate observance 
by the American people; and

Whereas the year 1968 has, 
in addition, been designated 
Human Rights Year by the 
United Nations; Now therefore 
be it

Resolved, That it is the sense 
of the Senate that our obser
vance of Captive Nations Week 
this year should be reinforced 
by our assurance to all the 
peoples of the captive nations 

i that American Congress and 
j the American people are not 
Į indifferent to their plight, 

būt that, on the contrary, we 
watch their struggle for the 
restoration of their national 
freedom and of their basic 
human rights with the great- 
est sympathy and admiration; 
and that it is our fervent hope 

i that these peoples, who have 
suffered so cruelly in the post- 

■ war years, wfll in the years to 
come be permitted to deter- 
mine their own future without

and nationalist ferment in the 
Soviet Union itself, call for a 
reaffirmation of American sup- 
port for the right of men and 
nations to be free;

Whereas the President 
the United States, acting 
the basis of a resolution 
acted by the unanimous vote 
of the United States Congress, 
has, each year since 1959, de
signated the third week of July the threat of eztemal interven- 
as Captive Nations Week, and tion.

of 
on 

en-

Ir vieną kartą, kapodama se
ną pušinį kelmą, kažinkaip ne
nutaikė ir kapštelėjo sau į basą 
koją, į dešiniąją leteną. Kaip 
davė į tarppirštį, tai kone į pu
sę pėdos įvarė.

— O, Jėzau, Petrai! — su-

se kalėjime užmušta atmintis, 
ir vėl pasijuto jisai savo parei
gose, jau daug metų neprakti
kuotose. 0 Elzbieta žiūri į jį ir 
nesupranta to jo sumanumo ir 
rūpestingumo. Paskui sako:

— Nereikia, Petreli. Aš nie-

of the world are being denied 
fundamentai human rights in 
pursuing their own destiny; and 

WHEREAS: The desire for 
liberty and independence by 
the overwhelming majority of 
peoples in these conąuered na
tions constitutes a powerful 
deterrent to tyranny and ag- 
gression; and

WHEREAS: The freedom- 
loving peoples of the captive 
nations look to the people of

the City of New York, DO 
HEREBY PROCLAIM the week 
of July 14-20, 1968, asoje Lietuvoje

RETAS KAS TURIM 
ŠALDYTUVĄ

Tiesos redakcija pradėjo laik
raštyje viešas diskusijas apie 
tai, iki kelintos valandos Vil
niuje turėtų būti sekmadieniais 
atidarytos maisto parduotuvės. 
Įvedant 5 darbo dienų savaitę, 
tas parduotuves sekmadieniais 
pradėjo uždarinėti 2 vai. po 
pietų, ir tik kai kurios lieka at
daros iki ’5 ar net 7 vai. Gy
ventojai sekmadienį išvyksta į 
paupius ar pamiškes ir nebe
gali suspėti grįžti maisto nusi
pirkti. O iš anksto prisipirkti 
negali, nes, esą, “retas kas tu
rim šaldytuvą”.

Ryšium su tokiu pareiškimu 
iškyla mįslė — kodėl gi retas

in New York City, and call 
upon our citizens to observe 
this week by offering prayers 
and dedicating their efforts 
for the peaceful liberation of 
oppressed and subjugated 
peoples all over the world.

jaunimas, kad šilius ne viso 
proto. Tas kalbas perėmė ir ki
ti. O tuojau ir užuojauta Elz
bietai: įkišo galvelę kaip į tvo
rą — visą amželį vargs!

Daugiau ir daugiau ausų pa
siekė ta pasaka. Jau ir abejo
nės neliko, kad šilius __ nei\ riko moteris, nusitvėrė už per- kur nenoriu ir daktaro neno-
šioks, nei toks... Vargšė Elz- kirstos pėdos ir atsisėdo. riu. Kiek taip pagyja be dak

taro. Tu taip gerai apriša! — 
po kelių dienų ir būsiu sveika.

— Susiūta tikriau sugytų, ir 
rando neliktų, — sako jisai.— 
Aš einu pas svainį arklių.

— Neik, Petrai. Aš verksiu, 
kad eisi Matysi, kad nereikės kas teturi šaldytuvą dabar, 
daktaro. Tavo ranka bus man kai net čia pat, Alytuj, yra di-

šioks, nei toks... Vargšė Elz- kirstos pėdos ir atsisėdo.
Metėlė! Įpuolė kaip muselė į už kelill žingsnių šilius pynė 
išrūgas. Vargas su tokiu vyru, gurbą. Atbėgo į žmonos balsą,

(5) ryje ir išmokau. Daug žmonės j^p mažu vaiku! O kas ten žiūri — per rankos tarppirš-
Kai užaugau, paprašiau tėve- moka dainų. dar fino, kaip juodviejų ve- pirščius eina kraujai! šilius
Ko, — O tu, Elžbietėle, ar daug lėnėlėje! Gal kasdien ašaras ry- krūptelėjo ir, lyg iš miego at-
kad nušertų man bėrą žir- moki? ja moteriškė. Neveltui kartai* sibudęs, akimirką stovėjo, pas-

ir tokias dainas dainuoja, kaip kui staiga tarė:
— Palauk!
Ir įbėgo į vidų. Iš ten išsine

šė baltų skudurėlių ir minkštą 
rankšluostį.

— Nebijok, ElzMetėle, — 
ėmė raminti moterį. — Būsi 
sveika. Atsiimk dabar savo ran
ką — tegu dar nuteka kraujo, 
kad išsivalytų žaizda.

kad nušertų man bėrą žirge
lį 
ir išleistų pas mergeles joti.
Kai nušėrė man bėrą žirge- dainuo&au — visų neišdai- 

- Ij* . . nuočiau.
siuntė liepė į karmų joti. — nuostabi moteris, Elz- 

Elžbietėle, kokie nuosta- bietėle.
bū* žodžiai!... Dainuok, dai
nuok.

Kad aš jojau per Vilniaus . .
miesteų _ Pasiklausyk, aš tau dar padai-

stovi, žiūri trys būriai mer
gelių.
Nežiūrėkit į mane, mergelės: 
aš bernelis — jaunas karei
vėlis.
Tviska blizga prie šalies kar
delis, 
aukštai žėri mano kepurėlė..
— Ta daina — kaip sap- susitaria po kelis ir eina pasi-

— Gal šimtą, gal daugiau.
— Ar tiek daug gali atsimin- ta piemenėlio daina:

ti? Ašaros per veidus krinta,
— Galiu, Petreli Dieną nak- beveik kasdien vėju minta— 

kas gal apsakyti, 
kaip sunku ganyti!
Ir gano, ir saugo savo vyrelį, 

kaip mažą vaikelį, kaip bandos
— Ką tu kalbi, Petreli! ėrelį. Ir saugos, ir ganys, kol 

Man drovu, kai tu taip šakai.. gyvos akys...

netaip... arba koks randelis gi šaldytuvas — ne importinė 
— po miestus, po vestuves ba- prekė. Tiesa, Alytaus “Snai- 

bet mažiems bu- 
geriau. Kaip ty- 
diskusijų metu

VATIKANO IR LIETUVOS 
KOMUNISTŲ DIALOGAS

Elta-Press, Romoje italų kal
ba leidžiamas biuletenis, pa
skelbė apie vykstantį “dialo
gą” tarp katalikų Bažnyčios ir 
komunistų Lietuvoj. Plačiai 
“atšifruoti” Adriano Guerra, I- 
talijos komunistų dienraščio 
bendradarbio straipsniai — re
portažai kuriuos jisai parašė 
prieš kiek laiko paviešėjęs Lie
tuvoj ir vilniškių “dialogo” da
lyvių “priinformuotas”.

Straipsnyje atskleidžiama, 
kas iš Vilniaus tame “dialoge” 
-dalyvauja. Būtent, Justa* Ru
gieniu* (komi**ra* kulto reika
lam tvarkyti), Vlada* Niunka 
("Komunisto" redaktorių* ir

sa nevaikščiosiu — pajuokavo, gės” mažutės, 
šilius nusileido.
Dabar jo dėmesys kitur nu

krypo. Pradėjo dairytis į visas 
puses, lyg ko ieškodamas. Ir

Paskui suspaudė leteną, ap- vėl pasikūrė jo į Elzbietą.
nuosiu vyniojo baltu skudurėliu, iš — Kitaip žiūri, Petreli? Ar turbiną, kuri viena pagamina

ir ii dar dainunia n iicai . ^° patylo- viršaus — rankShiosčiu. Sutvar- tu manai kad man blogai bus? elektros 25 kartus daugiau, ne-
mis guodė Elzbietą, o ji nė vie- žaizdą, išnešė iš velėnėlės Ne, ne, nebus, nesirūpink. Ta- gu būdavo pagaminama “visoj 
nu nei vienu mostu ne- antklodę, patiesė ant žemės, pa- vo ranka gera. Tu taip moki... buržuazinėj Lietuvoj”... Taigi

x ‘ 1 __ pikui. Elžbietėle, už gerą elektros bado nėra, turėtų bū-
žodį. Aš tikiu, kad bus gerai, ti ir pigi Maža to. Tuo pačiu 
Tiktai pirmiau kelias dienas pa- metu paskelbė, kad Mažeikiuo- 
sisaugūd, kad žaizda užsitrauk- se statoma kompresorių šaldy
tų. 0 dabar pabūk ramiai. Už- tuvams gamykla, kuri netrukus 
snūsk, jei nori. Aš Imsiu čia pradėsianti gaminti kasmet po 
pat

Jis paėjo galiuką į šalį ir vėl varna. Taigi viskas suplanuota 
pradėjo dairytis, vienur ilgiau, mOžinišlni mastu. Ir vis dėlto pagal Gallupą opinijoje vertina- 
kitur trumpiau akimis sustoda- “retas kas turim šaldytuvą”, ma labai nepalankiai 52 proc.. 
mas. ' ' *• ‘

Taip staiga grįžo jam kadai- (Bu* daugiau)

tams tai dar 
čia, tų pačių 
buvo paskelbta, kad čia pat, ne
toli nuo Vilniaus paleido į dar
bą nauja elektros gaminimo

klausosi, gėrisi ir stebisi.
išsidavė,, kad būtų nepatenkin
ta. “Gal ir gerai jai?” pagaliau 
spėjo žmonės. “Jau metuose iš
tekėjo, o čia vyras — tik vy
ras. Neviena našlaitė.”

Labiau pradėjęs senti, Šilius 
nas, Elžbietėle, ~ gėrisi Šilius. slapstydami pasiklausyti, ką dar tylesnis pasidarė. Elzbieta

dėjo priegalvį ir pagelbėjo 
moteriai persikelti ant tos an- 
klodės. Po sužeistąja koja paki
šo sugumuliavęs kitą antklodę.

— Taip geriau. Elžbietėle: 
netaip smarkiai tekės kraujas,

. . greičiau sukrekės. Bet žaizda la-
— Iš kur tu surinkai tokiu* žo- Elzbieta dainuoja, ką juodu kur tik galėdama jį vadavo, net bai didelė, žmonele. AŠ many- 
dfius? Kas tave išmokė taip kalba. Nugirsta ir stebisi: tos karklų dažnai parnešdavo iš pa- čiau, kad reiktų vežti tave į 

kalbos labai keistos. Kartais jis mituvio. Tik pynimo nemokėjo, miestą pas gydytoją, arba čia
— Motinėlė mane išmokė. B- taip nukalba, kaip mažas vai- kaip jis. Dabar ir malkas ji pati jį pašaukti — susiūtų žaizdą, 

mokau ir iš kitų. Dainavau bū- kas ... Ir pradėjo šnibždėti kapojo.

Kai ramus ir garsus vakaras, 
artimesnieji kaimynai nugirsta 
Elzbietą dainuojant Nugirsta 
ir kalbantis. O jaunimas kartais

Ša* cMegata* Romoj, Edvar
dą* Juozėna* (adresas Romoj: 
Via Gregorio VII, nr. 221). Pir
majame biuletenio puslapyje 
parodvtos ir jų visų fotogra
fijos šalia montažo, simbolizuo
jančio religijos padėtį, esančią 
šalia neva vykstančio “dialo
go”. (E)

milijona kompresorių šaldytu-
— Vyriausio toismo vaikio

dainuoti?
Ar ne todėl, kad planuojama labai palankiai 36 proc. Nepa- 
ne Lietuvai? (Elta) ■ lankomas auga.



DARBININKAS 1968 m., liepos 24 d., nr. 51

Pirmieji V tautines stovyklos įspūdžiai
Tūkstantinė lietuviško skau

tiško jaunimo minia susirinko 
j gražy Rako ąžuolyną V-jai 
tautinei stovyklai, auksiniam 
lietuviškosios skautijos jubilie
jui paminėti.

Sesės
Liepos 9 įvyko iškilmingas 

stovyklos atidarymas. Viena po 
kitos kilo vėliavos.

Štai darnios sesių gretos šau
nios vadovės, vyriausia sese
rijos stovyklos vadovybė. Štai 
ir vyriausia LSS skautininke 
v.s. Malvina Jonikienė pristato 
V-sios tautinės stovyklos seseri
jos vėliavą jautriu žodžiu. Se
serijos stovyklos viršininkė v.s. 
fil. Mega Barniškaitė priima vė
liavą, pasveikina stovyklon su
sirinkusias seses, dalindamas! 
su jomis viltimi artimoj ateity 
iškelti vėliavą Gedimino kalne.

Broliai
Taip pat ir brolija tą pačią 

dieną savo vėliavų aikštėje ati
darė stovyklą. Stovyklos virši
ninkas LSB vyriausias skauti
ninkas v.s. Vladas Vijeikis pa

Vėliavų kalnas V tautinėj stovykloj

V tautinės stovyklos viršininkas v.s. A. Saulaitis ir PLB pirm. J. Ba- 
chunas. Visos šio puslapio nuotraukos G. Peniko. __

sveikino iš keturių kontinentų 
suskridusius brolius. V-sios tau
tinės stovyklos viršininkas v.s. 
Antanas Saulaitis uždegė broli
jos aukurą, iš kurio drauginin
kam uždegti fakelai. Su fake
lais broliai nužygiavo į savo pa- 
stovykles, kur suliepsnojo pir
mieji brolijos laužai.

Akademikai
Skautai akademikai bendrijos 

aikštelėje taip pat iškėlė tri
spalvę, kurią link medžių viršū
nių lydėjo Lietuvos himno gar
sai. Akademinio skautų sąjū
džio pirmininkas v.s. fil. Euge
nijus Vilkas pasveikino susirin
kusius brolius ir seses akade
mikus.

Jūrininkai
V-je tautinėje stovykloje sto

vyklauja ir jūrų skautai. Jiem 
vadovauja j.v.s. Bronius Juode
lis Jų pastatyto švyturio švie
sa, matoma visoje stovykloje, 
ne vienam primena Klaipėdą ir 
uosto švyturį. Netoli stovyklos 
esančio ežero pakrantėje jūri

ninkai įsirengė savo uostą, kur 
vyksta visi jūriniai pratimai.

Oro skautai

Brolijos pastovyklėje stovyk
lauja ir oro skautai. Jų pasto- 
vyklę iš tolo galima atskirti iš 
oro skautam būdingų papuoši
mų. čia ir Lituanicos modelis, 
ir lėktuvo propeleris virš var
tų, lėktuvo formos iškastas iš
puoštas skautiškas stalas.

Broliu pilys
Brolija savo vėliavų aikštėje 

pastatė brolijos medų, ant ku
rio sukabinti visų stovyklau
jančių vietovių herbai. Savo ra
jonus ir pastovykles brolija su
skirstė pilimis. Štai Merkinės 
pilis — Vokietijos ir Anglijos 
skautų; Krėvės pilis — Califor- 
nijos; Trakų pilis — Atlanto 
rajono: Vilniaus pilis — Mont- 
realio; Ariogalos pilis — To
ronto; Kauno pilis — Detroito; 
Pilėnų pilis — Clevelando; Liš
kiavos pilis — Chicagos. Jūrų 
skautų pastovyklė pasivadinus 
Klaipėda, oro skautų — Litua- 
nica, skautų vyčių— Vytis.

Sesių rajonai

Seserija turi keturis rajonus.
Dzūkijos rajonui priklauso: 

Kernavės tuntas—Chicago, Ga
bijos tuntas — Detroit, Neries 
tuntas — Omaha.

Suvalkijos rajonui: Aušros 
Vartų tuntas - C hicago, Ne
ringos tuntas - Cleveland, Ni
dos laivas — Chicago.

BALTIC POWER!
Mūsų visuomenėj ir spaudoj 

ryškėja mintis: Lietuvos laisvi
nimo reikalu perilgai visas vil
tis dejom vien į JAV.

Neseniai pasaulį apvažiavo 
dr. J. K. Valiūnas. Daugely ša
lių jam pavyko per televiziją 
kalbėt Lietuvos reikalais, pa
vyko spaudoje paskleisti žinių 
apie Lietuvą ir jos išlaisvini
mo pastangas. Su Įtakingais 
žmonėmis kalbėjo apie Lietu
vos padėtį, net išgavo iš fili
piniečių pažadą iškelti Lietuvos 
pavergimo klausimą Jungtinė
se Tautose.

Štai kokių išvadų priėjo dr. 
Valiūnas: reikia daug daugiau 
asmeniško kontakto su įtakin
gais žmonėm visuose kraštuose: 
būtina galėt iš karto pristatyt 
atitinkamus dokumentus diplo
matams, kurie kokių nors doku
mentų paprašo; reikia sekti 
tarptautinę politiką ir kiekvie
na proga kelti Lietuvos paver
gimo neteisybę. Reikia ir pini
gų. Trumpai tariant, mūsų veik
la turi būt tarptautinio pobū
džio.

Kiek turim sugebančių pasi
naudot dr. Valiūno patarimais 
ir pasekti jo pavyzdžiu? Turim 
keliaujančių po pasaulį, bet tai 
daugumas turistai. Turistam į- 
takingi žmonės sunkiai priei
nami, o be to, paprastai turis
tai neturi nei noro nei pasiruo
šimo būti diplomatais. Be tu
ristų, turim važiuojančių į įvai
rias šalis biznio reikalais, siun
čiamų bendrovių. Turim moks
lininkų, kurie vyksta į tarptau
tinius suvažiavimus. Yra svetur 
studijuojančią, vienas kitas net 
Taikos Kuopoj. Šie žmonės su
gebėtų būti Lietuvos “ambasa
doriais" ir turėtų galimybių pri
eit prie žmonių aukštose pozi
cijose. Viena bėda: tokių žmo
nių nedaug.

Kiek turim žmonių, sugeban
čių greit ir tinkamai paruošt 
reikiamus duomenis vienu ar 
kitu klausimu’ Afrikos tautos 
mieliau skaito prancūzų kalba, 
Pietų Amerikos — ispanų.

Kiek turim žmonių rimtai se
kančių įvairių tautų politiką ir 
sugebančių iškelti mūsų reika
lą taip, kad jis atrodytų natū
raliai išplaukiąs iš iškilusių po
litinių situacijų?

Retoriški tai klausimai. Ir 
žmonių ir pinigų turim per 
mažai. Reikia dairytis talkos 
“nelietuvių" tarpe.

Artimiausi "nelietuviai,” ku
rie sielojasi tais pačiais reika

Žemaitijos rajonui: Baltijos 
tuntas — Boston, Neries tun
tas—Waterbury, Neringos tun
tas—New York, Neringos tun
tas — Worcester, Palangos v-j a 
— Elizabeth, Šatrijos v-ja — 
Hartford, Aušros d-vė —Put- 
nam, Dainavos v-ja — Roches- 
ter, Žemaitės d-vė — Philadel- 
phia, Palangos tuntas — Los 
Angeles.

Aukštaitijos rajonui: Šatri
jos tuntas — Toronto, Širvin
tos tuntas — Hamilton, Nerin
gos tuntas Montreal, Žalgirio v- 
ja — St. Catherines, Simano 
Daukanto v-ja — London, Ru
giagėlių d-vė—La Salette, Mai
ronio d-vė — Vancouver. Visi 
vienetai iš Kanados.

Stovyklauja šie dvasininkai: 
kun. v.s. J. Vaišnys, S.J., tau
tinės stovyklos dvasios vadas, 
kun. ps. A. Kezys, SJ, seserijos 
stovyklos dvasios vadas, kun. s. 
J. Pakalniškis, brolijos stovyk
los dvasios vadas. Brolijos ra
jone taip pat stovyklauja kun. 
s. S. Kulbis, SJ, iš Kanados, ir 
evangelikų skautų dvasios va
das v. s. A. Trakis.

Tėvynės diena
Liepos 13 šeštadieni, tauti

nės stovyklos stovyklautojai pa
minėjo Tėvynės dieną. Didelėn 
aikštėn atžygiavo tvarkingai su
sirikiavęs visas stovyklaujantis 
jaunimas. Plazdėjo įvairių vie- 

lais, tai latviai ir estai. Tačiau 
bendra veikla, kuri vyksta jau 
nuo seniai, ypatingų rezultatų 
neduoda. Rengiami bendri kon
certai, parengimai, minėjimai 
— bet kiekviena grupė dau
giausia domisi savo žmonėm. 
Gal mes per panašūs, kad vie
ni kitus užintriguotumėm?

Politikoj kartu dirbama Pa
vergtų Europos Tautų Seime, 
bet ir iš to veikimo įspūdis, kad 
kažkaip kiekviena tautybė dir
ba atskirai.

Trim tautom atskirai kreip
tis į visas pasaulio šalis neįma
noma, o dar svarbiau —neiš
mintinga. Lietuvos reikalo at
skirai nieks neklibins — jei 
vaduojam Lietuvą, norom ne
norom turim vaduoti ir Latviją. 
Užtat būtina galvot, kaip galė
tumėm sujungti jėgas. Tačiau, 
jeigu iki šiol tos jėgos natūra
liai nesusijungė, gal turimuo
se rėmuose ir neišmintinga bū
tų “per nevalią" kokios bend
ros veiklos norėt.

Kviečiu pagalvot apie lietu
vius, latvius ir estus, kurie dar 
nepajungti žmogaus teisių rei
kalavimui pavergtiems savo tau
tiečiams. Y'ra nemažai žmonių, 
kurie tradicinėj mūsų veikloj 
nemato vertės, bet tikslo svar
bos neneigia. Yra kitų, kuriem 
į darbą įsijungti trukdo per 
silpnas tėvų kalbos mokėjimas. 
Prie pastarųjų galima priskai- 
tyti ir nemažai svetimtaučių 
sukūrusių šeimas su lietu
viais, latviais ar estais, šie ir
gi mielai prisidėtų, jei turėtų 
kaip. Bendra baltų organizaci
ja, kurioj būtų vartojama gy
venamojo krašto kalba, bū
tų kaip tik toks vienetas, kuris 
galėtų suburt daug naujų ran
kų mūsų darbui. Nauja organi
zacija galėtų patraukt tuos, ku
rie nori ieškot naujų būdų 
brautis į pasaulio sąžinę.

Teoretiškai tokia nauja bal
tų organizacija skamba priimti
nai, bet kas tokią kurs? Kurt 
nebereikia. Tokia organizacija 
egzistuoja nuo 1965. Per pasku
tinius veiklos metus ji turėjo 
pajamų 12,942.16 dol. Sovietų 
Sąjunga ją jau pažįsta ir spė
jo apšaukti “agitatorių gauja." 
Nors lietuvių visuomenė apie 
šią organizaciją beveik nieko 
nežino, ji kilo iš lietuviuose to
kio plataus atgarsio turėjusio 
lapkričio 13 žygio, New Yorke.

Kalbu apie BATUN'ą.
Elona Vaišnienė

New Haven, Conn. 

netų vėliavos, nešamos šventiš
kai nusiteikusių sesių ir brolių. 
Protarpiais matėsi ir svečių 
— kitataučiai skautai su savo 
vėliavomis. Minios svečių iš ar
timesnių ir tolimesnių vietų pri
pildė aikštės atkrantes. Dan
gun pakilo vienuolika vėliavų. 
Jas palydėjo Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Sveikinimai
Garbės estradoje — visa ei

lė skautų vadovų ir visuomeni
ninkų. Atžygiuojančius viene
tus ir garbės svečius pristato 
per mikrofoną v.s. Flora Kur- 
gonienė. Ji pristato ir atsilan
kiusius kitataučius vadovus. Ri
kiuotė sustoja, susiformuoja. 
V-sios tautinės stovyklos virši
ninkas v.s. Antanas Saulaitis 
perima mikrofoną, sveikina vi
sus, stovyklautojus ir svečius. 
Sveikina ir seserijos vyriausia 
skautininke v.s. M. Jonikienė, 
ir brolijos vyriausias skauti
ninkas v.s. VI. Vijeikis. Taip 
pat stovyklautojus sveikina ir 
ASS pirmininkas v.s. Eug. Vil
kas, PLB pirm. J. Bachunas, 
Vliko atstovas ps. fil. R. Kezys.

Daina ir malda
Toliau sesė Kurgonienė pri

statė stovyklos garbės svečius, 
o po to v.s. Saulaitis įteikė or
dinus asmenim, apdovanotiem 
sukaktuvinių metų bėgyje. 
Skautas Algis Tamošiūnas pa
skaitė pasižadėjimą Lietuvai: 
“Mūsų ir jūsų (likusių tėvy
nėje) viltys išsipildys". Pasiža
dėjimą palydėjo daina “Lietu

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MONOGRAFIJA
Kaip spaudoje buvo skelbta, 

Lietuvių Profesorių Draugija 
Amerikoje sumanė išleisti Lie
tuvos Universiteto Kaune su - 
kaktuvinį leidinį. Tame stam
biame leidinyje (virš 500 p.) 
bus universiteto kūrimosi ir 
veiklos istorija, fakultetų veik
los apžvalgos, senesnių profeso
rių ir žymesnių studentų atsi
minimai, studentų organizazijų 
veiklų aprašymai ir įvairių uni
versiteto įstaigų aprašymai, u- 
niversiteto personalo darbų bi
bliografija.

Monografijos medžiagos pa
ruošimo darbas smarkiai pasi
stūmėjo. Gegužės 5 d. vysk. V. 
Brizgio bute įvyko redakcinės 
komisijos posėdis, kuriame be 
šeimininko dalyvavo šie profe
soriai: S. Dirmantas, P . Čepė
nas, P. Jonikas, J. įMeškaus- 
kas. M. Mackevičius, kun. J. 
Pauperas. J. Rugis ir kun. P. 
Dilys.

Iš vyr. redaktoriaus P. Če
pėno ir įvairių fakultetų apžval
gų redaktorių pranešimų, pa 
aiškėjo monografijos redagavi
mo pažanga.

Pagrindinis straipsnis — Lie
tuvos Universiteto istorija — 
jau baigiamas dr. A. Rukšos ra
šyti. Kai kurių fakultetų apžval
gos jau parašytos ar bus para
šytos iki 1-mo rugpiūčio mėn. 
Kitų fakultetų jau gauti eilės 
katedrų aprašymai. Gauti jau 
ideologinių studentų organiza
cijų aprašymai. Be to, turime 

va brangi”. Tėvynės dienos iš
kilmės baigtos tėvo Vaišnio 
malda. Skautai ir svečiai išsi
skirstė, bet neilgam, tik iki di
dingo bendro laužo.

Pamaldos
Rytojaus dieną, sekmadienį, 

stovyklautojai ir svečiai susi
rinko iškilmingom mišiom, ku
rias atnašavo vysk. V. Brizgys. 
Jam asistavo kun. v.s. J. Vaiš
nys, S.J., kun. ps. P. Garšva, 
MIC, kun. s. S. Kulbis, SJ, ir 
kun. A. Račkauskas. Tuo pačiu 
metu kun. v.s. Ansas Trakis at
laikė pamaldas evangelikam.

Vėl didingas paradas
Po mišių vėl visi susirinko 

didžiojon aikštėn. Vėl didingas 
paradas, lydimas lietuviškų 
maršų. Vėl gražios gretos, spal
vingos vėliavos. Brolis Saulaitis 
dar kartą pasveikino visus. 
Vysk. Brizgiui įteiktas Geleži
nio Vilko ordinas. V. s. Molis 
perdavė eilę raštu gautų svei
kinimų. Dar sveikino v.s. S. 
Kairys, Ozel (latv. s-kas), Wilks 
(latvė s-kė), estas Yudo Jaeri- 
mas, v.s. Mega Barniškaitė, 
buv. seserijos vyriausia skauti
ninke v.s. Ona Zailskienė, buvę 
tarybos pirm. v.s. K. Palčiaus- 
kas ir v.s. E. Kerzonas ir vysk. 
V. Brizgys. Latvių vyriausias 
skautininkas savo sveikinimą 
perdavė lietuviškai. Kitataučiai 
su lietuviais pasikeitė dovanėlė
mis.

Garbės svečių tarpe dar bu
vo — prof. I. Končius, pir
masis vyriausias skautininkas 

atsiminimus prof. V. Tumėnie
nės ir prof. K. Regelio bei 
prof. I Končiaus. Įdomių atsi
minimų atsiuntė ir keli buvę 
studentai. Atsiminimų laukiam 
ir daugiau; jie pagyvins moks
linį veikalą ir padarys jį įdo
mesnį skaitytojams.

Į monografijos ruošimo dar
bą be redakcinės komisijos na
rių įsijungė buvę universiteto 
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Lietuvių tautos kankinių paminklas — šv. Mari
jos Gailestingumo Motinos Aušros Vartų koply
čia, šalia Švento Petro karsto bazilikoje. Romoje, 
jau ruošiama. Kasimo darbai jau baigti, vykdomi 
sienų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami deko
racijų projektai.
Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios 
aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik šian
dien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lietuvių 
vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save, 
savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kankinių 
vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701. W. 68th Street Chicago. III. 60629 

JAV-sc aukos nurašomos nuo mokesrit; (Tas dcduetiblel

v.s. V. Šenbergas, v.s. K. Žilins
kienė—pirmoji vyriausia skau
tininke nepr. Lietuvoje, rajo
nų vadai ir daugelis kitų.

Po sveikinimų visi sustoję 
pakartojo skauto-ės įžodį. Sve
čiai pradėjo skirstytis, su sa
vim išsiveždami tiktai gražius 
įspūdžius iš V-sios tautinės sto
vyklos.

ps. B. Kidolienė

STOVYKLAUTOJUS 
SVEIKINO

Gauta telegrama iš Vatika
no. Šv. Tėvas laimina skautų 
sąjungą, švenčiančią auksinį 
jubiliejų ir vykstančią į penk
tąją tautinę stovyklą.

Amerikos skautų BSA Vyr. 
Skautininkas Barber, pats ne
galėdamas tautinėn stovyklon 
atsilankyti, taip pat atsiuntė 
laišką, sveikindamas lietuviška 
skautiją, švenčiančią savo penk
tą dešimmetį.

Ateitininkų Fed. Vado svei
kinimas:

“Brangūs Skautijos vadovai, 
sesės skautės ir broliai skau
tai, džiaugiuosi atvažiavęs į V- 
ją tautinę stovyklą ir miela 
matyti šimtus jaunų ir gražių 
veidų ir visad budinčių širdžių. 
Aukite ir stiprėkite idealais ir 
darbais, ir visuomet išlikite 
Dievo, Tėvynės ir artimo tar
nyboje. Džiugu matyti stovyk
los vaizdus ir patirti mielą vai
šingumą. Visu nuoširdumu, dr. 
Justinas Pikūnas, Ateitininkų 
Federacijos Vadas".

profesoriai: dr. K. Krivickas, 
dr. A. Plateris, dr. Z. Ivinskis, 
dr. J. Grinius ir dr. J. Girnius. 
Kai kurių pasižadėjusių bend
radarbiauti dar laukiame raštu.

Kurie norėtų parašyti atsimi
nimus ar atsiųsti nuotraukų, 
prašomi kreiptis į vyr. redakto
rių prof. P. Čepėną, 6015 So. 
Francisco Avė., Chicago, III. 
60629.

t
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LOS AMGELKS. CALIF.

atostogos, 
zuoti jaunimą, studentus, kole
gijų ir universitetų dėstytojus

— Rugpiūčio »<L,8 wL ». 
parapijos <alėje bus iškilmingas 
Vydūno minėjimas (100 metų 
nuo gimimo). Paskaitą skaitys 
Australijos lietuvių atstovas An
tanas Krausas. A. Krausas yrą
Australijos

(parūpinti lėšas ir medžiagą).

viškos radijo valandėlės, kaip 
būtino ir svarbaus ne tik in- 
formarinio, bet ir lietuviško

dūno gerbėjas nuo pat 
vos jaunystės. Po ū-jo

— Iš Chicagos šokių šventės 
pranešėja aktorė Aldona Ere- 
laite buvo atskridusi į Los An-

vos jaunystės. Po II-jo karo jis ] 
pats pirmasis susirado Vydūną! 
ijirtMylm ligoninėje. Iš ten jia^ 
Vydūną pergabeno toliau į w 
karas ir rūpinosi juo toliau. Nzg 
seniai A. Krausas savo mokyto
jui Melbourno bendruomenėj

Vydūną

lietuvių Scenos Mėgėjų sambū-

kurį turėjo Chicagojė.
— Kalifornijos Lietuvių die

nai, kuri įvyks Veteranų salė
je Culver City rugsėjo 8, ruo
šiamasi visu kruopštumu. Pro-

suruošė akademiją.
apie 400 lietuvių!

— “Village Lietuva” kūrimas

da pirmyn. Jau yra pasiūlyta

suraožtame birželio įvykių

J. Kaributas ir muzikė Ona

ja bus kylanti filmų žvaigždė 
Jūratė O. Nausėdaitė, šiais me
tais baigusi gimnaziją.

ta. Šiuo metu ten yra karvių 
ganyklos. Labai atitinka visus 
Lietuviškojo Kaimo reikalavi-

vakare renkasi į Marshall High 
School sporto salę kaimynystė
je su parapijos įstaigomis, 2718 
St. George St, Los Angeles.

— Rugpiūčio 19 d. 5 vai. 
vak. iš Australijos atskrenda 8 
Pas. Lietuvių Seimo atstovai. 
Pora dienų pabuvos jie ir. Los 
Angeles.

ir smulkiai ūkininkysteL Netoli 
nuo čia šen. Robert Kennėdy 
buvo nupirkęs net virš 4000 
akrų. Jį nužudžius, našlė pasili
ko tik 800 akrų, o kitus grąži
no savininkui. Senatorius buvo

išsimokėjimui. Dėl sunkaus pa- kur pirkti žemę ir nuo ko pra- 
skoių gavimo ir didelių nuošim- dėti.
čių, o taip pat dėl didelės nuo- — šiuo metu Lietuviškojo 
laidos mokant grynais, reiktų Kaimo organizacinį komitetą su- - 
pirkti grynais pinigais. Perkant daro: A. J. Audronis,-kun. dr.
100 akrų, nereikėtų mokėti P. Celiešius, Petras Sakas, Fe

liksas Karaliūnas — visi iš Ka
lifornijos, prof. J. Kuprionis iš 
Louisianos, Jurgis Strazdas iš 
Mass.; be to, pakviestas žino
mas lietuvių veikėjas A. S. Tre
čiokas iš N. J. ir dar keletas 
iš kitur.

tų tik 3,000 doL, o gal šiek

— Rugpiūčio pabaigoje iš 
Louisianos atvyksta prof. J. 
Kuprionis, didelis “Village Lie
tuva” entuziastas. Jam at
vykus, bus sukviestas pir- A. J. Audronis

žvelgiant į visus laiškus ir žo- 
pirkęs už 23 milijonus dolerių dinius pageidavimus, nuspręs,

Baltimores žinios
šv. Alfonso suaugusių klu

bas liepos 20 turėjo Baltimores 
lietuvių tarpe populiarų vėžių 
vakarą. Dalyvavo gražus būrys 
narių, kurie buvo pavaišinti 
šeimininkių skaniai išvirta kreb- 
sų sriuba ir kitais garbumynais.

Sodalietės, ypatingai madų 
parodos komitetas, šiomis dieno
mis pasišventusiai dirba ir ruo
šiasi metiniam parengimui. Jis 
įvyks šv. Alfonso mokyklos sa
lėje. Rengimo komitetui pirmi
ninkauja Alberta Šalkauskienė. 
Komitetas liepos 12 šv. Alfon
so mokyklos kambariuose ture-.

Scranton, Pa.
visi susirenka į šv. Onos dide
lę ir gražią bažnyčią, kur iš
girsta pamokslėlį savo kalba, 
sugieda kelias lietuviškas gies
mes ir priima palaiminimą su 
šv. Onos relikvija. Liepos 26 iš
pažintis pradeda klausyti 4:30 
vai. ryte.

Daug žmonių atvažiuoja iš to
limų vietų ir praleidžia visą die
ną vienuolyno sode. Pamaldas 
4 vai. laiko lietuviai; 5 vai. — 
italai; 7 vaL — lenkai. Kasmet 
lietuvių būrys yra mažiausias. 
Vienas senas airis vienuolis mu- 
zikas šakė man,' kad iš visų

Tai pirmas ir vienintelis pasio- tautų lietuviai gražiausiai ir 
nistas, kilęs iš Lietuvos.

Tėvas Alfonsas Urbonavičius

Sv. Onos atlaidai
Tėvas Alfonsas Maria Urbo

navičius gimė Žemaitijoj, Tytu
vėnuose 1884. Kaip knygnešys 
buvo suimtas ir areštuotas, ta
čiau paspruko ir 1902 atvyko 
į Ameriką, būdamas 18 metų. 
Apsigyveno pas brolį Scranto- 
ne. Dirbo prie anglies kasyk
los keletą metų. Vieną dieną jis 
užkopė į kalną, ant kurio vir
šūnės stovi šventos Onos vie
nuolynas, ir prašė, kad jį pri
imtų į pasionistų ordeną. Pri
imtas, stropiai mokėsi. 1915 ge
gužės 26 įšventintas kunigu.

Lietuvių svetainės remontas 
gražiai tęsiamas. Valgomajam 
kambary, kur kiekvieną penk
tadienio vakarą lietuviai gali 
pasistiprinti gera vakariene, į- 
dėtos naujos grindys. Taip pat 
įjungtas naujas oro vėsintuvas. 
Tai salės valdybos narių nuo
pelnas vo, kad esąs koks didelė so

joms Rinkus, sulaukęs virš «<>logas, o iš tiesų toks buvo.

švelniausiai gieda.
Pennsylvanijoje lietuviai įsi

sunkia! dirbo lietuvių naudai; kūrė seniai, čia buvo įsteigtos 
yra vedęs virš 1000 misijų; į- Kazimieriečių, Pranciškiečių ir 
kūrė našlaičiais prieglaudos Nukryžiuotojo Jėzaus vienuo- 
namelį; senukams lietuviams— lijos. čia ir pirmutinė lietuviš- 
prieglaudą, ir įsteigė Nukry- ka mokykla atsirado, čia pirmu- 
žiuotojo Jėzaus Seserų Kongre- tinis lietuviškas laikraštis bū
gniją. Iš tikrųjų, kunigas Ur- vo spausdinamas, čia buvo į- 
bonavičius buvo žmonių kuni- steigtos pirmutinės lietuvių pa- 
gas. Paprastas žmogus. Visų rapijos ir draugijos, pastatytos 
vienuolių mylimas. Nesididžia- gražios lietuvių bažnyčios.

Jeigu dar nebuvote Pennsyl
vanijoje, atvažiuokite šią vasa
rą ir pasižiūrėkite, kur pirmie
ji lietuviai gyveno, sunkiai dir
bo, daug padėjo išlaikyti mū
sų tėvynę Lietuvą, siųsdami 
daug medžiagos ir pinigų į Lie
tuvą.

Šiemet kviečiame lietuvius 
praleisti šv. Onos dieną pas mus 
šv. Onos vienuolyne, Scranto-

80 metų amžiaus, liepos 15 buvo Kasmet Scrantone, šv. Onos 
suvažinėtas automobilio ant BaL vienuolyne, kur tėvas Alfonsas 
timore Beltway. Velionis buvo Urbonavičius buvo priimtas į 
susipratęs lietuvis ir dalyvauda- pasionistų vienuolyną ir kur jis 
vo lietuviškuose parengimuose, gyveno, kada įsteigė Nukry- 
Gedulingos mišios už jo vėlę fiuotojo Jėzaus vienuoles, yra 
šv. Alfonso bažnyčioje paauko- vedama šv. Onos novena liepos 
tos liepos 19. Palaidotas Holy 4 vai. popiet yra pamal- 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime dos lietuviam. Vienuolyno sode _ .
liko žm<ma Zuzana, dukra Jane qi<drinkę sykiu su lietuviu ku- ne’ 
ir sūnus Edvardas. nira ir varromninku lietuviai Kun. Klemensai

Jonas Obelinis apeina Kryžiaus kelius. Po to

Visi į

PIKNIKU
KENNEBUNKPORT, MAINE 
gekmadienį, 
rugpiūčio 4 d.

Dienos programa:
11:00—iškilmingos mišios
12MI0—pietūs
3:30—menine programa

Pranciikonai nuoUrdžiai kviečio vigus dalyvauti Hoje metinėje 
Šventėje, pabūti su draugais ir p^įstamms, pailsėti atostogų 
kraite Maine.

HABTFOBD. CONM.
Pavargtų Tautų Savaitė kalboj kaip “Laisvųjų Arų” na-

Connecticuto gubernatorius 
John Dempsey ir miesto bur
mistras Ann Uccelo priėmė pa
vergtųjų tautų delegaciją ir iš
leido atitinkamas proklamacijas. 
Lietuvius atstovavo Birutė Ne- 
nortienė, pasipuošusi tautiniais 
drebučiais, ir Alfonsas Dzikas.

Liepos 14 švč. Trejybės lie
tuvių bažnyčioje buvo specialios 
pamaldos už kenčiančias pa
vergtąsias tautas. Kun. klebo
nas Juozas Matutis pasakė labai 
gražų pritaikytą pamokslą. Da
lyvavo atstovai iš šešių paverg
tųjų tautų.

Po pamaldų atstovai su sve
čiais nuvyko į vietinį restora
ną pusryčių. Pavergtųjų tautų 
adresu pasakyta daug kal
bų. Ypatingai ugningą kalbą pa
sakė inž. Jose Salazaras, kuris 
pabrėžė, kad jei Amerika ir to
liau eis tuo nuolaidų keliu, už 
keletos metų gali sulaukti ka
tastrofiškų rezultatų. Lenkų at
stovas adv. Mališevskis savo

rys propagavo Vid. Europos 
tautų federaciją, kaip atsvarą 
prieš rususTiš rytų ir vokiečius 
iš vakarų. Lietuvių vardu kal
bėjo Zigmas Strazdas. Progra
mai vadovavo Eugenijus Žiurys.

S.

Į IŠ VISUR]

Atitaisymas
S. m. liepos 10 Darbininke nr. 

49, korespondencijoje iš Hart
fordo, apie pagerbimą grįžusių 
iš Vietnamo lietuvių karių pa
sakyta, kad pagerbimą surengė 
klubo šeimininkas A. Mąslaus* 
kas.

Tą pagerbimą surengė ne A. 
Maslauskas, bet Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubas, lietuvių 
Frederiko Sabonio posto nr. 7 
veteranai, talkinant to paties 
posto lietuvių moterų poskyriui, 
ir Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Hartfordo skyrius.

Balčiūnų vedybinė sukaktis
Valerijonas ir Elena Balčiū

nai birželio 29 šventė 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga gražioje jų dukters ir 
žento Liutermozų sodyboje Co- 
ventry, Conn., susirinko būrys 

Kompozitoriaus A Aleksio draugų ir artimųjų. Iš artimų- 
vadovaujamas šv. Juozapo pa
rapijos choras, talkinant Ame
rican Guild of Organists Wa- 
terburio skyriui, sausio 7 para
pijos bažnyčioje surengė didin
gą ekumeninį religinės muzikos 
koncertą, kurio programą atli
ko šešių konfesijų ber devynių 
tautybių muzikai, chorai, daini
ninkai ir instrumentalistai.

Vasario 16 minėjimo iškil
mės bažnyčioje ir akademijoje 
įvyko vasario 25. Jos buvo pra
turtintos šaunia choro progra
ma.

Lietuvos Vyčiu metinėje Sv. 
Kazimiero šventėje choro gie
dojimas taip pat buvo visų iškil
mių papuošalas.

Waterbury, Conn, 
DARBŲ IR SIEKIMŲ 

PUSMETIS

— Jonas Ignatavičius > Ignas, 
atsargos kapitonas, savanoris, 
Vyties kryžiaus kavalierius, bu
vęs ilgametis Biržų policijos va
das, po ilgos ir sunkios ligos lie
pos 20 mirė Clevelande. Palai
dota liepos 23.
— Kun. dr. P. Celiešius ar

kivyskupo John J. Carberry pa
skirtas St. Louis šv. Juozapo lie
tuvių parapijos klebonu, kai iš 
pareigų pasitraukė ir į pensiją 
išėjo buvęs klebonas kun. Z. 
Gelažius. Naujasis klebonas iš 
Los Angeles, Calif., į St. Louis 
atvyksta rugpiūčio 1.

— L Ignatonis mokytojų stu
dijų savaitėje rugpiūčio 18-25 
Dainavoje skaitys paskaitą: !‘Mi- 
nimumas, kuris reikia išreika
lauti”, ir darys pranešimą mo
kytojų sąjungos organizacijos 
reikalu.
— Matulaičio Namę lanky

mas platesnei musę visuome
nei numatytas liepos 28 per 
lietuvių susitikimo šventę, Put- 
nam, Conn. Tai įtraukta į šven
tės programą.

Magdalena Avietėnaitė paau
kojo Matulaičio namams !000 
dol. savo tėvų Adomo ir Mag
dalenos Avietėnų atminimui. 
Avietėnai anuomet buvo garsi 
Šeima Wdrcester, Mass. \ r

— Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisija liepos 8 bu
vo susirinkus pirmam posėdžiui 
dr. K. Ambrozaičio sodyboje. 
Dune Acres, Ind.,ir nutarė prin
cipus, pagal kuriuos bus skirs
tomi 25,000 dol. lietuvių kultū
riniam reikalam. Pasiūlymus ir 
prašymus siųsti į Lietuvių Fon
do būstinę. Visa bus perduota 
dr. J. Valaičio vadovaujamai 
komisijai.

— Anglijos lietuvių didysis 
sąskrydis įvyks Nottinghame 
rugpiūčio 31. Jame bus plačiai 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 50 metų su
kaktis.

— Rimas E. Mulokas, archi
tekto Jono Muloko sūnus, gi
męs 1942 Vilniuje, 1966 baigęs 
universitetą Urbanoje, dabar iš
laikė valstybinius architekto 
egzaminus Illinois valstijoje ir 
gavo teisę verstis architekto 
praktika. Šiuo metu jo projek
tais šiaurinėje Chicagos dalyje 
statomi keli industriniai ir Įstai
gų pastatai, kelios rezidencijos.

jų giminių, be Liutermozų 
ir-jų dukrų, dalyvavo Valerijo
no brolis Karolis Balčiūnas ir 
vaikaitis šimonėlis iš Montrea- 
lio ir brolėnas advokatas Bal
čiūnas su šeima iš Toronto, šią 
Balčiūnų šeimos šventę savo 
atsilankymu pagerbė lietuvių 
parapijos klebonas kūn. Juozas 
Matutis.

Solenizantus sveikino kun. J. 
Matutis ir advokatas Balčiūnas. 
LB Hartfordo apylinkės ir apy
gardos bei draugų vardu svei
kino Zigmas Strazdas.

Balčiūnai įsikūrė Hartforde 
nuo atvykimo Amerikon, 1949. 
čia jie tuojau įsijungė į lietu
višką veiklą. Jiem lietuvių rei
kalai buvo ir yra arti prie šir
dies. .

Valerijonas Balčiūnas Lietu
voje yra baigęs ekonomijos

Worcester, Mass.
Rengiamas prel. K. Vasio 
pagerbimas

Liepos 14 prelatui Konstan
tinui A. Vasiui suėjo 80 metų 
amžiaus. Jis kunigu įšventintas 
1913. Tad šiemet suėjo 55 me
tai jo kunigystės.

Prel. K. Vasio asmuo yra 
glaudžiai susijęs su Worceste- 
rio liet, visuomene. Jis čia lai
kė savo primicijas, dvejus me
tus buvo šv. Kazimiero para
pijos klebonu, 39-rius metus 
Aušros Vartų parapijos klebo
nu, baigė statyti tos parapijos 
bažnyčią, pastatė kleboniją, vie
nuolyną ir gražiai išpuošė baž
nyčios apylinkę. Daug yra pri
sidėjęs ir p vietos lietuvių 
socialinio ir politinio veikimo, 
nekalbant apie kitus darbus lie
tuviškoje dirvoje. Worcesterio nigystės sukaktį. Naujas kuni- mokslus. Atvykęs į šį kraštą, 
Lietuvių Taryba su Aušros Var- Joseph Amodeo, M.I.C. (jo Hartfordo universitete baigė in- 
tų parapijos organizacijomis 
planuoja jo pagerbimą.

Liepos 1 buvo sušauktas spe
cialus posėdis ir aptartas prel. 
K. “Vasiui pagerbti parengi
mas, kuris numatytas spalio 13, 
Aušros Vartų- parapijos salėje. 
Sudarytos parengimo komisi
jos. Koordinacinė komisija — 
Pr. Stanelis, A. Tamkus, Pet- 
raitienė ir Mrs. Donohue; bilie
tų platinimo — Ant. Miner ir 
Ona Milerytė, spaudos — Ire
na Adomaitienė ir Pr. Pauliu
konis, svečių kvietimo — T. 
Donohue; dovanų — A. Tam
kus, programos — M. Watkins, 
Pr. Stanelis ir Ona Milerytė, sa
lės parengimo — Katinienė ir 
Lapinskienė.

Kun. A. Jankaus pagerbimas
Lietuvos Vyčių 116 kuopa

(Aušros Vartų parapijos) rengia

sios vadui ir Aušros Vartų pa
rapijos administratoriui, nese
niai paskirtam Atholio lietuvių 
parapijos klebonu. Pagerbimas 
įvyks rugsėjo 22, Aušros Vartų

r Kun. Paulius Sabutis, veik
lusis parapijos vikaras, gegužės 
19 atšventė savo sidabrinę ku-

motina lietuvė) gegužės 26 tu- žineriją. Keletą metų dėstė ta
rėjo primicijas. Abiejų padėkos me pačiame universitete. Dabar 
mišių iškilmes puošė įspūdin- dirba pedagoginį darbą valdžios 
gas choro giedojimas. mokyklų sistemoje. Jis sėk

mingai pirmininkavo LB Hart
fordo apylinkei, o dabar vado
vauja LB Hartfordo apygardai.

Mūsų vyresnioji karta prisi
mena valstybinę futbolo rinkti
nę, gražiai reprezentavusią Lie
tuvą Europos sostinėse. Valeri
jonas Balčiūnas buvo tos rink
tinės nuolatinis vartininkas. Tik
rai graži sportinė karjera.

Ponia Elena, iš profesijos 
dantų gydytoja, yra viena iš di- 
džiausių ramsčių ir inspirato-

Tragiškų birželio įvykių mi
nėjimo metu, birželio 16, baž
nyčioje ir prie paminklinio lie
tuviško kryžiaus mokyklos so
delyje prislėgtą lietuvio šir
dį gaivino ir guodė maldinga 
choro giesmė.

Gražiai atrodė ir puikiai 
pasirodė

Birželio 23-28 vyko Waterbu- 
ry Arts Council metinis meno 
festivalis. Birželio 24 naktį fes
tivalio Evening of Song prog- rių Valerijonui jo lietuviškoje 
ramoje Library Park pirmiau- veikloje.
šia pasirodė šv. Juozapo lietu- Valerijonas ir Elena Balčiū- 
vių choras, sudainuodamas A. nai tikrai nesijaučia vieniši šia- 
Aleksio “Pirmyn į kovą”, kun. me pasaulyje, nes šalia didelio 
čižausko “Gimtinė šalis”, J. 2i- būrio draugų turi puikią dukrą 
levičiaus “Apynėlis” ir A. Alek- su žentu ir tris žavias dukrai- 
sio “Berneli mūsų”. Choras tęs.

Ilgiausių metų ir geriausios 
kloties Valerijonui ir Elenai!

gražiai atrodė ir puikiai pasiro
dė. Gausiai aplodismentų jam 
paplota už “beautiful show”.

Po koncerto choristai susirin
ko savo vedėjo muzikos studi- — VliniMfS VCFMTO IKrUViy

m.ut.i niaimimiMit ^°^e' Aleksis nuoširdžiai pade- ięjungos suvažiavimas šaukia-
Mietatas Matam giasmyneiis kojo už ištverniįnga pasiaukoji-

. Ką tik išėjo iš spaudos Sv. 
Kazimiero parapijos išleistas 
Mažasis giesmynėiis, parengtas 
lietuviškom pamaldom. Gies- 
mynėlyje yra reikalingiausi at
sakymai per mišias, giedamos 
giesmės, palaiminimas Švč. Sa
kramentu, Graudūs verksmai ir

mas rugsėjo 1 Detroite. Pagrin- 
mą bei meilę ir ištikimybę Lie- diniu kalbėtoju pakviestas isto- 
tavai. Palinkėjo smagių atosto- pikas Kęstutis Cižifinas.
gų ir — kad po pelnyto gra
žaus poilsio išsipildytų šių me
tų svajonė: įdainuoti lietu
višką plokštelę. Plokštelės rei
kalu svarbų žodį tarė solistas 
Kazimieras Seliokas.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1967 m. grožinės literatū
ros premijai skirti komisija iš 
pirm. Br. Railos, sekr. Alės Rū
tos ir narių B. Brazdžionio, J. 
Tininio ir M. Starkaus nutarė 
Lietuvių Fondo skiriamą 1.000 
dol. sumą skelti pusiau ir skir
ti 2 autoriam. Balsavimo ke
liu premijos paskirtos Jurgiui 
Jankui už dramą “Peilio aš
menimis”, kurią išleido Darbi
ninkas, ir Juozui švaistui už 
beletristinių atsiminimų knygą 
“Dangus debesyse”. Premijos 
bus įteiktos rugpiūčio 30 - rug
sėjo 2 Įvykstančio PLB seimo 
metu New Yorke.

— Solistas Arnoldas Voke- 
taitis Chicagos Lyne operoje šį 
rudenį boso roles dainuos tri
jose operose: Strausso Salomė- 
je (7 pastatymuose), Puccini 
Toscoje (8 pastatymuose), tra- 
vinskio Rossignol (9 pastaty
muose).

PADĖKA
planą sudarė I. Nauragis, spau
dai parengė Pr. Pauliukonis. 
Svariai ir gražiai atspausdino 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la. Sv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. J. Jutkevičius po 
vieną egzempliorių susipažinti 
yra pašiuntęs visom liet pa
rapijom. Pr.

NAUJOJO VIENUOLYNO, AUŠROS VARTŲ KOPLYČIOS
Vardinių proga šiltai pasvei- otatvrai

kinti: solistas - veikėjas Jo- siaubai

nas Brazauskas ir maršalka Pet- MARIJA GAIDAMAUSKIENfi, Brooklyn, N.Y., paaukojo 4000 
ras Marunas. Jautriais užuojau- J
tos žodžiais prisimintas ligonės dolerių. Įrašo į garbės fundatorius savo brangiuosius: vyrą —
— choro pirm. Marcelė Andri- 
kytė ir Valerija Gelumbauskie-

— Vakarų Kanados Lietuvių 
diena įvyks rugpjūčio 3-4 Van-
kuveryje.

Choristai atsisveikino su di
rigentu tikrai pakilioje nuotai
koje, dar giliau įsitikinę, kad 
mūsų tautos laisvės kovoje kul- ir Tėvynės labui, 
tūra labai galingas ginklas.

Albiną, motiną — Konstanciją, tėvą — Justiną. Tėvai Pran
ciškonai reiškia jai nuoširdžią padėką ir nuolankiai prašo visus 

pasekti jos kilniu pavyzdžiu, atjaučiant ir padedant realizuoti 

bendrus siekius — pastatyti KULTŪROS ŽIDINĮ Dievo garbei

Lyra Teatlygina Visagalis!



LARISON’S

Route 24 4. 206

A FAMILY PLACE

CHESTER NJ.

Blue Water vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti 
vykstant į Kanadą. Nuo New York© per 200 mylią. Iš New York Thruway 
-Exit 24, j Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. j 
šiaurę. O4I informaciją kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 
Tel. (518) NH 4-5071. \ ‘ Nuotr. V. Maželio

FAMOUS FOR 
FINE TTOODS

J' 2820 Dewey Avenue

Rochester

ftAUUO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimą Radio Valanda 

NEW YORKE ____
šešta<fieniais nuo 5 iki 6 vaL WEVD 
1330 Kil 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; tel 201- 
289-6878.

BOSTON. MASS

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. pąi.

WH1L -1430 klt Medford, Mass.

Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Midi.

HARTFORD; CONN.

WBMI • FM 95.7

TeL: 249-4502
nuo 12 iki 1 d^.

130 Main Street

Kad būtų linksmiau
Reikėty atsilyginti

philadelPhia, pa. 
WTEL, 860 kilocydes

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

RPxP
QKN2 
Resigns

WAfER8URY, CONN. 
WWC0 - AM - 1240

52 Sbady St. w. Pgh., Perina. 15228 
Tel 563-2754

1203 GfWn St, Phila, Pa. 19123 
PO 54932

23. PxQP!
24. PXNP

RADZO VALANDA 
ginfima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties W jLB-AM -1400

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, P 
Vedėjas P. VISGINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass. 
Tri. Jlt 6-7209

WLYN —1360 kltocycles 
■r FM 101.7 banga

BROTHERS

Oueens

Restaurant

MOTELS

RESORTS

RESTAURANT

Markas Tvenas nusijuokė ir

45-73 Bell Blvd. 
BAYSIDE L.I.

Call 229-9438 ask for 
MR. FRANK DiDONATO

FOR THE FINEST 
OF 

ITALIAN CUISINE

Ray Kerbelis, Dir. 
PL 3-5300

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHB1 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil- 
iage, N.Y. 11379.

8uH.nis6> 9:89 Ik* uhso ryto

Viename pokylyje Markas 
Tvenas už parankės vedė kaž
kokią damą. Rašytojas buvo ge-

— Kokia jūs žavi!
Išdidžioji dama timptelėjo 

lūpą ir atšovė:

— Deja, gaila, kad aš nega
liu atsidėkoti panašiu kompli* 
mentu.

taiė:
— 0 jūs pasielkite taip, kaip 

až: pameluokite.

Vada K. Marius
Povilas Tautvaišas, kuris praei

tais metais laimėjo Wamsley Cup 
varžybas ir taurę Chicagoje, šių me
tų pirmajam tos taurės turnyre da
lijosi antrą vietą su Verberiu ir 
Wenzel. Turnyrą laimėjo dr. Marti- 
nowsky, sukoręs 5-0, rašo Chess 
Life, liepos nr.

Boston Sunday Globė, liepos 14 d. 
pateikė Massachusetts - Rhode Is- 
land rungtynių pasekmes, įvardin
damas Merkį- ir Leonavičių tarp 
peinijusių taškus Massachusetts ko
mandai. Iš paskelbtos Worcesterio

Maironio Parko komanda draug su 
State Mutual pelnijo po 6 taškus. 
Laimėjo Holy Cross, pakrovęs 10 x/z 
tš.

Natanya tarpt, turnyrą, Izraely, 
laimėjo JAV čempionas Bobby Fi- 
scher su 11% tš. priešaky Kanados 
didmeistrio Yanofskio ir M. Czer- 
niako iš Izraelio, kurie surinko po 
8 tš. Fischeris iš Izraelio vyksta į 
Jugoslaviją dalyvauti kitose tarpt.

New Yorke vyksta JAV uždaros 
šachmatų p-bės (be Fischerio). Pir
mauja didmeistriai Bisguier. Evans 
ir Robert Byrhe. P. Benko pralai
mėjo Zuckermanui(J), trečiam rate.

Didmeistris Romanas Arlauskas, 
Adelaidės tarpklubinėse, Australijo
je, sudorojo N. Vassilaropoulos, lo- 
šusį juodais. Arlauskas lošė baltais. 
Trumpa partija.

1. PK4

3. PQ4
4. NxP
5. NQB3
6. BK3
7. PKB3
8. BQB4
9. BN3

10. QQ2
11. BR6
12. (MM)
13. PKR4
14. QXB
15. RPxN
16. NKB5!
17. KPxB
18. NK4
19. RxN
20. RQ2
21. PKR5

PQB4 
PQ6 
PxP 
NKB3 
PKN3 
BN2 
QNQ2 
QB2 
NB4

0-0 
PQN4 
BxB 
NxB 
PK4 
BxN 
PQN5 
NxN 
KRB1

"Praying Honds" 
bv Afccecht DGrer

mivefsal
M RR«RM,aUKUINC. •

BDEXTER PARK
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

Kas norėty skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLanmom 22923

This įsnot our
No, our Country Suits 
really the best in the field... 
what’s best in urban and 
snooth country styles. You'E 
be a Man about Town in one of 
our Country SuitsI

CARTER’S MEN’S 
SHOP

Nashua, N. H.

'Man and His World '68
(9V% of exhibits operatiag)

in Montred, Canada
Stay at thė Franciscan Fathers 50 
room retreat house. 30 min. from. 
ftxpo grounds.
RATES: $5 single, $7 double occu- 
pancy. Breakfast available.

Daily Bus to Expo Gramdą 
Wrife/CaH 

FRANCISCAN FATHERS
Chateauguay Hgts., P. Q., Canada 

(514) 692-6711 *

PET1T PARIS MOTEL
A Family Place .

10 minutes to Montreal Canada. 
Very nice double rooms 310 
Call 514 - 429-7383 ask for 

MRS. AMOMB

A restaurant of Continental atmo- 
sphere, eoektail lounge, Vlenneoe 
music. air conditioned VIENNESE 
COACH Route 25, Jericho' Turapike 
Syosset, N.Y. VVAlnut 1-2380. 9873. 
Your Hosts, Thure Johansson, Rusa 
Lundstnun 

y, ifna i Mįi»i>nenn»

MAWY FAMILY OAY

Steak House

Bemtee Dwyer Prop.

688-9836

Tjirkey Farm 
Ihn

Call 201 -879-5521

PATAMO

24-52 90th PLACE

JACKSON HEIGHTS

Call HA 4-1670

MARIOMS

GALLO
IRON

WORKS
1851 FLUSHING AVĖ.

BROOKLYN

Call 967-8000

The new CAROU6EL Motei 470 N. 
Brigantine Avė., Brigantine N. J. 
Atlantic City areas outstanding 
oceanfront family motei. Spedal 
family rates and accommodations. 
Pnvate beach. pooL golf privileges. 
playground. 5 min. to Atlantic City. 
Free brochure. Phone 609 - 266-7481

THE FLYING FI8H Seafood Res
taurant open 7 days a week Lunch 
12-3 Dtnner 5-10 Sundays 12-10 — 
EMuR Lake Drive Mimi-Ptano Baa 
Nightiy aeross from Airport Mon- 
tauk — your hosLs Terry ahd Joe 
McCuUy call 516-668-2920

THE MA&1C TOUCH 
BfcAUTY SALOM

LODL N J.
LateNite Friday 

-------261 - 478-6470

SAKBIMINKAl

TO PLACE
YOUR AD

SERVICE

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim.

CANCEL OR CHANGE 

T«l.: GL2-2913

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Flnished Basements for only 
5590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

MR. ANDY’S Home Dog Training 
will train your dog in your own 
heme basic, advanced obedience. 
Šelf-protection dogs for homes. At- 
tack dogs for businesses. Trained & 
untrained dogs for sale 9209 Foster 
Avė. Brooklyn. 649-3970; CL1-8367

CAR SIMONIZING 
$9.95

WHILE YOU WAIT 
Expert worker«

By appointment — Call 493-9171 
We will donate $1.00 to any Catho- 
lic Charity with this Ad.

TeL (212)497-8865

Alfa J e w e 1 e r

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENft — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimais. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nkholas Avė., Ridgewood, N.Y

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

K

MAIDSTONE MARINA, 
3 Ml HARBOR

E. Hampton. (516) EA 4-1650
Silver Sea Horse Restaurant, pool, 
mail port, Hertz cars, showers. laun- 
derette, gift shop. supplies. Places of 
worship within the area. Reserva- 
tions — 516 324-2650.

Geriausiai pailsesit per atostogas garsiame CAPE GOD R 
kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje g

AUDRONĖ
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CAPE COD MASS. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

M. 4 P. Painting Ė Contracting 
Co. Inside & outside, wood paneling. 
celotex & stieet rdek eeilings, writ- 
ten guar, fully insured. Call 8-11 
AM. or after 6 PM. 645-3252.

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 22 d. Kreiptis: Vila 
AUDRONĖ, Mrs. Marija Jansonas, 87 East Bay Rd. 

’ Osterville Cape Cod, Mass. 02655; tęlef. 428-8425.

Visi mielai kviečiami atvykti!
D0MESTIC APPLIANCES

We repair Electrical Appliances
All Work Guaranteed

No Job too Big or too Šmall
Call 899-9395

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA
REOMONO FUNERAL HOME

For Integrity Dcpendability & 
Ethics

476 — 73rd Street 
Brocklyn, N. Y.
Call SH 5-4646

CREDIT ASSISTANT
Minimum two to three years whole- 
sąle experience. BROOKLYN LO- 
CATION. Good salary plūs bene- 
fits. Hours can be arranged. Work- 
ing conditions are good. This is 
your opportunity to work elose to 
home.

Call Personnel Department 
782-5552

CYPRESS OUTDOOR 
SVVIMMING POOL

Open to the public Daily, 10 a.m.
to 7 p.m.

852 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-0788

Cosmetic Sa iešme n

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Wanted 
Soul Sister and Soul Brothers 

Čreation 
„ SINGLETON 

COSMETICS 
Call after 3 PM 

926-0908

MOUNTAIN HIGH LODGE

PARK CRfeST CATERERS 
1710 University Avenue 
Bronx, New York 10453

From a festival to a wedding. For 
available dates and further infor- 
mation call CY 9-5900.
Mr. & Mrs. Morris & Miss Robinson 

at your Service

CURNYNS Rainbow Room open 7 
days a week convenient to all trans- 
portation. Plan your wedding din- 
ner reception or similar funetion 
here up to 125 people. 238 St. at 
White Plains Road Call FA 4-9876

j Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo- | 
j sali vieta poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi- Į 
| nos su virtuvėm. Moderniški miegami kambariai su asine- | 
| niškorn voniom; maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti | 
| žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap- į 
| linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti | 
| kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba I 
1 sustoti pernakvoti Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: i 
| PRANAS LEIKA, Athol, N.Y. 12810; teL (518) NA 3-5750 į

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU
TREES

TRIMMED and REMOVED
Fully insured — rubbish removed 
also have truck for hauling. For 
fast prompt Service can —

DE 2-3436

SODYBOJE
Kennebunkport, Maine

MEET YOUR IDEAL MATE 
Compttterized Dating Service 
Let Tleam Make You a Team 
Write —TEAM PROJECT 

245 East 30th Street N.T.C. 10016 
Tel. 889-6020

Pigios kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas 
su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasaroji
mui sąlygas. Vasarvietės reikalais rašyti:

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT, MAINE 04046

Telefonai: Vienuolyno (207)967-2011; Vasarvietės (207)967-2771

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinritel

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
RMgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Stelnmay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 299-17 HIIINde Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark FteM Rd. 516-757-0601

Franklin Sq, L.I.: 981 Hemprtead Tpne. — 437-7677 

Flurtiinge: .41-06 Main Street — Hl 5-2952 

Jackaon Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1194 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070


