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Keturi nepajėgė dėl Vid. Ryty susitarti 
Laukia daugiau karo prie Suezo kanalo

pas arabus vyrauja nuomonė, 
kad tuo tarpu geriau tokia pa
dėtis, negu pradėti daryti nuo
laidas, be kurių taikos tikrai 
nebus.

Todėl arabam atstovaujanti 
Maskva reikalauja grąžinti vi
sas 1967 paimtas arabų žemes, 
gi Washingtonas kalba apie 
“mažus prieškarinių sienų pa
taisymus”.

Maskva už tai, 
pripažintų visiems 
arabų pabėgėlių 
ar kompensacijos 
ingtonas principe 
kompensaciją bet kalba tik 
apie simbolišką repatriaciją (ro
dos, tame plane repatriantų 
skaičius sukasi tik apie 100, 
000 asmenų).

Washingtonas už nevaržomą 
Izraelio teisę naudotis Suezo 
kanalu ir kitais regiono vande
nimis, Maskva numato skyles, 
kad Egiptas ta teisę galėtų su
varžyti.

Washingtonas už arabų įsipa
reigojimus sustabdyti visą prieš 
Izraelį nukreiptą teroristinę ara
bų veiklą taiką pasirašius, Mas
kva tuo klausimu visai nesido
mi, lyg jo visai nebūtų.

Washingtonas už tai, kad J. 
Tautų taiką saugojančius da
linius galėtų atšaukti tik JT 
Saugumo taryba, Maskva nori 
palikti Egipto Nasseriui teisę 
juos išvaryti, kaip jis jau buvo 
padaręs 1967. Ir tuoj karą pra
dėjęs.
Nesitraukia nuo arabu

Maskva ikšiol padarė tik la
bai mažas nuolaidas, nes. jos 
liečia neesminius klausimus: 
sutiko, kad taikos sutartis ne-' 

co, vienas iš valstybės sekreto- primestina, bet įsigalioja tik 
riaus padėjėjų.
Kaip skiriasi nuomonės? 

Visais svarbiausiais klausi
mais Maskvos ir Washingtono kad kitais klausimais pradeda- 
nuomonės labai skiriasi. Taip ma tartis tik tada, kada Izrae- 
yra todėl, kad nė viena pusė lis pasitraukia iš visų arabų už- 
dar nedusta eiti toliau už savo imtų žemių.

ma, kad kinų delegacija labai globojamuosius. Gi Izraelyje ir Tokia yra dabartinė padėtis, 
šmeižusi Sovietų Sąjungą, net 
grasinusi panaudoti jėgą savo 
reikalavimams patenkinti. Gra
sinimas, matyt, šiuo tarpu buvo 
tas ginklas, kuriuo kinai bandė
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Maskvos paskutine naujiena - draugyste su Amerika
Viena priežastis yra Kinija, bet didysis tikslas yra Europoj

ka. Bet tuo viskas neišsisemia 
— Kremlius nori ko nors dau
giau. Ir tas daugiau yra ne Azi
joje, bet Europoje.

čia rūpesčio priežastis yra jos 
satelitai, manyčiau, kad nė len
kų nė r. vokiečių neišskiriant 
Ką bekalbėti apie čekus-slova- 
kus, vengrus, rumunus. Kad 
Kremlius čia stipriau pasijustų, 
reikia atskiesti ir tokiu būdu su
silpninti Atlanto santarvę, rei
kia, ilgai nedelsiant, kaip nors su Washingtonu yra būtini, 
prieiti prie naujos Europos tvar- Derybas su Washingtonu dėl 
kos (ji vadinama Europos sau- atominio raketinio ginklo gamy-

gurno sistema), kuriem jau būtų 
įsijungusi ir Rusija su dabar
tinėmis savo vakarinėmis sieno
mis ir nepakeistomis Lenkijos 
ir V. Vokietijos sienomis. Tai 
yra didysis Kremliaus tikslas, 
nes tik tokiu būdu įteisinti visi 
Rusijos užkariavimai--užgrobi- 
mai, padaryti ryšium su pasku
tiniuoju karu.

Bet kad čia kas pajudėtų jos 
norima kryptim, geri santykiai

S.

— Naują Italijos vyriausy
bę pavesta pabandyti sudaryti 
tam pačiam krikš. demok at
stovui Mariano Rumor. Prez. 
paragino jį remtis tomis pačio
mis partijomis: krikšč. demok
ratais, socialistais ir respubliko
nais. Atrodo, kad visi vėl suta
rė komunistų į vyriausybę dar 
neįvesti. Bet jau gerai paruoš
ta dirva juos įvesti po kitų par
lamento rinkimų.

— J. Tautų gen. sekretorius

Maskvoje nuomonės pakeiti
mas tuo ar kitu klausimu visada 
iškrenta nelauktai, nes pakeiti
mo brandinimas vyksta slapto* 
je ir ilgai Niekad nepasakoma, 
kodėl dabar bus taip, bet nebe 
taip, kaip buvo.

Toks įvykis buvo pereitą sa
vaitę Aukščiausios tarybos po
sėdy, kada baigdamas savo pra
nešimą Gromyko taip prakalbo 
apie santykius su Amerika: 
“Sovietų vyriausybė visad ma
no, kad santykiai su JAV yra 
labai svarbus dalykas. Mes už 
gerų santykių su JAV vysty
mą ir norėtume, kad jie perei
tų į draugiškumą, nes mano
me, kad to reikalauja abiejų * 
valstybių interesai”. Tie santy
kiai sugedo iki visas ribas per
šokusio nemandagumo Ameri
kai pradėjus bombarduoti 
Vietnamą.
Flirtas senokai pradėtas

Amerikiečiam ir kitiem diplo
matam Maskvoje tokia Gromy
kos kalba nebuvusi staigmena, 
nes jau visi žinojo, kad Gromy
kos užsienio reikalų ministeri
ja ir kitos institucijos yra pra
dėjusios su amerikiečiais elg
tis išskirtinai mandagiai. Tei- pranešė Saugumo Tarybai, kad 
giama net, kad JAV diplomą- karinė veikla Vid.' Rytuose nie- .ruWiisonu. 
tams jau nebesą dabar sunkė- kad nuo karo sustabdymo nėra 
nybių gauti leidimą keliauti be
veik į kiekvieną paprašytą 
vietą. Visa tai gerai, tik visi 
samprotavimai prasideda - ir 
baigiasi klausimu: kaip ilgai, 
koks tikslas, kokie darbai nu
matyti žodžiams pateisinti? Dip
lomatinis korpas dabar turi dar
bo ieškodamas atsakymų.
Kinija svarbi, bet 
Europa svarbesnė

Aišku, viena iš priežasčių 
yra Maskvos ir Kinijos santy
kiai Nežinodama, kaip bus su 
Kinija, Maskva nori draugystės 
su Vakarais, ypač su Ameri-

buvusi tokia stipri kaip šiomis 
dienomis. Jis turėjo galvoj 
Egįpto-Izraelio susirėmimus 
prie Suezo kanalo. Jei šalys ne
būsiančios sudraustos, jis siū
lys atšaukti nuo Suezo kanalo 
J. Tautų paliaubų prižiūrėtojus, 
nes jiems ten pradėjo grėsti 
didžiausias pavojus žūti.

— Kas pripildo SDS kasą? Iš 
FBI kongreso komisijoms įteik
tų duomenų aiškėja, kad tą bol- 
vikų vadovaujamą studen
tų riaušininkų organizaciją re
mia turtingi amerikiečiai. Jie 
yra apsirgę Rusijos meilės liga.

Singaporės bazes ieško naujo šeimininko
Singapore. — Kai pasitrauks 

iš Singapore anglai 1971 besi
baigiant, ten liks gerai įreng
ta britų laivyno bazė ir trys 
aviacijos bazės. Mažai Singapo
re valstybei visos tos bazės ne
reikalingos, bet ten įdėtas di
delis turtas, kurį reikia kaip
nors naudingai panaudoti. Ir yra visokios JAV karinės ba- 
sukamos dabar galvos, ką su 
tuo turtu daryti.

Dabar neoficialiai žinoma, 
kad tuo reikalu yra labai susi
domėjęs JAV krašto apsaugos 
departamentas, kurs taipgi, ci
vilinėms bendrovėms padedant, 
tyrinėji būdus kaip tas bazes

ar kurią vieną iš jų būtų gali
ma panaudoti Pacifiko laivyno 
reikalams — remontams, poil
siui, apsirūpinimui kuru ir ki
tais reikmenimis.

Gavus prieglaudą Singapore 
bazėse, palengvėtų atidavimas 
Japonijai Okinawos salos, kur

Japonijai ir žodį reikia tesėti. 
Nemanoma, kad JAV karinės 
pajėgos pačios paimtų tas ba
zes administruoti, nes tai nebū
tų patogu Singapore vyriausy
bei, bet tam reikalui ieškomas 
nekarinis administratorius.

— JAV IR Rusijos deryboms 
dėl atominio raketinio ginklo 
gamybos įšaldymo esamame ly
gyje Washingtonas pasiūlė šias 
vietas: Viena, Helsinkis ir Že
neva. Rusija dėl pasiūlymo dar 
neatsiliepė. Derybas siūlyta 
pradėti pirmoj rugpiūčio pu
sėj. Prez. Nixonas jau pasky
rė ir delegaciją toms deryboms 
vesti.

— Grįždamas iš Rumunijos 
namo, pr. Nixonas sustos Ang
lijoje ir susitiks su jos premje-

Pasikalbėjimas 
vyks anglų aerodrome, kur bus 
tikrinamas ir kuru aprūpinamas 
prezidento lėktuvas. Kitokio 
nukrypimo nuo jau paskelbto 
tvarkaraščio dangiatt’^nenuma- 
toma.

— "Penki išmintingieji", ku
rie sudaro komisiją V. Vokieti
jos vyriausybei ūkiniuose reika
luose patarimų suteikti, dabar 
jau mano, kad Vokietijos ūkiui 
bus geriau, jei markė būtų pa
branginta. Sprendimą gali pa
daryt tik vyriausybė. De Gaulle 
Prancūzija seniai tokio sprendi
mo iš Vokietijos laukė. De Gaul
le net labai buvo supykęs, ka
da pirmą kartą Bonnos vyriau
sybė tą reikalavimą atmetė.

— Hondūras ir Salvadoras, 
seniai vedą žodinį karą, dabar, 
atrodo, susirėmė ginklu. Abie
jų Amerikų Organizacijos dele
gacija skubiai išvyko padė
ties tirti ir taikos atstatyti.

— Šiaurės Airijoj vėl prasi
dėjo kruvinos riaušės tarp ka- j 
talikų ir protestantų. Kariuome- j 
nei ir policijai įsakyta būti pa-1 
sirengus nepaprastos padėties J 
stoviui. -J

— P. Vietnamas padarė savo . 
komunistam pasiūlymų dėl būsi- Į

bos įšaldymo padiktavo ne vien 
tik noras turėti draugiškus san
tykius su Washingtonu, bet la
bai smukęs Rusijos vardas J- 
Tautose. Metinių sesijų metu 
čia Afrika, Azija ir Lot. Ame
rika vanoja didžiąsias valstybes 
už nenorą atsisakyti atominių 
ginklų. Tose kalbose “didžio
sios” valstybės yra tik dvi: 
Amerika ir Rusija. Kremliaus 
kalbėtojai J. Tautose dabar jau 
nieko nebegali apgauti, bet Ru
sijos gretinimas su Amerika 
jiems nepakeliamas, nes visas 
tas reikalas jiems jau sugadino 
daug planų Azijoje ir Afrikoje.

Derybos dėl raketinio atomi
nio ginklo dabar tikriausiai 
nutrūks be susipykimo. Jos bus 
atidėtos kokią nors priežastį 
suradus, nes taip bus geriau 
abiem pusėm. Mat, tas reika
las yra labai komplikuotas, to
dėl vienu kartu čia niekas ne-

mano jo sutvarkyti. Bet Mask
va jau bus atsiradusi geresnė
je padėty J. Tautose, nes ne
bebus galima prikaišioti, kad 
“didžiosios” valstybės sabotuo
ja nusiginklavimą, ypač atomi-

Tokie yra slapti užkulisiai. 
Gi viešai, nors kalbama apie 
draugiškų santykių ilgesį, Ame
rikos panosėj (Kuboj) demon
struojama, jog Rusijos laivynui 
prieinami visi pasaulio vande
nys, kad Kuboje Rusijos laivy
nas turi atramos tašką.

Maskvos forsuojamas naujas 
žaidimas bus labai komplikuo
tas, jame bedalyvaudama Ame
rika laikys didelį ir pavojingą 
egzaminą. Prie dabartinių nuo
taikų kongrese prez. Nixono pa
dėtis bus labai sunki. Bet tas 
momentas gali būti lemiantis 
mūšis tarp dviejų besirungian- 
čių sistemų: sovietinės imperia
listinės diktatūros ir žmogaus 
drausminga laisve besiremian
čios socialinės demokratijos.

Kiny-rūsy derybos vyksta audringai
Sovietų Tasso agentūra skel

bia, kad kinai paklausė ragini
mo sugrįžti atgal Į Navigacijos 
komisijos posėdžius, kurie bir
želio 18 prasidėjo Sibiro mies
te Chabarovske. Pasitarimų 
tikslas — pecžĮūzėti visus klau
simus, susijusius su plaukiojimu 
upėmis ir ežerais, per guriuos 
eina rusų-kinų siena. Tie pa
sienio ginčai, abiejų pusių tvir
tinimu, buvo šiemet įvykusių 
karinių susirėmimų priežastis. 
- Kinai pereitos savaitės gale 
iš komisijos posėdžių pasitrau
kė, nes rusai, visą mėnesį ki-

nų . varginti, kad pradėtų dery
bas dėl carų Rusijos užimtų ki
nų žemių .grąžinimo, pasakė-ga- 
lutinai to klausimo visai ne
svarstysią. Ragino pradėti 
svarstyti tuos klausimus, kurie, 
abiejų šalių rašytu susitarimu, 
yra pavesti Navigacijos komisi
jai svarstyti.

Tasso pranešime dar sako-

Arabų-žydų konflikto kari
nė padėtis greičiausiai tebėra 
nepasikeitusi (nė vienos pusės i 
kovinis pajėgumas nėra drama
tiškai pasikeitęs kitos nenau
dai), tačiau diplomatinės Ketu
rių didžiųjų (JAV, Rusijos, 
Prancūzijos ir Anglijos) pastan
gos surasti pagrindus taikai pa
remti ikšiol yra nepasisekusios. 
Priešingai, Maskvos ir Wash- 
ingtono nusistatymai pagrindi
niais klausimais ne tik kad ne- 
suartėjo, bet dar labiau išsi
skyrė.

Kai Washingtonas prieš pen
kis mėnesius sutiko tą klausi
mą svarstyti Keturių pasitari
muose, tai buvo spėliota, jog 
Maskva ten kito karo nenori, 
nes jis gali pasibaigti nauju ara
bų sutriuškinimu, gal net Rusi
jos ir JAV į tą karą įmaišymu. 
Jeigu taip, tai Rusija gali, būti 
nuolaidesnė ir prisidėti prie ki
tų trijų pastangų paspausti abi
dvi puses padaryti nuolaidų.
Deja, apsirikta

Deja, toji Washingtono hipo
tezė nepasitvirtino. Ir tai paaiš
kėjo gavus iš Maskvos notą po 
Gromykos paskutinio vizito Kai
re. Jis ten buvo nuvykęs su 
JAV nota, kurioje buvo Mask
vai praneštos paskutinės JAV 
nuomones. Kairas pats ar su 
Maskvos patarimu jas ne tik at
metė, bet net pirmykščius savo 
susvyravimus atšaukė ir reikala
vimus sugriežtino. Maskva juos 
pridengė savo vardu ir prane
šė Washingtonui. Bet valstybės 
departamente buvo apsispręs
ta dar bandyti su Maskva kal
bėtis, todėl tą darbą ten dabar 
dirba Maskvon nuvykęs J. Sis-

kad Izraelis 
1.2 milijono 
repatriacijos 

teisę, Wash- 
pri pažįsta

abiėjų pusių susitarimu; spren
džiami ir sutvarkomi visi klau
simai kartu, nebereikalaujant,

kilnų. Pasiūlymai tuojau buto 
atmesti per Paryžiuje esančią 
delegaciją. P. Vietnamo vyriau-

įveikti rusus. Kinu sugrįžimas 
prie pasitarimų stalo yra ženk
las, kad nenorima privesti san
tykių iki pavojingo Įsitempimo.

Trys JAV vyrai punktualiai pradėjo kelionę į Mėnulį

Atominiai sprogdinimai keliasi 
į Aleuty salę

tonų susprogdito dinamito. 
Pirmasis sprogdinamas įtaisas 
bus silpnesnis, nes jis turi duo
ti šiokį tiriu supratimą apie tai, 
kaip “jausis” tiria smūgį paty
rusi sala, kurios ilgis 42 my
lios, plotis 4 su puse mylios.

— Aleutų salų grandinėje, 
Amchitkos vardu vadinamoje 
saloje, Atominės Energijos Ko
misija gręžia įrengimus nepa
prastai stipriems požeminiams 
atominiams sprogdinimams pra
vesti. Projekto vykdytojai tyli, 
bet iš kitur esama užuominos, Sprogdinimai susilaukė pro- 
kad bus bandomi antiraketinių testų iŠ Aliaskos įstaigų, nes 

esama baimės, kad jie gali su
kelti žemės drebėjimus, nes ten

munistai nenori svarstyti nė 
vieno P. Vietnamo vyriausybės 
pasiūlymo.

—- ooviotm fjviovcio rvwnviin 
bopilotinį erdvėlaivį Luna 15.

kad bus bandomi antiraketinių 
raketų atominiai smaigaliai, 
skirti priešo raketoms ore nai
kinti.

Sprogdinimus numatyta pra tuoja ir augmenijos bet gyvū- 
dėti spalio mėri. Jie perkelti nijos globėjai. Visiems atsako- 
ten iš Nevados dykumos to
dėl, kad tokio stiprumo sprog
dinimus ten nebesaugu daryti 
— galima esą sužaloti Las Va
gas miestą. Kalbama apie dvie
jų megatonų stiprumą. Vienas 
megatonas išvysto tiek jėgos, 
kiek jos duoda vienas milijonas

ma, kad baimės perdėtos.
Aleutų salyno vienas galas 

yra suaugęs su Aliaska, bet juo 
toliau į vakarus, juo daugiau 
atskirai pabirusių salų. Salų 
šiaurėje yra Beringo jūra ir Ku
rijos Sibiras, pietuose jau Pa- maitotų Amerikos astronauto 
cifikas. pasiekto laimėjimo garse.

ir niekas nelinkęs manyti, kad 
Keturių pasitarimai galėtų pa
žengti taikos link. Bent jau iki 
šį rudenį įvykstančių Izraelio 
parlamento rinkimų. Taip ma
no optimistai. Bet pesimistai 
linkę paspėlioti, jog diplomatai 
nepajėgs eiti taip greit pirmyn, 
kad galėtų naujam žydų-arabų 
karui už akių užbėgti. Todėl iš 
anksto manoma, kad J. Sisco 
kelionė Maskvon nieko geresnio 
neduos.
Egiptas bus veiklus

Egipto stragegija bus karinis 
veiklumas prie Suezo kanalo, 
kad pasaulio spaudai nepritrūk
tų žinių apie Vid. Rytų krizę. 
Tokia veikla būtina vidaus ir 
užsienio frontui.

Vidaus frontui reikalingas į- 
rodymas, kad šis tas daroma 
prieš Izraelį. Ji reikalinga ir ka
riam prie realaus karo pratinti. 
Užsienio frontui reikia įrody
mų, kad padėtis prie Suezo kas
dien blogėja, todėl spausti- 
nas Izraelis, kad pradėtų daryti 
nuolaidas. Kitaip sakant, kad 
visi Keturi didieji pradėtų la
biau remti Egipto pusę.

Kadangi Egiptas yra pirma
sis Izraelio taikinys, ir svarbiau
sias jo ginklas yra aviacija, to
dėl padėties tempimas turi ir 
kitą tikslą — spausti Maskvą 
duoti Egiptui daugiau lėktuvų 
ir priešlėktuvinės artilerijos. 
Maskva ginklų davimą dabar 
yra prilaikiusi, nes to reikalau
ja Washingtonas, grasindamas 
ginkluoti Izraelį, jei Maskva 
didins Egipto ginklavimą.

Izraelis šiandien mano, kad 
Keturių didžiųjų taikos pastan
gos yrą pasibaigusios, todėl 
pasirinktina ši laikysena: išlai
kyti dabartines sienas, patirti 
kuo mažiausia nuostolių žmonė
mis ir ginklais, ištverti kiek ga
lima ilgiau ginklo nepakėlus. 
Kai ateis "laiko pilnybė”, tai 
yra kai karas pasidarys nebeiš
vengiamas, nunešti ji priešo že
mėn pirmiau, negu jis pasieks 
Izraelio Žemę.

, . . --L Astronautai uenunn okhsu (U Kaires eeamen rieti A. Armstrong, pulk. E«win E. AKrfn ir pulk.
Mir------------ , pomiiu su run rm- Wjchael collin*. Pirmieji du paskirt* ant Menulio nusileisti, tretysis skraidys erdvėlaiviu aplink Menui), kai
ru įrankiu žemės ar udėnų ir • kiti du vaikMios ant Menulio ir atlikinės užduotis. 
,.n - «v»t a —a t - — ę — ▼•i gqzn zvnwwo vim
pačiu laiku prie pat Mėnulio Cape Kennedy. — Jei laimė 
bus Amerikos erdvėlaivis Apol> vėl lydės šios savaitės skridi-
lo 11, kuris skraidins astronau- mą į Mėnulį, trys Amerikos as

tronautai su Apollo 11 erdvė
laiviu ir tuo “vežimėliu” LEM 
bus išmesti į erdves liepos 16 
d. 9:32 iš ryto. Popiet liepos 20 
du astronautai turėtų su “ve
žimėliu” LEM nusileisti ant 
Mėnulio ir pradėti žvalgytis, 
gi liepos 21 jie turėtų išlipti iš

riuo du astronautai tori nusi
leisti ant Mėnulio. Įtariama,

todėl, kad savu tuo pat laiku

LEM ir pasivaikščioti ant Mė
nulio 2 vai. ir 40 minučių. Jie 
ten turi atlikti visą eilę stebė
jimų ir paimti žemės ar uolė- 
nų nuo Mėnulio paviršiaus.

Ant Mėnulio turi nusileisti 
Neil Armstrong ir pulk. Ed- 
win Aldrin. Kai juodu bus ant

pulk. Michael Collins skraidys 
aplink Mėnulį 70 mylių nuo jo 
paviršiaus nutolęs.

Grįžimas žemėn numatytas 
liepos 24, nuleidžiant erdvėlai
vį į Pacifiko vandenis nelabai 
toli nuo Havajų salų. Ten jų 
turėtų laukti ir prez. Nizonas, 
kurs juos pasveikinęs tuojau iš
skristų penkių Azijos kraštų ir

mėnulio,, erdvėlaivy pasilikęs Rumunijos lankyti.
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LG. siūlė:

Vilnius ligi konflikto dėl jo
Laiškai redakcijai

su lenkais
OdiminžK laiškais pakvie- Vilniaus umversitetu.

— Vffatas virto JMM centru 
ir imponavo ypačbi savo archi-

ms ‘Vilniuje prieš 50 metų’ įdo
miai pasakojo apie vieną isto
rijos momentą — konfliktą dėl 
Vilniaus tarp Lietuvos, Lenki
jos ir Sovietijos. Redakcijos 
priede buvo konflikto įvykiai 
pratęsti: parodyta, kaip nuo 
1919 metų dėl Vilniaus ėjo 
ginkluotos ir diplomatinės ko
vos tarp Lietuvos ir Lenkijos 
ligi 1938 Lenkijos ultimatumo. 
Būtų Įdomu skaityti ir kitą 
priedą: kas buvo Vilnius iki šio 
konflikto...”

apibadimc “Gausūs vienuoliai, 
balti domininkonai, rausvi ber
nardinai, spalvingi vokiečių a-

slaptingi cvinglistai, orientališ-

turtingais turbanais, brangūs 
akmenys, aksomas, auksų siuvi
nėtos medžiagos, plačios rusų 
barzdos, skoningas valdovo dva
ro puošnumas, karaimai, veng-

mename Vilniaus praeities kai 
* kurias informacijas, kurių gau
siai yra pateikusi Lietuvių en
ciklopedija straipsniuose apie 
Vilnių.

— Vilniaus vardas pirmą kar
tą oficialiai suminėtas 1323 Ge
dimino laiškuose Vokietijos 
miestam ir vienuolynam. Gedi
minas ji vadino savo “karališ
kuoju miestu” Vilna (kitų me
tų rašte Wilno).

riai, vienuolynai, cerkvės, baž
nyčios, mečetės, evangelikų ir 
įvairių sektų kirkės, izraelitų 
sinagogos, požemiai su slaptais 
perėjimais, masonai ir jų išdi
džios ceremonijos — visa tai 
negalėjo nepalikti mieste savo 
Įspaudo”. XX šimtmečio pra
džioj Vilnius turėjo 138,596 
gyventojus, tarp jų 63,000 žy
dų.

— Vilnius virto europinio ju
dėjimo mazgu. Jau viduram-

MOLOTOVAS AIŠKINASI HITLERIUI 
DLL BALTIJOS KRAŠTŲ

Komunistų istorikai tuo tar
pu gana sėkmingai slepia nuo 
Lietuvos žmonių, kaip prieš 30 
metų jų vadai buvo susibičiu
liavę su Hitlerio klika. Jaunes
nieji bei pusamžiai net savo au
simis ima nebepasitikėti, išgir
dę, kad toks dalykas buvo. O 

* ir vyresnieji maža ką tegali 
apie tai jiems paaiškinti, kadan
gi anuo metu nesuspėjo smul
kiau išgirsti apie to slapto są-

žiais jis boio svarti kryžkelė. 
Pro jį ėjo keliai iš Krokuvos ir 
v. Ukrainos į Rygą, Pskovą ir 
Naugardą, iš Polocko ir Vitebs
ko bei Smolensko į Kauną ir 
pajūrį. Vėliau, XIX šimtmety, 
pro jį nutiesti geležinkeliai iš 
Petrapilio į Varšuvą, iš Mask
vos į Berlyną, iš Liepojos į 
Odesą.

— V. buvo Lietuvos politi
nis ir religinis centras. Net ir 
po Jogailos personalinės unijos 
su Lenkija Vilniuje posėdžiavo 
senatas, rinkdavosi seimai. Di
dysis kunigaikštis Aleksandras 
(1492-1506), nors tapęs Lenki
jos karalium, gyveno Vilniuje; 
Žygimantas Augustas (1544- 
72) taip pat. Tik po Liublino 
unijos (1569) kunigaikščiai re
čiau Vilniuje rodėsi. Nuo ta
da Vilnius virto ypačiai centru 
Lietuvos didikų, kurie čia statė 
rūmus, bažnyčias, vienuolynus. 
Vilnius davė šv. Kazimierą. Vil
niuje išgarsėjo Aušros Vartų 
šventovė.

— Vilnius tapo pramonės bei 
kultūros centru. Seniausios pra
moninės Įmonės žinomos nuo 
XV šimtmečio. 1525 Įsteigta pir
ma Lietuvoje spaustuvė ir po- 
pierio dirbtuvė; 1528 patrankų 
liejykla, kurios meisteriai bu
vo čekai ir vokiečiai; 1547 pra
dėjo veikti pirmas Lietuvoje 
Stiklo fabrikas; 1570 jėzuitai Į- 
steigė mokyklą, būsimą akade
miją, vėliau virtusią garsiuoju

togijos ir medicinos ■Hūcmi- 
jas, bet po 10 metų pirmąją 
perkėlė į Petrapilį (garsioji dva
sinė akademija), antrąją likvida
vo.

— Vilnius betgi ir rusų val
domas tapo lietuvių tautinio ir 
kultūrinio atgimimo centru. 
Kol buvo universitetas, jo po
veikyje kilo žemaičių patrioti
nis sąjūdis. Kai spauda buvo 
1904 leista, kitais metais Vilniu
je Įvyko Didysis seimas, sukles
tėjo spauda, atsirado Lietuvių 
Mokslo draugija. 1907 Įsteig-

TK 6-6434.

44MH4 GARtfVA — C3LMK2HUS, BALSAMUOTOJAS. 2 m 
koplyčios. 231 Bedfard Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; E V 8-9770.gotiniais, renesansiniais baroki

niais, klasikiniais. “V, menas 
ištisai europinis. Rytų bizantiš
kieji, rusiškieji elementai V. 
nežymūs ir nepadarė jo menui 
jokios įtakos. Nors XJV-XVI a. 
stačiatikių gaivalas buvo stip
rus ir apėmė atskirą miesto da
lį su didoku skaičiumi mažų 
cerkvių, bet istorinių aplinky
bių įtakoje, stačiatikių menas 
V. negalėjo vystytis ir galop 
visiškai išnyko”.

— Vilnius dėl savo politinės
ir geografinės padėties traukė ta pirma lietuvių legali mokyk- 
Į save kaimynu karinę ekspan- la—pradžia būsimai mokytojų 
siją. Kryžiuočiai pirmu kartu seminarijai ir Vytauto Didžio- 
1377 pasiekė Vilniaus pilį, ku- jo gimnazijai. Lenkai iki 1913 
rioje buvo užsidaręs kunigaikš- nebuvo įsteigę s ’ „ ” 
tis Algirdas, bet nei tada nei 
paskiau jos paimti neįsten
gė. Nuo Maskvos invazijos Vil
nius nukentėjo žiauriausiai 
1655-60. Miestas degė 17 die
nų; rusai išžudė 14,000 gy
ventojų; išplėšė ir išsigabeno į 
Maskvą Vilniaus turtus. Vilnius 
taip pat nukentėjo paskiau nuo 
švedų, prancūzų, rusų, vokie
čių, nuo maro ir gaisrų. Nuken
tėjo tiek, kad XV-XVII šimtme
čio svarbiausi pastatai nebeis 
liko. Tačiau Vilnius vėl ir vėl 
atsistatė jau naujais stiliais.

— Vilniaus politinis ir kul
tūrinis nykimas prasidėjo nuo 
rusų okupacijos 1794. Vilnius 
nebeteko sostinės vardo. Jis ta
po administraciniu centru —

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL, HOME — Moderni koplyčia, Air-coo- 
ditioMd. A. J. Raiton-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 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS EŲNERAL HOME, Mario Teišeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vadinamas

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siunt inius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

karnai saugojama. Dėl to sovie
tų vyriausybė padės Lietuvos 
vyriausybei saugoti savo sie
nas”.

Baltijos valstybių užgrobimo 
metu Molotovui teko daug kur 
ir įvairiai aiškintis; matyt, buvo 
taip susivėlęs tuose pasiaiškini
muose, kad ^aiškinosi net ir 
Schulenburgui, kuris jokių pa
siteisinimų nereikalavo.

Molotovas lyg ir būtų buvęs
mokslo esmę, o vėlesnieji įvy- pamiršęs, kad 1939 metų spa- 
kiai visai išstūmė iš dėmesio ir 8 rašė notą tam pačiam 
atminties net ir tai, kas bifvo Schulenburgui, kur aiškiai pa- 
miglotai girdėta. O girdėta bu- sakė, kad. Raudonoji armija o- 
vo tik viešoji sąmokslo dalis, kupuos Lietuvą (įžygiuos į Ue- 
Todėl suprantama, kad doku- tuvą), tai ji neokupuos Užne- 
mentų apie tą sąmokslą tegu munės (Marijampolės, Vilkaviš

kio, šakių ir dalies Kauno ap
skričių. O 1941 metų birželio 
mėnesį Molotovas netgi prieš 
savo bendrininkų sąmokslinin
kų atstovą stengėsi rodytis avi
nėliu nekalčiausiu, kurs Lietu
vos gal ir niekad nebūtų lietęs, 
jei ne tos anglų ir praneūsų in
trigos, kurias galėjo supykdyt

ir vėlyvas, po 30 metų, atsklei
dimas ir priminimas, kiek tik 
vienu ar kitu keliu tą ar kitą 
Lietuvoj pasiekia, yra sutinka
mas godžiausiu susidomėjimu.

Štai dar vienas dokumentas 
iš tos serijos, kuriam dar ne 
30, o ką tik (birželio 17) suėjo 
29 metai. Tai Hitlerio ambasa
doriaus Schulenburgo telegra
ma Į Berlyną apie tai, kaip Mo
lotovas sveikino Hitlerį dėl Pa
ryžiaus užėmimo ir ta proga, lyg 
tarp ko kita, painformavo, kad 
jis irgi nesnaudė, kad Baltijos 
kraštus pasiėmė... Telegrama 
išsiųsta iš Maskvos birželio 17 
naktį (Maskvos laiku jau 1 vai. 
10 min. po vidurnakčio) ir Ber
lyne priimta birželio 18 d. 4 
vai. rytą. Schulenburgas prane-

želio 17 d. — Molotovas pa- bėgu, gali ir ksrtaomenė* daB-

savo legalios 
mokyklos. Tačiau Vilniaus baž
nytinis gyvenimas buvo lenkų 
rankose; buvo smarkiai lenki
nami tikintieji per bažnyčias. 
Su tautiniu atgimimu Vilniuje 
lietuviai pradėjo atkaklią ko
vą prieš lenkinimą.

Vokiečių okupacijoje Vilniu
je susirinko 1917 lietuvių kon
ferencija, išrinko Lietuvos tary
bą, kuri 1918 m. vasario 16 čia 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą.

Tokią yra Vilniaus rolė Lie
tuvos gyvenime iki konflikto 
dėl Vilniaus su Lenkija, tikriau 
su Pilsudskio šalininkais, kurie 
norėjo lenkinimo darbą pratęs
ti — Įjungti Į Lenkiją ne 
Vilnių, bet visą Lietuvą.

tik

Žinoma, Molotovui tada rei
kėjo pameilikauti prieš bendri
ninkus, nes ką tik buvo juos

tokiu metu, kai Hitleris atrodė 
bebaigiąs triuškinti tuos kapita-

Nuotr. V. Maželio

Įstaigą ir pareiškė Sovietų vy- HeČtat, su kuriai* sąmofcstattja- 
riausybės nuoširdžiausius svei- ma), tai reflda “padėt lietu- 
kinimus dėl vokiečių ginkluotų vos vyrtaosybei 'Meną aaufot*7. 
pajėgų puikaus laimėjimo. Po Ir Sctodenburgui ir Bibben- 
to Molotovas painformavo ma- tropui Berlyne buvo iūMeu, kad 
ne apie sovietų akciją prieš Bal- čia Molotovas jau sukčiauja, 
tijos valstybes. Jis paminėjo “ 
spaudoje paskelbtas priežastie ir 
pridūrė, kad reikėjo padaryti 
galą visoms intrigoms, kuriomis 
Anglija ir Prancūzija bandė pa
sėti nesutarimą ir nepasitikėji
mą tarp Vokietijos ir Sov. S- 
gos Baltijos valstybėse.

“I pasitarimus naujoms vy- Idai parodė «vo nepasitenki- tas, kuris pabėgo iš J. Valsty- 
riausybėms suformuoti Sovietų nimą Stalinas susirūpino ir lie- bių j Kanadą nuo karinės prie- 
vyriausybė, be ten akredituo- pė Molotovui kaip nors tą vo- volės; herojus yra tas, kuris isi- 
tų sovietų pasiuntinių, pasiun- kiečių nepasitenkinimą numal- 
tė šiuos specialius emisarus: dyti, bet Lietuvos Užnemunės 
Lietuvon —užsienių reikalų ko- vistiek kaip nors vokiečiams 
misaro pavaduotoją Dekanozo- nebeatiduoti. Liepos 13 Moloto
vą, Latvijon — ministrų tary
bos atstovą Višinskį, Estijon 
— Leningrado srities partijos 
vadą ždanovą.

“Ryšium su Smetonos pabė
gimu ir galimu Lietuvos kariuo
menės dalinių sienos peržengi- no aukso dolerių. Smulkesnius 
mu Molotovas pareiškė, kad ma- to sandėrio duomenis prisimin- Wolf. sisakė duoti jam jvažiavuno vi- Wolfi išvyko,
tyt, Uetuvos siena nėra tin- sime kitu atveju. (Elta) Kai jis sustojo Wastringtone, zą. Kai Wolf užtikrino, kad jis (nukelta į 4 psl.)

Bet tie nekėlė dėl to didelio 
triukšmo. Nes jie S* turėjo ta-

Lankesi naujos morales atstovas
Mėgstama pasididžiuoti ato- senato ridaus saugumo komisi

jos pirmininkas Strom Thur-minia amžnrm, jo nauja techno-Stafifto atsiimti viską, todėl . _ .
jiems ir nebuvo labai svarbu, logija, kuri tarp kitų laimė- mond jao susidomėjo ir p&vie-

vas pradėjo derybas su Schu- 
le n burgu dėl Lietuvos Užnemu
nės. šis sandėris buvo baigtas 
po pusės metų, ir baigtas taip, 
kad Maskva dar įpylė į Hitlerio 
karo mašiną pusaštunto milio-

kokius sasfjuus won atstovau-

per Kanadą tik perskrenda at
gal į Vokietiją, už 100 dol. už
statą gavo leidimą pasilikti vie
ną dieną. Ten pat Amerikos 
konsulato pasų skyriaus pa
reigūnas jam pranešė, kad JV 
įvažiavimo viza jam atšaukia
ma. “Tai manęs nė kiek nein
teresuoja”, WoK atkirto, “Aš 
šiandien skrendu atgal į Vokie-

Valstybių studentais riaušinin
kais, susilaukė atsakymo: “Jūs 
visi esate žudikai, ir aš su žu- tiją, kur mane skubiai šaukia”, 
dikais. nekalbu”. Kai senatorius ir vėl pridėjo: “Jūs, amerikie- 
įspėjo padoriai elgtis Ameri- ftai visi esate šunes ir kruni- 
kos senate, Wolf atkirto: “Tu 
esi visiškas idiotas” ir parodė 
jam liežuvį. Komisijos nariai pa
reikalavo patraukti VVolf atsa
komybėn už senato Įžeidimą 
Tai turėjo būti rytojaus dieną. 
Jos nelaukęs, Wolf spruko i 

jos. Tai buvo “naujosios kai- Kanadą. Montrealio aerodro*

laužė į mobilizacijos punktą ir 
sunaikino dokumentus ar už
ėmė universiteto patalpas ir su
degino baldus.

Tokių herojų yra. Amerikoje 
ir bet kur kitur. Tačiau jie var
pai susilygins savo socialine 
morale su herojum, kuris lan
kėsi J. Valstybėse iš Vokieti-

nalistai'’. Konsulato pareigūnas 
priminė: “Atvirai sakant, mes 
jūsų nesame kvietę į savo kraš
tą. Jūs atvykote savu noru”. 
J tai Wolf: “Tu ir tavo tautie
čiai esate visi banditai, gangs
teriai, skerdikai, seksualiniai

atstovas

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Reai Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Rfchmond Hill, N.Y. 11418; tek VIrginia. 6-1800.

ANDRIUS ARMONA8, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 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 BeH 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.________________ __________________________________________
JUOZO ANDRUŠIO Reai Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y; 11211, ST 
2-4329, Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžiu.^ sūrius. We take all orders apecial prtce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT. 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! ;

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackus

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL H Y 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, NJ. 07205; tel. 201 - 289-6878.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti Indai s Įvairūs papuošalai moterim.

Chanu Beauty Shoppe
--------------- Tel. 497-8865REGULA OSrtl KNbft

Plaukų dažymas
267 Si. Kichotas Ave^ Ridgewood, N.Y.

ggg DEXTER PARK ggn
M PHARMACY

Wm. AnastaM, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

TeL (212) 441-3110 / 896-7743

TKAVEL AGENCY
Keliones plačiame pasauly 

WOAAMH R. BEST 
84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421
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GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJEAUDRONE
87 East Buy Rd., Osfervifla Cape Cod, Mass. 02655

I | I
>*anaw«. Montrealio aerodro* c c , B

Karl-Dietrich me du Kanados pareigūnai at- nusikaltėliai ir išnaudotojai”. ' g

Tel. (Atm 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi- .. 

nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
e Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom).
e Geras lietuviškas maistas. 1

Vila AUDRONE jau atidaryta ir priima svečius. Kreiptis 
tiesiai į vilą AUDRONĘ, Osterville, Cape Cod, Mass. 
02655; telef. 428-8425 — Mrs. Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir didžiausių 
Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų pajūrio vilų.
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Savaite pavergtiesiem prisiminti
Prieš dešimt metų tame pa- sumindžiotas brutalia okupaci

ja, kad pavergtieji galėtų iš
girsti ir sužinoti, jog Amerika 
kartu su jais trokšta laimingos 
atomazgos — kad jie būtų lais
vi ir nepriklausomi.

Tokia yra teorija ir kilnūs 
norai, kurių įgyvendinimas ka
da tik užsimanysi net Ameri
kai neįmanomas. Bet labai ge
rai, kad tokios rūšies oficia
lus Amerikos pasisakymas galė
jo atsirasti. Kada nors jis gali 
būti labai reikalingas.

Žinotina ir niekad nepamiršti
na, jog tradiciniai suprantamos 
laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai sugrąžinimas yra labai 
sudėtingas socialiniai - politinis 
procesas, kurio ne visas sude
damąsias dalis galima iš kar
to pamatyti, nes jos keičiasi ap
linkybėms besikeičiant. Niekas 
negali ginčyti, kad aplinkybės 
keičiasi. Niekas negali tvirtin
ti, kad tos aplinkybės visada 

-keisis tik Rusijos naudai, čia 
yra mūsų vilties pati stipriau
sioji šaknis.

čianae liepos mėnesy JAV kong
resas, abiem jo dalim sutarus, 
nutarė įpareigoti Amerikos pre
zidentą kasmet vieną liepos mė
nesio savaitę skelbti Pavergty 
tautę savaite. Ir taip daryti tol, 
kol visos pasaulio pavergtos 
tautos bus gavusios ar susi- 

somybę. Taigi šiemet Pavergtų 
tautoj savaitė skelbiama ir mi
nima jau dešimtą kartą.

Tokį savo mostą JAV kong
resas parėmė faktu, kad ko
munistinė Rusija, nuo 1918 me
tų pradėjusi vesti imperialisti
nę politiką, tiesiogine ar netie
siogine agresija yra sunaikinu
si daugelio tautų nepriklauso
mybę, gi kitoms sukliudžiusi 
tautinės nepriklausomybės pa
siekti.

Dokumente nurodytos ir ryš
kiosios komunistinės Rusijos 
agresijos aukos, nors sąrašas 
galėtų dar pasipildyti. Štai au
kos ta eile, kaip tame doku
mente surašyta: Lenkija, Veng
rija, Lietuva, Ukraina, Čeko
slovakija, Latvija, Estija, Bie- 
lorusija, Rumunija, R. Vokieti
ja, Bulgarija, Kontinento Kini
ja, Armėnija, Azerbeidžanas, 
Gruzija, Š. Korėja, Albanija, Ti
betas, Kazokija, Turkestanas,š. 
Vietnamas, Idel-Uralas ir kitos.

Savo teisę tuo reikalu kalbė
ti JAV kongresas veda iš to, 
kad tokia Rusijos politika yra 
pavojinga JAV ir viso pasaulio 
dar laisvų tautų saugumui,' ar
do taikų bei natūralų tautų su
gyvenimą ir tokiai daugybei pa
saulio gyventojų atima galimy
bę naudotis pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis bei laisvėmis.

Ir čia jau aiškus ir Savaitės 
tikslas: kasmet atitinkamu bū
du priminti ir prisiminti, kad 
tokia daugybė tautų dar neturi 
galimybės ' pasinaudoti apsi
sprendimo teise, kad visos ei
lės tautų apsisprendimas buvo

tautiečių mases, kurias sutrau
kė į Romuvą įvairūs Vokietijos 
lietuvių Bendruomenės ir Va
sario 16 gimnazijos renginiai 
birželio 13-15. Pilies kieme ir 
parke stovėjo apie 100 eiklių
jų žirgelių — įvairių markių au
tomobilių. Tiek karietų, tur 
būt nesuvažiuodavo nė senai
siais laikais į medžiokles irki- ___ _____

ruošiu U pa-
gas, kai Rennhofo pilį valdė se- ų

daryti visų apylinkių atstovai, 
Kr. valdybos įgaliotiniai ir vie
nintelė suvažiavime dalyvavusi 
Memmingeno vargo mokyklos 
mokytoja Ž. Pagels-Povilavičiū-

Birželio 13 d. 7 vai. vak. 
prasidėjo suvažiavimas-semina- 
ras Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų, daugiau
sia apylinkių valdybų pirminin
ku ir kitų vadovų, Krašto val
dybos įgaliotinių prie įvairių 
Vokietijos kraštų arba landų ir 
vargo mokyklų mokytojų. Visi 
buvo apnakvydinti ir paval
gydinti. Nakvojo Huettenfel- 
do ir kaimyninio Lorscho vieš
bučiuose, o maitinosi gimnazi
jos valgykloje.

vo darbingas. Jį atidarė Kr.

Priklausydami laisvės nete
kusiai tautai, Pavergtų tautų sa
vaitės proga atnaujinkim savo 
ryžtą laisvėe susigrąžinimo siek
ti nesiblaškydami ir ne visomis 
priemonėmis, kurios tik galvon 
užplūsta, bet tik tomis, kurios 
esamu momentu yra pačios 
veiksmingiausios. Mažiausiai 
veiksminga priemonė šiandien 
yra tuščias barškinimas keptu
vėm, bet niekad mūsų sąlygose 
nebus nerdaug tų pastangų, ku
rių reikia mūsų augančios kar
tos lietuviškajai gyvybei ugdy
ti. Ta kryptim ir pasirikiuotina.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimo—seminaro dalyviai

Romuvos apgulimas
J. LUKOŠIUS

Br. Liubinas, sekretoriavo jos 

perėmė Kr. valdybos pirminin
kas inž. Jonas K. Valiūnas.

Birželio 14 Bendruomenės 
darbuotojai posėdžiavo nuo pat 
ryto iki vakarienės 7 vai vak., 
su vienos valandos pietų per
trauka. Pirmas paskaitą-prane- 
šimą skaitė Vokietijos Liet 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas mž. J. K. Valiūnas apie 
Bendruomenę ir jos ' tikslus. 
Jis nurodė, kad pradžioje ak
centai buvo dedami ant socia
linių uždavinių, nors buvo di
delis dėmesys kreipiamas švie
timui, o taip pat kultūrinei 
bei politinei veiklai. Sąlygos 
bendruomeninei veiklai buvo 
palankesnės, kai tremtiniai gy
veno stovyklose ir kituose tel
kiniuose.

Vienas pagrindinių Bendruo
menės uždavinių šiandien yra 
lietuvybės išlaikymas, ypač jau
nojoje kartoje. Daugelis atža
lyno nebemoka lietuvių kalbos, 
o kiti gėdinasi lietuviškai kal
bėti. Tai rodo tų asmenų men
kavertiškumą. Vokietijoje lietu
viai turi gerą vardą, todėl pri

klausyti lietuvių bendruome
nei nėra jokia gėda. Vasario 
16 gimnazija yra tolygi vokie-

nesusipratimą, kurie, patys silp
nai temokėdami vokiečių kalbą, 
stengiasi su vaikais kalbėti vo
kiškai, tuo pačiu gadindami jų 
lietuvių ir vokiečių kalbas. Ant
roji priežastis — mišrios šei
mos, kuriose kalbama tik vokiš
kai Išimtys labai retos. Vienin
telis būdas pasipriešinti vaikų 
nutautimui tai pasiuntimas jų 
į Vasario 16 gimnaziją.

Vokietijoje veikia jaunimo or
ganizacijos — Lietuvių studen
tų sąjunga, ateitininkų studen
tų ir moksleivių sąjungos, skau
tai, Evangelikų jaunimo ratelis. 
Daugumos jų veiklos plotas tik 
Vasario 16 gimnazija. Nesimo
kančiam jaunimui organizacijų 
neturime. Chicagoje įvykusio 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso metu buvo nutarta kiek
viename krašte prie Lietuvių 
Bendruomenių steigti jaunimo 
sekcijas. Tokia sekcija įsteigta 
ir Vokietijoje. Ją sudaro 10 or
ganizacijų. Jaunimo sekcija iš
vystė gyvą veiklą: pradėjo leis
ti Jaunimo Žodį, suruošė kelis 
jaunimo suvažiavimus. Tačiau 
viso lietuviškojo Vokietijos jau
nimo sąrašo iki šiol dar nepasi
sekė sudaryti. Ir viena kita apy
linkė jau yra suorganizavusios 
jaunimo sekcijas, kurių pirmie
ji žingsniai yra džiuginantys.

Numatoma perorganizuoti 
prie Kr. valdybos veikianti jau
nimo sekcija. Jos naujasis sta
tutas jau ruošiamas.

Kreipėsi į apylinkių vado
vus, prašydamas paramos jau
nimui, ir Įspėjo, kad “jūsų vi
sų darbas yra be ateities ir be
veik be prasmės, jei neįsteng
site pritraukti jaunimo”. Siūlė 
organizuoti jį į sporto klubus, 
steigti muzikos kapelas, tauti
nių šokių grupes, paskatinti bū
ti vargo mokyklų mokytojais ir 
tt Artimiausi Jaunimo sekci
jos užmojai: dar šiemet sušauk
ti Romuvoje buv. Vasario 16 
gimnazijos mokinių suvažiavi
mą, ateinančiais metais suruoš, 
ti dešimties dienų Europos lie
tuvių jaunimo suvažiavimą, ku
riame bus kviečiami dalyvauti 
jaunieji užjūrio lietuviai.

Kr. valdybos iždininkas J. 
Barasas susirinkusiems aiškino 
organizacinės veiklos techni
ką apylinkėse. Būdamas ilgus 
metus Vokietijos Liet. Bend
ruomenės v-bos nariu, jis ge
riausiai žino, kaip nenoriai apy-

tai turi lygias teises su tokių 
pat vokiečių mokyklų absolven
tais. Savąją gimnaziją turime 
remti, leisdami į ją vaikus (du 
kalbėtojo sūnūs ją lanko) ir ki
tais būdais. Ji gamina bendruo
menei jaunąją veikėjų pamainą.

Kr. v-bos vicepirmininkas 
kun. Br. Liubinas skaitė prane
šimą apie švietimą ir kultūrinę 
veiklą apylinkėse. Jis iškėlė 
sunkumus, su kuriais susidu
ria lietuviškos ir ypač mišrios 
šeimos, besistengiančios išmo
kyti vaikus lietuvių kalbos. Pa
grindinė mokykla vokiška. Miš
riose šeimose taip pat kalba
ma vokiškai. Būtų tikras ste
buklas, jei tokių šeimų vaikus 
kas nors išmokytų kalbėti lie
tuviškai. Vargo mokyklos, ku
rios prieinamos tik labai mažam 
vaikų skaičiui, neįstengia pada
ryti tai, ko tėvai nepadaro. Jos 
gali tik ten padėti, kur tėvai 
daro dideles pastangas. Nema
ža prie lietuvybės išlaikymo 
prisideda vaikų vasaros stovyk
los. Bet stebuklus padaro Vasa
rio 16 gimnazija — ji vaikus 
lietuvių kalbos išmoko.

Kultūrinės veiklos galimy
bės apylinkėse labai ribotos, ta
čiau kur yra veikėjų, ten gali
ma šį tą padaryti. Kai kurios 
apylinkės turi knygynėlius, su
ruošia pobūvius sū kultūrinė
mis programėlėmis, įvairius mi
nėjimus, leidžia laikraštėlius. 
Dėl pastarųjų reikalingumo ir 
naudingumo pranešėjas iškėlė 
labai rimtų abejonių, ypač dėl 
tokių, kurie panaudojami įvai
riem ginčam. Jais bereikalingai 
sklaidomos bei eikvojamos ne
gausios jėgos.

Trečiasis pranešėjas buvo 
Kr. valdybos narys jaunimo rei
kalam stud. A. Smitas. Jis kal
bėjo apie lietuvių jaunimo pro
blemas ir veiklą. Vakarų Vo
kietijoje turėtų būti apie 600 
jaunų lietuvių nuo 16 iki 30 
metų, tačiau lietuviškame gyve
nime tesireiškia apie keliasde
šimt Per 300 lietuviškojo atža* 
lyno narių yra nutautę. Dėl to 
jis kaltino besivaidijančius po
litikierius, supainiojusius lietu
vybės sąvoką. Bet išvardinda
mas nutautėjimo priežastis, pra- linkių vadovai pildo statutinius 
nešėjas suminėjo lietuvių tėvų reikalavimus. Tai parodė ir pra-

ėjusieji rinkimai į Kr. tarybą. 
Todėl jis patarė visiem gerai į- 
siskaityti į statutą ir jį vykdy
ti. Toliau jis aiškino svarbiau
sius statuto straipsnius.

Labai svarbu, kad apylin
kių vadovai palaikytų tamprų 
ryšį su nariais ir kitais tautie
čiai. Narių susirinkimai yra 
vieta, kur gimsta svarbiausi su
manymai, todėl reikia pasi
stengti, kad nariai būtų akty
vūs susirinkimų dalyviai, o ne 
pasyvūs stebėtojai. Susirinki
mam vadovauti reikia mokėti ir 
jiem rūpestingai pasiruošti. 
Kaip kviečiami ir pravedami su
sirinkimai apylinkėse, nustato 
statuto 14-20 str. Galima pa
prašyti Kr. valdybą atsiųsti sa
vo atstovą, pasikviesti Tarybos 
narį ar šiaip žymesnį asmenį. 
Apie įvykusius susirinkimus ir 
kitus renginius reikia pranešti 
Kr. valdybai, parašyti kores
pondencijas Informacijom. Į 
apylinkių renginius kviestini 
ir ne nariai. Tam tikslui rei
kia turėti visų apylinkės ribose 
gyvenančių tautiečių sąrašas. 
Privalu pasistengti įvykdyti na
rių susirinkimų nutarimus.

Nereikia užmiršti ir piniginių 
reikalų. Svarbu yra tvarkingai 
vesti finansinę atskaitomybę. 
Apylinkės iždui praturtinti gali
ma ruošti loterijas, kreiptis į 
.Vokietijos kraštų vyriausybes 
paramos kultūriniam renginiam 
ir tt. Vokiečiai noriai skiria lė
šų vargo mokyklom, padeda su
ruošti vaikų stovyklas, įsigyti 
knygų, muzikos plokštelių, in
strumentų, tautinių drabužių ir 
kitų kultūrinės veiklos priemo
nių.

Po pranešimų prasidėjo pasi
tarimai -diskusijos, kuriom va
dovauti išrinkti Bonos-Koelno 
apylinkės pirmininkas K. Dik- 
šaitis ir Dortmundo apyl. sek
retorius E. Lukošaitis. Pasitari
muose dalyvavo didelis darbuo
tojų skaičius. Buvo padaryta į- 
taigų dėl Bendruomenės statu
to peržiūrėjimo, dėl naujųjų re
patriantų iš Lietuvos informavi
mo pereinamojoje Friedlando 
stovykloje apie Vokietijoje vei
kiančią Lietuvių Bendruomenę 
ir Vasario 16 gimnaziją, dėl var
go mokyklų organizavimo ir vai
kų į jas verbavimo ir t.t Kai 
kurie kalbėtojai išreiškė nepa
sitenkinimą per aštria vado
vaujamų organų kritika, išsi- 
gimstančia į šmeižimą, ir as
meninius ginčus, vykdomus per 
savo leidžiamus biuletenius. 
Bocholto apylinkės atstovas Ro
žė pasiūlė centrinį Vasario 16

(nukelta į 4 psl.)
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Vokiečiai greitai pamatė, 

kaip nelengva maitinti Vilnius 
ir kaip sunku iš žmonių ko 
skelbimais arba rekvizicijomis 
išgauti. Dėl visokių sumetimų 
jie buvo aklai izoliavę 
Vilnių nuo krašto ir uždėjo 
griežtą “Sperre” bet kokiam 
žmonių judėjimui. Kiek vėliau 
ta akla maišo priemonė Vilnių 
marinte išmarino. 0 kai visi Ko
mitetai jau spalių mėnesio pra
džioj tą bado šmėklą ėmė pra
našauti, oberburgermeisteris su
tiko leisti organizuoti maisto 
pristatymą į Vilnių, šita “malo
nė” Lietuvių Komitetui praver
tė minėtai žvalgybai padaryti. 
K tos pačios malonės teko man 
patapti vienu iš tų žvalgų.
IŠKELIAUJANT lt VILNIAUS

Kuo vadovavosi Komitetas, 
parinkdamas žvalgus, man nėra 
žinoma. Mažiausia, be abejonės, 
mūsų pirkliškais gabumais. P. 
Bugailiškis gavo žemaičius, p. 
Dovydaitis Suvalkijos šiaurę, 
o aš Sūdavų pietus ir Vilniaus 

panemunę. Matyti, ne be reikš
mės čia buvo buvęs mūsų kili
mas iš tų barų.

Kun. Dogelis, kruopštus ne
nuilstamas Komiteto sekreto
rius, išdirbo mums programą. 
Be visokių politinės nuotaikos 
informacijų, Komitetas norėjo, 
kad mes ištirtume ūkį, pramo
nę ir prekybą, visuomenės gy
venimą ir Lietuvių Komiteto 
skyrių veikimą. Kiekvienas iš 
tų punktų buvo paskirstytas į 
keletą klausimų, kurių išviso 
buvo net 32. Bet ypatingo dė
mesio reikėjo kreipti į pasiliku
sias krašte šviesuomenės pajė
gas, nes jų mobilizacija dabar 
buvo reikalinga naujam darbui, 
naujai kūrybai visose srityse.

Man išrūpintas pasas (Aus
tras), oberbuergermeisterio pa
sirašytas liudijo, kad aš esu jo 
(ne Lietuvių Komiteto) įgalio
tas pristatyti Vilniaus miesto 
gyventojams visokios rūšies 
maisto. Vokiškas pedantizmas 
reikalavo, kad viskas būtų tiks
liai nurodyta. Taigi, aš galėjau 
su tuo popierių gabenti javų,

miltų, žirnių, bulvių (koks kla
sifikacijos tobulumas!), vaisių, 
daržovių, sviesto, kiaušinių, sū
rio, pieno, silkių, mėsos; gyvų 
gyvulių ir.. .malkų (šio mais
to, matyti, irgi jau trūksta). Ta
me pat pase buvo įspėta ka
riuomenė laisvai mane praleis
ti ir, reikalui esant, teikti man 
globos ir pagalbos. Antroj to 
taip rūpestingai surašyto popie
rio pusėje buvo pora įsidėmėti
nų pastabų vokiečių ir lenkų 
kalbomis (iŠ “perlinio” mani
festo!). Aš turėjau kiekvieną 
šeštadienį ligi 6 valandos vaka
ro raštu pranešti oberbuerger- 
meisteriui, kiek' ir kokių pro
duktų esu pristatęs į Vilnių. Ki
taip — leidimas būsiąs atim
tas. Toliau, berods, storesnėmis 
raidėmis buvo atspausdinta, 
kad tas leidimas ir be to kiek
vieną valandą gali būti atimtas. 
Bet, kaip visada, gyvenimas pa
sityčioja iš perdidelio pedan
tizmo: nei aš laikiau šeštadie
nio, nei gabenau tų miltų ar 
malkų, nei niekas mari neati
minėjo to griežtojo vokiškai len
kiško popierio...

Kadangi tasai leidimas turė
jo galios nuo spalių 13 dienos 
tik ligi lapkričio 1 d., gaišti ne
buvo kada, ir spalių 15 dieną 
aš jau buvau išsirengęs kelio
nei.

Be šito oficialaus paso, aš tu
rėjau ir kitokį, kurio aš nero
džiau kam nereikia. Šisai buvo 
išduotas paties Komiteto su pir

mininko A. Smetonos ir sekre
toriaus kun. Dogelio parašais. 
Jo turinys buvo toks: “Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems 
dėl karo šelpti Komitetas šiuo 
liudija, jog Petras Klimas įga
liotas yra lankyti Draugijos 
skyrius, jiem padedant rankio
ti žinias apie ūkio ir apskritai 
vietos gyvenimą ir kultūros sto
vį, drauge su skyrių valdybo
mis bendrai tartis dėl mokyk
lų steigimo, dėl nuo karo nu
kentėjusių žmonių globojimo ir 
iš viso dėl reikalų, kuriais rū
pinasi Draugija”. Tas liudijimas 
platus, bet atsargus buvo, taip 
pat spalių mėn. 13 dienos.

Pasiruošimo būta, berods, ne- 
kažin kokio. Daugiausia rūpėjo 
pritaikinti savo išvaizda oficia
liam uždaviniui Kad lašinių ar 
bulvių pirklys neatrodytų įtaria
mas, reikėjo bent tinkamai pa
sitepti ir pasikaustyti batai, 
juoba užsimauti kokia kepurė, 
kuri nekliudytų maišo per petį 
užsimesti. Kadangi geležinkelis 
dar nebuvo pataisytas ligi Lent
vario, o Vilniaus prityrimai ne
davė vilties gauti eiklių, teko 
atsisakyti nuo perdidelio baga
žo, Maža valizėlė ant kupros 
pririšta su mėsos ir žuvies kon
servais iš Komiteto sandėlių, 
dar pora dėžučių kondensuoto 
pieno ir skardinė šokolado at
rodė net perdaug, pagalvojus 
apie oberbuergermeisterio misi
ją. Atsargumas taip pat patarė 
įsiūti pinigus į pamušalą, o juo

ba giliau paslėpti žemėlapį su 
užrašų sąsiuviniu.

Anksti rytą, spalių 15 dieną 
kai visi dar miegojo, bet jau bu
vo pasibaigusios “policijos va
landos”, abu su Bugailiškiu iš
traukėme kaip į kokį šiaurės 
polio typinėjimą. Prie mudvie
jų prisidėjo dar p. Smilgevi
čius grįždamas į savo dvarą že
maičiuose. P. Bugailiškiui pasi
sekė dar pirkliškiau negu man 
įsitaisyti į kažin kokias šoferio 
šikšnas. Būtų buvę daug juoko 
šitaip lašiniais patapus, jei ne 
šnipų dalios šmėkla, kuri tyko
jo už visų užkampių.

1 TRAKUS
Vieškelis buvo rusų ir vokie

čių kariuomenės išmaltas ir iš
daužytas kaip dar niekuomet 
turbūt jis nebuvo buvęs. Geras 
varsnas paėjėję už miesto, susi
tikome vokiečių “aruodų” (taip 
žmonės praminė gurguolės ve
žimus) ir sumanėme pasiprašy
ti, kad pavėžintų. Ir vienas ir 
kitas atsisakė. Kareiviams buvo 
uždrausta susidėti su civiliniais. 
Bet tai jų dalykas. Todėl dar 
pamojome mus pavijusį pre
kių automobilį. Šoferis apsidai
rė, sustojo, bet pareikalavo pen
kių markių. Be to, įspėjo, kad 
jis mus išlaipins prieš Lentvarį, 
kad nieks nepamatytų jo nusi
žengimo. Tą sąlygą priėmę, vi
si trys sulindome po brezenti
ne būda tarp visokių padra- 
maizgų. Buvome bepradedą jau 
svarstyti garsios vokiečių dis

ciplinos ir dorybės puolimą, 
kai jis pasileido mus per duo
bes trankyti, tikrai kaip pa
pirktas.

Tuo būdu nepastebėję pra
lėkėme pro Panerių dvarą, kur 
Vilniaus vyskupai ne tiek mal
dų prikalbėjo, kiek žuvų pri
veisė. Nušniokštėme ir per tą 
išretėjusią dabar girią, kur 
prieš šimtą metų garsusis Pie- 
karskis, patarnavęs pas mūsų 
magnatus ir įgijęs poniškų ma
nierų, pasidarė nepergalimos 
plėšikų gaujos vadu. Nepama
tėm pro tankų brezentą nė tos 
koplytėlės, kuri, pasak žmonių, 
buvusi pirmoji dar pagoniškoj 
Lietuvoj ir kurią, matyti, dėl to 
taip rūpestingai naujino kuni
gaikštienė Gabrielė Oginskie
nė. Pagaliau nespėjome susi
kaupti net toj vietoj, kur 1831 
metais buvo taip nelemtai ru
sų ištaškyti improvizuoti Gel
gaudo puikai

• Tik pasijutome, kaip per neš- 
tinęs, besą prie Lentvario. Čia 
ant kelio radome žmonių kaip 
didžiausioj mugėj. Tatai buvo 
begrįžtą pabėgėliai, kurie laukė 
traukinio jau antra ar trečia 
diena ir po dangum apsigyve
no su daiktais, vaikais ir ligo
niais. Tačiau traukiniai buvo 
kariuomenės užimti ir mes net 
nesiryžome laukti kaip tie per
dėtos vilties nabagai. Suruošė- 
me čia tiktai kryžkelės puotą 
iš arbatėlės be cukraus (jau ne
bebuvo), ir aš nuklumščiau į 

Trakus, o Bugailiškis ir Smilge
vičius pasuko į Vievi — visi 
“per pėdės apostolorum”.

Kažin koks keistas dabar pa
sirodė sodžius! Nejauki tyla jį 
lyg numarino. Trobos tuščios, 
apardytos. Vos porą moterėlių 
pamačiau laukuose bulves be
rausiant, vieną arklį prakaulį 
ir karvę nepastovinčią. Nesu
tikau nė vokiečių “aruodų”, 
nes čia, matyti, nebebuvo ko 
semti.

Šalia kelio apkasai buvo tik 
greitomis išrausinėti, neapšau- 
dyti. Pats mūšių ruožas ėjo per 
Trakų miestą.

Jau Karaitų keliu eidamas, 
pajutau šiltą kovų kraują. Ap
kasų apkasais išknaisiota, iš
griauta, išplėšyta ta Vytauto 
numylėtoji būstinė buvo gavu
si didelį smūgį. Atrodo lyg teu
tonai, kurie pirmieji buvo ją 
puolę dar XIV amžiuje, dabar 
ją pribaigė. Maršalo Gotfriedo 
Lindeno nepasisekimai kelis am
žius nedavė miegoti jo ainiams. 
Taip pat kiti Trakų griovikai— 
kaip ir 1655 metų rusai — čia 
dabar be jokios pagarbos buvo 
išknaisioję jos pamatus, kalne
lius ir gatves. Triamžiai Ber
nardinų vienuolyno mūrai, ku
riems buvo lemta pavirsti kito
kių atgailininkų pastoge, dabar 
rodėsi dar niauresni, savo ap
degusiomis ir prakiaurintomis 
sienomis netesėdami duoti prie
glaudos net skurdžiam gyviui

(Bu* daugiau)



s £* i

$

DARBINfNKAS

DEL VASARIO 16 AUKŲ
LAUKAS REDAKCIJAI

minmkas Joaef Lettrich pa
skelbė 1969 metų Pavergtųjų 
Tautų Savaitės manifestą, ku
riame primena 1959 metais J. 
Valstybių Kongreso priimtą nu
tarimą (Public Law 86-90), pa
skyrusį kiekvieno liepos mėne-

riuos jie valdo”.

ir

nifeste, — gali sunkiai atsitiep- 
ti ne tik pavergtųjų Europos 
tautų, bet ir viso laisvojo pa
saulio ateičiai. Jeigu ji — ta 
doktrina >— nesutiks tinkamo

tų Chartą. Toji doktrina reika
lauja, kad visos komunistų par

pavergtų tautų padėčiai ir joms 
priklausančių laisvių bei teisių

“Sovietų įsibrovimas čekoslo- 
vakijon 1968 metų rugpiūčio

kraštuose vyraujanti Sovietų 
Sąjungos įtaka tramdo teisėtus 
tų Europos tautų siekius. O da
bar, iškeldama Brežnevo doktri
ną, Sovietų Sąjunga aiškiai sie-

vo doktrinos iškNimas dar kar
tą visu ryškumu pabrėžė šimto 
milijonų Rytinės Vidurio Euro
pos gyventojų apsisprendimo 
bei pagrindinių laisvių reikalą. 
Čekoslovakijos tragedija sudra-

dėties lėmimas būtų priimtas, 
kaip galutinis. Ši doktrina tei

vietų Sąjunga jąja iškelia savo 
interesus aukščiau už komu
nistų orbiton patekusių tautų

grindines žmonių teises.

Liet Bendruomenes veikloj
Bronius Nainys, JAV LB 

Centro valdybos pirmininkas, ir 
Jonas Kavaliūnas, JAV LB švie
timo Tarybos pirmininkas, lie
pos 2 d. turėjo pasitarimą su 
Chicagoje apsilankiusu pran
ciškonų provincijolu Tėv. Leo
nardu Andriekum, lietuvių gim
nazijos Kennebunkporte atida
rymo reikalu. Bus dedamos pa
stangos šiemet uždarytą gim
naziją vėl atidaryti 1970-71 
mokslo metams.

dytų Kremliaus įsakymus. Ry
tinės Vidurio Europos komu
nistinių valdžių sutikimas su šia 
sovietine doktrina yra tolygus 
visiškam tų tautų suvereninių 
teisių išsižadėjimui.

Išvadinėj manifesto daly lais
vosios viso pasaulio vyriausy
bės kviečiamos įsakmiai pa
reikšti savo paramą komunisti
nių valdžių nelaisvėje atsidū- 
rusiųjų tautų apsisprendimo 
teisei ir tą reikalą laikyti nuo
latinio Jungtinių Tautų rūpes
čio privalančiu dalyku. Tos vy
riausybės taip pat kviečiamos 
atmesti Brežnevo doktrinos su
metimus bei siekius drauge su

“Naujienų” redakcijai atsisa
kius, malonėkite Jūsų laikraš
ty įdėti šią informaciją:

Atsiremdamas į Los Angeles 
mieste leidžiamo laikraštuko 
“Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” informaciją, “Naujie
nų” dienraštis Chicagoje pa
skelbė kelis vedamuosius, kal
tindamas Los Angeles fronti
ninkus už Vasario' 16 minėji
mo metu tariamai neteisėtą pi
nigų “iš geraširdžių lietuvių” 
rinkimą ir jų pasisavinimą.

Visus geros valios lietuvius, 
“Naujienų” ir kitų laikraščių 
skaitytojus norime supažindin
ti su tikraisiais faktais:

1. Kaip visada praeityje, taip 
ir šiais metais, LFB Los Ange
les sambūris Vasario 16 aukas

jos pretenzijomis Į įtakos sri
čių principo bei esamosios Ry
tų ir Vidurio Europoje padė
ties įteisinimą. (Elta)

Kun. Jonas Borovičius, S. J., 
JAV LB Centro valdybos vice
pirmininkas, vasarai išvyksta į 
Ęlizabeth, N. J. Ten kun. Bore
vičius be pastoracinio darbo su
sitiks su rytinio pakraščio LB 
pareigūnais ir tarsis įvairiais

JAV LB Kultūros Fondo lei
džiamos Gimtosios Kalbos toli-

JAV LB Centro valdyba bai
gia išlyginti trečiojo kultūros 
kongreso skolas, kurių kongre
so rengimo komitetas buvo pa
likęs net 6500 dol. sumoje. Su- 1 
interesuoti asmenys ar institu- ] 
cijos prašomos kreiptis į Cent- i 
ro Valdybos išdininką K. Doč- < 
kų, 1901 So. 49th Court, Cice
ro, BĮ. 60650. <

JAV LB Centro valdyba pri
taria “Jaunimo žygiui už tikė
jimo laisvę” ir prašo lietuvišką- < 
ją visuomenę jį remti, šiam rei
kalui pradžiai Centro valdyba 
paskyrė 100 dol. auką.

JAV LB Švietimo Tarybos 
paskelbtas moksleivių vajus LB 
apylinkių yra vykdomas, švie
timo Taryba jau yra gavusi į- 
domių statistinių davinių, ku
riais galės vadovautis, plėsda
ma lituanistinio švietimo tink-

IV DAINŲ ŠVENTES REIKALU
IV dainų šventėje (1971) da

lyvauti jau užregistravo: kun. 
Br. Jurkšas — Prisikėlimo pa
rapijos chorą, Toronto, Cana- 
da; muz. Petras Armonas — 
“Dainavos” meno ansambli, 
Chicago, III.; muz. V. Mamai- 
tis — §v. Petro ir Povilo pa
rapijos chorą, Ęlizabeth, N. J.; 
muz. Alg. Kačanauskas — Ap
reiškimo parapijos chorą, Broo- 
klyn, N. Y., ir “Rūtos” an
samblį, N. J. kun. Justas Gra
bauskas — Sv. Juozapo para
pijos chorą, Binghamton, N.Y.: 
muz. Jonas Beinoris—šv. An
driejaus parapijos šv. Cecilijos 
vardo chorą, New Britain, Con- 
neetieut; kun. Leonas Zaremba 
— Aušros Vartų parapijos cho
rą, Montreal, Canada.

vo iniciatyva keleri metai į šį 
sąrašą įsijungia vienas nefron- 
tininkaš (paprastai su 10 doL 
auka). Taigi visi (su viena išim
tim”) “geraširdžiai lietuviai”, ku 
rių “Naujienos” taip gailisi, yra 
ne kas kitas, o Los Angeles 
frontininkai.

2. Los Angeles frontininkai 
sudaro labai mažytį visų Los 
Angeles lietuvių nuošimtį, bet 
kasmet sudeda apie trečdalį vi
sų Vasario 16 aukų. Taigi dau
giausia aukoję Los Angeles lie
tuviai “Lietuviai Amerikos Va
karuose” laikraštuko ir “Naujie
nų” dienraščio labiausiai buvo 
apšmeižti.

3. Los Angeles frontininkai 
šioje spaudoje pristatomi kaip 
Alto ir Vliko griovikai. Tikro
vėje, palyginus Los Angeles Va
sario 16 minėjime dalyvavusių 
frontininkų ir nefrontininkų 
santykį, frontininkai Alfui su
aukojo apie 70 proc. ir Vilkui 
apie 700 proc. daugiau už kitus 
aukotojus.

4. LFB Los Angeles sambū
rio valdyba visas surinktas au
kas pasiuntė toms institucijoms, 
kurioms aukotojai buvo jas 
skyrę: Tautos Fondui, Rezoliu
cijoms Remti Komitetui, Lie
tuvių Fondui ir Altui. E su
rinktų pinigų sau nė cento ne
pasiliko.

Valdybos vardu, gerbiamas 
Redaktoriau, reiškiu, tikrą pa
garbą.

Aleksas Kulnys
LFB Los Angeles sambūrio 
pirmininkas

sambūriui, nebuvo paprašytas

rinko atskiru sąrašu. Nė viu*

Adv. Dr. M. ŠVHKAUSKIEN6 sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininkų. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Haza, 1864 Centre 
Street, West Rorbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

mesniu redagavimu rūpinsis 
Švietimo Taryba. Šiuo metu yra 
ieškoma redaktoriaus. Lankėsi

Užsiregistravusiem choram 
jau siunčiama muz. B. Būdriū- 
no kantata “Lietuvos šviesos 
keliu”. Pageidaujama, kad ir 
kiti chorai, norį dalyvauti IV 
dainų šventėj, galimai greičiau 
registruotųsi. Tuomet iki š.m. 
rugsėjo 1 galėtume juos aprū
pinti kantatos gaidomis.

Laiku gavę gaidas, iki švieti
mo ir šeimos metų pabaigos 
chorai dar galėtų suspėti kan
tatą išmokti ir koncertų bei 
minėjimų progomis savo vie
tovėse padainuoti ją visą arba 
vieną bei dvi jos dalis.

Chorai registruojasi adresu: 
muz. Petras Armonas, 4538 So. 
Hermitage Avė., Chicago, m. AA^RH^ T^Y'
60609.

Muzikinė Komisija

PALIKIMAS IR PAVELDĖJI
MO MOKESČIAI

Klausimas
Turime dvejus namus: vie

nus mieste, kitus prie jūros — 
vasarvietė. Abeji namai mūsų 
abiejų vardu: mano ir vyro. 
Santaupos banke taip pat abie
jų vardu.

Mano vyras yra už mane 20 
metų vyresnis ir turi du vaikus 
iš pirmosios žmonos. Tie vaikai 
yra suaugę ir turi savo šeimas.

Dabar klausimas: jei vyras 
numirtų pirmas, ar aš neturė
siu vargo su jo vaikais? Ar 
man reikėtų mokėti valdžiai mo 
kesčių, jei nėra testamento? Ar 
aš galėčiau pinigus tuoj išimti 
iš banko, kad paskui nebūtų 
kalbų apie tuos pinigus? Ar pri
valo mano vyras palikti ką nors 
savo vaikams, jeigu jiems jų 
netrūksta?

Mano vyras yra senos išeivi
jos lietuvis, aš pati esu dypu- 
kė, Lietuvoje tarnavusi minis
terijoj. D.K.

Atsakymas
Niekas negalėtų Tamstai už

tikrinti, kad, vyrui mirus, netu
rėsi “vargo” su jo vaikais. Dėl 
namų: jei jie yra abiejų vardu, 
kaip vyro ir žmonos, vyro mir
ties atveju namai tektų Tams-

Lietuviai esperantininkų sąjūdy

Tamstos vyras neturi teisinės 
pareigos palikti turto savo vai
kams. Tačiau, jei jis nepalieka 
testamento, kuriame aiškiai pa
sako, kad jis nieko nepaliekąs 
savo vaikam, tada paprastai ky
la ginčai, reikalai atsiduria teis
muose, ir niekas iš anksto ne
galėtų pasakyti, kaip tie reika
lai baigtųsi.

Patariu pasitarti su vieti
niu advokatu ir sutvarkyti rei
kalus, kol dar laikas, kad iš
vengtume! vėlesnių nesusiprati
mų.

UŽUOJAUTOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBAI, MIRUS 

DR. PIJUI GRIGAIČIUI
Mirus ilgamečiu! veikėjui ir 

pirmajam ALT centro valdybos 
vicepirmininkui dr. Pijui Gri
gaičiui, buvo gauta eilė užuo
jautų — telefonu, asmeniškai 
ir laiškais, ALT pirmininko E. 
A. Bartkaus vardu ir visai Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Ypatingai nuoširdžią uzuojau-. 
tą pareiškė JAV senatorius, bu
vęs Lietuvos užgrobimo tyri
nėjimo komiteto narys Thomas 
J. Dodd. Nuoširdžią užuojautą 
prisiuntė Atstovų Rūmų narys 
ilgametis lietuvių draugas Da- 
niel J. Flood, Pa. Širdingą už
uojautą prisiuntė lietuvių 
draugas buv^senatorius P. 
Douglas. Ilgoje telegramoje 
nuoširdžiausią užuojautą pareiš
kė Latvių Pasaulinės Federaci
jos pirmininkas prof. P. P. 
Uejins. Nuoširdžias užuojautas 
prisiuntė diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis iš Romos, Lietuvos 
atstovas J. Rajeckas iš Wash- 
ingtono, Lietuvos generalinis 
konsulas J. Žmuidzinas iš Ra

- Dėl santaupų: jei vyro vai
kai nutartų kreiptis į teismą, 
kiltų klausimas, ar sutaupyti 
pinigai buvo vieno vyro ar abie
jų “uždirbti ir sutaupyti”. Jei 
pinigai buvo vien vyro, teismas 
turėtų spręsti, ar vyras “dėjo” 
santaupas į banką abiejų var
du vien savo “patogumo dė-

BOS ATSTOVAI 
KALIFORNIJOJE

Birželio 15-16 Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas inž. 
Eugenijus Bartkus ir sekreto
rius dr. Vladas Šimaitis buvo 
nuvykę į Los Angeles susitikti 
su Pacifiko pakrančių lietuvių

Tederico Cesi’ vidurinės 
kyklos mišrus choras meistriš
kai atliko “Brolybės giesmę” 
(Donu ai mi vian manon!) ir 
“Europos federalistų himnų” ALT veiUos. įv naudojami, kol vyras dar te-

° e 13 euroPaJ edens- ALT skyriaus bėra gyvas. Sekančios aplinky-
.............................. valdybos sukviestame lietuvių 

Įvykį išgarsino pirmiau pik- atstovų gausiame susirinkime 
tai atsiliepęs Romos dienraštis ajjU ALT centro valdybos parei- 
“II Tempo”, vėliau šiltai pritar- gūnai padarė pranešimus ir at- 
darnas Vatikano oficiozas ‘ L sakinėjo į gausius veikėjų klau

simus. Po klausimų ir diskusi
jų, pasibaigus susirinkimui, 
ALT pareigūnai dar ilgai kal
bėjosi asmeniškai su visa eile 
veikėjų, kurie reiškė pasitenki
nimą, kad ALT valdyba daro 
pastangų labiau suartėti su at
skirų vietovių lietuviais ir infor
muoti juos bendrais veiklos 
klausimais.

Be to, ALT pareigūnai lan-

Tai buvo prasmingas ir gal 
pirmas šios rūšies įvykis — 
tarptautinis esperantininkų ir 
Europos federalistų susitikimas

(atkelta iš 2 psl.)

Galima manyti, kad tai išim
tinis egzempliorius, ištrūkęs iš 
zoologijos sodo. Bet vienas vo- Romoje, saleziečių Pijaus XI 
kiečių laikraštis taikliai prikišo vardo institute.
Vokietijos vyriausybei, kam ji Manifestacija pradėta pamal- 
tokios rūšies ‘ambasadorius’ iš- dom 
leidžia į užsienius vokiečių “kai
rės” jaunimui reprezentuoti. 
Keisčiau betgi atrodo, kai ran
di pranešimą, kad jis kviečia
mas į Kubą, pietų ir vidurio 
Ameriką. Vadinas, jis daros ne
be vienas; yra daugiau, kurie 
pageidauja tokios socialinės mo
ralės asmenų.

Belieka išvada su šypsniu: 
teisingas buvo Darvinas, sieda
mas žmogų ir beždžionę gy- 
minystės ryšiais; tik gal evoliu
cijos procesas dabar eina at
virkščiai — žmogus išvirsta bez- nalistų bendruomenės 
džione, kurios laukia subez- sveikinimo žodį tarė tos bend- 
džionėję draugai kituose kraš- ruomenės narys steigėjas kun.

jaunimo įjungimas”), L. Valiu- tuose, 
kas (“Svetimųjų talka kovoje 
dėl Lietuvos laisvės”).

Be minėtų, šiame numeryje 
dar rašo: V. Volertas, J. Gliau- 
da, dr. Z. Brinkis ir kiti.

Apžvalgoje plačiai ir detaliai 
rašoma apie Lietuvos okupan
to okupacijos įteisinimo siekiau-

NAUJAS LAISVĘ"
NUMERIS

‘Į Laisvę” žurnalo naujas nu-
meris jau atspaustas ir šiomis 
dienomis išsiuntinėjamas pre-
numeratoriam ir platintojam.

’Jėgę ir 
priemonių mobilizacija kovai už

Šio numerio tema:

Lietuvos laisvę".
Straipsnių autoriai padaro 

laisvinimo veiklos apžvalgą ir i- 
vertinimą ir meta žvilgsnį atei
tim Ta tema pasisako šie lietu
vių darbuotojai: dr. A. Klimas 
(“Laisvojo lietuvio paskirtis”), 
prof. St. Žymantas (“Mąstyki
me ir veikime iš naujo”), dr. J. 
J. Bielskis (“Tinkamų laisvini
mo veiklai priemonių telki
mas”), dr. P. Pamataitis (“Orga
nizacinė laisvinimo veiksnių 
struktūra”), dr. J. žmuidzi- 
dzinas “Aktyvus į laisvės kovą

koncelebracija espe
ranto kalba, kurioj dalyvavo, 
kartu su Italijos katalikų espe
rantininkų sąjungos pirminin
ku tėvu Albinu Ciccanti, OFM 
Cap., du lietuviai — kun. Pr. 
Gavėnas ir kun. M. Burba. 
Progai pritaikytą žodį tarė tė
vas Jacintas Jacobitti, dominin
konas, kuris Santa Maria Mag- 
grore bazilikoje kas sekmadie
nį laiko mišias esperantiškai.

Parapijos salėj vyko susitiki
mas, kuriame, tarp įvairių at
stovų, lietuvių ir Europos žur- 

vardu

mo-

Osservatore Romano”, Vatika
no bei Italijos radijas ir kiti

org-cijų veikėjais ir pasitarti liai”, arba norėdamas (intend-
ALT kongreso reikalais bei pa. ing), kad tie pinigai būtų abie- nada. garbfe.

Visam tam reikalui nemažai 
pasidarbavo mūsų esperantinin
kas kun. P. Urbaitis, kuris, 
tarp kita ko, Romos studentam 
suruošė esperanto kursą ir iš
leido “Brolybės giesmę” bei 
“Europos federalistų himną”, 
kone dabar jau pasklidę lais- kėši Lietuvių Dienų redakcijo- 
vam esperantininkų pasauly.

kas prel. J. B. Končius, prel. K. 
Razminas iš Romos, kuris per 
Vatikano radiją kelis kartus 
•perdavė žinią apie dr. P. Gri
gaičio mirtį į okupuotą Lietuvą. 
Asmeniškos ir organizacijų už
uojautos plaukia į ALT centrą 
ir toliau.

ALT valdyba visiem nuošir
džiai dėkoja.

Amerikos Lietuvių Taryba

tarpe, apie Vliko ir LLK-to su
ruoštą simpoziumą temomis— 
“Lietuvos laisvės ir laisvinimo 
koncepcija” ir “Bendravimas su 
kraštu”, apie audringą ir triukš
mingą JAV LB Tarybos sesiją 
balandžio mėnesį Chicagoje.

lojasi Lietuvos laisvinimo rei-

meryje tikrai daug aktualios ir 
įdomios medžiagos.

Žurnalą redaguoja Leonardas
Valiukas. Prenumeratos mokes-
tis metams — 5 dol. šis žur
nalas išeina tris kartus į me
tus ir jį leidžia Lietuvių Fronto 
Bičiuliai. Administratoriaus ad
resas: Mr. Aleksas Kulnys, 
1510 Kast Merced Avenue, 
West Covina, California 91790.

U

Pranas Gavėnas.

Nuotr. V. Maželio

je, susitiko su parapijos vado- 
Romanus 711 KuČingiu, kalbė

josi su Lietuvos generaliniu 
konsulu dr. J. Bielskiu, aplan
kė ALT tarybos narę A. De- 
venienę, dalyvavo Kalifornijos 
Lietuvių Dienos parengime ir 
koncerte, kur ALT pirmininkas 
inž. E. Bartkus pasveikino kon
certo dalyvius ir pakvietė į ALT 
kongresą, Įvykstanti Darbo die
nos savaitgalyje Detroite. Taip 
pat aplankė Kalifornijos lietu
vių radijo studiją, kur su jos 
vedėja St. Pautieniene pasidali
no savo įspūdžiais ir ALT pro
blemomis.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybos pareigūnus glo
bojo ir lydėjo Los Angeles ALT 
skyriaus pirmininkas inž. V. Če
kanauskas. ALT Biuras

bės būtų priimamos dėmesin: ar 
tik vyras, ar abudu “laikė” ban
ko knygutes; ar vien vyras, ar 
abu “dėjo” pinigus į banką ir 
“ėmė” pinigus iš banko ir pa
našiai.

Nežinau, ar Tamsta dirbi, ar 
dirbai; taip pat nežinau, ar da
lis abiejų vardu bankan padė
tų pinigų yra Tamstos sutau
pyta ar ne. Patarčiau abiem su
daryti testamentus. Tada atkris
tų bet kuri abejonė.Vyrui ar 
Tamstai mirus, viskas būtų tvar
kingai palikta, ir nereikėtų tą
sytis per teismus ir turėti ne
reikalingų išlaidų.

Kitais klausimais: paveldėji
mo mokesčius reikia mokėti val- 

. džiai (inheritance taxes), ar
yra testamentas ar jo nėra. Yra 
išimčių, pav. nereikia mokėt pa
veldėjimo mokesčių už namus, 
kuriuose vedę žmonės gyvena 
(domicil), jei tie namai yra abie
jų vardu, kaip vyro ir žmonos. 
Už kitus namus, kaip pav. va
sarvietę, juos paveldėjus, reikia lies salėje nuskambėjo Lietu- 
mokėti mokesčius.

Dėl paveldėjimo mokesčių 
nuo paliekamų santaupų, — tai 
priklauso nuo to, kiek tų pini
gų yra ir kas juos uždirbo ir 
pa n.

Romuvos ...
(atkelta iš 3 psl.)

minėjimą ateinančiais metais 
suruošti Bocholte. Pinigai šiam 
renginiui vokiečių įstaigų paža
dėti. Kai kurie senesni susi
rinkimo dalyviai pasisakė prieš 
laiko madą — perdėtą jaunų 
žmonių kultą, kuris nieko gera 
neduoda. Baigdamas suvažiavi
mą, Krašto valdybos pirminin
kas J. K. Valiūnas padėkojo vi
siem už atvykimą ir sugestijas 
ir pažadėjo pasistengti, kad jos 
būtų įgyvendintos. Senosios pi-

vos himno garsai. Po to visi Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nė darbuotojų suvažiavimo da
lyviai įsijungė į Joninių iškil
mes, kurias ruošė Vasario 16 
gimnazija.

— Nehon A. Rockefeller, 
New Yorko gubernatorius, ma
loniai sutiko būti septintojo 
Amerikos lietuvių kongreso 
garbės komiteto nariu.

Be anksčiau paskelbtų new- 
yorkiečių, į garbės komitetą 
taip pat įeina JAV Kongreso 
atstovai Samuel Stratton ir 
Frank Horton.

G razinose Catskill kalnuose
DRUSKONE HALL VASARVIETE 

atidaroma nuo liepos 1 d.
Puikus maistas. Sveikas kalnų oras. 5 minutės kelio iki 
baseino. Svečiai priimami savaitgaliais ar ilgesniam po
ilsiui. — Rašyti:

S. Zagorski 
DRUSKONE HALL 
Andes, N. Y. 13731 
Telef. (914) 676-4661



išfrraštu: LB Centro Valdybos pir-

liudininkas, padėka priklauso

no paniekiant: J. Kojeliui, J.z

laitienė, muz. J. Bertulis ir kt tava ir Grali tėvyne mai» 
šiuos sveikinimus perskaitė ir (komp. R. Budrumo), diriguo-

vavo D. Razutytė.
nei ir kt

munėlto (J. Bertafio), Vaikšfifr
LM.

(SL Graužinio), diriguojant O. 
Razutienei, akomponuojant mu
zikei G. Gudauskienei; Norėčiau 
skristi (žodžiai V. Kevalaitie- 
nės komp. G. Gudauskienės, jai 
ir diriguojant, akomponuojant

ras Vytenis Dūda, akomponuo
jant muzikei G. Gudauskie
nei. Jis atliko dainas: Sveikini
mas jaunystei (žodžiai V. Ke- 
valaitienės kompozicija G. Gu
dauskienės), Apkeliavau (komp. 
E. Balsio), žvejo meilė (Raudo
nikio). Vydūnas Tumas padek
lamavo B. Brazdžionio eilėraš
tį Taikos dvasia.

Paskutiniu punktu meninėj 
programoj buvo modernaus šo
kio judesiais išreikštos mintys, 
paimtos iš lietuvių tautosa
kos: Kai du stos, visados. Obuo
lys nuo obels netoli tekren- 
ta; Oi audžia, audžia mano mer
gelė ... Muziką parašė ir akom- 
ponavo G. Gudauskienė, šokius 
paruošė R. Skiriutė ir juos ati
ko astuonios mergaitės. Paga
liau, vakarienei besibaigiant, 
buvo praplautas LB jaunimo 
ansamblio sukaktuvinis tortas, 
kuriuo buvo visi pavaišinti. Va
karienė baigta šokiais. Dalyva
vo daug jaunimo ir vyresniųjų.

Jaunųjų paroda
Birželio 29 d. po sumos šv. 

Kazimiero parapijos salėje bu
vo jaunųjų menininkų paroda, 
kurioje savo darbus išstatė ke
letas tapyboj besireiškiančių jo specialaus foto koresponden- 
jaunuolių; kai kurie iš jų jau to nuotrauką ir ta pačia proga 
toli pažengę ir atsižymėję, pa- 
vyzdžiui, Marius Galiūnas, o 
ypatingai Rasutė Arbaitė, apie 
kurios suruoštų kūrinių paro-

Tautinius šokius atliko vaikų, 
jaunių ir jaunimo grupės, vy
rų ir mergaičių grupės, taip pat 
įsijungė ir latvių tautinių šokių 
grupė. Be minėtų muzikų, dar 
talkininkavo akordeonu A. Ka
zakevičius, pianistė O. Baraus
kienė ir S. Gudauskas (būgnu). 
Programos pranešėjais buvo Da
nutė Tuminaitė ir Erdvilas Ja
nulaitis.

Amerikiečių spaudoje
Apie Šventę buvo rašoma a- 

merikiečių spaudoje, todėl į ją 
buvo atsilankę angliškai kal
bančiųjų. Į tai atsižvelgiant, 
galėjo būti anglų kalba plačiau 
paaiškinta apie vykstančią pro
gramą. Buvo ir kai kurių kitų 
techniškų klaidelių. Bet bend-

kyti pavykusia. Į ją atkreipė 
dėmesį ir didžioji amerikiečių 
spauda. Pavyzdžiui Los Ange
les Times liepos 2 d. numery į- 
sidėjo šventės metu padarytą

E. Vilkui ir ypač, J. Žukui, ku
ris ne tik daug laiko aukojo

patalpino šio laikraščio redakci
jos narės Sharon E. Fay straips
nį “Strong Ties Unite Area’s

Tautiniai šokiai

11:00

dalyvauti šioje

iškilmingos primicijų mišios, kurias laikys 
naujasis pranciškonas kunigas tėv. Tadas

Baltimores žinios
Lilė ir Juozas Bakorskiai lie

pos 12 išskrido į Angliją. 
Ten praleis keletą savaičių atos
togų su sūnumi, kurs tarnau
ja Anglijoje JAV kariuomenė
je. Lilė Bakerskienė diriguoja 
naujai suorganizuotam vyrų-cho- 
rui “Daina”.

šv. Alfonso C.Y.O. jaunimas 
turėjo linksmą išvyką į Ocean 
City, Maryland. Kviečiami pa
rapijos jaunuoliai stoti į šią jau
nimo organizaciją.

Suaugusių įdubas liepos 19, 
šeštadienį, 8 vai. vak. šv. Al
fonso mokyklos kambariuose ir 
darže turės baltimoriečių tarpe 
labai mėgstamą “Crab Feast” 
parengimą. Be krebsų, bus ir 
kitų skanumynų.

Juozas Skrickus, gimęs ir au
gęs Baltimorėje, po sunkios li
gos mirė liepos 5. Jis turėjo 
restoraną Ritchie Highway, Ox- 
bow, netoli Marylando sostinės. 
Palaidotas liepos 8 Bohemiari 
National kapinėse. Nuliūdime 
liko motina Veronika, žmona 
Camille, duktė Diane ir sūnus 
Paulius.

A. Juškus, lietuvių melodijos 
radijo valandėlės vedėjas, su 
šeima išvyko atostogų į Flori
dą. Jonas Obelinis

JAV, Latvijos ir Lietuvos vėliavos himno metu Los Angeles lietuvių jaunimo ansamblio dainų ir tautinių 
šokių šventėje birželio 29 Santa Monica Civic auditorijoje. Nuotr. L. kanto

Dalis jaunųjų lietuviukų šokėjų poilsiauja pertraukos metu

y

K

LIETUVOS KANČIŲ MINĖJIMAI MEMMINGEN, 
VAK. VOKIETIJA

IŠ VISUR

das labai palankiai yra atsilie- Ši šventė parodė, kad esame 
pę amerikiečiai meno žinovai. pajėgūs išeiti toliau nei parapi

jos salė ir kiemas. Ne be rei
kalo į neseniai rinkimus laimė
jusio trečiajam terminui Los 
Angeles miesto majoro Sam 
Yorty inauguracijos iškilmes ta intencija lietuviškai mišias ir 
buvo pakviesta ir dalyvavo dau
gelis visuomeninėj veikloj be
sireiškiančių lietuvių.

Komitetas
Jaunimo šventei pravesti bu

vo sudarytas komitetas, kurio 
nariams teko attikti įvairius or
ganizacinius darbus. Didelė or
ganizacinio darbo našta teko pa-

Vėliau didžiulėje Civic Audi
torijoje Santa Monica vyko dai
nų ir tautinių šokių programa. 
Dalyvavo LB Los Angeles jau
nimo ansamblio keletas tautinių 
šokių grupių su jų vyr. vadove 
O. Razutiene ir grupių vado
vėmis: B. Čiurlioniene, O. Gus
tiene, J. Puškoriene, D. Razu- 
tyte, L Zaikįene ir E. Radve- 
niu; tautinių šokių grupė “Aud
ra”, vadovaujama Ingos Tumie- 
nės, ir latvių tautinių šokių gru
pė “Perkonitis”, vad. Ilze Loze- 
nicins.

Programa prasidėjo grupių 
paradine eisena, grojant kompo
zitoriaus B. Budriūno maršą 
“Ei jaunyste”. Įnešus vėliavas išlaidas savo pinigais avansavo.

Voluntown, Conn. Birželio 
29 LB Ne>w Londono apyl. val
dyba surengė birželio trėmimų 
ir Lietuvos kančių minėjimą. Sv. 
Tomo parapijos klebonas kun. 
prof. dr. V. Cukuras aukojo

pasakė prasmingą pamokslą. 
Sugiedota 3 lietuviškos gies
mės.

Minėjimas įvyko parapijos sa
lėje. Kun. Cukurui sukalbėjus 
maldą už kenčiančią Lietuvą, 
apyl. pirm. A Giedraitis primi
nė Lietuvos kančias ir padekla
mavo eilėraštį. Jis pristatė kal-

Vilių Bražėną iš Waterbury, 
Corin. Sis kalbėjo tema “Ašarų 
nepakanka”.

Anot jo, mums nereikia 
verkšlenti. Užtenka ir mūsų tau-

ašarų, kurių tvanuose galima

PIKNIKU
KENNEBUNKPORT, MAINE

sekmadieni, rugpiūčio 3 d.
DIENOS PROGRAMA:

12:00 — pietūs
4:00 —meninė programa

Pranciškonai nuoširdžiai kviečia visus
metinėje šventėje, pabūti su draugais ir pažįstamais, pa
ilsėti atostogų krašte Maine.

žinę. Mūsų misija pranešti pa
sauliui, kiek nukentėjo mūsų 
tauta, ir priminti, kad toks liki
mas gresia ir jam, jei mūsų į- 
spėjimų nepaklausys.

Savo ryžtingame žodyje kal
bėtojas užsiminė, kad kai ku
rie ir iš mūsų jau skęsta ma
terializmo baloje. Net ir
mažose kolonijose jau nepajė
giama šios rūšies minėjimuose sūnus, 
pripildyti bafoyčnj ir salių. Vi
sus ragino dirbti — kiekvie-

ne-

HARTFORD, CONN.
Birželio 15 Hartfordo lietu

viai paminėjo lietuvių kančias, 
vežant juos prieš 28-rius metus 
į Sibirą, badmiri bei daugelio 
mirtį.

Tą dieną 8:30 vai. per lietu
vių pamaldas buvo mišios už 
ištremtuosius į Sibirą ir ken
čiančius okupuotoje Lietuvoje. 
Prasidedant mišioms, į bažny
čią suėjo su vėliavomis organi
zacijos: Lietuvos Veteranų S- 
gos Sabonio Postas, uniformuo
ti skautai ir skautės, romuvė- 
nai, švč. Trejybės Lietuvių vy
rų klubas, Lietuvių Bendruome
nė ir kiti.

Mišias aukojo ir reikšmin
gą pamokslą pasakė klebonas 
kun. J. Matutis. Savo pamoks
le pažymėjo vežamųjų į Sibirą 
užkaltuose prekiniuose vagonuo
se kančias, badaujančius prie 
nepakeliamų darbų Sibire ir ten 
daugelio mirtį. Paminėjo ir iš
vežtąjį vysk. Mečislovą Reinį,
kuris, nisų-komunistų nukan- Pungitytė ir Kristina Radzevi- 
kintas, mirė Vladimiro kalėji- čiūtė, kurios padeklamavo spe- 
me . . , . „ - . cialius eilėraščius. Tautiniu šo-

Per mišias giedojo Hartfordo 
“Aido” choras, vargonuojant ir 
diriguojant muz. Jurgiui Petkai- 
čiui.

Birželio 22 d. Bendruomenės 
valdybos minėjimams rengti va
dovas Vyt. Bernotas parengė 
puikią birželio įvykių progra
mą. Scena buvo specialiai pa
puošta berželiais ir eglutėmis. 
Fone kabėjo lietuviška vėlia
va, perjuosta trim grandinėm. 
Viršum vėliavos skrido didžiu
lė laisvoji vytis.

Minėjimo žodį tarė jaunimo 
vadovas Marijus Dresleris, pri
minė tėvynės kančią ir pra- 
tizanų drąsą. Vyt Bernoto su
redaguotame montaže prelegen
tas deklamavo apie Lietuvą, pa
sirodė tremtinių šeima prie pa
kelių koplytėlės, vėliau trijukė 
atnešė iš beržų sukaltą kryžių, 
kurį įsmeigė prie kritusio kario 
kapo. Viena lietuvaitė padėjo 
gėlių puokštę, o kita vainiką ant 
kryžiaus. Scenos tolumoje gir
dėjosi žodžiai ir muzika apie 
kenčiančią Lietuvą.

Programoje pasirodė Daina

kių grupė, su papildytu sąsta
tu, pašoko porą tautinių šokių.

Dainos mėgėjų būrelis ši kar
tą padainavo 6 dainas: Jauni
mo giesmę, Oi, liūdnas, Kur 
girios žaliuoja, Nurimk, sesut, 
Miškų gėlė ir Leiskit į tėvynę.

Po padėkos žodžio sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Kunigų Vienybės nauja 
valdyba išrinkta liepos 8 Ma- 
rianapoly: pirm. kun. J. Jutt, 
I vicepirm. kun. St. Yla, II vi- 
cepirm. kun. J. Matutis, ižd. ku
nigas J. Petrauskas, MIC, sekr. 
kun. V. Zakaras, kandidatais ar
ba patarėjais kun. Z. Smilga, 
kun. A. Baltrušiūnas, kun. M. 
Gyvas, kun. P. Shakalis, kun. V. 
Cukuras.

— Registracija į moksleivių 
ir jaunučių ateitininkų stovyk
lą, kuri įvyks rugpiūčio 3-7 pas 
tėvus pranciškonus Kennebunk- 
porte, jau vyksta. Pirmoji užsi
registravusi yra Zita Babickai- 
tė iš Worcester, Mass. MAS 
rytų atstovybė jai skiria viene- 
rių metų “Ateities” prenumera
tą. Registracija baigiasi šio mė
nesio 19 dieną. Nori dalyvauti 
stovykloje prašomi neatidėlio
jant grąžinti užpildytus regist
racijos lapus MAS rytų at
stovybei. Stovyklos kapelionu 
bus kun. H. J. Šulcas, kuris da
bar yra Anglijoje. Stovykloje 
taip pat dirbs MAS centro val
dybos narės: Laima Gustainytė 
ir Regina Kryžanauskaitė iš 
Kanados. Pašnekesiam pravesti 
yra pakviesti sendraugiai ateiti
ninkai ir kiti savo sričių spe
cialistai.

— Msgr. Audrys Bačkis, 
nunciatūros Ankaroje pirmasis 
sekretorius, nuo birželio 25 ei
na Charge d’Affaires ad interim 
pareigas ligi atvyks naujai pa
skirtas Turkijai nuncijus š.m. 
rugsėjo mėn. pirmom dienom. 
Tam pačiam laikotarpiui 
Msgr. A. Bačkis gavo Vatika
no paskyrimą ir visas teises ei
ti Istambulo Vikariato apaštališ
kojo administratoriaus parei
gas.

— Pirmą kartą Grandinėlė, 
Clevelando tautinių šokių gru
pė, daug kur pasirodžiusi lie
tuviams ir svetimtaučiams, at
vyksta į rytinį pakraštį — Nau
jąją Angliją. Lapkričio 8 die
ną išpildys programą Hartfor
de, Conn., o lapkričio 9 dieną 
— Boston, Mass. Parengimų 
pelnas skiriamas jaunimo sto
vyklai — Neringai įkurti.

K.A.

tė-

nuveikti, tautos laisvei priar
tinti.

I pirm. Alg. Giedraičio praneši
mas. Padėkota v-bai (joje bu
vo dar kun. Cukuras ir EI. Kon- 
dratienė) už gražią veiklą ir iš
rinkta ' nauja: Alg. Giedraitis, 
EI. Kondratienė, M. Pakštys ir 
V. Mockus.

Pietų metu per “Tėvynės 
Garsų” lietuvių valandos radi- » 
ją vedėjas Alg. DragūneviSus ► 
perskaitė Lietuvių Tarybos pre- » 
zidiumo raštą. *

J. Bernotas »

— Amerikos Lietuviu Tary- » 
ba Vyriausiam Lietuves Išlais- ► - ► 
vinimo Komitetui šiais metais ► 
antrą kartą paskyrė 5.000 dol. ► 
Tokiu būdu 1969 m. Altas Vii- ► 
kui perdavė 10.000 dol. Iš Alto J 
tokią pat sumą Vlikas gavo ir * 
praėjusiais metais.

NAUJAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Zigfridas Vaitužis, kurio 
vai gyvena Litrock, N. Guil-
ford, Connecticut, apgynęs di
sertaciją Marylando universite
te, gavo mikrobiologijos ir bio
chemijos daktaro laipsnį.

Pradėjęs mokytis Vokietijo
je, Zigfriedas Vaitužis baigė 
New Haveno aukštesniąją mo
kyklą ir tęsė studijas Connec- 
tieuto ir Marylando universite
tuose. Dabar jis pradėjo dirbti 
Marylando universiteto mikro
biologijos fakultete kaip asis
tentas profesorius.

Jaunajam lietuviui moksli
ninkui prof. dr. Z. Vaitužiui lin
kime sėkmės ir gražios ateities.

PIKNIKAS
Sekmadienį, liepos 27 dieną

NEKALTAI PR. MARIJOS SESERŲ SODYBOJE, 
PUTNAM, CONNECTICUT

Dienos programa:
11:00 —Šv. Mišios lietuviškai
12:30 — pietūs, pramogos

Matulaičio Namų apžiūrėjimas
4:00 — 26-tosios Mergaičių Stovyklos

, užbaigimo programa
Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti! Pasikvieskite ir savo 
artimuosius bei draugus.

— K. S. Karpius, spaudos 
darbininkas, buvęs pirmasis Al
to sekretorius, septintojo Ame
rikos lietuvių kongreso reikalų 
Alto pirm. E. Bartkui rašo: 
“padarykit šį kongresą sukaktu
viniu — šiemet sueina 20 m. 
nuo naujosios ateivijos atvyki
mo ir pradėjimo naujo gyveni
mo šiame krašte. 1949 metais 
pradėjo atvažiuoti naujieji lie
tuviai — iš tremties ir įsiliejo į 
senosios išeivijos gyvenimą”.

Amerikos lietuvių kongresas 
įvyks darbo dienos savaitgalyje, 
Detroite.

— Igno Maiėno parengto 
priešmokyklinio amžiaus vai
kam skaitymo knygelė A (Asi
las), O (Ožys) ir U (Upė), pa
rašyta skiemenų metodu, kurs 
duoda progos išvengti sunku
mų skaitant garsų-raidžių meto
du, nes skaitant skiemenimis, 
šitai juose jau implikuoja
ma. Todėl mokymas skaityti 
šiuo metodu vaikams darbą 
gerokai palengvina.

Leidžia LB Kultūros Fondas, 
kurs mūsų mažiesiems šias kny
geles jau suskubs patiekti dar 
šį rudenį, nes iliustravimas nu
matytas baigti šią vasarą. O 
žiemą jau galės naudotis mažy
čiai (3-4 m.) paveiksluotomis 
knygelėmis. Jų kiekvienas pus
lapis turės po paveikslėlį ir pj 
vieną ar porą sakinių teksto. 
2inoma. dar be nosinių ir pa
našių atributų, šitai jie patirs, 
kai bus I-mc skyriuje, mokyk
loje. Mat. negalima šio amžiaus 
vaikų apsunkinti; duodant vi
sas kalbos prašmatnybes. Be
veik visi skiemens dviraidžiai. o 
žodžiai dviskiemeniai, kad ma
žyčiam būtų lengvai įskaitomi.
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KUR EINI?
Tavęs dažnai klausia mama, 

sesuo, brolis, draugė. Atsakai 
labai paprastai ir nerūpestin
gai — “I mokyklą, krautuvę, 
knygyną ar šiaip sau pasivaikš
čioti”. Kasdien matai tuos pa
čius namus, dažnai tie patys vei
dai sutinkami. Nukeliauji tam 
tikrą nuotolį ir vėl grįžti atgal.

Tu, sese, a'š ir visi mes ke
liaujame keliu, kurio negalime 
nei išmatuoti, nei nuotolio nu
rodyti. Tai gyvenimo kelias. 
Šis kelias yra labai įvairus. Vie
niem jis yra lengvesnis, kitiem 
sunkesnis. Vieni sutinka dau
giau kliūčių, kiti — mažiau. 
Kiekvienas gyvenimo kelio ke
leivis pasirenka kelią tinkamą 
savo užsibrėžtam tikslui siekti.

Kun. A. Saulaičio, SJ, primicijos Bostone
Bostonb skautininkų ramovės 

suruoštos kun. A. Saulaičio pri
micijos praėjo labai gražioje 
nuotaikoje.

Pirmosios jo mišios Bostone 
buvo šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Primicijantui 
asistavo Bostono skautų kapelio
nas kun. J. Klimas ir mišioms 
patarnavo du uniformuoti skau
tai.

Pamaldų metu giedojo para
pijos choras, diriguojamas kom
pozitoriaus J. Kačinsko, solistas 
St. Liepas, smuikais grojo smui
kininkai Elena Kuprevičiūtė ir 
Iz. Vasyliūnas, vargonais paly
dėjo V. Vasyliūnas.

Pamaldose dalyvavo nemažas 
skaičius Bostono ir apylinkės 
lietuvių ir didelis būrys unifor
muotų skautų, nes gi čia mišias 
laikė buvęs skautų “Kęstučio” 
d-vės draugininkas kun. Anta
nas.

Po pamaldų vaišės buvo su
ruoštos Lietuvių Piliečių Drau
gijos namuose.

Svečių prisirinko pilna salė. 
Be bostomškių buvo svečių iš 
Brocktono, Worcesterio, Na- 
shua ir kitų vietovių. Pati salė 
buvo gražiai papuošta įvairiais 
posakiais iš šv. Rašto ir psal
mių. paįvairinant piešiniais. Sta
lai tvarkingai ir gražiai padeng
ti.

Kun. Klimui atkalbėjus mal
dą. visiems sugiedojus “Ilgiau
sių metų” ir pakėlus tostą į jau
no kunigo sveikata, pirmasis 
kun. Antaną pasveikino Lietu
vos garbės konsulas adv. Ant. 
Shallna.

Gražiai primicijantą apibūdi
no savo įdomioje kalboje rašyt, 
s. Adolfas Venclauskas. Po jo 
kaltos žodžiu sveikino dr. St. 
Jasaitis — Bostono Lietuvių 
Bendruomenės vardu, p. Am- 
braziejienė — Bostono ateitinin
kų vardu, A. Mantautas —šau
lių vardu ir amerikiečių skautų 
atstovas — amerikiečių skautų 
vardu. Worcesterio skautų var
du kalbėjo Nevėžio t-to tunti- 
ninkas v.s. P. Molis, įteikdamas 
dovaną — magnetofoną, ir s. 
C. Kiliulis —Bostono skautinin
ku dovaną — filmavimo apa
ratą.

Gražiai pasveikino ir Bosto
no vyresnės skautės, padainuo- 
damos pačių sukurtus kupletus 
ir įteikdamas Bostono skautų 
bendrą dovaną — palapinę. 
Raštu sveikinimai buvo gauti iš 
Bostono skautų akademikų, lie
tuviu inžinierių, studentų neo- 
lituanų, lietuvių Jūrų Skautijos 
Vyriausio Skautininko, Nemu
no tunto ir Lietuvių Moterų Fe
deracijos Bostono klubo.

Per skautybę — lietuvybei!
Liet. Skautų Seserijos Vyriausios 
Skautininkes viešnagė New Yorke

Sutinkame daugybę žmonių, to 
paties tikslo siekiančių ar ieš
kančių ko nors kito. Vieni eina 
ramiai, nieko nekliudydami ir 
nežemindami; kiti lipa per ben
drakeleivių galvas garsiai šauk
dami, kad tik būtų matomi ir 
girdimi.

Tu, sese, eini skautiškuoju 
keliu. Tavo tikslas — tobulėti 
pačiai ir padėti silpnesnei, jau
nesnei. Skautiškieji įstatai, įsa
kymai ir visa programa tau pa
dės šio tikslo siekti. Miela se
se, būk tvirta ir nepalaužiama. 
Su tikru nuoširdumu vykdyk 
ko iš tavęs reikalauja skauty- 
bė ir tu surasi laimę ir pasiten
kinimą gyvenimu.

v.s. Malvina Jonikienė,
Lietuvių Skaučių Seserijos 

Vyriausioji Skautininke

Programą išpildė Worcesterio 
vyresniųjų skaučių kvartetas 
su akordionistu. Tvarkingom 
uniformom, su linksma šypsena 
ir savo skambia daina jos su
žavėjo klausytojus.

Brocktono akordionistas bro
lis Bačanskas parodė savo suge
bėjimą atlikdamas liaudies dai
nų pynę. Jis, kaip ir kvartetas, 
buvo publikos šiltai sutiktas. 
Bostono skautai-ės, vadovauja
mi vyr. sk. v.si. Aldonos Dab- 
rilaitės, pasirodė su tautiniais 
šokiais, savo gražiais kostiu
mais ir gerai paruoštais šokiais 
žavėjo žiūrovus. Publiką beveik 
užkerėjo smuikininkai Izidorius 
Vasyliūnas ir Elena Kupre
vičiūtė. Jiems akomponavo Vy
tenis Vasyliūnas. Bendras dai
nas pravedė s. C. Kiliulis ir 
vvorcesterietė A. Palubeckaitė.

Jaunatviškai linksma nuotai
ka vyravo visu vaišių metu. Pro
grama, tikrai šauniai atlikta, 
svečių buvo Įvertinta gausiais 
plojimais ir prašymais pa
kartoti.
Prie vaišių paruošimo prisidė

jo skautų tėvų k-to pirm. Vita 
Hodges, skaučių židinio pirm. 
Genė Bačiulienė. p. Venckie
nė, p. A. Bačiulis ir skautinin- 
kės : A. Dabrilienė, V. Kleinie- 
nė, I. Nenortienė. S. Subatie- 
nė ir daugelis kitų, o visą mais
tą ir šį kartą mums paruošė ge
riausias mūsų virėjas p. Venc
kus.

Parengime dalyvavę Bostono 
ir apylinkių lietuviai gerai su
prato šio parengimo svarbą. 
Rengėjai, vertindami kiekviena 
atsilankiusį svečią. stengėsi 
kiekvieną kuo maloniausiai pri
imti ir pavaišinti, visi buvo su
interesuoti parengimo pasiseki
mu. todėl ir padėka priklau
so visiems.

Kun. Antano primicijose da
lyvavo ir iš VVaterbury, Conn. 
atvykę jo tėveliai, v.s. O. Sau- 
laitienė ir Skautų Sąjungos Pir
mininkas ir Skautų Aido redak
torius v.s. A. Saulaitis. K.N.

ATITAISYMAS

Praėjusiame Atlanto Ra
jono skaučių veiklos aprašyme 
apie Putnamo “Aušros” d-vės 
veiklą praleidome dviejų skau
čių globėjų vardus, tai: Sesuo 
Cecilija, kuri šiuo metu yra 
Putnani skaučių globėja, ir Se
suo Viktorija, kuri yra buvusi 
globėja ir visuomet su sesėmis 
dalyvauja suvažiavimuose bei 
prisideda prie jų veiklos Put- 
name.

Už praleidimą seselių atsipra
šome! A. R. Vadeiva

Birželio 9 d. New Yorko 
skautės su dideliu džiaugsmu 
sutiko joms taip mielą vieš
nią, LSS-jos Vyr. Skautininke 
v.s. Malviną Jonikienę, kuri pa
aukojo savo atostogas, lankyda
ma LSS-jos Atlanto Rajono vie
toves.

Buvusios Neringos tunto t- 
kės ps. I. Vilgalienės namuose, 
sodelyje, išsirikiavo Neringos 
tunto sesės ir sesės židinietės. 
Neilgai laukus atvyko Vyr. Skau 
tininkė, lydima Alt. Rajono va- 
deivės s. L. Milukienės. Jas pa
sitiko tuntininkė ps. L Jankaus
kienė, o visos sesės pasveikino 
viešnią skambiais šūkiais.

V.S-kei buvo įteikta dovanė
lė — medžio drožinys, jos vi
zitui New Yorke. prisiminti. Su
sipažinus su sesėmis, viešnia bu
vo pakviesta prisėsti salione, 
kur ją tirštai apsupo sesės. Čia 
buvo galima arčiau susipažinti, 
pasidalinti įspūdžiais, ir vado
vės turėjo progos papasakoti 
sesei Jonikienei apie savo vie
neto veiklą. Pati skautininke pa-

Vyr. Skautininke v.s. Malvina Jonikienė Seserijos 
vadovių tarpe, vadovų suvažiavimo metu, balandžio 
19-20 Dainavoje.

Atlanto raj. vadeivė s. L. Milukienė atidaro 14-ją 
sporto švent. šalia stovi šventės šeimininkas, Wor- 
cesterio tuntininkas v.s. Petras Molis.

Nuotr. A. Glodo

Kad būtų linksmiau:

Vilkiukas, vadovo egzami
nuojamas, šitaip paaiškino Lie
tuvos vėliavą: Geltona — atsar
giai. žalia — važiuok, raudona 
— sustok!

—• —

Raskime laiko!
— raskime laiko galvoti — 

tai jėgos šaltinis.
— raskime laiko dirbti ir mo- 

pasakojo tikrai įdomią Istoriją- 
pasaką, artimai liečiančią skau
tiškuosius idealus. Sesės pasi
klausę turėjo progos padaryti 
savas išvadas, iš ko išsivystė gy
vos diskusijos. Sakoma, kad 
skautas be dainos yra kaip žu
vis be vandens, todėl visas se
sių būrys kartu su viešnia su
dainavo keletą dainelių.
Toliau šeimininkė pakvietė vi

sas užkandžių. Bevalgant vis 
dar atsirado kalbos, tačiau nak
tis artėjo, ir mažesnėms paukš
tytėms jau buvo laikas atsi
sveikinti su Vyr. Skautininke ir 
tai visoms davė ženklą skirsty
tis. Nors ir nenoromis, nes tai 
reiškė sueigos galą, sesės vėl 
susirinko sodelyje, kur iš jau
nų širdžių į žvaigždėtą dangų 
pakilo skautų “Vakarinė gies
mė” ir ‘Ateina naktis’. Dar kar
tą paspaudėme sesei Jonikie
nei kairę, palinkėjome jai lai
mingos kelionės ir su viltimi 
tarėme atsisveikinimo žodžius: 
— Iki pasimatymo!

B.K.

kytis — tai pasisekimo paslap
tis,

— raskime laiko skaityti — 
pasisemsime išminties,

— raskime laiko būti malo
nūs ir draugiški — tai kelias į 
laimę,

— raskime laiko juoktis — 
tai sielos muzika.

— raskime laiko dalintis — 
diena per trumpa, kad nebūtu
me savanaudžiai

V.s. M. Jonikienė New Yorko paukštyčių tarpe

14-JI ATLANTO RAJONO SKAUTŲ SPORTO ŠVENTE
Birželio 21-22 d.d. gražiame 

Maironio parke Shretvsbury, 
Mass., įvykusioje sporto švento
je dalyvavo daug sportuojan
čio skautiško jaunimo, būtent 
— skautų ir vilkiukų iš Bosto
no, Brocktono, Kennebunkpor- 
to, Hartfordo. New Yorko, Eli- 
zabeth. Detroito ir Worcesterio, 
taip pat sesių komandos iš 
Bostono, Elizabeth, New Yorko 
ir Worcesterio. Šventė sutrau
kė virš 200 sportininkų ir daug 
tėvelių ir svečių.

Šventės pradžioje, pakėlus 
vėliavas ir sugiedojus himnus, 
visus sveikino šventės rengė
jai: Worcester “Nevėžio” tunto 
t-kas v.s. P. Molis. Maironio 
parko pirm. p. K. Adomavičius. 
Liet. Piliečių Klubo sekr. p. J. 
Svikla. Skautu Tėvu K-to pirm, 
p. J. Palubeckas ir Rajono Va- 
deivė s. L. Milukienė. kuri baig
dama savo sveikinimus brolių ir 
sesių vardu, atidarė sporto 
šventę.

Po visos eilės įtemptų varžy
bų Hartfordo sesių komanda 
surinko daugiausiai taškų — 51 
t. ir joms atiteko rajono sesių 
pereinamoji taurė visam laikui, 
nes ją laimėjo jau trečias kar
tas iš eilės. Antra vieta teko 
\Vorcesterio ir New Yorko se
sių vienetams, surinkusiems po 
16 t., trečia vieta Bostono se
sėms su 14 t. ir ketvirta vieta 
Eiizabetho sesėms su 12 taškų.

Brolių varžybose pirmoji vie
ta teko Hartfordui — 7612 t. ir 
jiems teko rajono pereinamoji 
taurė. Antra vieta teko Bosto
nui su 42 t., trečia vieta Wor- 
cesteriui su 38 t., ketvirta 
vieta New Yorko broliams su 

Detroito sportininkai Atlanto raj. Sporto šventėje. Nuotr. A. Glodo

Kennebunkport krepšininkai su laimėta taure. Su sviediniu ranko
se šypsosi tėv. Augustinas Simanavičius. OFM. Nuotr. A. Glodo

37 r2 t., penkta vieta Kenne- 
bunkportui su 24 t. ir paskuti
nė vieta broliams iš Brocktono, 
kuriems nors nepavyko surink
ti taškų, tačiau jie aktyviai da
lyvavo varžybose. Svečiai skau
tai iš Detroito laimėjo pirmas 
vietas jaunių ir senjorų krep- 
šinyje, ir jiems teko pirmoms 
vietoms skirtos taurės.

Pirmas vietas laimėjusiems 
buvo įteiktos taurės su specia
liu sporto šventės pažymėjimu, 
antras ir trečias vietas laimėję 
gavo pažymėjimus. Pereinamą
sias taures laimėtojam įteikė ra
jono vadeivos: sesėms —s. L. 
Milukienė ir broliams — s. A. 
Bobelis. Kitas taures ir pažy
mėjimus įteikė v.s. P. Molis ir 
ps. R. Jakubauskas.

Pirmųjų vietų laimėtojams te
ko šių asmenų padovanotos tau
rės: Vyr. Skautininkes v.s. M. 
Jonikienės, Vyr. Skautininko v. 
s. V. Vijeikio, Rajono Vado s. 
A. Bobelio, Worcesterio Aka
demikų Skautų skyriaus, Mai
ronio Parko, Liet. Piliečių Klu
bo, p. S. Marcinkevičiaus, p. 
J. Matulevičiaus ir p. J. Vidū- 
no.

Sporto šventės rengėjai “Ne
vėžio” tunto vadovai: v.s. P. 
Molis, ps. A. Glodas, ps. R. Ja
kubauskas, ps. A. Pranckevi- 
čius. v. si. R. Marcinkevičius, 
v. si. A. Pridotkas, si. A. Ged- 
mintas, si. Z. šermukšnis, pade
dant skautų tėveliams ir “Ne
ringos" tunto vadovėms: ps. D. 
Marcinkevičiūtei, ps. D. Doman- 
tienei, ps. I. Markevičienei, s. R. 
Molienei. N. Vidūnaitei ir ki
toms.nešė visą šventės paren
gimo naštą.

Taip pat talkininkavo šventės 
metu vyr. teisėjas B. Maurutis, 
s. L. Milukienė, ps. I. Jankaus
kienė, s. A. Bobelis ir p. Veitas.

šeštadienio vakare Worceste- 
rio brolių ir sesių bendromis jė
gomis buvo pravestas Joninių 
laužas su vaidinimu, parašytu 
p. P. Račiukaičio. Po laužo bu
vo šokiai jaunesniems ir vyres
niems su jiems pritaikinta mu
zika.

Sekmadienio 'šventės užbai
gimo metu po taurių ir pažy
mėjimų įteikimo laimėtojam 
į sportininkus ir svečius kalbė
jo Maironio Parko pirm. p. K. 
Adomavičius, Raj. Vadeiva s. 
Bobelis ir Mass. State atstovas 
p. K. Tagman. Šventę uždarė v. 
s. P. Molis, padėkodamas vi
siems vadovams-ėms, tėveliams 
ir Maironio parko vadovybei už 
šios sporto šventės globą ir at
sisveikindamas iki sekančių me
tų jubiliejinės — 15-sios spor
to šventės. P.M.

STOVYKLŲ KALENDORIUS 
RAMIOJO VANDENYNO 

RAJONE
Los Angeles. Saulėtos Kali

fornijos skautai ir skautės turi 
daug užsiėmimų. Žiemai čia jau 
senai pasibaigus, visų dėmesys 
nukrypo į gamtinę aplinką — 
Šv. Jurgio išvyką į “Charlton 
Fiat” parką, gegužės 4 d. ir į 
planuojamas vasaros stovyklas. 
Šiemet žadama suruošti net tris 
stovyklas:

Akademikai praleido devy
nias dienas birželio 28 — liepos 
6 d.d., stovyklaudami pajūryje 
esančiame ‘Plaskett Creek’ par
ke. pusiaukelyje tarp San Fran- 
cisco ir Les Angeles.

Kalniškiu tunto vilkiukai sto
vyklauja nuosavoje stovyklavie
tėje liepos 12-20 d.d.

Abu tuntai, įskaitant paukšty
tes ir vilkiukus, vyr. skautes ir 
skautus vyčius, ruošia “didelę” 
dviejų savaičių stovyklą rugpjū
čio 16-31 d.d.

Tarsi šių įvykių neužtektų ka- 
liforniečiai žada nuo gegužės iki 
rugsėjo mėn. kiekvieną savait
galį praleisti tobulindami sto
vyklavietės įrengimus, kur tal
kon yra įsijungę tėvai, senųjų 
skautų židinys, skautai vyčiai, 
akademikai ir, žinoma, skautų 
vadai.

Kaip visose vietovėse, taip ir 
Kalifornijoje svečiai visuomet 
mielai laukiami, ypač kai jie iš 
anksto apie savo viešnagę pra
neša. Reikalingas žinias mielai 
suteiks šie vadovai:

"Kalniškiu" t-kas s. P. Pa
kalniškis 615 12th St. Santa Mo- 
nica. Calif. 90402.

"Palangos“ t-kė ps N. Gri
nienė, 3879 Castleman st. Ri- 
verside. Calif. 92503

ASS L.A. skyr. pirm fil. s. 
V. Varnas. 2307 Lvric avė Ix>s 
Angeles. Calif. 90027.

“Traidenio" s v. būrelio va
das s. v. v si A. Kazakevičius 
1331 So. Vine Avė., Apt 57 
Fullerton Calif. 92633. L.G.
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Atsisveikinant su a-a. dr. Lidija Stanaitiene birželio 29 Salinskų šerroininėje rožančių kalba kun. A; Rač
kauskas Nuotr. R. Kisieliaus

AA DR. LIDIJA
Mūsų senosios kartos gre

tos tirpsta kaip sniegas pava
sario saulėje. Tremtinio kelias 
yra sunkus ir vingiuotas. Ypač 
jis yra nelengvas lietuviui gy
dytojui svetimoje šalyje besi
rūpinančiam savo tautiečių 
sveikata.

S. m. birželio 26 dieną, šeš
tą valandą vakaro, savo dukters 
bute Ridgevvood, Queens, ty
liai kaip pavargusi gėlė užmer
kė akis amžinam miegui dr. Li
dija Stanaitienė — Zinkelytė.
, Atsisveikinimas su dr. L. 
Stanaitiene įvyko sekmadieni, 
birželio 29 dieną, 8 vai. vaka
re, Šalinskų šermeninėje, 84- 
02L, Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y.

Lidija ilsėjosi sidabrinės spal
vos karste, ant šviesiai mėlyno 
aksomo, aprengta melsva ilga 
suknele. kojomis gu
lėjo žiupsnelis žemės iš Lietu
vos ir raudonu rožių puokštė.

STANAITIENE
Pradedant atsisveikinimą prie 

gėlėmis apsupto karsto, kun. 
Antanas Račkauskas sukalbėjo 
rožančių, asistuojant kun. Pra
nui GeisčiūnuL Po maldų kalbė
jo dr. Povilas Legeckas, kuris 
atsisveikino su velione New 
Yorko Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos vardu, o taip pat savo ir 
savo sesers dr. Marijos Legec- 
kaitės vardu, pateikdamas 
apie dr. L. Stanaitienę šias bio
grafines žinias.

•

Lidija gimė 1892 m. balan
džio 21 dieną savo tėvų gražia
me dvare prie Daugpilio. Neil
gai jos vaikiškas gyvenimas 
buvo laimės ir džiaugsmo ku
pinas. Mirtis anksti tapo jos 
neprašyta viešnia. Ji buvo tik 
penkerių metų, kai mirė jos ma
mytė, buvusi kunigaikštytė Ve
ra Obolensky. Liko mažutė Li
dija bonų ir guvernančių prie
žiūroje, pasigesdama ir skaus
mingai ilgėdamasi motinos mei
lės.

Jai dar tebelankant gimna
ziją tragiškai žuvo jos mylimas 
vyriausias brolis, o jį greitai pa
sekė, širdies smūgio ištiktas, jos 
tėvelis Jonas.

Turbūt ta, niekeno nesulaiko
ma, mirties pergalė jos šeimoje 
buvo viena iš priežasčių, sukė
lusi Lidijoje norą studijuoti 
mediciną ir pastoti mirčiai ke
lią. Tačiau tais laikais dar ne
buvo įprasta moterims studi
juoti mediciną, ir Lidija, būda
ma labai muzikali, po ilgų dve
jonių pasirinko muziką, Įstoda
ma Į konservatorijos fortepio- 
no klasę.

Neilgai studijavusi, ji susipa
žino ir pamilo svetur nublokš-

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? . . Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421

Tel. 212-847-5522

TOKS,
KOKIO NORITE

skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
aukštos kokybės simbolis, ga
minama panaudojant daugelio 
metų patirtį kiaulių auginime 
ir kulinarijoje.

KRAUJAS — GERIAUSIAS 
ŽMOGAUS SVEIKATOS 

SAUGOTOJAS

Kraujas žmogaus arterijose ir 
venose yra vienas iš pačių stip
riausių ir tikriausių mūsų svei
katos saugotojų. Jis nesustoda
mas cirkuliuoja, pristatydamas 
Įvairiem kūno audiniam maistą 
ir pašalindamas sutrikimus, atsi
randančius dėl cheminių kūno 
ląstelių pasikeitimų. Tie pasi
keitimai yra vadinami metabo
lizmu.

Raudonųjų kraujo rutuliukų 
(chemoglobino) sumažėjimą va
diname mažakraujyste (anemi
ja). Mažakraujam žmonėm gy
dytojai paprastai pataria dau
giau vartoti baltymų. Vienas iš 
geriausių maisto gaminių (pri
pažintas Good Housekeeping 
žurnalo), turis didelį baltymų 
kiekį, yra importuotas autentiš
kas lenkiškas kumpis. Tai yra 
natūralus geriausios rūšies kiau
lienos gaminys. Tai šimtmeti
nių pastangų vaisius, nuolat to
bulinant kiaulių auginimą ir ku
linarijos meną.

Importuoto lenkiško kumpio 
dabar galima gauti trijų rūšių: 
Krakus, Atalanta ir Tala. Vi
sos rūšys plačiai žinomos pa
sauly; visos vienodai skanios ir 
geros. Išbandykite vieną iŠ jų 
šiandien. (Sk.į

lt Merkis
• P. Tautvaišas gerai užbaigė Chi- 
cagos •*2100” turnyrą, vos pustaS- 
kiu atsilikęs nuo laimėtojų. Daly
vavo 5 meistrai ir 7 ekspertai. 1-3 
vietas pasidalijo DeFotis, W. Martz 
(Wisc.) ir latvis Karklinš, J r., su
rinkę po 5% taSko iŠ 6 galimų. Mū
sų meistras Povilas Tautvaižas su 
meistru R. Verbenų pakrovė po 5 tš.
• Vladas Karpuška, Chicagos lietu
vių Šachmatininkų vadovas, dalyva
vo atvirose Streater, IH. varžybose. 
Jis pririnko 3^ tš. iŠ 5 galimų. Lai
mėjo John Lutes su 4*4 tš. Tose 
varžybose Karpuška buvo nelauk
tai pral:albintas lietuviškai vietinio 
dr. Sidrio, šachmatų entuziasto. Dr. 
Sidrys lošia Chess Review Postai 
turnyruose. Jis ką tik užbaigė 1967 
m. turnyrą pirmuoju, pakrovęs 5-1.
• USCF meistras V. Palčiauskas 
pr. mėnesį baigė fizikos mokslus ir 
gavo daktaro laipsnį Illinois univer
sitete. Liepos 5 d. jis vedė jauną 
med. daktarę Aureliją Ginčauskaitę. 
Visų lietuvių šachmatininkų vardu 
sveikiname Jaunavedžius, abiejų f- 
vyfclų proga, linkėdami gražiai kur
ti naują lietuvišką šeimą.
• JAV jaunių šachmattų p-bės įvyks 
rugp. 1-5 d.d. Bostone. Pirmenybėse 
gali dalyvauti vM jaunuoliai iki 21 
m. amžiaus. Vietos lietuvių šachma
tininkai Žada pagloboti atvykusius 
ir apmokėti dalyvio mokestį. Kreip
us J Kaa| Merkį. 431 E. 7th Street, 
So. Boston. Mass. (tetef. 268-1282). 
Paskirta daug dovanų pagal grupes 
ir amžių.

tą Suvalkijos lygumų sūnų in
žinierių Praną Stanaitį ir už jo 
ištekėjo.

1922 m. ji su savo vyru atvy
ko į Lietuvą, čia, jo padrąsin
ta, ji Įvykdė savo pirmykštę 
svajonę — įstojo į Lietuvos 
Universiteto Medicinos Fakul
tetą. Studijavo su pertrauko
mis, nes augino dukrą Mariną, 
priklausė Įvairioms labdaros 
draugijoms ir turėjo daug su 
vyro tarnybine padėtimi susi
jusių pareigų. 1929 m. birželio 
mėn. 15 dieną ji baigė medi
cinos fakulteto penktąją laidą 
ir 1933 m. rugsėjo 13 gavo Vy
tauto Didžiojo Universiteto me
dicinos gydytojos diplomą, pa
sirinkdama vaikų ligas specialy
be.

Baigusi medicinos mokslus, 
Lidija pradžioje neisitraukė pil
nai į gydytojos darbą. Tačiau, 
kai 1936 m. kovo mėn. mirė 
jos mylimas vyras Pranas, tuo
metinis Lietuvos pašto valdybos 
direktorius, ji visiškai atsidėjo 
gydytojos profesijai. Nuo 1936 
m. iki 1938 m. ji dirbo kaip 
mokyklos gydytoja Kauno ama
tų mokykloje, vėliau Kauno 
aukštesniojoje prekybos mokyk
loje.

Nuo 1940 m. liepos 2 dienos 
iki 1944 m. liepos pabaigos ji 
dirbo kaip vaikų gydytoja Kau
no Pirmojoje Motinų ir Vaikų 
Konsultacijoje, kartu pradėjo 
verstis ir privačia vaikų ligų gy
dytojos praktika. Priklausė Lie
tuvos Vaikų Gydytojų Draugi
jai.

1944 m. rugpjūčio mėn. 
kartu su dukterim ji pasitrau
kė Į Vakarus. Apsigyveno neto
li Dresdeno, Vokietijoje, ir nuo 
tų metų spalio mėn. iki 1945 
m. gegužės mėn. dirbo kaip gy
dytoja Grossenheimo miesto už
krečiamų ligų ligoninėje.

Raudonajai bangai persiritus 
per Grossenheimą, ji stebuklin
gu būdu išsigelbėjo ir prasimu
šė į Vakarų Vokietiją pas savo 
dukrą.

Karui pasibaigus, ji apsigy
veno Detmolde, okupuotos Vo
kietijos britų zonoje ir ten 
nuo 1946 m. iki 1947 m. dirbo 
Detnuddo Sick-Bay, o emigraci
jai prasidėjus, nuo 1948 m. iki 
1949 m. gruodžio mėn. buvo 
Paderborno pereinamosios sto
vyklos gydytoja ir kartu Bad 
Lippspringe vaikų namų gydy
toja.

Į Ameriką Lidija atplaukė 
1949 m. gruodžio 23 dieną, dar 
dirbdama kaip gydytoja laivo 
Sick-Bay.

(nukelta į 8 psl.)

šeimce

AL MAS 
MAINTENANCE 

OFFICE & HOME CLEANING

Call 654-4441 
Mr. Ted Francis

PLASTER, CARPENTER, Electric 
and Fhimblng. 4 GUY PL,UMBIT9G. 
4 GUY CONTRACTORS — no job 
too large or amai!. From $50 to 
whole building. Free estimatc. Give 
w» a caU — 461-0160.

Folding Carton Craftsmen Wanted
Expanded facilities and increased sales have created a need for 
skilled craftsmen with one of the rapidly growing leaders in the 
folding carton field. If you have experience in any of the following 
job classifications and are interested in working in the Midwestem 
United States apply in person at Brown & Industrial Roads.

CUTTING AND CREASING PRESSMAN 
DIE MAKERS 
GLUE MACHINE OPERATORS

Excellent starting 'salary plūs plenty of overtime enhance this job 
opportunity. Fringe benefits include annual stock bonus, plūs In
surance, liberal vacation schedule, 8 paid holidays, -Į- many others.

Interested persons should apply between 8:30 AM & 5:00 PM 
Monday through Friday. 

An Equal Opportunity Employer.

Georgia-Pacific Corporation
Brown & Industrial Roads Albany, New York

BUS OPERATORS
If you have the ability to carry out company policy and 
if you enjoy meeting people and serving the public with 
a corteous and friendly attitude.

TRAILWAYS
wants you to drive one of their Intercity coaches in the 
New York tity - New England Area.

Excellent pay plūs liberal benefits 
QualificJttions for entering driver’s training school: 

yAjt least 25 years of age 
^Height 5'8" to 6'3"

Weight in proportion to height 
High School Graduate 
20/20 Vision without correction 
Good physical condition.

Apply in person at Holiday Inn, Darien, Connecticut, 
50 Ledge Rdl, exit 10 off Connecticut Tpke.

Ali approximately 3 hours for interview and tests.
NO PHONE CALLS.

An Equal Opportunity Employer.

Assistant for Design Room
Experienced in making first pattern. References required.

Tailor for Design Room
Experienced in making jackets. References reąuired.

Šample Hands for Design Room
Experienced only. References required.

Leading sportswear firm. Stimulating, pleasant, excellent 
working conditions. Call Miss Deller, Ext. 35

EVAN-PICONE
(212)564-7375 in New York; (201)868-8268 in New Jersey

KRAKUS

MALĖ - FEMALE

Reikalaukite autentiško importuoto 
kumpio kiekviena proga, pasirink
dami bet kurią iš šių trijų pasau
lyje pagarsėjusių rūšių:

ATALANTA TALA

TO PLACE
MAN - WIFE TEAM

Year round for camp & school in 
Liberty, N.Y. Varied duties. Room 
& board included. Good for retired 
couple. Call:

DR. G. BURDAY 
(914) 292-6430

H. W. FEMALE

Woman wanted to live in—One who 
wants a good home, likęs children, 
and is free from all responšibilities. 
No hard work involved. Will give 
rdom and board and'all clothing & 
medical bills. Mušt have references. 
Excellent opportunity — nice warm 
atmošphere— (2112 ) 737-0577

Work near home — SECRETARY 
for. Service Station — 5 day.iwępk 
excellent pay. M ARTINS SERVICE 
STATION 196-19 Linden Blvd., St. 
.Albans, L.I. Call (212) 527-2112

SERVICE

EXPERT SEAMSTRESS
Ali female fashions — reasonable 
prices. We make all your garments 
look likę new. Čall Mon. thru Sat. 
Mrs. Marshall 47 Broadhurst Avė. 
N.Y.C. — Call 862-7081

MONTREAL DOWNTOWN
FURNISHED ROOMS by the day 
and week fully carpeted and tele- 
vision — 1480 Overdale Street and 
McKay Street. Call 514-878-0085 
ask for Mr. Rioux.

Fry House International Corp 219 
Utica Avė Bklyn N.Y. SpecialiZing 
in the finest in rib and chicken 
shrimp and fish. Complete hot meal 
for one or one hundred delivered to 
your door — A Party in a Minute 
Tele 772-2450 Look for our other 
New Locations

BILLS AMOCO 
SERVICE CENTER

Open 7 days a wėek. We do general
Auto Repairs and Towing Service. 

179-01 Linden Blvd.
St. Albans Queens 
Call — JA 6-9547

GEORGIE’S PASTRY S H OP
All baking done on prenšses. Birth- 
day, anniversary. wedding, & cakes 
for all occasions. Cakes, pieš, do- 
nuts, rolls, buns. — 1706 Amster- 
dam Avė. (bet. 144th & 145th Sts.) 
Tel. 281-3477 N.Y.C. Closed Monday

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite f 8iifikip ritei

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

N.Y.: 490 Mala 8L — 614-W 9020

FrankRn Sų, UI.: 981 Hempataad Tpka. — 437-7877 

RMUnge: 4141 Main Street - — Hl 5-2952 

Jackaon HefgMr. 82-10 37th Avenve — DS 5-1154
AS 4-3210

YOUR AD
CANCEL OR CHANGE

Tel.: GL2-2923

H. W. MALĖ

Help wanted — Custodial workers, 
mušt be residents of E. Islip, Islip 
Terrace, No. Great River and Great 
River <E ~rsnp7Sc)idoT’D?St.TrCar«:r 
opp’ty for capable res interested in 
long-range job plans. Liberal fringe 
benefits. Uniforms, opp’nity for ad- 
vancemenL (516) 58Į-1564 Ext. 207

PORTERS
. Steariy job, good salary, Union ben
efits for hospital located in. Queens. 
Mtist speak English. Call Mrs. Hout- 
koppa Ext. 602 daily ftom 8 to 3 PM

(212) NE 9-7100

MEN 
GENERAL FACTORY

Good pay. 8 AM - 4:30 PM. 
VANGUARD STEEL PROD 

Valley Stream, L.I. 
Mr. Flores — 516 - 872-3800

STOCK CLERK
Needed in Heating Department of 
large Progressive company. Paid 
vacations and other excellent bene
fits. CONNECTICUT REFINING 
CO. 105 Water St. West Haven, 
Conn. — (203 ) 933-2511

Oil Burner Serviceman, experienced 
Excellent opportunity for #2 and 
#4 Oil Burner Men. Licensed pre- 
ferred. Paid vacations and other ex- 
cellent benefits. Large Progressive 
company. Connecticut Refining Co. 
105 Water St. West Haven, Conn. 
(203) 933-2511.

MEN
WAREHOUSE
All positions
DYEHOUSE
All positions
FINISHING
All positions 

TUFTING MECHANICS 
Company paid benefits

HOLLYTEX 
CARPET MILLS 

EASTERN DIVISION 
1070 Jaymor Road 
Southampton, Pa.

(215) 355-6000

EXP MECHANIC ON AUTOS
Mušt have ow n tools — steady nice 
working conditions work near home 
Commercial body and tank — 53-24 
98th Street Corona Queens. Call: 

699-5688

SALAO MAN
Short Ordcr Cook and General Kit- 
chen Help steady nice working con
ditions good salary. The SCHOON- 
ER RĘST III Wėst Broaduay 
Port Jeftcrson L.I.

Call 516 - 473-5656

ORI VERS
Private aanttation steady Mce wort- 
Ing conditions salarv open. Fringe 
benefits A Union. RAPTD WASTE 
TRANSFER INC. 10 Cedar Place, 
Kartcherter. N.Y. (614) WO 1-0160


