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LAISVES KOVOS METAI VAKARŲ VOKIETIJOS ABEJONES 
apie JAV-bių ir Sovietu Sąjungos susitarimą uždrausti 
kitom valstybėm atominį ginklavimąsi

Nixonas - respublikonų kandidatas į prezidentus
Šios savaitės pirmą pusę at

rodė užmirštas ir Vietnamas ir 
Paryžius, ir Čekoslovakija, nes 
dėmesys buvo nukreiptas į res
publikonų konvenciją rugpiū
čio 5-8 Miami, Fla. šias eilu
tes skaitant, konvencija, kuriai 
rengtasi tiek mėnesių ir kurio
je valstybiniai reikalai pynėsi 
su karnavalo iškilmėm, jau bus 
praeitis, nes artimiausias jos 
tikslas pasiektas — išrinktas 
kandidatas į prezidentus Rich
ard Nixonas, iš visų kandida
tų daugiausia turis valstybinės 
patirties. Išrinktas 692 balsais 
.(daugumai tereikėjo 667). Tada- 
ir kitų kandidatų šalininkai pri
sidėjo prie Nixono, ir jis pa
skelbtas vieningai išrinktu kan
didatu. Jo varžovas Reaganas 
čia pat konvencijoje linksmai 

* pažadėjo visą Kalifornijos pa
ramą; daugiau liūdesio rodė 
Rockefelleris ir jo šalininkai 
(N.Y. Times buvo laikęs tinka
miausiu kandidatu Rockefelle- 
rį, o W. Lippmannas jau se
niau buvo “pranašavęs”, kad 
Rockefelleris bus artimiausias 
prezidentas).

RESPUBLIKONŲ PLATFOR
MA — visiem Įtikti

Konvencijos antras tikslas 
buvo “platforma” rinkimam. 
Vertintojai taikliai pastebėjo, 
kad ji skirta ne tiek valstybei 
vairuoti, kiek rinkimam laimė
ti. Dėl to joj išskaitomos da
barties negerovės, atsakomy
bė už jas skiriama dabartinei

Richard M. Nixon

vyriausybei ir pasikartojant vis 
reikalaujama “naujos” vadovy
bės”. Didžiausi kaltinimai, su 
kuriais einama į rinkikus, yra 
dabartinės valdžios nesugebėji
mas apsaugoti krašto nuo anar
chijos, nesugebėjimas baigti a __ ___
Vietnamo karo, Amerikos ap- Dirbantiem trumpinti 40 valan- 
saugos apleidimas, gyvenimo dų savaitę, įvestą prieš 30 me- 
standarto kilimas.

Respublikonų sava programa 
išsakyta bendrais žodžiais, pa
liekant laisvę busimajam kan
didatui į prezidentus dėti kon
kretesnį turinį. Pvz. dėl Viet
namo tepasakyta, kad “nauja 
vadovybė” sieks apsaugoti gy
ventojus, pakelti jų valstybinę 
sąmonę ir stiprinti jų savas jė
gas, kad tokia strategija leistų 
palaipsniui “nuamerikinti” 
kraštą tiek kariškai, tiek civi
liškai (Pasisakymas už gar
bingą sprendimą siekiant tai
kos tėra to paties prezidento 
žodžiai).

“Platforma pirmiausia kalba 
apie vidaus reikalus ir, anot N. 
Y.T., stengiasi kiekvienam ką 
nors pasakyti. Sako, kad “ma
žumos, ypačiai juodoji bend-

ruomenė, Amerikos meksikie
čiai, Amerikos indėnai nepro
porcingai kenčia”. Jaunimui nu
mato balsavimo teisę nuo 18 
metų. Pensininkam — palaips
niui nukelti rįeribotas antrines 
pajamas nuo 72 metų iki 65.

tų. Ūkinėje srityje aiškiau pa
brėžta privatinė ir vietinė ini
ciatyva, federalinės valdžios re
miama.

Užsienio politikoje aiškiai pa
sisakyta prieš kom. Kinijos pri
ėmimą į J. Tautas, prieš para
mą tiem kraštam, kurie priešin
gi Amerikos politikai, prieš 
strateginių prekių pardavimą 
komunistiniam kraštam, jei jie 
neparodo darbais, kad siekia 
taikos. Izraeliui pažadėjo su- 
personinius lėktuvus, Vokieti
jai sujungimą. Pasmerkė anti
semitinę veiklą Sovietuose. 
Apie pavergtąsias tautas sako 
ma: "Pavergtų tautų žmonės 
kurią dieną atgaus savo laisvę 
ir nepriklausomybę..."

Platformos, <o taip pat ir 
daugelio kalbos buvo blankaus

resp.

turinio ir kai kurių vertintojų 
vadintos “pragmatinėm”. . Tai 
skyrėsi nuo konvencijai pa
reikšto buv. prezidento Eisen- 
howerio sveikinimo, kuris krei
pė dėmesį į komunizmo eks
pansiją užsieniuose ir net pa
čioje Amerikoje.

Kaip Altas pranešė,
“platformą” sudarant į Miami 
buvo nuvykę Alto nariai: E. A. 
Bartkus, P. Grigaitis, V. Abrai- 
tis ir P. Dargis. Liepos 29 ko
mitete liudijo Bartkus ir Grigai
tis, tą pat dieną ir Abraitis 
kėlė Baltijos valstybių klausi
mą. (Nors “platforma” kalbėjo 
apie pavergtas tautas, tačiau 

, ji neatitaisė resp. koordinaci
nio komiteto pareiškimo (žr. 
Darbininkas Nr. 33, 34, 35), ku
riame suminint rytų bei vidu
rio pavergtas valstybes, nutylė
tos Baltijos valstybės).

Dėl Čekoslovakijos nutilo
Sovietų — čekoslovakų 4 

dienų pasitarimai Ciesne gele
žinkelio stotyje priėjo vieną iš
vadą — sušaukti šešių kom. 
valstybių konferenciją. Ji įvy
ko Bratislavoje, vėl Čekoslova
kijoje, rugpiūčio 3 d. ir turė
jo pademonstruoti komunisti
nę vienybę, Čekoslovakijos 
tam tikras nuolaidas ir pri
dengti Maskvos pralaimėjimus. 
O pagrindiniai pralaimėjimai 

-r— Vx.. . i narpmp Sovietai priėmė Ceko- 
pavergtųjų, kurie tebekenčįa na per visus metus, o ne vien liam Stanton (R. Ohio) ir Lar- mo re*Kal,Į K°™ ,Ui’ Slovakijos aiškinima, jog libe-■ - . . šie senatoriai: Gan T. Curtis —------

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE PAMINĖTA KONGRESE Thomas J. Dodd (D.-Conn.). Jis 
taip pat ragino priimti rezoliu- 

Minint Pavergtų Tautų savai- vergtu tautų reikalam Jam pri- Mrs. Charlotte Reid (R.-D1.), Pe- .Į“** J*61?, Patvirtina- 
___  _ __ __ _ . — ma JAV conaramrnariniac ir na-tę, šiemet 67 kongresmanai ir tarė Richard L. Ottinger (D.- ter W. Rodino (D.-N. J.), Char- 

10 senatorių JAV kongrese pa- N.Y.), pastebėdamas, kad JAV les W. Sandman (R-N. J.) Hen- 
reiškė solidarumą šimtui mili- kongresas pilną moralinę para- ry Schadeberg (R. Wisc.), E. Al- 
jonų rytų ir centrinės Europos mą pavergtom tautom užtikri- len Smith (R.-Calif.), J. Wil-

galba pavergtom tautom jų ko
voje už laisvę. Rezoliuciją nr. 
374, kuri buvo perduota užsie-

po komunistine priespauda.
Kongr. Daniel J. Flood (D.

tik specialios savaitės proga, ry Winn, Jr. (R.-Kans.).
Tuo pačiu reikalu dar kalbėjo

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė jau prieš daug metų yra iš
kilmingai pareiškusi, kad Vo
kietija atominių ginklų nega
mins. Tačiau savo pramonėje 
naudojasi visais naujausiais iš
radimais, taigi ir atomu. Kai 
amerikiečiai su rusais pradėjo 
tartis, kaip uždrausti kitiem 
kraštam daryti tai, ką jie pa
tys visu smarkumu daro, vo
kiečiai buvo ramūs, nes manė, 
kad jų duotu žodžiu tikima. 
Bet kai abu naujieji sėbrai ė- 
mėsi reikalauti, nevengdami į- 
vairiausių prievartinių metodų,. 
Vokietijos parašo po jų išgal
vota sutartimi, tai vokiečiai 
sukluso ir pradėjo įtarti, kad 
už tos iniciatyvos slepiasi pik
ti kėslai.

Giliau pastudijavę sutarties 
tekstą, Vokietijos ekspertai ra
do, kad per tą sutartį rusai no
ri susidaryti legalią galimybę 
kišti nosį į pramonės paslap
tis. Amžinos atminties kancle
ris Adenaueris prieš mirda
mas^ perspėjo saviškius, kad 
vadinamoji sutartis neplatinti 
atominių ginklų esąs mėgini
mas kitus kraštus visiem lai
kam išjungti iš ūkinės konku
rencijos. Taip gimė jo sakinys 
apie Morgenthalio planą kvad- 

• rate, toje pačioje dvasioje kal
bėjo Franz Josef Strauss apie 
“naująjį Versalį kosmiškose iš- 
mierose”, tos pačios priežastys 
iššaukė ir mandagiojo Kiesin- 
gęrio išsireiškimą apie ameri
kiečiu ir rusu atomini sąmoks
lą.

Vokiečiai juk yra pralaimėję 
karą. Tad jie neturi sprendžia-

mu apsiginklavusios valstybės. 
Nepasirašė Japonija, kuri, no
rėdama, galėtų apsiginkluoti 
atomu, nepasirašė nė Indija ir 
eilė kitų valstybių. Tačiau jos 
visos paliekamos ramybėje. 
Vokiečiai jaučia savo silpnumą 
ir padėties keblumą. Socialis
tai būtų veikiau linkę užsi
merkti ir dėl šventos ramybės 
pasirašyti. Krikščionys demo
kratai laikosi kiečiau. Jiem ar
timas žmogus, buvęs kariuome
nės vadas, dabar atsargos ge
nerolas Heinz Trettner Rhei- 
nischer Merkur savaitraštyje 
Įrodinėja, kad atomo sutartis 
nepasitamauja taikai. Gen. 
Trettner griauna savaime su
prantamu laikomą dėsnį, kad 
kuo mažiau valstybių turi ato
minius ginklus, tuo mažesnis 
esąs pavojus kilti karui. Jis 
aiškina, kad komunistinius ru
sus iki šiol nuo* karo sulaikė 
ne kas kitas, o tik amerikie
čių atominės jėgos baimė. Pa
čioje komunistų pasaulėžiūro
je, raginančioje į-pasaulinę re* 
voliuciją, juk nėra nieko pasi
keitę. Tad kur negresia atomi
nis sunaikinimas, revoliucija 
būtina.

Kadangi atominiai ginklai 
yra pavojingi ir juos naudo
jančiam, tai stengiamasi juos 
rezervuoti tik atvejui, kai pa
ties atomu apsiginklavusio 
krašto egzistencija bus pavoju
je. O tai reiškia, kad. mažes
niais žingsniais agresorius gali 
visai drąsiai žingsniuoti pir
myn. Pavyzdžių gana. Dar ne
užmiršta, kas atsitiko Vengri
joje 1956, atšviežina atmintį

pasiūlymo iš viso negalima va-

mo žodžio. Viena kita jų ir ki- manevrai Čekoslovakijoje, vis
tų tautų iškelta pataisa buvo iš naujo vokiečiai turi progos
įvesta į sutarties tekstą, tačiau 
esmėje nedaug kas pasikeitė. 
Maskvoje ir Washingtone su-

pajusti popierinių garantijų 
menkavertiškumą Berlyne. Ne
žinia, kaip vystysis komunistų

tartį pasirašius, tuoj dėjo pa- apetitas toliau, bet aišku, kad
rašus kiti kraštai, tie, kurie vis- amerikiečiai dėl “smulkmenų”
tiek nebūtų ūkiniai pajėgūs už- į atominį karą nesileis. O ku-
siimti atominiais tyrinėjimais. rioj vietoj smulkmenos virsta
Praktiškai tad jie nuo nieke stambmenomis? Kas gali duoti
ir neatsisakė. Prancūzija gi nė tikra atsakyma? Jeigu turėtu
negalvoja priimti didžiųjų dik- po šiek tiek atominių ginklų
tato, nesijungia į sutartį nė 
Raudonoji Kinija. Abidvi ato-

ir mažesnieji demokratiniai 
kraštai, tai agresoriaus įžūlu-

— Saimaa kanalas, kurį so
vietai iš Suomijos nusavino

mui būtų mažiau erdvės.
Bendrai imant, anot gen. 

Trettner, rusų ir amerikiečių
1939-1940 karo metu, po 29
metų rugpiūčio 5 vėl buvo ati- dinti sutartimi, nes jam trūks- 
darytas naudojimui.

ralizacija negresia nei komu
nizmui nei ryšiam su Maskva. 
Čekoslovakija nepriėmė reikala
vimo, kad Varšuvos pakto ka
riuomenės įgulos būtų Čekoslo
vakijoje tariamai apsaugai nuo 
vakarų Vokietijos.

Pačioje Sovietų Sąjungoje 
staiga nustojo spauda rašius 
prieš Čekoslovakiją, ir ėmė ra
šyti apie sustiprintą komunis
tinio bloko vienybę.

Kodėl Sovietai nepavartojo 
jėgos prieš Čekoslovakiją, ko
kių nuolaidų Čekoslovakija pa
žadėjo, tik spėliojama. N. Y. 
Times vertina įvykį kaip Mas
kvos didelį pralaimėjimą. Jo 

■ nevieningumas 
tarp pačių Maskvos vyru, Ru- 

Y-). Texas), George Murphy (R.-Ca- munijos, Jugoslavijos ir vaka-
JAV senate debatus paverg- lif.), Paul J. Fannin (R.-Ariz.), rų Europos komunistų opinijos 

tų tautų klausimu pradėjo šen. Robert P. Griffin (IL-Mich.). parama Čekoslovakijai, o svar- 
Argentinoj, Buenos Aires lie- kas, A. Kleiva, mok. Jonas Ve- 

tuvių salėj rugp. 4 paminė- degys, inž. Stasys Babronis ir 
ta dvisavaitinio lietuvių laik- kt. Agr. Antanas šantaras šiam 
raščio “Laikas” 20 metų gyva- laikraščiui yra pašventęs daug 
vimo sukaktis. Minėjimo prog- laiko ir šimtai jo straipsnių ir 
ramoj dalyvavo šv. Cecilijos trumpesnių rašinėlių yra trau- 
choras, vadovaujamas muz. V. kę skaitytojų dėmesį. Daug idė- 
Rymavičiaus, “Atžalyno” an
samblis, vadovaujamas mok. Z. 
Vanagaitės, solistės ir solistai.

Šio laikraščio pradžia siejasi 
su 1948 m. liepos -rugpiūčio 
mėnesiais, kai Argentinoj susi
darė didesnė pasiryžėlių grupė, 
nutarusi eiti Argentinos ir pa
saulio lietuviškon išeivijon nau
ju spausdintu žodžiu. Jų prie
ky atsistojo du jauni idealistai, 
prieš keletą mėnesių išlipę Ar
gentinos žemėn — tai kun. Pr. JAV. 
Brazys. MIC, ir kun. Pr. Garš- Dvidešimt vagų išvaryta. Vi- 
va, MIC. Pirmasis, vėliau tapęs sos jos vienodai tiesios, nes, 
Europos lietuvių vyskupu, jau nors keičiasi arklo vairuotojas, 
iškeliavo amžinybėn, o antra- gairės tos pačios — Tėvynės 
sis dabar yra “Draugo” mode
ratorius.

(R.-Neb.), Peter H. Dominick
Kai kurie atstovai paverg- (R.-Col.),PaulJ.Fannin’ (R-- 

tų tautų reikalus komentavo Ce- Ariz.), Clifford P. Hansen (R.-Pa.) liepos 17 atidarė specialius Įongramanau Joel T Broy-
v hill (R. -Va.), Edward J. Der- ....... ... - ,. ■■ .

winski (R.-D1.), John D. Dingėti Evakuos dabartinu jvytoų Wyom.), Roman L. Hruska (R. 
(D.-Mich.), George H. FaHon (D. 
-Md.), Theodore R. Kupferman 
(R.-N.Y.), William E. Minshall 
(R.-Ohio), Edward J. Patten (D.
N. J.), Roman C. Pucinski (D.- 

' ■ III.), John J. Rhodes (R.-Ariz.) 
Howard W. Robison (R. N.Y.),

debatus pavergtų tautų klausi
mu. Savo kalboje Pennsylvani-
jos atstovas ragino kongrese 
sudaryti specialų komitetą pa-

DAUŽVARDŽIO KALBA 
KONGRESO UŽRAŠUOSE

Atstovas John C. Kluczynski . T
(D.-Ili.) liepos 23 pateikė įtrauk- 1Jon^1)Uiam St’ °nge

Kongr. Barratt O’Hara (D.- 
111.) pastebėjo; kad pavergtos 
tautos laisvės atstatymo gali ti
kėtis tik su laisvojo pasaulio 

Atstovas Kluczynskis P S^a-
Sovietų agresyvumą ir komu

nistinio imperializmo grėsmę 
savo pareiškimuose iškėlė kon
gresmanai,: Mrs. Francęs P. 
Bolton (R.-Ohio), W. E. Brock 

s (R. -Tenn.), Harold R. Collier 
(R.-I11.), James J. Delaney (D.- 
N.Y.), James M. Hanley (D. - 

........ , . . m N.Y.), Frank Horton (R.-N.Y.) 
zoliucijoje ir Jungtinių Tautų p 0TJeillj Jr (D .
Statute, reikalaukim laisvės ir Mass) M PeUy ,R.
nepriklausomybės Lietuvai ir 
visoms pavergtoms tautoms”.

ti į Kongreso Užrašus Lietuvos 
generalinio konsulo Chicagoje 
dr. P. Daužvardžio kalbą, pasa
kytą Dariaus ir Girėno skridi
mo 35 metų sukakties minėji
muose. i
prie paskelbtos kalbos pridėjo 
ir savo išvadinęs pastabas: “Pri- 
minkim Jungtinėms Tautoms 
apie jų paskelbtos Visuotinės 
žmogaus Teisių Deklaracijos 
taikymą pavergtoms tautoms. 
.. .Kaip numatyta Jungtinių A- 
merikos Valstybių Kongreso re-

perspektyvoje: Comelius E. Gal- Neb.), Frank J. Lausche (D.- 
lagher (D.-N.J.),

William H. Bates (R.-Mass.), 
William G. Bray (R. -Ind.), Sil- 
vio O. Conte (R.-Mo.), William 
C. Cramer (R.-Fla.), Thomas B. 
Curtis (R.-MO.), John H. Dent 
(D.-Pa.), Thomas J. Meskill (R.- Pavergtų tautų reikalu JAV 
Conn.), Joseph G. Minish (D.- senate užtariančiai dar pasisa- 
N.J.), John S. Monagan (D. - kė šie senatoriai: Hugh Scott 
Conn.), William S. Moorehead (R.-Pa.), Edward W. Brooke (R.
(D.-Pa.), Henry Reuss (D.-Wisc.), -Mass.), Charles H. Percy (R. -
Fernand J. St. Germain (D.- fli.)., Abraham A. Ribicoff (D.- F
R. L), Henry P. Smith (R.-N.Y.) Conn.), Roman L. Hruska (R.- priežastis —
ir Samuel S. Stratton (D. N. Neb.), John C. Tower (R.

Ohio), Jack Milter (R. Iowa), 
Charles H. Percy (R.- III.), 
Hugh Scbtt (R.-Pa.), - Strom 
Thurmond (R.-S.C.),. Jacob )K. 
Javits (R.-N.Y.) ir Abraham 
Ribicoff (D.-Conn.).

biausia, kad čekoslovakai pasi
rodė vieningi ir Maskva, pasak 
Times, nerado tokio politiko 
kaip Vengrijoje Kadaras.

Tačiau aprimimas laikomas 
tik laikiniu dalyku.

ta pagrindinių sutarties ele
mentų. Sutartyje normaliai abi 
pusės ką nors duoda ir ką 
nors gauna, čia gi vieni viską 
turi ir nieko neatsižada, kiti 
atsisako bet ką įsigyti, už tai 
nieko negaudami.

Bronius Laukis (ELI)

“LAIKAS” EINA JAU 20 METŲ

Wash.), John R. Rarick (D.- 
La.) John J. Rooney (D.-N.Y.), 
Charles A. Vanik (D.-Ohio), Ba- 

DERWINSKI INFORMUOJA sil L. Whitener (D.-N.C ), Ed 
APIE RUSIFIKACIJĄ Reinecke (R.-Calif.), John W.
LIETUVOJE Wydler (R.N.Y.) ir Clement

Ryšium su Pavergtų Tautų J- Zablocki (D.-Wisc.).
Savaitės minėjimu atstovas Ed- Eilė kongresmanų nurodė ko- 
ward J. Derwinski (R.-III.) lie- monistinius režimus laužant pa- 
pos 26 d. pateikė paskelbti grindines žmogaus teises: 
Kongreso Užrašuose informaci- John M. Ashbrook (R.-Ohio), Ją
ją iš angliško ELTOS biulete- mes A. Byme (D.-Pa.X- Florenėe 
nio apie Lietuvoje Sovietų vyk- P. Dwver (R.-N.J.), Thaddeus J. 
domą rusifikaciją. Paskelbto Dulski (D.-Ohio), Gerald R. 
straipsnio tezės — lietuvių Feighan (D.-Ohio), Gerald R. 
kalbai antraeilinė padėtis, lite- Ford (R. Mich.), Samuel N. Frie- 
ratūros dėstymo programos už- dėl (D.-Md.), William J. Green 
tvindytos rusų autoriais, rusų (D.-Pa.), Mrs. Martha W. Grif- 
kalba privaloma, vadovėliai ver- fiths (D.-Mich.), Edna F. Kelly
čiami vien iš rusų kalbos, iš (D. N.Y.), Robert McClory (R.? \ 
Lietuvos iškeltiesiems lietu- III.), Charles McC. Mathias, Jr. 
viams atimtos kultūrinės tei- (R.-Md.), John M. Murphy (D.- 
sės, Lietuvos istorija nutylima. N.Y.), Wi11iam T. Murphy ,(D.-

(E) OI.), Philip J. Philbin (D.-Mass.),

jinių straipsnių yra tilpę prof. 
dr. Juozo Mačernio, Povilo ir 
Marijos Mačernių. Atskiriem 
laikraščio skyriam yra vadova
vę kap.Viktoras Diminskis, El
zė Diminskienė, Ona Kairelie- 
nė, Antanina Mikelionienė. 
Tarp uoliųjų bendradarbių pa
minėtini jonas Gliosas, And
rius Naujokas, Andrius Baltru
šaitis, Kaz. Vaitkevičius. Kai ku
rie iš jų dabar jau išemigravę į

meilė ir Dievo tiesa.
šiuo metu “Laikui” vadovau-

Per šį 20 metų laikotarpį ja tėv. Augustinas Steigvila, 
laikraštis turėjo eilę redakto- MIC, padedamas Juozo M i kai
rių ir bendradarbių. Redakcijos čiaus, o administraciją jau ant- 
komisijos prieky yra stovėję: ras dešimtmetis tvarko Pijus 
kun. J. Margis, kun. A. Lubic- Gudelevičius.
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Kad lietuviam leistų turėti tautinę vyskupiją
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Arkidiecezijos posėdžiam Detroito sinode praėjus
VYTAUTAS KUTKUS

Prenumeratos kaina 97.00 — 

Laikraitl tvarko REDAKCINI KOMISIJA.

Kaip seniau minėjau, Detroi
to arkivyskupijoje yra apie 
pusantro „milijono katalikų, su
sitelkusių 325 v parapijose, ku
rios yra sugrupuotos penkioli
koje dekanatų. Paskutiniuose 
dekanatų posėdžiuose kiekvie
nas dekanatas išrinko po vieną 
atstovą iš kiekvienos temos

Išeivijos stiprybės ženklas
Kad tas žodis plačiai ir gar

siai nuskambėtų, kad būtų iš
girstas visuose pasaulio kam
puose, ir čia ir už geležinės už
dangos, ir kad tas žodis paga
liau taptų realybe, reikia ne 
vien tik seimo atstovų, bet ir 
mūsų visų bendruomeninės tal
kos. Remkime P.LB. trečiąjį 
seimą visais galimais būdais ir 
priemonėmis. Kam tik sąlygos 
ir aplinkybės leidžia, vykime į 
New Yorką ir dalyvaukime sei
me svečiais, nes plati seimo 
programa reikalauja didelio da
lyvių skaičiaus. JAV LB apygar
dos ir apylinkės yra kviečiamos 
svečiais siųsti seiman kuo dau
giau savo atstovų, nes tai yra 
Bendruomenės seimas ir galin
tieji Bendruomenės nariai pri
valo jame dalyvauti.

Tie, kurie asmeniškai seime 
dalyvauti negali, prašomi laiš
kučiu pasveikinti seimą ir kar
tu pridėti auka, nes tokio mas
to įvvkis reikalauja nemaža lė
šų. Kiekviena, kad ir kaip kuk
li, auka yra labai reikalinga ir 
vertinga.

Seime dalvvaukime visi. Jei
gu ne asmeniškai, tai bent sau 
prieinamu būdu. P.LB. trečia
sis seimas tebūna ne vien tik 
rinktų atstovu, bet visų lietu- 

lat besikeičiančių sąlygų padik- seimas. Tebūna jis išeivi- 
tuotas problemas, nes jaučia ' j°s stiprybės ženklas.
jiem rinkėjų patikėtu uždavi
nių svarbą ir atsakomybę.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimai, šaukiami kas 
penki metai, yra skiriami pa
saulio lietuvių išeivijos pasku
tinio penkmečio nueitam ke
liui pristatyti, atliktiem dar
bam įvertinti, esamai padėčiai 
konstatuoti ir ateities planam 
aptarti. Nuo seimo darbų, išva
dų ir nutarimų priklauso toli
mesnė ne tik Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, bet ir atskirų 
kraštų bendruomenių veiklos 
kryptis. Nuo seimo pajėgumo 
priklauso ir naujos P.LB. val
dybos pajėgumas.

Panašūs uždaviniai buvo 
sprendžiami dviejuose praėju
siuose P.L.B. seimuose, pana
šios problemos iškils ir šiame, 
trečiajame seime. Tačiau šiais 
metais j jas bus norima giliau 
pažvelgti, rimčiau ir labiau at
sidėjus pasvarstyti ir paieškoti 
konkretesniu rezultatu, nes šis 
seimas vyksta jubiliejinių me
tų ženkle.

Visų kraštu P.LB. seimo at
stovai. puikiai suprasdami šio 
jubilieiiniais metais įvykstan
čio seimo paskirtį, tikslus ir tai, 
kas nuo seimo priklauso, visu 
rimtumu ruošiasi spręsti gyve
namo laiko, aplinkybių ir nuo-

kurie sumanymai yra panašūs 
ir kurie skirtingi bei kuriai 
grupei juos reikia priskirti. Dis
kusijom laiko nėra. Skubotumo 
dvasia užkrečia visus. Darbas 
pasidaro nuobodus ir įkyrus. A- 
tėjus vidurnakčiui, visi išvargę 
skirstomės į namus. Sumany
mų dar nespėjome surūšiuoti 
ir už juos dar visai nebalsavo
me. Buvome priversti susirink
ti dar gegužės 16, ketvirtadie
nį. Tada dalis dalyvių jau nu
byrėjo. Susirinkusieji dar la
biau skubėjome ir baigėme rū
šiavimą. Administracinių suma
nymų palikome 396, o visose 
temose drauge dar yra 3657 su
manymai. ..

Balsuojam
Pradėjome balsuoti. Pradžio

je dar už kiekvieną balsuoja
mą klausimą kiekvienas sten
gėsi balsuoti “taip” ar “ne”, bet 
vėliau vis daugiau ir daugiau 
buvo nuo balsavimo susilaikan
čių, o gale “taip” arba “ne” bal
suodavo tiktai kiekvienas už 
jam opius klausimus, o buvo ir 
tokių sumanymų, kur 80 pro
centų balsuojančiųjų susilaiky
davo. Sumanymai buvo greitai 
skaitomi. Daug mūsų šv. An
tano parapijoj iškeltų pasiūly
mų aš jau neatpažinau, nes ne
žinojau, su kuriais jie yra ap
jungti. Balsuojant irgi nebuvo 
laiko jokiom diskusijom, tik 
rankų pakėlimas ir skaičiavi
mas. Net paveikti, kad už tau 
norimą klausimą kas balsuotų, 
buvo labai sunku.

Dar prieš balsavimus kiekvie
nos temos grupė rinko po tris 
atstovus į sinodo komisijas. Vi
sa aštuoniolika administracinės 
grupės narių kandidatavome, 
nors ne visi vienas kito var
dus žinojome, nes dirbome pa
siskirstę į tris grupeles po še
šis asmenis. Kadangi visą lai
ką beveik nebuvo jokių disku
sijų, tai nebuvo progos ir pa
sireikšti bei geriau vienas kitą 
pažinti Todėl, manau, buvo 
išrinkti tie, kurie anksčiau vie
nas kitą geriau pažinojo. Jū
sų informuotojas gavo per ma-

(tamptas darbas
Kalbas baigė, paaiškinda

mas mūsų visų tolimesnį dar
bą, sinodo koordinatorius para
piniam reikalam kun. William 
Downey. Tuomi užsibaigė 
“linksmoji” dalis, nes tuoj po 
to prasidėjo įtemptas dalbas. 
Tik pagalvokite, parapijose 
buvo pateikta 60,000 sumany
mų, rajonai juos sumažino iki 
23,708, dekanatai —iki 13,223, 
dabar buvo išreikšta viltis, kad 
arkidiecezijos lygio posėdžiuo
se jų skaičių sumažinsime iki 
3000.

Administracinei grupei vado
vavo Bemie Henehan. Viso mes 
turėjome 1150 sumanymų. 
Arkidiecezijos švietimo institu
to tarnautojai iš anksto paruo
šė darbo planą, administraci
nius klausimus paskirstydami į 
29 skyrius. Šie skyriai dar bu
vo padalinti į apie 150 posky
rių. Kad darbas greičiau eitų, 
administracinė grupė pasidali
no į 3 grupeles po 6 asmenis. 
Kiekvienai grupelei teko maž
daug po 350 sumanymų. Prasi
dėjo tų sumanymų skaitymas ir 
rūšiavimas į skyrius. Pirmą va
karą per 4 valandas nespėjome 
visų sumanymų surūšiuoti. Vi
durnaktį visi buvo kviečiami į 
bažnyčią maldai, o po to poil
siui

Rytojaus dieną (šeštadienį) 
po bendrų pusryčių darbą pra
dėjome 8:30 vai. ryto. Vėl gru
pavimas sumanymų į skyrius ir 
poskyrius. Prieš mus krūvos 
lapukų, o šiandien planuojama 
darbą užbaigti. Prasideda vis di
desnis ir didesnis skubėjimas. 
Skaitant sumanymą po suma
nymo, jie darosi vis panašesni 
ir panašesni

Pirmą kartą tokiose mišiose
Gerai, kad 11 vai. turime 

mišias. Jas koncetebruoja šeši 
kunigai o dalyvauja 162 sino
do dalyviai, didelė ir graži šei
ma ir ta šeimos atmosfera gi
liai jaučiama. Tokiose mišiose , .
dalyvavau pirmą kartą, todėl ža balsų ir nebuvo išrinktas, 
ir skaitytojus su naujumais su
pažindinsiu.

Tik atėjęs į bažnyčią, kiek
vienas pirmiausia įdėjo komu
nijos plotkelę į taurę. Vienas 
kunigas, su gitara pritardamas, 
mokė giesmių. Jis su gitara 
giesmėm vadovavo ir per pa- 

Nuotr. R. Kisieliaus maldas.
Tikinčiųjų maldas kalbėjo ne 

vien komentatorius, bet ir ku- 
ij bi kaip klebonas per pamoks- slinko į šiaurę. Pirmutiniai su- Jau visa savaitė praėjo, nigal kurie aukojo mišias, ir 

lą. O mūsų klebonas labai mo- sigriebė Gedžių vyrai ir užtrau- kai Elzbieta ir Petras šiliai iš- kiekvienas pamaldų dalyvis, 
kytas, tokio mokyto, sako, nie- * - - - —-
kur aplinkui nėra... Kalbėk, 
Petreli, kalbėk...

mos) dalyvauti tos pačios te
mos nagrinėjime arkidiecezijos 
lygio posėdžiuose. Taigi kiek
vienos temos' diskusinėn gru- 
pėn iš visos arkivyskupijos bu
vo išrinkta 15 dalyvių. Dar po 
tris dalyvius buvo prijungta iš 
buvusių dekanatų posėdžių va
dovų bei jų padėjėjų, kurie ir 
čia tom grupėm vadovavo. Tai
gi kiekvienoj grupėj buvo po 
18 asmenų, o visose 9 grupėse 
162 asmenys, kurie ir dalyva
vo arkidiecezijos lygio posė
džiuose. šių eilučių autoriui ir 
čia teko dalyvauti administraci
nėj grupėj. Kartu dalyvavo šv. 
Antano parapijos narė Virginia 
Garbety.

Posėdžiai prasidėjo gegužės 
10 švč. širdies seminarijoj. 
Dauguma tų posėdžių dalyvių 
seminarijoj ir nakvojo, ypač 

. . tie, , kurie buvo atvykę, iš kitų.
miestų. Buvo bandoma sudary
ti vienos didelės šeimos nuo
taiką. Visi po tuo pačiu stogu 
posėdžiavom, valgėm, drauga-

vom, meldėmės, ginčijomės ir 
nakvojom.

Vaišės ir arkivyskupo 
jubiliejus

Atvykstančius pasitiko sino
do pareigūnai ir kvietė čia pat 
užkandžiam ir vaišėm. Pasiro
dė ir pats arkivyskupas John 
Dearden, kuris, slinkdamas pro 
užkandžiautojų grupes, su kiek
vienu dalyviu, asmeniškai ran
ką paduodamas, sveikinosi ir 
pasikeitė vienu kitu sakiniu. 
Kadangi kiekvienas dalyvis tu
rėjo prie krūtinės prisisegęs 
kortelę siksavo pavarde ir para
pijos pavadinimu ir kadangi 
Detroite yra' dvi šv. Antano 
parapijos, jis mane tuoj pa
klausė, kuriai parapijai priklau
sau. Atsakiau, jog lietuviškajai, 
ir pradėjau aiškinti mūsų tau
tiškai religines problemas, ta
čiau po kelių sakinių jis turė
jo eiti prie kito asmens. Gal 
kada nors turėsime progos pla
čiau išsikalbėti.

Tai buvo penktadienio vaka
ras ir daugumas atstovų atvy
ko tiesiai iš darbo. Po trumpų 
vaišių vykome į seminarijos 
valgyklą pietum. Prie stalų pra
dėjome megzti, pažintis. Įdo- le, kuris sinodo darbą į savo 
mus mūsų stalas: teisėjas, gy
dytojas, studentė, telefono 
centrinės tarnautoja japoniuke,

žinierius. Baigiantis pietum, vi
sų žvilgsnis nukrypo į unifor
muotus valgyklos tarnautojus, 
kurie atvežė didžiulį tortą su 
20 degančių žvakių Pasirodo 
mūsų arkivyskupas švenčia 20 
metų sukaktį nuo konsekraci
jos į vyskupus.

Pirmieji posėdžiai
Po to visi vykome į pirmuo

sius posėdžius, kuriuos oficia
liai trumpu žodžiu pradėjo po
nia Jane Wolford, arkidiecezi
jos švietimo instituto direkto
rė, pakviesdama vieną iš ko
ordinatorių kun. Gerald Mar
tin pristatyti techniškus šio 
sinodo darbininkus. Vėliau 
kalbėjo seminarijos rektorius 
kun. Francis X. Canfield.

Arkivyskupas John Dearden 
savo kalboje džiaugėsi, kad si- 
nodas išjudino mūsų arkivys
kupijos katalikus. Jis esąs įsi
tikinęs, kad daug iškeltų su
manymų bus galima įgyvendin
ti. Dar kartą užtikrino, kad vi
si pasiūlymai bus nuodugniai 
apsvarstyti.

Po to prisistatė šio sinodo 
direktorius Robert V. Monticel-

rankas perims tik mum (pa
rapijų atstovam) darbą baigus. 
Jis vadovaus visom sinodo ko-

Į seimą suvažiuos viso lais
vojo pasaulio atskirų kražtų 
rinkti atstovai, turį mandatą

JAV LB Centro Valdyba
1968 liepos 30

— Literatūros vakaras ren
giamas m Pasaulio Lietuvių

kalbėti savo atstovaujamo kraš- Bendruomenės seimo metu. Jis
to Lietuvių Bendruomenės var- bus rugpjūčio 30, penktadienį, 
du. Seimo žodis bus tartas vi- Statler viešbuty. Pradžioje bus 
so laisvojo pasaulio Lietuvių įteikta Lietuvių Rašytojų drau- 
Bendruomenės vardu. Tai sva- gijos premija už 1967 metus, 
rus ir reikšmingas žodis. Tai Viena valanda skiriama litera- 
žodis, primenąs pasauliui mūsų turai, kita — kamerinei muzi- 
kenčiančiai tautai daromas kai. Kamerinės muzikos lietuvių 
skriaudas ir griežtai reikalau- kompozitorių kūrinius atliks 
jąs laisvės musų tėvynei Lae- smuikininkas Izidorius Vasyiiū- Putname liepos 28 buvo Hetuviy diena. Po pamaldų bu procesija prie Fatimos Marijos statulos, 
tavai. nas su savo grupe.

A. GIEDRIUS kė:
Eisim, broleliai, namo, namo, 
jaunieji broleliai, namo, na
mo.
Rasim tėvelį belaukiantį, 
rankoje dirželį belaikantį.

Lukšių mergos atsiliepia savo 
posmu:

Eisim, seselės, namo, namo, 
jaunosios. seselės, namo, na-

______J 1 U D----------- | — Sakai, niekur nebuvus, 
nieko nemačius. Gerai, Elžbie
tėle. Mudu keliausiva. Aš dar 
turiu nuvykti ... Mudu abu 

----- —J vyksiva: aš ir tu.
— Kur, Petreli?

(7) — Ak, Dieve, Elžbietėle! — __ į Vilnių.
Gedžių vyrai garsiai atkerta: sako šilius. Iš kieno širdies to- __ į Vilnių! Juk tai labai

kios dainos išeina, tos širdys ne- tolį) 
bus Dievo užmirštos. — Kur širdis trankia, nie-

Ir Silius dar kalba, dar kai- nėra pertoli, Elžbietėle ...
ba, įkvėpimo pagautas. Elzbie- Tas pats Vilnim, kurį ta mi- Perilgai užtruko dukrelės, pa dės pareina... viena Elzbieta, 
ta klausosi ir nesupranta. Kas nėjai savo dainoje- įniršusios rytojaus dienos dar- Abu čekiai ir vaikai išėjo į šo
jo per žodžiai kas per kalba? jojau per Vilniam *,us» pamiršusios poilsį. Su rykš dą ir žiūri. O Elzbieta neina
Rodos, savais žodžiais kalba, o miesteli te P5 močiutė, Siars, jau pro juos, bet tiesiai take-
taip pasako, kaip kunigas per Elzbieta smagiai susiiuokė skaudžiai pagrūmos. Taip ture- liu į šiaurę, pasiekia traką ir
pamokslą — dar pnantriau. Ku- tų atrodyti dėl tos rykštės ran pasuka tiesiai į savo velėnėlę,
nigą gali suprasti, o jo visai — Ve, kaip ta atsimeni Pet- koje. Tačiau visa daina taip nu- Ji tokia išvargus, sulinkus, lyg
kartais nesupranti. Bet Elzbie- reli! sakyta, taip nudainuota, jog sunkią naštą neštų. Priėjus vė
tą tyli ir klausosi Ji juste — Vilnius! Mano Vilnius!... parodo tiktai motinos meilę ir lėnėlę, staiga klaupiasi ir pri-
junta, kad jis gerai ir gražiai Jis nutyla, lyg pritroškęs. O švelnumą. Ta grasinanti daina linksta prie žemės,
kalba, iš tikros širdies kalba, po valandėlės sako: taip švelniai mtakštai nuskam-

_ Mudu keliausiva. Tegu koks ženk- džio netaręs žmonai,

Netiesa, dukrele, 
netiesa, jaunoji: 
ne ten tavo suknelę 
raselė užgavo; 
ne ten tavo suknelę 
raselė užgavo 
ir rūtelių vainikėlį 
miglelė uSoito. 
Lydėjai bernelį 
viešuoju keleliu, 
su berneliu po berželiu 
žodelį kalbėjai...

Vėl maža valandėle tylu. L «- kui Lukšių dainininkė/ iš lėto « ,to klausosi ir tyli, ir džiau-

ir patylomis atsako:

Tai tiesa, močiute, 
tai tikri žodeliai: 
lydėjau bernelį 
viešuoju keleliu. 
Lydėjau bernelį 
viešuoju keleliu, 
su berneliu po berželiu 
žodelį kalbėjau.
Tai ten mano suknelę 
raselė užgavo
ir rūtelių vainikėlį 
miglelė užkrito.

keliavo į Vilnių. Laikas būtų su- kuris tik norėjo. Panašiai buvo 
grįžti. Veltui žiūri į pietus če- ir per kanoną, prisimenant su
kis ir čekienė. Laukia, nesu- vo artimus gyvuosius, ar mel- 
laukia. Tas juodviejų išvyki
mas buvo toks netikėtas. Įsigei
dė ve juodu į Vilnių! Į tokias 
tolybes! Kas per reikalai? Tie
sa, ten Aušros Vartai, puikios

Kurie sumanymai svarbiausi?
Mano įspūdis iš arkidiecezi

jos lygio posėdžių nekoks. 
Daug rimtesnis darbas buvo 
dekanatuose, rajonuose, parapi
jose ir diskusijų grupėse. Iki 
šio laiko sinodo reikalu reko 
perskaityti įvairių raštų 192 
puslapius ir 54 knygutes. Vis
ką sudėjau į vieną bylą. Jei ka
da kam nors jų reikės, kitose 
vyskupijose vykstant pana
šiem sinodam, paskolinsiu.

Tolimesnį sinodo darbą (per
ims sinodo komisijos, sudary
tos arkivyskupo John Dearden. 
Kiekvienoj komisijoj bus apie 
20 asmenų, daugiausia kunigai 
ir mūsų išrinkti atstovai. Komi
sijų pirmininkai dar gali pasi
kviesti ir daugiau pasauliečių 
iš arkidiecezijos lygio sinode 
dalyvavusių pasauliečių.

Nuotaiką šiek tiek praskaid
rino laiškas, kuris buvo išsiun
tinėtas visiem buvusiem deka
natų paskirų temų vadovam. 
Jame manęs konkrečiai klausia
ma, kurie 10 administracinių 
sumanymų mūsų dekanate, ma
no nuomone, buvo svarbiausi. 
Manau, skaitytojas lengvai at
spės, kad tų sumanymų tarpe 
išvardijau ir tai, kad tautines 
parapijas įkurti ar panaikinti 
galėti) tik Romos kurija, ir tai, 
kad Į tautines parapijas būtų 
skiriami klebonai ne tik tos 
tautos kalbą gerai moką, bet ir 
jos papročius pažįstą, ir tai, 
kad arkidiecezija turėtu vieną 
generalinį vikarą tik tautybių 
reikalam, ir tai, kad Amerikos 
vyskupų konferencijoje vienas 
vyskupas turėtų rūpintis tik 
tautinių parapijų reikalais, ir 
pagaliau tai, kad lietuviam A- 
merikoje būtų leista turėti sa
vo tautinę vyskupiją, kuriai pri
klausytų visos lietuviškos pa-

džiantis už mirusiuosius. Žiū
rėk, tai iš vieno, tai iš kito baž
nyčios krašto pasigirsdavo ar 
tai kurio nors gyvojo vardas ir 
pavardė, ar iš šio pasaulio iš-

bažnyčios, Kalvarijos. Apeis keliavusio.
šventas vietas, pasimels. Ne 
jaunystė. O vis dėlto jau laikas 
būtų sugrįžti. Laikas.

Devintą dieną pavakaručiais 
pamatė — keleliu nuo Antvar-

Man pirmą kartą gyvenime 
teko priimti komuniją dviejo
se formose. Dviem eilėm visi 
artėjo prie altoriaus, kur du ku
nigai dalino komunijos plotke- 
les (duoną), o ant altoriaus bu
vo padėtos keturios vyno tau
rės, prie kurių irgi buvo po vie
ną kunigą. Kiekvienas pats tau
rę pakeldavo į savo rankas ir 
truputį pasiurbdavo vyno. Po 
to kunigas nušluostydavo tau
rės kraštą. Mišiom užsibaigus, 
pirmiausia buvo nešamas kry- 

čekis sunerimsta. Nė žo- »us, įx> te ėjo risi pamaldų da- 
iškrato 0 tik pačiame gale kum- 

tiktai Įmšvėiksta'taTOkojelė^ >78 «*sini5 varpelis, atsar- pypkę, įsikiša į kišenę ir eina «ai- kencelebravę mišias.

mo.
Rasim močiutę belaukiančią, 

Kur širdis traukia, nie- rankoje rykštelę belaikančią.

išshvngsiva ir keliausiva. Ar primenąs prabėgančią va- pas seserį. O artindamasis jau Baigiam sumanymu rūšiavimą
— Atsiorašau. Elžbietėle taip, Elžbietėle? landėlę. iš tolo girdi kaip ji rauda. Rau- Viskas suplanuota minutėskad aš įsikalbėjau^Tvie: - Gerai, Petreli. Jei tu no- OT. cf ““T" ^"7

nas aa bodamas. prfeipil. ri, aš nsuTsu tavim... mu H®““1 ,tų ,mobn« ,^odan’t..Ce- «• tKsiai i Pletaut1’
kasi H 005 posmų. Ir vjnrų, ir moterų kis prieina ir paliečia jos petj.

’ Dabar juodu dar klausosi dai- balsai vėlybo vakaro tyloje taip — Elzbieta...
— Gerai, Petreli gerai,kal- nų. Lukšių mergos ir Gedžių nuskamba, jog pilnas oras ir, Elzbieta nė nepasižiūri į jį ir

bėk. Tu daug pasaulio matęs, vyrai lenktyniuoja nesustoda- rodos, pilnas dangus tų garsų, dar graudžiau ima raudoti. Bro-
daug žinai, daug išmanai Aš mi. Vieną pabaigia, kitą prade- Slius giliai atsikvepia iš visos lis stovi ir laukia. Nenuramins
prasta kaimo moteris, niekur da. Viena daina graži kita dar krūtinės ir šnibžda kaip maldą: ir nenumalšins jos staiga. Te-

— O, Lietuva! 0, mano tė- gu išsiverkia. Tik kas gi jai?

Po valandėlės jisai sako:

nebuvus, nieko nemačius ... gražesnė.
Kalbėk, Petreli kalbėk. Man Jau sutemos visai apgobė že- vyne!.. 
smagu tavęs klausytis. Tu kai- mę, ir vakarinė žara toli nu

Kur Petras?...
(Bus daugiau)

o po to vėl grįžtame prie dar
bo. Vėl sumanymų rūšiavimas, 
skaičiavimas ir žymėjimas ant 
komputerių kortelių. Ir taip su 
trumpa vakarienės pertrauka 
darbas tęsiamas iki vidurnak
čio. Visi vienas už kitą labiau
skuba. Dabar jau kiekvienas si- rupijos šiame krašte, 
nodo dalyvis daro sprendimą, (nukelta | 4 psl.)
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Pavergtų tautų savaite
Pavergtų tautų savaitė, kurią 

atiunKamomis proklamacijo
mis pasaeibe Ohio gubernato
rius James A. Khodes ir Dayto- 
no majoras D. Kali, liepos 21 
Daycone paminėta su dideliu 
susikaupimu^ir ryžtu veikti ta 
Imame, kad prieš antrąjį pa
saulinį karą buvusios ląisvos ir 
nepnaiausomos valstybės grei
čiau išsilaisvintų iš bolševiki
nės okupacijos.

Pamaldos Lietuvių šv. 
Kryžiaus bažnyčioj

Minėjimas pradėtas maišio
mis, kurias aukojo ir dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
parapijos klebonas kun. dr. T. 
Narbutas.

Mišių metu giedojo vyrų cho
ras ir solistas Steponas Bučmys, 
vargonais pritariant Juliui Raš
tikiui. Solistas sugiedojo J. 
Naujalio “Kad širdį tau skaus
mas”. Prasmingi giesmės žo
džiai, iškili melodija ir sodrus 
halsas besimeldžiančių mintis 
kėlė prie Aukščiausio.

Iškilmės prie Trijų 
Kryžių šventovės

Po pamaldų, prisijungus
kitom tautybėm bei organizaci
jom su vėliavomis, visi nuėjo 
prie TrijųKryžių šventovės.

Minėjime su savo vėliavomis 
dalyvavo lietuviai, latviai, es
tai ir keletas vietinių organi
zacijų — JAV užsienio karų ve
teranai, airių organizacija AOH, 
skautų vienetas, Kolumbo ir 
Šv. Juozapo vyčiai ir gal dar ke
letas kitų

Tolumoj gaudžiant trimitui, 
tautybių atstovės, dauguma pa- 

. sipuošusios tautiniais drabu
žiais, padėjo prie šventovės gė
lių. Sugiedojus JV himną, Lie
tuvos vyčių 96 kuopos pirmi
ninkas Juozas Noreika per-

DAYTOėl, OMO

skaitė Ohio gubernatoriaus pro-

teranas Robertas Kešvei —Day-

ir

Pagrindinę kalbą pasakė 
Montgomery apskrities labda
ros direktorius Adam Kurpiel 
(lenkų tautybės), savo kalbos 
įžangai pacituodamas straipsnį 
“Happy Captive Nations”, prieš 
keletą dienų atspausdintą vie
name iš didžiųjų dienraščių 
“Dąyton Daily News”, kur 
straipsnio autorius ciniškai pa
sityčioja iš pavergtų Baltijos 
valstybių, sugretindamas jas su 
Danijos valdoną Grenlandijos 
salos dykuma, dėl kurios išlais
vinimo iš danų vergijos, girdi, 
niekas nesisieloja. (Teko nu
girsti, kad pavergtų tautų orga
nizacijos bei pavieniai asme
nys į šią nesąmonę jau atitin
kamai reagavo.) Toliau kalbė
tojas, apžvelgdamas dabartinę 
pasaulio politinę padėtį, kėlė 
minų, kad komunistinis prie
vartos režimas, kaip nereali i- 
deologija, turės sužlugti ir pa
vergtos tautos laisvę atgaus.

Iškilmės, kuriom vadovavo 
medicinos studentas Albertas 
Drukteinis, baigtos kun. T. Nar
buto sukalbėta malda.

Trumpos vaišės
Po iškilmių, kurių metu te

ko gerokai įkaisti saulutės spin
duliuose, žmonės susirinko į

Šv. Kryžiaus parapijos salę. Čia 
Marijos Lukienės iniciatyva, i 
Daytono ponių (ne vien lietu 
vių, bet ir kitų tautybių) su 
neštų maisto produktų galėja 
visi pasivaišinti, atsivėsinti Ša] 
tais gėrimais bei pasidalini 
šventės įspūdžiais — susipažu 
ti su kitų tautų atstovais.

Žvelgiant į šalį
Prieš keletą dienų daytonii 

kė lietuvaitė Marija Bučmyt 
per radijo stotį VING turėj 
pasikalbėjimą su radijo komei 
totorium, atsakydama į jo p; 
teiktus klausimus apie pa 
vergtų tautų būklę ir rengt 
mą Daytone minėjimą. O kur 
T. Narbutas tuo pačiu klaus 
mu liepos 19 kalbėjo su TV 
kanalo korespondentu. Kiek i 
giau stopteldamas prie klaus 
mo apie koegzistenciją su p;
vergtos tautos žmonėmis, nuro
dė, kad jokia koegzistencija nė 
ra įmanoma, nes bolševikai ap
sitvėrę geležine siena, jokio 
laikraščio ar knygos iš laisvojo 
pasaulio neįsileidžia, o tik į šią 
pusę brukte bruka šmeižtus 
apie Amerikos “imperializ - 
mą” bei į laisvę pasitraukusius 
intelektualus.

2-ro kanalo TV korespon
dentas iškilmių metu susuko 
spalvotą filmą ir tą pačią die
ną vakare parodė ją TV žiūro
vam, paaiškindamas iškilmių 
prasmę ir apibūdindamas pa
vergtų tautų dabartinę būklę.

(jašk)

Šv. Alfonso mokyklą šiomis 
dienomis remontuoja: dažo mo
kyklos kambarius ir taiso, kur 
reikia taisyti Tai pasirengimas 
naujiems mokslo metams. Mo

ŽINIOS E NASHUA, N. H.

JUBILIEJINĖ MERGAIČIŲ STOVYKLA PUTNAME
Liepos mėnesį Putnamo se

selių vienuolyno sodyboje vyko 
25-ji mergaičių vasaros stovyk
la, kurioje stovyklavo apie 120 
mergaičių. Po dviejų savaičių, 
liepos 13, dalis stovyklautojų 
išvažiavo, į jų vietą atvažiavo 
kitos. Likusios surengė specia
lią programą - 
Krėvės Arą.

Stovykloje buvo labai įvairi 
ir marga programa: talentų va- dingiausios stovyklautojos, 
karas, buvo rodomi bent keli —•_
filmai, paminėta Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis, dainų munija. Tos mergaitės buvo 
vakaras, skautų 50 metų sukak
tis. Buvo ir sporto šventė, pri
siminta ir kenčianti Lietuva. 
Važiuota maudytis, lankyta zoo
logijos sodas, padaryta viso-

vių kalba. Į stovyklą buvo atvy
kę ir mergaičių tėvai bei gimi
nes.

Įspūdį paliko ir Lietuvos su
kakties prisiminimas, kai kiek
viena mergaitė nešiojo prisise
gusi kortelę su Vytimi ir įra
šytu jos vardu, šiai temai bu-

suvaidino V." tarp savęs, rinko visokius taš- vo skirta ir daug pasikalbė
jimų. Įspūdį padarė ir laužas 
prie Mindaugo pilies. Gabija

kiausių rankdarbių, kurie buvo 
išstatyti parodėlėje. Daug dar
bo įdėta paskutiniam stovyk
los pasirodymui, kuris buvo lie
pos 28. Mergaitės atliko didelę 
tautinių ir plastinių šokių pro
gramą.

Įvairūs būreliai lenktyniavo

kus. Pasižymėjusios buvo apdo
vanotos, atžymėtos ir pavyz-

Įspūdingiausia stovykloje gal 
buvo trijų mergaičių pirma ko-

Laima ir Rūta Adomaitytės iš 
North Dakotos ir Gaja Valiuš- 
kytė iš Portlando, Maine. Tai 
buvo liepos 21. Tos mergaitės 
pirmos komunijos priėjo lietu-

— Inž. AMcsandras Vaite
kūnas, iš Woodhaveno, N. Y., 
sukaktuvinių Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų programai vykdyti 
Jungtiniam Finansų Komitetui 
paaukojo 30 dolerių. Aukoto
jas yra Marijos ir a.a. chemijos 
daktaro Aleksandro Vaitekūno 
sūnus. Jungtinis Finansų Komi
tetas už auką nuoširdžiai dėko
ja-

— J. Rajeckui, Lietuvos at
stovui, liepos 19 Providence li
goninėje, Washingtone pada- — 
ryta operacija. Po pavykusios o- 
peracijos atstovas liepos 29 
grįžo iš ligoninės Pasiuntiny- 
bėn ir stiprėja. Gydytojų nuo
mone, su operacija surišti ne
galavimai užtruksią apie porą 
mėnesių.

— Lietuvos nepriklausomy
bės medalį, išleistą Lietuvių 
Fondo, paminėjo Tfie New Ha- 
ven Register birželio 23, sek
madienio, laidoje. Buvo Įdėta 
medalio abiejų pusių nuotrau
ka ir pažymėta, kokia proga iš
leistas. Įdėta numizmatikos ži
nių skyriuje.

— Gražvyda Maurutienė, Wa- 
terburio tautinių šokių grupės 
“Sūduva” vadovė, laiške Darbi
ninko redakcijai paneigia “Nau
jienų” liepos 17 d. laidoj pa
skelbtą žinią, kad “Sūduvos” 
šokėjai Chicagoje iš motelio bu
vę policijos išvyti. Laiško auto
rė pastebi, kad tame motelyje 
tada buvę apie 200 lietuvių, bet 
“mes nežinome ir negirdėjome 
apie jokią šokėjų grupę, kurią 
trečią valandą ryto motelio sa
vininkai su policija išvijo. Ta
čiau ‘Naujienų’ teigimą, jog tai 
įvyko su ‘Sūduvos’ šokėjais, mes 
kategoriškai paneigiame.”

— Prel. Kazimieras Miliaus
kas po ilgos ir sunkios ligos mi
rė liepos 24 Sao Paulo, Brazi
lijoje. Velionis buvo gimęs 
1913 kovo 19. Kunigu įšventin
tas 1937 birželio 3 Vilkavišky
je. Dirbo keliose parapijose. 
Pirmo bolševikmečio metu bu
vo kankinamas kalėjime. Karo 
metu pasitraukė į Vokietiją, o 
vėliau išvyko į Braziliją. Kuri 
laiką dirbo Vilią Zelina lietuvių 
parapijoje. Vėliau buvo paskir
tas San Andrės vyskupijos 
kancleriu, pakeltas prelatu ir 
paskirtas generalvikaru.

— Kun. Stanislovas Irtma- 
nas, buvęs Raudondvario kle
bonas, liepos 1 staiga mirė oku
puotoje Lietuvoje. Liepos 4 pa
laidotas Šiluvos kapinėse, neto
li koplyčios. Velionis buvo gi
męs 1882.

— Kun. Juozas Norbutas, su
laukęs 80 m. amž., birželio 
30 mirė Šiluvoje. Palaidotas Vi
duklėje.

— Solistė Janina Liustikaitė 
po daugiau kaip 7 mėnesių vieš
nagės Europoje (Italijoj, Vokie
tijoj ir Anglijoj) grįžo į Kana
dą. Ilgiausiai buvo Italijoj, kur 
įdainavo plokštelę. Vokietijoj ir 
Anglijoj davė po kelis koncer
tus lietuviam, o anglam — du 
koncertus. Vokiečių ir anglų 
spauda solistę gražiai įvertino. 
Valijoje “Cardiff Evening 
News” rašė: “Lietuvių kilmės 
sopranas Janina Liustikaitė, iš 
Kanados, universiteto auditori
joje davė koncertą, akomponuo- 
jant W. N. Prattenui. Be ope
rų ir dainų, ji atliko ir savo 
krašto kompozitorių kūrinių. 
Jos gražus balsas su dideliu 
meniniu įsijautimu turėjo už
tarnautą pasisekimą.”

— JAV LB centro valdyba 
priešatostoginiam posėdyje lie
pos 11 pritarė Kultūros Fon
do pirm. A. Kairio patiektam 
teatro festivalio planui ir suda
rytai sąmatai. Teatro festivalis 
įvyks Chicagoje Padėkos die
nos savaitgalio metu.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, su šeima išvyko atostogų. 
Į Chicagą grįš rugpiūčio 15. Iki 
tos datos Lietuvių Bendruome
nės reikalais kreiptis į Antaną 
Santarą, 2647 W. 71st St.. Chi- 
cago. lik 60629. Tel. (312) WA 
54)743.

Grįžo nusivylusios 
išvyka Lietuvon

Šiomis dienomis grįžusios iš 
kelionės Lietuvon, Ona Avižie- 
nienė ir Viktorija Remeikienė 
sakosi kelione esančios labai 
nusivylusios. Vilniuje teleidę 
būti penkias dienas, o į gimtuo
sius kaimus ar miestelius visai 
neišleidę. Turėjusios praleisti 
penkias dienas Rygoje, Lenin
grade ir Maskvoje. Vilniuje pa
sitikę giminės buvę nuo jų at
skirti tris valandas ir turėję 
karštyje jų laukti. Visur pasi-

Lietuvių Diena įvyks rugpjū
čio 25 šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos kieme ir salėse. Rengia 
Balfo skyriaus valdyba.

BALTIMOBE. M D.
kykloje moko seserys kazimie- 
rietės. Klebonas ir kiti kuni
gai ragina parapiečius, kad leis
tų savo vaikus į šią mokyklą. 
Yra ir labai pasišventusių tėvų, 
kurie, net, gyvendami toli, at
veža savo vaikus į šios parapi
jos mokyklą.

Sodaliečię susirinkimas buvo
Šiomis dienomis pradėtas tai- artimieji draugai surengė šau- f11,?iūčio 4 po 8.30 mišnį mo- 

syti šv. Kazimiero lietuvių pa- nų pobūvį Lietuvių Piliečių klu- v, - - -
lapijos bažnyčios bokštas Pa- bo salėje jo 65 m. amžiaus su- ** parodos, kuri siais 
taisymas kainuos 10,0 0 0 doL kakties ir vardadienio proga. 118
Taip pat apdraudos įstaiga rei- Rengėjais buvo Mikas Tartelis, 05,...«. e J* a 
kalauja įrengti naują bažnyčios jo sūnūs, Alfonsas Rutkauskas nar siampar ngim 

apšildymui katilą su visais prie- ir kiti. Programos vedėju buvo *■ . ~ lAnuuas pažymėjo, rausius vai- . . . 9- MieicV» ♦•>
taisąs. Šis minėtas remontas Jonas Arlauskas. Pobūvy da- kurriją į gražų Ocean City, didžiausias darbas buvo . . . . . ’k . ..
parapijai kainuos apie 17,000. lyvavo vien vyrai. Vladas Šim- Ekskursija bus rugpiūčio 17, iįetuvių tautodailės parodos su- ™ s v ’ 0 y 08 
r J r ... .. . dejas — Br. Krokys.mosimas. Paroda įvyko birželio i . ... ... ...« .e . L- Į nauja valdyba išrinkti: pir-8-15 meno ir kultūros muzie- ‘

jaus patalpose. Buvo surengta 
kartu su latviais ir estais, atžy
mint Baltijos kraštų 5Q metų 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Prie šio darbo daug prisidėjo 
valdybos nariai — rašytojas 
Jurgis Jankus, Dalė Šiurilienė 
ir kiti. Savaitės politiniais rei
kalais rūpinosi ALT skyriaus 
pirm. Juozas Jurkus.

Buvo suorganizuota kultūri
niam pobūviam rengti sekcija, 
kuri surengė N. Dėdinienės pia
no rečitalį, poeto J. Aisčio poe
zijos vakarą ir dail. Antano Ta
mošaičio paskaitą apie lietuvių 
tautinius drabužius. Ateinantį 
rudenį numatytas piano ir dai
nų koncertas, literatūros vaka
ras lietuviam partizanam prisi
minti ir kt. Vadovas — inž. V. 
Draugelis, šiuo metu šią sek
ciją sudaro 15 žmonių. Pata
rėjų komitetan įeina: prof. dr. 
A. Klimas, dail. Alfonsas Dar- 
gis, muzikas Z. Nomeika ir 
prof. VI. Sabalienė.

Lietuvių Bendruomenės cho
ro pirm. Alfonsas Džiakonas sa
vo pranešime pažymėjo, kad šį 
chorą visi gerai žino ir jo dar
bus vertina. Ateinančiais me
tais choras švenčia 20 metų su
kaktuves. Ta proga jis yra pa
siryžęs išleisti retų lietuvių 
liaudies dainų plokštelę. Cho
rui priklauso apie 60 narių.

Tautinių šokių grupės vado
vė J. Reginienė pranešė, kad

Cape Cod, Mass. 
mis gauti lietuviškos muzikos 
plokštelių.

Rengėjai kviečia visus lietu
vius ne tik iš artimų kolonijų, 
bet ir iš tolimesnių vietovių da
lyvauti didingoje Pennsyhani- 
jos Lietuvių dienoje.

Nauja Lietųviy Bendruomenės
apylinkės vaidyba

Birželio 23 įvykusiame meti
niame apyskaitiniame susirin
kime pirmininkas dr. Jonas 

Suaugusiu klubas rengia eks- Dėdinas pažymėjo, kad šios’val-

Klebonas kun. Juozas Bucevi- kus gavo daug sveikinimų, lin- šeštadienį. Kas planuoja važiuo
ti, turi iš anksto užsiregistruo
ti. Autobusas išvyksta rytą ir 
grįžta tos pačios dienos va-

čius kreipėsi į parapiečius, pra- kėjimų ir dovanų, už ką jis 
šydamas aukų. Jau yra surink- visiem padėkojo. Ilgiausių me

tų!
Liepos 2 d., šv. Kazimiero Klierikas Edmundas Paulaus- 

lietuvių parapijos bažnyčioje kas, atvykęs iš Romos praleisti 
susituokė Kazys Kazlauskas su atostogas pas savo tėvelius, gy- 
Birute Volungevičiūte. Jauną- vesiančius Lowell, Mass., buvo 
ją prie altoriaus palydėjo jos atvykęs ir į Nashua pas savo 
giminaitis teisėjas Leonardas krikšto tėvą Vincą Mitchell ir 
Veliška. Naujavedžių intencija p. Teklę Mitchelliėnę. Klierikas 
mišias aukojo ir sutuokė kun/ Edmundas dar turi dvejus me-

ta 7,338.86 doL

Lietuvos ąžuolas, kuris po 
pirmojo pasaulinio karo buvo 
pasodintas Marylando valstybės 
sostinėje Annapolyje, bus lan
komas rugpiūčio 25. Baltimo- 
rės Lietuvių Taryba kviečia vi
sus lietuvius gausiai dalyvauti

ROCHESTEH N.Y.
grupė turėjo eilę pasirodymų, 
daugiausia amerikiečių kultūri
niuose pobūviuose. Ji vadovau
janti šokėjam jau šešeri metai,
bet per mažai jaučiama^ visuo- reiškęs atšiaurumas, nekreipi- 
menės ir šokėjų tėvų moralinė mas dėmesio į atvykusius sve- 
ir medžiaginė parama. čius ir t.t. Avižienienė Lietuvo-

Lituanistinės mokyklos tėvų je lankėsi prieš dvejus metus.
komiteto pirm. inž. Juozas Lau- Tada buvusi maloniai priimta, 
kaitis pažymėjo, kad mokyklą Dabar Lietuvoje jautusis kaip 

svetimame, nesvetingame kraš
te. Vilniuje daug rusų ir visur 
jie dominuoją. Iš Rochesterio 
buvę užsirašę vykti apie 10 žmo- 

min. inž. Rimvydas Tamošių- nių, bet, sužinoję, kad Vilniuje 
nas, sekr. Regina Gaidytė, ižd. teleidžiama būti 5 dienas, atsi- 
Birutė Apanavičienė, nariai — sakę.
Leonas Baltrus ir Antanas Bur- Jurgis'švedas, ankstesnės kar- 
kūnas. Rašyt. Jurgis Jankus su- tos lietuvis, ilgametis DLK Ge

dimino draugijos ir klubo pir
mininkas, mirė liepos 28. Liū
desy liko žmona Nelė ir duktė 
G. Bartulienė.

Juozas Bucevičius, M. S. Ves- tus studijuoti, kol gaus kunigo ekskursijoje.
- Antanas Gowalhs, ankstes

nės kartos lietuvis, mirė liepos 
27. Velionis sunkiai sirgo. Jis 

w _______ buvo susipratęs lietuvis ir da-
Vladas Šimkus, gyv. Main St., tas birželio 28 d. iš šv. Kaži- tyvavo lietuviškuose parengi-
ilgus metus dirbęs Johns-Man- miero lietuvių par. bažnyčios IT^u^se- Gedulingos mišios už jo
ville Products bendrovėje. To- šv. Kryžiaus kapinėse. sielą aukotos nepos 31. Pa-
je įstaigoje, kaip ir kažkuriose Liepos 8 d. kun. Adolfas Vai- la?dota® **oly Redeemer kapi- 
kitose, sulaukę 65 m. amžiaus nauskas, šv. Kazimiero liet pa- 
automatiškai turi pasitraukti iš pjjos vikaras, buvo išvykęs trim 5?^? ’ Leokadija ir
darbo. Vladas Šimkus yra ilga- Uė^togų p^Sro bro- 

tanas bei eite anūkų.

tuvių pokylis įvyko vadi- šventimus.
narnoje “Brick House” Atkinie- Birželio 26 mirė Aleksand-
nės įstaigoje. ras Gurskis, 55 m. amžiaus, gy-

Nuo liepos 1 išėjo į pensiją ven. 20 Franklin St Palaido-

mėtis Darbininko skaitytojas. lį Tomą Vainauską gyv. Kana*
Birželio 28 Vlado Šimkaus doje. A. WilUom (Locs) kakarinius, gi-

30. Velionis dir- 
išėjo į pensi

ją. Buvo susipratęs lietuvis, da
lyvavo įvairiuose lietuviškuo- 

narpngimuose. Jis buvo pir-

nas, veteranų lietuvių posto 154 
narys. Mišios už jo sielą auko
tos šv. Alfonso bažnyčioje rug
piūčio 2. Palaidotas tautinėse 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na Katarina, dukros Betty ir 

Jonas ObelinisJean.

LAKEWOOD, PA

Lietuvių dienoje, kuri įvyks
ta rugpiūčio 18, veiks Darbi- 

OainavM mergateiy stovyklos vaOovyM; t oH* N fc. f d. pogotetelnkė Morta ninko spaudos kioskas. Bus ga- 
Kuriiandskatte, seniūM Don^voM StoneHM, veMja tesvo M. MIlda ..
Lenkauskienė, Sesuo M. Jurgita, Irena tktHMė; II eilė — kapelionas Tėv. llma Užsakyti bei apsimokėti 
A. Bernatonis, Audronė Aiakaitytėt pageIMninkė Onytė Kliorytė, Rimas prenumerata, įsigyti lietuviškų 
Jusaitis, pagelbinmkė Marytė Idzelytė, pag. Rima Kaiemekaitytė, Sesuo M. , , . . . ^
Loreta, Laima undsrytė. knygų bei papigintomis kaino-

tiko organizuoti jaunimo teat
rą-

Ateitininkę susirinkimas šau
kiamas rugpiūčio 11, 3 vai. p. 
p., dr. Vlado ir Marcelės Lėlių 
sodyboje.

Vestuvię varpai
Rugsėjo 7 Šv. Jurgio parapi- 

Atostogauja keliaudami jos bažnyčioje sumainys žiedus 
Andrius Cieminis su žmona Eglė Marija Sinkutė su Riman

tu Bronium šarka iš Chicagos; 
rugpiūčio 3 — Irena Jahkūnai- 
tė su Lawrence J. Valenti. Abi 
priklauso chorui, veiklios skau
tės ir liet. stud. narės.

Rasta Barbora Jurkštienė
Vasario pradžioje anksti ry

tą dingusi Barbora Jurkštienė, 
64 metų amžiaus, liepos 21 ras
ta plūduriuojanti Genesse upės 
viduryje, netoli Kodak fabrikų. 
Atpažinti nebuvo lengva. Palai
dota liepos 27 su bažnytinėmis 
apeigomis. Liko liūdesy vyras 
Petras, sūnus Edvardas-, gimi
nės Morkūnai, Sereliai ir Urbo- 

»nai. sb-

Ona ir sūnumi Virgilijum, cho
ro dirigentas Jonas ir Ona Ado
maičiai, pensininkai Aloyzas 
Jančys ir Antanas Ragelis iš
vyko automobiliais, tikėdamie
si pasiekti Pacifiko pakrantėse 
San Francisco, Los Angeles ir 
kitas Californijos vietoves.

Muz. Zenonas ir Janina No- 
meikai, Jonas ir Ona Pupinin- 
kai vyksta atostogų į Cape Cod, 
Mass.

Kazys ir Kotryna Sabaliai, 
Petras Matiukas su šeima, Ja
nina Butrimienė su vaikais, 
Juozas Jurkus ir kt. išvyksta į 
Ocean City, NJ., į Jono Jasins- 
ko vasarvietę (Crop Hali).

Stud. V. Krivytė lanko Itali
jos istorines vietas.

Vlada Sabalienė išvyko Euro
pon. Pasiryžus aplankyti Varšu
vos, Krokuvos, Vienos, Muen- 
cheno ir Romos muzikos cent
rus.

DAILININKŲ DĖMESIUI
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimo metu New Yorke 
Imis supažindinama su dabar
tine dailininkų kūryba. Daili1 
ninku skaidrės bus rodomos

Dr. Jonas'ir Nijolė Dėdinai ekrane. Jau nemaža dailininku 
su dukra Vilija atostogavo atsiliepė ir atsiuntė savo kūri

nių skaidres. Jų gauta ne tik iš 
Kun. Pranas Valiukevičius ir JAV, bet ir iš Kanados, Austra-

stud. Auksė Cypaitė išvyksta į 
Kolumbiją. Ten mano išbūti 
apie mėnesi laiko. Kun. Pr. Va
liukevičius, Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas, vyksta i Eu
charistinį kongresą.

į Ii jos ir kitų kraštų.
i Prašomi atsiliepti ir kiti dai-
■ liniukai. Savo kūrinių skaidres 
į prašom siųsti dail. V. K. Jony-
■ no adresu: 182-39 Jamaica A v..

Hollis, N. Y. 11423.
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Inkorporuotas IMS

460 Wecf Broadwey, SotrHi Boston Mtesachtisott*

"Kur tūkstančiai taupo milijonus“

ALFRED IV. ARCH1&ALD
President

6io banko direktorių taryboje yra Lietuvos garfcte konsulu adv. A. 
O. Shalina ir adv. Jonu J. Grigaitis. Reikale n patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai, a Turtas (kasete) virš 8132,000,000

Current dividend 5% cm all accounts.

- TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TbL: GL2-2923

SERVICE

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENT8

10x16 Fintahed Basements for only 
8590 — Free estimates given — all 
work guaranteėd. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

M R. ANOY’S Home Dog Training 
will trata your dog in your own 
home basic, advanced obedience. 
Self-protection dogs for komes. At- 
tack dogs for businesses. Trataed & 
untrained dogs for sale 9209 Foster 
Avė. Brooklyn. 649-3970; CL1-8367

H W. femalė

restaukant

A restaurant of Continental atmo- 
^pbere, cocktail tounge, Viennese 
music, air conditiohed VIENNESE 
COACH Route 25, Jericho Turnpike 
Syosset, N.Y. WAlnut 1-2380, 9873. 
Your Hosts, Thure Johansson, Russ 
Lundstrum

B DEKTER PARK A 
PHARMACY IR 

Wm. A muite si, B. S.
77-M JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
Mldagan 2-4136

Jaunos motinos pagerbime — vaišėse, iš k. į d.: Ona Kubilienė, Diana 
Bendoriūtė-Ramo, jos sesuo Eugenija Mikolaitis, kuri lietuviškoj dvasioj 

augina 6 vaikus. Nuotr. A. Rinkins
'Troying Honds" 
by Aforecht Dūrer

EXPĖRlENCeD OPfeftATORS 
ON DRE&EŠ

Section vrort Steady all yeąr round 
Work near įome CARLAND MFG 
ČORP. 8 North Mato Street Mon- 
roe, N.Y. 914 *83-2511

CAR 8IMONIZING 
8995

WHILE YOU WATT 
Expert workers 

By appointment — Call 493-9171 
We wiu dorate 81-00 to any Catho- 
Hc Charity wfth this Ad.

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y

Tel. RE 4-442B
KONCERTAI nuo 4 vai p.p. 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė 

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Didmeistris Larry Evans laimėjo 
JAV uždaras pirmenybes, New Yor
ke, pakrovęs 8% tš. iš 11 galimų. 
Jis baigė su;6 laimėjimais ir 5 ly
giomis, taigi, be pralaimėjimo. Ro- 
bert Byrne ir S. Reshevsky surinko 
po 7 tš. ir turi po 1 nebaigtą. Bis- 
guier 6, Benko, Lombardy ir Rosso- 
lįmo po 5*4 (1), Saidy ir Zucker- 
man po 5*4, Horowitz 3%, Wein- 
bęrger 2 ir Saidman 1*4 tš.

šiose p-bėse nedalyvavo garsusis

Demografinis statistikos biu
ras Washingtone skelbia, kad 
šiuo metu pasaulyje kasdien 
gimsta vidutiniškai 324,000 
žmonių. Per vieną dieną apie 
10,000 miršta iš bado ar nepa
kankamo maitinimosi. Dėl kitų 
priežasčių kasdien miršta 123, 
000 žmonių. Kasdien priauga 
apie 190,000. Biuras pranašau
ja, kad šitokiai padėčiai esant 
iki sausio 1 pasaulyje bus 3,5 
bilijonai gyventojų.

JAV statistikos biuras prane-

< universal
• FUNERAL CHAPEL, INC. * 

i_ 52nd. Street et Lenngton Avenue
Ray Kerbelis, Dir.

PL 3-5300

TEACHERS
Egperienced or Beglnners 

Pre-School thru University 
Good outstanding opportunitiės 

in prfeferred locations.

Write now for application or call 
212 - 546-2228 

Weekdays and Sundays

A.A.A. TEACHERS AGENCY 
507 5th Avenue, N. Y. C.

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 
worahip withta the area. Resęrva- 
tions — 516 324-2650.

M. A P. Painting & Contracting 
Co. Inside & outside, wood paneling, 
celotex A sheet rock ceilings, writ- 
ten guar, fully insured. Call 8-11 
A.M. or after 6 PM. 645-3252.

H. W. MALĖ

DOMESTIC APPLIANCES
We repair Electrical Appliances 

All Work Guaranteed
No Job too Big or too Small

Call 899-9395

----- , —

’l A
I VASAROTOJŲ DĖMESIUI! į

I
 Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame CAPE OOD ! 

kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje «

AUDRONĖ I87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CAPE COD MASS. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 22 d. Kreiptis: Vila 
AUDRONĖ, Mrs. Marija Jansonas, 87 East Bay Rd. I 
Osterville Cape Cod, Mass. 02655; telef. 428-8425.

Viši mielai kviečiami aZz-’yA/i/ !

Bobby Fischer, kuris 8 kartus lai
mėjo JAV čempiono titulų. Naujuo
ju čempionu tapo Larry Evans. Pa
našiai buvo ir 1960 m., kai Fischeris 
nedalyvavo, — p-bes laimėjo Larry 
Evans. Evanso vardas iškilo 1949 
m., kai būdamas 17 metų amžiaus, 
pasidalino JAV jaunių p-bėse pir
mųjų vietų su Bisguieriu, o JAV at
virose baigė trečiu. 1950 m. daly
vaudamas JAV komandoj, pasaulio 
p-bėse, pelnijo 9-1 tš. L. Evans tris 
kartus laimėjo JAV uždaras ir tris 
kartus atviras JAV p-bes; du kartu 
buvo Kanados atvirųjų čempionas. 
Tarptautinio didmeistrio vardas su
teiktas jam 1957 m. L. Evans yra 
autorius kelių šachmatų knygų ir 
nuolatinis bendradarbis šachmatų 
žurnalų.

Povilas Tautvaišas, mūsų iški
liausias meistras JAV-bėse, važiuo
ja j Colorado kalnus dalyvauti š.m. 
JAV atvirose pirmenybėse, kurios

ša, JAV-bėse kiekvienam žmo
gui visų mokesčių vidurkis bu
vo: 1950 m. — 364 dol., 1955 
m. 537 dol., 1960 m. 709 dol., 
1965 m. — 858 dol., 1967 m.
— 1,048 dol.

įį SPORTAS
"ŽALGIRIS" MEKSIKOJE

Vilniaus “Žalgirio” irklinin- 
kus Sovietų Sąjungos irklavi
mo federacijos vadovybė pa
skyrė atstovauti Sovietų Sąjun
gai olimpinėse žaidynėse Mek-

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

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

TEACHERS
Experienced or Beglnners. 

Pre-School thru University 
Good outstanding opportunitiės 

in preferred locations.

Write now for application or call 
212 - 546-2228

Weekdays and Sundays

A.A.A. TEACHERS AGENCY
507 5th Avenue, N. Y. C.

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

Call Persormel Department 
782-5552

CYPRESS OUTDOOR 
SWIMMING POOL

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

852 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

AP 7-0788

MOTELS

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA'

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

prasideda rugpjūčio 11 ir truks iki 
23 d. Dalyvių bus per 200. Draug su 
juo važiuoja pora Chicagos mūsų 
šachmatininkų. Linkime sėkmės!

Bepig Sovietų meistrams važinėti 
iš turnyro į turnyrų, kai jie yra val
džios šelpiami, šiame gi krašte rei
kalai kitokį, kai reikia pačiam pel
nyti duonų sau ir šeimai. JAV atvi
rose Tautvaišas pasirodo tik antrų 
kartų. 1950 m. Tautvaišas buvo iš 
Bostono pasiųstas į JAV atviras, 
Detroite, kuriose jis baigė 20-ju iš 
120 dalyvių. Pirmenybes laimėjo 
Bisguier su 9*4 tš., Larry Evans 4- 
tas su 8*4; Tautvaišas tik tašku 
žemiau — 7*4 tš.

sikoje. Iš vardo tai ta pati ko
manda, kuri anais metais lai
mėjo varžybas Amerikoj. Bet 
iš esmės tai jau gerokai skir
tinga komanda. Irklininkų fe
deracijos sekretorius Šeremet- 
jevas paaiškino, kad “padarė
me kaikuriuos pakeitimus”. Į 
aštuopiavietę valtį įsodino A. 
Chaminą ir A. Martiškiną ią 
Maskvos. Jau anksčiau buvo į- 
sodintas V.Suslinas iš Leningra
do. Jau pora metų, kaip ši ko
manda turi V. Sterliką iš Kije

vo. Taigi aštuoniavietėj beliko 
tik keturi lietuviai: Z. Jukna 
(vadovas), A. Bagdonavičius, J. 
Jagelavičius ir J. Motiejūnas. 
Ši komanda laimėjo pirmą vie
tą tarptautinėse varžybose Liu
cernoj, Šveicarijoj, liepos 13 
ir 14. Tai buvo priešolimpinis 
bandymas. Vilniškiai sportinin
kų vadovai bando didžiuotis 
“savojo Žalgirio” laimėjimais, 
bet kai žiūrovai irklininkus lai
ko rusais (kadangi atstovauja 
Sovietų Rusijai), tai dabar jie 
mažiausia 50 proc. teisūs.

(ELTA)

"Man and His World '68"
(90% of exhibits operating)

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

Daily Bus to Expo Grounds 
Write/Call

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

(514) 692-6711

Cosmetic Salesmen 
• Wanted

Soul Sister and Soul Brothers
Creation

SiNGLETON
COSMETICS

Call after 3 PM
926-0908

PARK CREST CATERERS 
1710 University Avenue 
Bronx, New York 10453

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

at your Service

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

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL, AGENCY 

Kelionės plačiame pasauly
WILLIAM R. BEST

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

MOUNTAIN HIGH LODGE
| Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo-

sali vieta poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi- | 
nos su virtuvėm. Modemiški miegami kambariai su asme- | 
niškom voniom; maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti t
žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap
linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

INTERNATIONAL EUCHARIST 
COlMGRESS

Bogota. Colombia. Tours sponsored 
by Nueva York Hispano Aug. 15-28: 
8250 r.t & room; 17-26 : 8250 r.L & 
room; 8375 everything inciuded — 
RESERVATI0N3: 686-2790 anytime

THE FLYING FISH Seafood Res
taurant open 7 days a week Lunch 
12-3 Dinner 5-10 Sundays 12-10 — 
East Lake Drive Miml-Piano Baa 
Nightly across from Airport Mon- 
tauk — your hosts Terry and Joe 
McCully call 516 - 668-2920

HAPPY FAMILY DAY

FRIENDLY 
ICE CRĖAM SHOP

A FAMILY PLACE 
Famed Foods — Friendly Service 

Fabulous Ice Crehm

1515 Teaneck Road
TEANECK

BROWNS 0F BELLPORT INC.
BR0WN’S GARAGE 

American Motors — U sėd Cara 
Repairs of all kinds 

152 Ea< Main Street 
(51«) AT 8422B

Westhampton Nursing Home a new 
concept in nursing home care, home 
likę decor, around the clock reg. 
nursing care, physical & occupation- 
al therapy facilities, excellent meals 
special diets. Westhampton Beach 7 
Seafield Lane (516) 288-1122 Cath- 
olic church and priests in area.

CEILING EXPERT 
Commercial and Residential 

Carpentry - Finished Basements 
Baths Kitchens Reasonable 

LEONARDI CONTRACTORS 
8797 25th Avenue Brooklyn 

Call 449-2863 - 336-4912

NELPA CONSTRUCTION 
COMPANY

We do everything in the construc- 
tlon fiėld a!) work done at reason
able rates — Ali work guaranteed 
1394 Fulton Street, Brooklyn, N.Y.

Call 857-4300

| kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba 
| sustoti pernakvoti. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

PRANAS LEIKA, Athol, N.Y. 12810; tek (518) NA 3-5750
^TniiifTiErrfiifiiiiritrtfTBnBr»rii-r:inrT»T'Tii"r‘fm-TtiTtii»TiTTrTinEiTfT8iiDiininiiĮiiiinnnnimifininniniiinimBii^

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE 

Kennebiinkport, Maine
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

PlRMAtJjANTT DEŠRŲ PREKYBA YORK!
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 8t.) — TR 9-3047 Franklin Sq., L.I.; 981 Hempstead Tpne. — 437-7677 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2551 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 ( Jsckson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1158

E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd, 518-757-0801 j Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9078


