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Maskvai patogus laikas Čekoslovakijai paspausti
Nes Amerika, siekdama bendradarbiauti su Maskva,
toleravo ir ankstesnius jos spaudimus dėl Beri v no ir kt.

Čekoslovakija susilaukė kele
riopo Maskvos spaudimo. Mi
tinguose visoje Sovietų Sąjun
goje. net ir Lietuvoje, sudarinė
ta opinija prieš Čekoslovakijos 
reformas — esą jos išduodan
čios socializmą. Spauda mitin
gam talkino, prilygindama Če
koslovakijos padėti prie Veng
rijos 1956. Vyriausybė parei
kalavo bendros partijų konfe
rencijos Varšuvoje, kur Čekos
lovakija duotų garantijas dėl iš
tikimybės komunizmui ir Mask
vai. Garantiją Sovietai jau pa
tys buvo pasidarę — Įsivedė 
Sovietų. Lenkijos, rytų Vokie
tijos kariuomenes į Čekoslova
kijos teritoriją manevram. Ma
nevrai baigėsi birželio 30. bet 
Sovietai kariuomenės atitrau-

kimą atidėliojo du kartus — 
aiškino, kad esą keliai labai už
imti.

Čekoslovakijos partija buvo 
santūri, bet nesidavė Įbaugina
ma. Pirmiausia, atsisakė daly
vauti Varšuvos konferencijoje. 
Antra, vadinama partijos libe- 
ralistinė dalis organizavo taip 
pat spaudos ir susirinkimų pro
paganda prieš kišimąsi i vidaus 
reikalus. Toliau — liepos 15 
Rumunija ir Jugoslavija pasi
sakė prieš svetimų valstybių ki
šimąsi i Čekoslovakijos reika
lus.

Liepos 15 po dvejų dienų 
konferencijos Varšuvoje Sovie
tai. Lenkija, Vengrija, Bulgari
ja, rytų Vokietija tepaskelbė i-

Laiškai tarp Baltrušaičio ir de Gaulle
Prof. Jurgis Baltrušaitis, Lie

tuvos atstovas Paryžiuje, dar 
prieš Prancūzijos rinkimus, 
parašė laišką Prancūzijos pre
zidentui de Gaulle, kuriame pa
reiškė — “jungiu ir lietuvišką 
balsą prie visų tų, kurie šiose 
nepaprastose aplinkybėse karš
tai telkiasi apie Jus”. Prof. Bal
trušaitis pažymėjo, kad. rem
damies patyrimu, lietuviai Įver
tina pavojų, gresianti Prancū
zijai ir visai Europai, ir kad 
prezidento atsišaukimai atgai
vino viltį visiems, kas kovoja 
prieš totalistini komunizmą. 
Nes. jei Prancūzija sukluptų, 
tai susvyruotų ir pasaulio pu
siausvyra. o Lietuvai, kaip ir 
daugeliui kitų šalių, laisvės vil
tis užgestų ilgiems laikams.

Į tą laišką buvo gautas pre
zidento de Gaulle asmeninio se
kretoriaus atsakymas, kuriame 
rašoma:

“Jūsų pareiškimas ir jame 
perduoti draugingumo jausmai 
Prancūzijai giliai sujaudino ge
nerolą de Gaulle. Man pavesta 
perduoti Jums nuoširdžią Res
publikos Prezidento padėka".

(Elta)

spėjimą, kad “agresinės impe
rialistinės jėgos suaktyvino sub- 
versinę veiklą prieš socialisti
ne sistema atskiruose kraštuo
se”. Pareiškimas susilaikė nuo 
tiesioginio grasinimo Čekoslova
kijai. Teigiama, kad vienos 
nuomonės tuo reikalų nebu
vę — Vengrija labiausiai lai
kėsi švelnios linijos Čekoslova
kijos atžvilgiu.

Liepos 16 pranešimais Var
šuvos pakto penkių komunisti
nių partijų laiškas Čekoslova - 
kijai reikalauja, kad ji per po
rą savaičių pasiaiškintu dėl sa
vo demokratiniu reformų. Su
tinka, kad aiškintųsi su kiek
vienu skyrium, bet tai turės 
vesti i bendrą konferenciją.

Sovietų kariuomenė pasilie
ka Čekoslovakijoje ir toliau. 
Maršalas Ivan Jakubovski aiš
kino. kad Čekoslovakijos dali
niai manevruose pasirodė per 
silpni ir manevrus reikia pa
kartoti. Lenkijos ir rytų Vokie
tijos laikraščiai kelia kitą argu
mentą: esą vakarų Vokietija 
tiesia politinius tiltus Čeko
slovakija.

Sovietu maršalas Jakubovski atsiustas Cekoslovakų tvarkyti: kairėj Če
koslovakijos prezidentas Svoboda, dešinėj partijos vadas Dubcek.

Pasaulio bažnv
j

Uppsaloje, Švedijoje, “Pa
saulio bažnyčių taryba" liepos 
16 paskelbė, kad religiniais i- 
sitikinimais atsisakymas daly
vauti tam tikrame kare priklau
so prie asmens pagrindinių tei
sių. Kiti nutarimai:

ctu taryba nutarė
— Priimti kom. Kiniją i J. 

Tautas. — Raginti kom. Kinija 
ir Prancūzija, kad jos pasirašy
tų taip pat atominę sutarti. — 
Raginti vyriausybes, kad jos at
sisakytų nuo “teroro balanso”, 
t.y. nuo atominio apsiginklavi
mo pusiausvyros.

Uppsaloje, Švedijoje, liepos 
4-29 vyksta ketvirta “Pasaulio 
Bažnyčių tarybos" sesija. Tary
ba buvo Įsteigta 1948 Amster
dame. Dabar joje dalyvauja pro
testantų ir ortodoksų 237 tiky
bos iš 80 kraštų. Viso 750 at
stovų. šioje sesijoje krypsta 
dėmesys i du dalyvius.

t

Pirmas turėjo progą čia pa
sireikšti jau antrą sesijos die
ną — atlaikė pamaldas, pasa
kė pamokslą. Jo vardas Boris 
Nikodim, Leningrado ir Nov
gorodo metropolitas ir sykiu 
bažnytiniu santykių su užsie
niais viršininkas. Vyras 39 m., 
Maskvos valdžios patikėtinis.

Apie metropolitą šia proga 
Vakarų spauda pakartojo infor
macijas, kurias 1967 kovo 19 
buvo rašęs Maskvos patriarchui 
Aleksiejui žmogus iš Kirovo, 
500 myliu nuo Maskvos. Jo pa
vardė Boris Vladimirovič Ta- 
lantov. Jis rašė tad a apie Niko- 
dimą. kad jis esąs ateistas, me
lagis. apgavikas, krikščionių iš
davikas ... Kai laiškas pakliu
vo i užsienius. 1967 Nikodimas 
užsigynė (net ir gaidžiam ne
giedant!). kad jis nežinąs, ar te
kis Talantov iš viso esąs; laiš
kas nesąs visai pasirašytas. Ta
lantov tada atkirto metropoli
tui. kad jis vėl sumelavo: nuro
dė. kad Izvestija rašė, jog 
Kirovo KGB tardė jį, Talan- 
tovą, dėl to laiško.

Su Nikodinio pas i rodymu se

Atmainos ateis —taikiu būdu ar smurtu
Lotynų Amerikos vyskupų ta

ryba liepos 16 paskelbė laišką 
socialiniais klausimais. Pažy
mėjo, kad “technikinės pažan
gos stoka, oligarchinės kla
sės ir užsienio didysis biznis 
blokuoja būtinas reformas:"

Esą aukštos technikinės pa
žangos kraštai superka lotynų 
Amerikos kraštų žaliavas pigia 
kaina ir gražina gaminius labai 
aukštom kainom.

“Esą “privilegijuotos gru
pės’’ sudaro 2-3 proc. gyvento-

ją pajamų dalį. Ji sutelkia savo 
rankose žemes, pramonės šalti
nius. o didžiosios masės turi 
mažiausias pajamas ir yra nuo
latinėje nedarbo grėsmėje”.

Lotynų Amerikos pajamų vi
durkis metam 300 dol. Tai 
trečdalis Europos vidurkio ir 
septintadalis šiaurės Amerikos 
vidurkio.

Atmainos turinčios būti. Pa
sirinkimas tegali būti, kokiu bū
du tos atmainos ateis: taikiu

Dainavos stovykloje ateitininkai moksleiviai užoai gė stovyklavimą birželio 30. Nuotr. L. Kanto. jų.” Ir ši mažuma gauna didžią-

sijoje anas incidentas atgijo. 
Pats N. Y. Times mini, kad 
Nikodimo veiklos vienas iš ak
tyvių uždavinių buvo analizuo
ti Romos katalikų reformas, i- 
vykdytas (popiežiaus Jono 
XXIII. Mini taip ipat dabar pa
sakyto jo pamokslo kai kurias 
mintis: esą sesija turi aiškiai ir 
vardais pasisakyti dėl tarptau
tinės taikos pažeidimo ir agre
sijos

Antras nebūtas lig tol daly
vis prabilo iš tribūnos — kun. 
Roberto Tucci, Romos jėzuitų 
laikraščio ‘Civilta Cattolica’ re
daktorius ir vienas iš 15 Vati
kano atsiųstų “stebėtojų”.

Delhi sesijoje buvo tik 5 to
ki stebėtojai ir jie nekalbėjo. 
Dabar buvo perskaitytas popie
žiaus Pauliaus sveikinimas se
sijai, perskaitytos ištraukos iš 
sveikinimo Bea, ryšiam su ki
tais krikščioniškais tikėjimais 
šefo. Pats Tėvas Tucci kalbėjo, 
kad katalikų nedalyvavimas ta
ryboje kelia Įtampą. Vardan e- 
kumeninės dvasios pasisakė už 
Katalikų Bažnyčios Įėjimą Į 
“Pasaulio bažnyčių tarybą”. Aiš
kino, kad tai nekluido katalikų 
Bažnyčiai turėti savo vidaus ti
kėjimo tiesas, kaip popiežiaus 
autoritetas; tos teisės neužme
tamos kitiem tikėjimam, da- 
lyvaujantiem taryboje.

Tucci kalba buvo staigmena. 
Ją sutiko E. Carson Blake, ta
rybos generalinis sekretorius, 
mandagiai ir palankiai. Primi
nė betgi, kad priėmimo klausu 
mas turi būti apsvarstytas sky
rium.

Vienas betgi neaiškumas — 
kaip katalikus priimti? Tarybo
je visos bažnyčios yra valsty
binės. o katalikų bažnyčia yra 
visuotinė. Tada ar ją priimti vi
są ar priimti atskirų valstybių 
katalikų bažnyčias?

Kitaip nei jėzuitas Tucci, nu
kalbėjo arkivyskupas Ramsey. 
Jis apėjo Tucci teigimą, kad ka
talikų bažnyčios tikėjimo tiesos 
yra jos vidaus reikalas. Ram
sey kritikavo katalikų Bažnyčios 
nusistatymus dėl moterystės, 
kritikavo paskutini popiežiaus 
Pauliaus Credo.

★
Taryboje ima susidarinėti 

blokai. Kaip kokiame pasaulio 
parlamente. Pagal Time infor
maciją (liepos 12) jaunesnieji 
atstovai iš šiaurės protestantų
nori griežtesnės socialinės akci-

VIETNAME IR DĖL 
VIETNAMO

P. Vietname lankėsi apsau
gos sekr. Clifford. Liepos 14 
jis pažadėjo duoti P. Vietna- 
mui daugiau ir modernių gink
lų. Jis pripažino taip pat, kad 
š. Vietnamo infiltracija sustip
rėjo per tą laiką, kai Ameri
ka pristabdė bombardavimą ir 
pradėjo Paryžiuje derybas.

Kautynės pereita savaitę ma
žesnės. Ar komunistai ėmėsi 
taktikos nervinti Saigoną, ar 
tikrai jie rengėsi Saigoną pulti, 
bet pereitą savaitę Saigonas bu
vo aliarmuotas. Dabar prane
šama, kad komunistų daliniai 
pasitraukę i vakarus be puoli
mo. Neaišku ir vėl: ar tikrai 
pasitraukė ar tik paskleidė 
gandą aliarmui atleisti, kad 
paskui imtu ji vėl pulti. Tai 
nervų karas.

Paryžiuje derybos nieko nau
jo nedavė. Š. Vietnamas tik 
skelbia, kad Harrimanas Ame
rikos visuomenei apraminti 
skelbia optimizmą ir viltis. Ko
munistai savo reikalavimais te
bėra tie patys.

— Prezidentas LBJ ir pre
zidentas Thieu susitiksią Hono- 
lulu šią savaitę — penktadieni 
ar šeštadienį.

ar smurtu.

Dar vis vaizdai iš šokių šventės: Jadvyga Matulaitienė pristato šokėjų grupes liepos < International 
Amphitheatre.

DETROITO LIETUVIŲ GEDULAS
Liepos 13 buvo palaidotas au

to katastrofoje žuvęs kunigas 
Bronius Dagilis, gyvenęs De
troite.

Apvaizdos parapijos bažny
čioje mišias laikė vyskupas Vin
centas Brizgys. Dalyvavo apie 
30 kunigų lietuviu. 18 nelietu
vių ir daug parapiečių. Dauge
lio jų akyse buvo ašaros. Gai- 
labuvo velionies. kuris buvo

— James Earl Ray, tariamas 
dr. Kingo žudikas, atsisakė nuo 
apeliacijos pasilikti Anglijoje 
ir sutiko be kovos grįžti i JAV. 
Anglijos teismas buvo nutei
sęs ji išduoti liepos 2.

— Nevvarke, N. J. liepos 16 
prie Meksikos konsulato buvo 
pritaisyta taip pat bomba. Ja 
laiku suspėjo pašalinti, kai kaž
kas paskambino telefonu. Tai 
jau desimta bomba.

— Marylando jėzuitu pro
vincija paskelbė, kad jos pro- 
vinciolas Edvvard J Sponga. pa- 
s'1 raukė iš pareigu ir vedė Jo 
žinioje buvo 800 nariu N V. 
Times prideda, kad tai ‘‘pa
žangiausia is 13 jėzuitu provin
cijų Jungtinėse Valstybėse".

nuoširdus didelis patriotas. Bet 
ašarų priežastis buvo dar dides
nė — vyskupas V. Brizgys 
pamaldas laikė angliškai. Nebu
vo paisyta velionies Įsakmaus 
noro, kad mirties atveju jis bū
tų laidojamas lietuviškom pa
maldom. Nepaisyta valios velio
nio brolio, kuris su ašarom 
skundės, kaip jis ir kiti ilgai 
prašė lietuvišku mišių, bet vel
tui.

Buvo graudi ironija, kada po 
vyskupo angliškos prefacijos, 
vargoninko (kuris nemoka lie
tuviškai' vedamas vietos Vyčių 
choras ėmė giedoti lietuviškai 
“šventas. šventas . .."

Po dideliu parapijiečių pa
stangų parapijos komitetui bu
vo pavykę gauti vietos vysku
po leidimą turėti lietuviškas pa
maldas bandymo metam. Dabar 
angliškos pamaldos šiose lietu
vio kunigo laidotuvėse, daly
vaujant 90 proc. lietuvių, buvo 
didelis moralinis smūgis visiem 
Detroito lietuviam.

— Amerikoje pereita savai
te susišaudymuose žuvo 192. 
Pagal I-'RI informacijas, 1965 
vidurkis savaitėje buvo 125. 
“Vidaus karo' nuostoliai ne ką 
mažesni kaip Viet namo

jos, bet graikų ortodoksų atsto
vai esą konservatyvesni, o jų 
blokas jau esąs didesnis (iš 750 
atstovų jų esą 140).

Pagal Newsweek (liepos 15) 
stiprėja “trečiojo pasaulio” blo
kas — Afrikos, Azijos, Okea
nijos. lotynų Amerikos — jų 
esą 260 atstovų. Taryboje susi
duria ne Rylai ir Vakarai, bet 
Šiaurė ir Pietūs. Pastarieji ima
si kaltinti šiaurės bažnyčias, 
kad jos per mažai daro sociali
nėj srityje, nes jų kraštai tesie
kia pelno ir tepalieka trupinius 
nuo stalo neturtingiesiem Pie
tų kraštam. Atskirą poziciją tu
ri atstovai iš komunistinių kraš
tų — jie imasi kaltinti “Va
karų imperializmą".

Kanados atstovas skelbė, kad 
taryba ilgainiui bus Jungtinių 
Tautu miniatiūra, ir iš dabarti
nio pavadinimo “Pasaulio baž
nyčių taryba" iškris žodis “baž
nyčių".

Atrodo tikrai jau kuria
si paralelė institucija Jungti
nėm Tautom. Savotiškos “Jung
tinės Bažnyčios". Neduok, Die
ve. kad Jungtinės Bažnyčios nu
eitu Jungtinių Tautų keliu. Tai 
būtu kelias, kuriame nebeliktų 
vietos Kristui, bet kuriame žy
giuotų tvirtu batu Judas.
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• If^ Vilniaus istorikam ima nusibosti žiugždinė istorija
GREEN CORNER RESTAURANT — FranC^s Ų. Saldokas ; savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laikų. Į čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai 34 Green Street, 
Waterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995.

AAifcalčinėįa prof. dr. Z. Ivins
kis į kun. Br. Liubino kiausi 
mus 
oiig' ”

btJI^L^ Neabejojam, kad ne tik 
-itjįąte tyrinėjate, bet uoliai se- 
-uihęte kitų darbus, kiek tai lie- 
.į <įia Lietuvos istoriją. Ar Vokie- 
oniųot* *>ei kituose jums pažjsta- 
.Ulfnuose Vakarų kraštuose gali- 
į-ma sutikti kiek dėmesio šiam 
p klausimui?

ATS. Taip! Turtinga 
eitis Lietuvos valstybės, kai ji 
dar buvo tokia galybė, ku
rios rytų Europoje privengė ne 
tik Maskva, bet ir Aukso Or
da (totorių), nuo seno traukia 
arčiau ne vieno tyrinėtojo dė
mesį. Pvz., visuose Vakarų Vo
kietijos un-tų filosofijos fakul
tetuose yra rytų Europos isto
rijos katedros, kur daug užgrie
biama ir senoji Lietuvos istori
ja, juo labiau, jog esama pro
fesorių, kurių raštai rodo, kad 
jie kartkartėmis giliau pažvel
gia į Lietuvos istoriją (M. Hell- 
mann., W. Hubatsch, H. Jab- 
lonowski, G. Rauch, G. Rho- 
dę, G. Schramm ir kt.). Siste
mingas Lietuvos istorijos kur
sas tėra skaitomas tik Bonnos
un-te.

vienas mūsų istorikas ir publi
cistas tremtyje. Kol veikė 
Muenchene Amerikos Balsas, 
esu visoje eilėje paskaitų —iš 
įvairių Lietuvos istorijos šimt
mečių — atkreipęs dėmesį į 
skaudžius mūsų praeities per
dirbimus, net grubius falsifika
vimus. Prieš 12-ką metų Pabal
tijo studentų ir akademikų su

važiavime poroje paskaitų esu

kių anekdotiškų teigimų iš Pa
baltijo istorijas tada buvo gali
ma užtikti komunistinėje isto
riografijoje (žr. Europos Lietu
vis 1957, Nr. Nr. 14-33). Ir 
“Lietuvos TSR istorijos šalti
nių” 4 tomai ir eilė kitų leidi
niu. kuriu sąrašas čia galėtų bū-

ti gana ilgas, paliudija, kokia 
sąmoninga atraafca daroma, kai 
eina kalba apie šaltinių pa
naudojusią. Kas tarėja, pvz-, 
rankose minėtų šaiRmių 3-jį to
mą (1917-18 m. V madaro įspū
dis, jog visa lietuvių tauta so
vietinės santvarkos tetroškusi, 
ir ji tariamai tad būtų buvusi 
įvesta, jeigu tik “imperialistai” 
(alijantai) nebūtų to sutrukdę.

pra-

i su

Kitur /Vakaruose (Olandija, 
Prancūzija, Belgija, Anglija) 
dėmesys Lietuvos praeičiai pa
prastai sutalpinamas į bendrus 
rytų Europos istorijos rėmus. 
Atskirai, žinoma, reikėtų pažy
mėti pastovų lenkų dėmesį sa-

Šventė gera, šventės sąskaitos — ne
SPAUDA

nimas ne vienam pirmininkui, 
bet visai valdybai, kurios nuta
rimus pirmininkas vykdo. Jei 
dabar iš kitos pusės skundžia-

Kur tų debesėlių neatsiran
da! Tautinių šokių Šventė ro
dės tokia saulėta, o pa šventės 
ir ėmė niaukstytis...

Draugas liepos 9 vedamaja- "masi: centro valdyba buvo ig-
me parašė: “Si trečioji šokių 
šventė suorganizuota JAV Lie
tuvių Bendruomenės iniciatyva, 
ir visi turime reikšti padėką 
bendruomenei ir jos vadovui 

.inž. Br. Nainiui. Veikta iš vien

vo buvusiam unijos partneriui 
pačioje Lenkijoje ir emigracijo
je. Pernai Poznanės un-to do
centas Jurgis Ochmanski para
šė lenkiškai gana įdomią pus
ketvirto šimto psl. Lietuvos is
toriją (iki 1940, su chronologi- su Kanados liet, bendr. vad. A. 
ja iki 1960). Ochmanskio nu-. Rinkūnu. šventę organizuojant 
sistatymas Lietuvos ir jos pra- labai daug pasidarbavo specia- 
eities atžvilgiu yra žymiai ob- <his rengimo komitetas, vado- 
jektyvesnis už ptlsudskinės po- vaujamas energingo dr. L. 
litifcos šalininku, kurui dar Kriaučeliūno.”

ketina, kad Ochmanskio pa
vyzdžiu pasektų ir tokios len- pakenkė — davė progą atsiliep- 
kų emigracinės institucijos Ro- ti Naujienom liepos 10. Atsi

liepti visai priešingai: esą bend
ruomenės centro valdybos pir
mininkas komitetą sabotavęs, 
nedalyvavęs šventės bankete, 
nesakęs žodžio ir kitaip “igno
ravęs” šventės darbus, neprisi- 
ėmęs “jam siūlomų pareigu”. O 

lenkų emigrantų istorikų šen- vis tai dėl to, kad jam nepri- 
joras O. Halecki.

moję ir Londone, kurios savo 
leidiniuose gausiai užgriebia 
Lietuvos istoriją. Su dideliu re- 
spektu reikia minėti žinomus 
tyrinėtojus H. Paszkiewicz, St. 
Kot. Savaip savo palankumą lie
tuvių tautai rodo ir žinomasis

. Negalima pasakyti, kad do
kumentai būtų falsifikuojami. 
Jy atranka tačiau yra subjekty
vi, vienašališka. Ką mes pasa-

šaufcty: "ŽSūrėki-

Viri medžiai sukirmiję!"
Iš paskutiniųjų kelerių me

tų” tarybinių istorikų" darbų 
lyg ir galima daryti išvadą, jog 
esama tam tikro pagerėjimo. 
Atrodo, jog jau pradeda nusi
bosti ir įgristi vis tuos pačius 
štampuotus kaltinimus dėstyti 
vad. “buržuaziniams” istori
kams. Gal nemažas būrys, ypač 
Vilniuje susitelkusių Lietuvos 
istorikų (jų tarpe yra gerų spe
cialistų!), ims dar labiau bodė
tis iki šiolinės “žiugždinės” 
(maskvinės) “istoriografijos” 
ir turės drąsos priartėti prie ob
jektyvesnės tikrovės.

Konstantino Jablonskio “mo
kykloje” išaugę ar subrandin-

ti Lietuvos istorikai yra davę 
ir gerų šattinių rinkinių (pvz., 
trys tomai dvarų ir kt. inven
torių) ir tyrinėjimų (pvz. Lebe
džio apie Mikalojų Daukšą), ku
rie užpildo dideles spragas. Iš 
laisvojo pasaulio, žinoma, prie
kaištus reikia daryti tiems, ku
rie leidimus organizuoja ir 
juos cenzūruoja. Juk savo ne
objektyvumą okupuotosios Lie
tuvos istorikai dažnai turi tiek 
toli parodyti, kad jie visai nu
tyli, ignoruoja žymių nepri
klausomos Lietuvos vyry bei 
jos statytojų pavardes. Pvz. 
veltui ieškosime 1966 m. išleis
tos “Mažosios Lietuviškosios Ta
rybinės Enciklopedijos” I tome 
(A-J) tokių vardų, kaip B. Balu
tis, L. Bistras, K. Bizauskas, E. 
Galvanauskas ir kt. Užtat toji 
enciklopedija prigrūsta daugy
bės vardų komunistų, kurių ge
ra dalis buvo Stalino “repre
suoti”.

Šiandien, be abejo, svarbu 
būtų ne tik “nuvalyti suklasto
tą Lietuvos istorijos veidą”, ne 
tik ji kiek galima autentiškiau 
“pertinkuoti”, bet* kartais rei
kėtų atlikti ištisų operacijų. Ži
nomasis dialektinio materializ
mo metodas su siaurai supras
tos klasių kovos dogma yra pa
likęs skaudžių nuosėdų Lietu
vos istoriografijoje.

Bet kaip tą “valyma” atlik
ti? (b.d.). ‘;

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North SU., P.O. Box 9112,’ Newarfc, N J. 07104.

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Dekanio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50<. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 WiUoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. SHALINS-šALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P‘way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido

tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. VIrginia 7-4499.-

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bediord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11^11 ^EV 8-9770.

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
deliu koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.'

THEODORE VVOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y.-GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
teL 277-5604.

SIMONSON Funerai Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME —
BR1TAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

280 CHESTNUT STREET, NEW

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

Gen. kons. Daužvardžio pareiškimas 
radijo programoje

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

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

noruojama iki tiek, kad ji į sa
vo šventę turėjo pati nusipirkti 
bilietus, tai atsakomybė už pa
našius valdybos ignoravimus 
tenka savo ruožtu visam rengi
mo komitetui. Kolektyvinėje at
sakomybėje vienas kitą prilai
ko ar paskatina. Ir tai padeda 
išvengti asmeninių konfliktų.

'Tuose įstatuose aiškiai^ nu-
matytos ir atskirų organų pa- Bend, Ind.) programoje buvo buvo nepriklausomi, bet igno-
reigos bei kompetencijos. Apie perduotas pasikalbėjimas su ruoja dabar sukurtą kolonijiš-

Dėkoti, sakoma, niekad ne- valdybą įstatuose sakoma, kad Lietuvos general. konsulu Chi- ką padėti buvusiose nepriklau-
kenkia. Bet šiuo kartu padėka ji “organizuoja tautinę, švieti- cagoje dr. P. Daužvardžin Pa- somose valstybėse, pačiame

mo, kultūros, socialinę ir kito- sikalbėjimo tema — kas atsitin* Europos viduryje,
kią veiklą ir jai vadovauja”, “su ka w kraite, kurs buvo ne
daro LB veiklai atitinkamus or
ganus ir tvirtina jų planus” ..
Aišku, kad ir šventės komite
tas sudaromas valdybos 
valdyba jo planus tvirtina.

Šios šventės komiteto leidi
nyje krinta į akis garbės komi
teto narių sąrašas: garbės ko
mitete įrašytas Kanados bend-

_ ir

Per radijo tinklą, apimantį padėty, bet ir paradoksą, kad 
kelias dešimtis radijo stočių Jungtinės Tautos rūpinasi ko- 
42-jose valstybėse, birželio 30 lonializmo panaikinimu toki n O- . ANDRIUS ARMONAS, statybininkas—Long Islande stato įvairaus dydžio

- - ‘ - t - naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo Žėmės. Statybą atliekam

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 St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

- Pasikalbėjimas < atspausdintas paklausoma valstybe ir staiga r
tampa užimtas kitos ir dar ko- (M3”0“ Forunl> WeeHy Broad- 
munistinės valstybės. (Klausi- cast No. 717) ir išsiuntinėtas 

prenumeruojantiem laikraš
čiams. Esminės pasikalbėjimo 
dalys buvo paskelbtos Chicago 
Tribūne liepos 1 d. Manoma, 
kad Pavergtų Tautų Savaitės 
metu (greičiausia liepos 21) pa
sikalbėjimas bus perduotas ir 
televizijoje. (Elta)

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

mas taip iškeltas ryšium su 
klausimu, ka» atsitiktų Pietų 
Vietnamu!, jei iš ten pasitrauk
tų amerikiečiai).

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

imtinas komiteto pirmininkas, 
kuris sykiu su kitais komiteto ruomenės valdybos (ne tary- ] 

bos!) pirmininkas A. Rinkūnas; 1 
kaip sąraše apeitas JAV valdy
bos pirmininkas, o įrašytas ta- i 
rybos pirmininkas J. Kapočius 
— leidinio skaitytojui lieka pa
slaptis. Tačiau tarybos pirmi
ninko atsiradimas funkcijose, 
kurios priklauso valdybai, yra j 
aiškiai nesuderintas su įstatuo- j

Amerikos kontinente yra 
taip pat atsiradę iškilių istori
kų, kurie yra paskyrę eilę savo 
tyrinėjimų senajai Lietuvai 
(pvz., Oswald P. Backus), ar jos 
naujausiai istorijai po Pirmojo 
pasaulinio karo (Alfred E. 
Senn). žinoma, nepriklausomos 
Lietuvos pradžia, kiek ji su
rišta su kaizerinės Vokietijos 
griuvimu, gyvai domisi ir vo
kiečių istorikai (žr. { Laisvę ziazmui. Po šventės ir spaudo- ne pirmininkui!) skirtom pa- į 
1968, Nr. 42, p. 19-20). je prašnekta, kad būta priešin- reigom. Reikia abejoti, ar to-' į

kiam prasilenkimui su įstatais | 
galėjo pritarti tarybos prezi- 1 
diumas.

Malonu parašyti apie J. Ka- j 
počiaus apdairumą leidžiant en
ciklopediją; nemalonu parašy
ti, kad to apdairumo neparodė 
bendruomenės teisinėje tvarko
je. Kai dėl kurių motyvų pažei
džiama teisinė tvarka visuome
niniame gyvenime, rizikuojama 
įsileisti į asmeniškumus, ir ta
da neišvengiami konfliktai. Tai 
ir iliustravo dabar po šven- 

. , ... nomas tarp veikėju, nors jie ir tės viešumon iškilusios nemalo-
i toluv. klMtomnu. M- M nios sąskaitos

———s- jos gan būti baigtos teigia
ma išvada: savo prasilenkimus 
su bendruomenės teisine tvar
ka pripažįsta ir išpažįsta tie or
ganai, kurie ją yra pažeidę; vi
suomenė susigyvenusi su minti-

nariais dar buvęs paskirtas bu
vusios centro valdybos, vado
vaujamos J. Jasaičio.

Vadinas, pratrūko aikštėn ne
sutarimas tarp komiteto ir 
centro valdybos. To nesutarimo 
atgarsiai buvo pasiekę Darbi
ninką ir anksčiau. Bet apie 
juos tylėjom, kad nebūtų pa
kenkta bendram šventės entu- se tarybos prezidiumui (ir net

Pasikalbėjimo metu dr. Dauž- 
vardis paaiškino ne tik faktą, 
kad Lietuva bei kitos Baltijos 
valstybės atsidūrė kolonijiškoje

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

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

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

REPUSLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

KL. Į Vakarus juk ateina ir so
vietų moksliniai darbai. Ar ga
lima pastebėti, kaip sovietiniai 
leidiniai klastoja Lietuvos pra
eities vaizdą? Jei taip, tai ar 
nelaikote, kad tarp pirmos ei
lės uždavinių istorijos specialis
tams lietuviams, esantiems Va
karuose, būtų uždavinys nuva
lyti suklastotą Lietuvos istori-

lietuviškoji visuomenė parody
tu bet kokios paramos ir ini
ciatyvos sudaryti istorikams

gai, nei Naujienos rašė — šven
tės komitetas centro valdybą ig
noravęs ir maltretavęs, ir tai 
akcijai talkinęs bendruomenės 
tarybos prezidiumo pirminin
kas.

Kai nesutarimas iškilo aikš
tėn, atrodo mažiau visuomeniš
kai prasminga gilintis į asme
ninius ignoravimo motyvus — 
jie mum ir nežinomi. Prasmin
giau kreipti dėmesį j pagrindą, 
kuriuo visuomeninis bendradar
biavimas gali ir turi būti įma-

8 AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, 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 lieL skilandžius, sūrius. VVe take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

8UPERIOR PIECE GOOO6 CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

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 į

RICHMOND HILL DORAN’S FLORiST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vok.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom (raketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Aiice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

ATS. šis klausimas yra labai 
opus, bet jis mūsų sąlygomis 
sunkiai duodasi sprendžiamas. 
Kad komunistinė okupacija Lie
tuvai reiškia ne tik materialinį, 

, bet ir dvasinį jos apgrobimą. 
. - ios istorijos apvogimą ir jos 
tt‘U*rrasyma” pagal savąjį dia- 

.'^įęjktųpų-inarksistinį metodą, vi- 
yra aišku. Tai kasdien a- 

j'^ivąi^džiai parodo gausių tary- 
)(\ip«^»,/įiętuvos žurnalų ir kny-

niniy nuemomę.
Tas bendradarbiavimo pa

grindas yra teisinė tvarka, ku
ri pačios bendruomenės yra nu
statyta ir kuri paskirsto parei
gas bei kompetencijas tarp 
bendruomenės organų. Tai pa- mi, kad klysti ir pasikarščiuoti 
čios bendruomenės įstatai.

Tuose Įstatuose, išleistuose 
1961, aiškiai numatyta ne as
meninė, bet kolektyvinė atsa
komybė. Jei dabar iš vienos pū

pasitaiko. Gali būti baigtos ir 
neigiama išvada: visuomenė ne
pripažįsta užsispyrimo laikytis 
klaidos ar sąmoningai ir toliau 
laužyti teisinę tvarką, tokiu at-

sės skundžiamasi: centro valdy- veju patys bendruomenės na- 
bos pirmininkas ignoravo, tai riai daro savo sprendimus —

iigk^tuimu yra rašęs ne tuo skundu reiškiamas kalti- (nukelta | 4 psl.)

RIMOS IR JUOZO BRU2Ų-BRU2INSKŲ SIUNTINIŲ ĮSTAIGA atlieka 
Į visus patarnavimus siunčiant dovanų siuntinius į Lietuvą. Užsakomi Hohner 
i akordeonai, daniški maiste, siuntiniai, SSSR gamybos automobiliai bei ki- 
I tos prekės. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai gauti 

paštu. 370 Union Ave„ Brooklyn, N.Y. 11211; Tol. EV’ 4-4952.

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

foniniam orkestrui, tautinių tokių švontšį, pertraukos motu. 5'v.otr. 
Zigmo Degučio.

I DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome neprieinamą patar
navimą^ Firma Union Toura egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakaritnu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų.— geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angelcs/Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.
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Dvidešimt metu trukęs Didysis Penktadienis pasibaigė
Čekoslovakija naujam laisves vėjui papūtus (3)

1967.XI. 18 pąsirodė belgų te
levizijoje vyskupiškais rūbais,

Laikrattl tvarko REOAKCtNt KOMISIJA.

Kas iš užsieniečių dalyvavo 
šiais metais Prahoje per Vely
kų šventes, visa, ką jie matė, 
pavadino “knibždynu”. Visa ju
da, keičiasi Atrodo, kad lyg po
audros ar mūšio, kada pabalina- pasivadindamas Prahos vysku- 
mi lavonai, ardomas barikados, pu—augziliaru...
Ypač tai pastebima Bažnyčios Didįjį Ketvirtadienį būrys ku-

kis prieš mūsų laukimą. Lauki
mas yra mūsų gyvenimo esmė. 
Kėlimosi kiekvieną rytą su vil
timi — gal jau šiandien kas 
nors pasikeis, kad vėl bus gali-

Seimas ...ir vasaros karščiai
PLB seimas artėja, 

doje randa didesnių atgarsių. 
Mažiau konstruktyvių 
mų, daugiau kritikos.

Kritika spūstelėjo du mygtu
kus. Vienas — per maža kas 
girdėti apie pasirengimus sei
mo metu Lietuvos laisvės rei
kalui Teiravomės N. Y. esan
čių politinių organų, kuriem 
priklauso iniciatyva ir lemiama
sis žodis Lietuvos laisvės poli
tikos keliuose — sakėsi, kad į 
juos niekas iš bendruomenės 
vadovybės ruo reikalu nesikrei
pė ...

Kartojame mintį, kad prane
šimai seime apie laisvės kovos 
padėtį turėtų baigtis konkre
čiom išvadom veiklai. Ir tos iš
vados turėtų būti iš anksto ap
tartos, kad seimo dalyviai ma
tytų kelius, matytų argumen
tus už ir prieš ir tada galėtų 
savo sprendimą daryti. Jei to 
nėra daroma, tai kritika turi pa
grindo. Bet gal daroma, tik 
mes apie tai neinformuoti?

ir spau-

sumany-

Kitas mygtukas spaudžiamas 
pikčiau, energingiau, nervin- 
giau ir — gal dėl to neteisin- 
giau. Tai kaltinimas vadovybei, 
kad ji tesirūpinanti “politiniu 
partiniu bilietu renkant (naują) 
vadovybę”. Esą “reikia sustoti 
ties žmogum, ne ties partiniu 
bilietu, kaip kad dabar daro
ma”. Esą jeigu bendruomenė 
“ir toliau eis tokiu keliu kaip 
iki šiol — vienai kuriai partijai 
besistengiant užvaldyti, jos atei
tis bus liūdna”.

Spaudimas šiuo mygtuku vie
na dalim gali būti abejotinos 
vertės, kita dalim neteisingas, 
nes persenęs ... Mum rodos, 
gerai daro vadovybė, jei rū
pinasi, kas ją pakeisti}. Yra ge
riau, kad kandidatai iš anksto 
žinomi, dėl jų su daugeliu kal
bėtasi. Būtų tikslingiausia, jei 
vadovybėj, kurioje yra įvairių 
grupinių narių, būtų pasitaria
ma dėl kandidatų, kuriuos gali-

pasiima atostogų ir bando įsi
jungti į religinį gyvenimą. Vie
nas iš jų pareiškė:'“Dabar nė
ra kada sirgti — gyvenimas 
šaukia”. Hradec Kralove vys-

ma būtų pasiūlyti seimo nomi
nacijų komisijai. Negera, kada 
seime reikalas neparuoštas, ka
da išrenkami žmonės iš įvairių 
geografinių vienetų, iš kurių 
jiem susisiekti nelengva, taigi 
ir veikti nelengva. Taip gi nu
tiko renkant JAV tarybos pre
zidiumą!
Nuostaba tenka palydėti tvir

tinimus, kad dabartinėje vado
vybėje daroma pastangų vie
nai “partijai” valdyti; kad žmo
nės “renkami partiniais bilie
tais” (Dirva, liepos 10). Po to
kio tvirtinimo imi konkrečiai 
žiūrėti, kas gi dabartinėje vado
vybėje yra tie “partiniai fanati
kai”: ar PLB pirmininkas J. 
Bachunas buvo parinktas dėl 
to, kad jis “fanatikas” su tau
tininko “bilietu”; ar vicepirmi
ninkas St. Barzdukas dėl to, 
kad su frontininko “bilietu”; ar 
A. Nasvytis dėl to, kad jis irgi ’ 
su tautininko “bilietu”; ar pa
galiau V. Kamantas dėl to, kad 
jis su skautų “partijos bilie
tu”?

Linksniavimas “partiniais fa
natikais”, “partiniais bilietais” 
rodės jau atgyvenęs mūsų spau
doje, kaip jis yra atgyvenęs pa
čios kasdienybės tikrovėje 
Ana spaudos “atgyvena” te
gul bus priskirta vasaros karš
čių nervinančiai įtakai, ir tas 
sezoninis reiškinys tegul bus 
užmirštas. Mes jau esame įpra
tę ieškoti žmonių, kurie būtų 
tinkami darbui ir tokiose vie
tose, kur sąlygos leistų tą dar
bą realiai atlikti. Žmonių, ku
rie sugeba bendradarbiauti vie
nas su kitu ir tą bendradarbia
vimą išplėsti su galimai pla
tesne mase.

Bus natūralu, kad nauja va
dovybė bus sudaryta JAV ar 
Kanadoje, kur yra išeivijos ma
syvas. Bet būtų sveika, kad val
dyba, klausimus svarstydama, 
palaikytų glaudžius santykius 
su kitų kraštų valdybom. Tai 
ryšys. O gal tai jau daroma? Tautiniu tokiu tekėjo* ilsisi pertraukos metu.

katedroje laikyti bendrų (kon- 
celebruotų) mišių. Tuoj matyt, 
kad jie į tokias apeigas neįpra
tę, bailūs. Juk oficialiai jiem 
dar neleista eiti kunigiškas pa-

kupas Otčenašek, pirmiau ka- reigas. Kai pasibaigė mišios, ri
tinys, paskui pienininkas, vė- kintieji sukėlė jiem ovacijas, 
liau keturių parapijų ir 12 baž- Lygiai ir Prahos dabartiniam 
nyrių klebonas, ieško, kas jį vyskupui Tomašek. Kai jis lai- 
pavaduotų, nes pats tikisi su- mino žmones, girdėjo tokias pa
grįžti į savo vyskupiją, kuri il
gus metus išbuvo be ganytojo. 
Sukliudyti vyskupai, iki šiol bu
vę griežtoje policijos priežiūro
je, siunčia savo tikintiesiems 
ganytojiškus laiškus. Žmonės 
su džiaugsmu atsiliepia į tą vys
kupų balsą ir rašo jiem laiš
kus. Jų tiek, kad paštininkai 
kra murmėti dėl padidėjusio aš sapnuoju. Dvidešimt metų 
darbo. 

Kai kas likviduojama. Tai 
valdžios sukurtos neva katali
kų organizacijos (pirmoje vieto
je “Taikos kunigų” sąjunga). 
Caritas organizacijai, katalikų 
(tiesa, labai menkutei) spaudai 
vėl vadovauja tie, kurie nepar
davė savo įsitikinimų arba sa
vo kunigystės už lėkštę lęšiu
kų arba už raudonas sagas, 
kaip pvz. Mons. Stehlick, kuris

“Mes turime daug
Dievas daro stebuk-

nulydėjo vyskupą iki

stabas:
melstis;
lūs”.

Minia
jo būstinės ir šaukė, kad dar 
pasirodytų žmonėms. Vyskupas 
išėjo į balkoną su savo 84 me
tų motina. Ovacijos be galo. 
Vyskupas prabyla: '‘Atrodo, kad

trukęs Didysis Penktadienis pa
sibarė. Pagaliau atėjo Velykos, 
Prisikėlimas'

Taip kalba tas pats vyskupas 
Tomašek, kuris 1968.III.20 sa
vo ganytojiškame laiške tikin
tiesiems rašė: “Mes visi drau
ge nešėme pajuokos, pažemini
mo, šmeižto, nušalinimo iš vie
šojo gyvenimo, kankinimų, in
ternavimo ir kalėjimu naštą. Vi
sa tai turėjo iškentėti vaikai,

jaunknas, šeimos židiniai, vie
nuoliai ir vienuolės, kunigai, 
vyskupai ir lygiai mūsų arki
vyskupas. Visa spauda buvo su
kelta prieš mus. Mums vysku
pams buvo uždraustas bet koks ma būti tuo, kuo esi. Bet nie- 
ryšys tarp savęs ir su Kristaus 
Vietininku, su Bažnyčios atsi
naujinimo šaltiniais. Dievas ta
čiau neapleidžia tų, kurie juo 
pasitiki. Nors Bažnyčia yra su
mažėjusi skaičiumi, tačiau ji gy
va savo vidiniu gyvenimu”.

Bet būta ir kitokių Velykų 
anksčiau. Vienas jų dalyvis iš 
užsienio pasakoja:

“Aš prisimenu savo ankstes
nius ryšius Čekoslovakijoje. 
Tada taip pat buvo Velykos. 
Aš jas atšvenčiau naktį pas vie
ną kunigą, kuris, kaip visuo
menės atmata, gyveno tvarte. 
Bet mes vistiek koncelebravo- 
me Velykų naktį. To Velyknak- 
čio liudininkai buvo tik jo tė
vai Mišių žodžius tarėme tik 
pašnibždoms, kad nereikalinga 
ausis neišgirstų ir paskui visi 
neatsidurtume kalėjime. Nebu
vo ten nė Haendelio Aleliuja 
garsų, bet buvo tikras Kris
tus, kuris kenčia drauge su ken
čiančiais. Atsisveikinant tasai 
kunigas paėmė mano rankas į 
savąsias ir tarė: "Jūs gal nesu
prantate, ką reiškia laukti. Gal 
nervinatės, jei reikia laukti 
tramvajaus ar pietų. Bet tai nie-

Nuotr. V. Noreikos

kas nesikeičia. Ir taip jau 15 
metų vien tik laukimas, kuris 
vienus palaužia, kitų nervus su
ardo. Kada gi pagaliau galė
sime būti žmonėmis? Kada 
mes galėsime pasitikėti vieni ki 
tais? Ar ateis kada nors tokia 
diena, kada ryto viltis pagaliau 
neapvils?” Vėliau tas vargšas 
kunigas buvo išvežtas į pakri
kusių nervų ligonių prieglaudą. 
Jis nežinojo, kad laukimas pa
galiau išsipildys.

“Tuo pat metu — tęsia savo 
pasakojimą tas pats asmuo— 
aplankiau koncentracijos vie
nuolyną. Vakarų spaudoje bu
vo paskleistos žinios, kad to
kių “vienuolynų” jau nesą. Vie
no tokio “vienuolyno” viršinin
kė sako: "Kasmet mes palaido
jamo apie 17 seserų. Tai ne
reiškia tik darbo rankų su
mažėjimo — tai yra mūsų 
krašto vienuolinio gyvenimo už
gesimas. Berdamos žemę ant 
seserų krašto rodos, kad mes 
užkasame dalelę mūsų krašto 
Bažnyčios".

Toji sesuo parodo man ma- 
! šinėle rašytą kn^gą: “Gyvu

liai psalmėse”. Kažkokios jos 
sukakties proga kitos seserys 

■ surankiojo visus psalmių teks
tus apie gyvulius, be to, iš san
delio knygų nukopiiavo ir ilius
travo minimų psalmėse gyvu
lių atvaizdus. Išėjo savotiška

knyga. Tik ją skaitant, galima, 
suprasti, ką reiškia šis parin
kimas. Pslamių gyvuliai yra sim
boliai nekaltų, skriaudžiamų, o 
iš antros pusės žudančių, plėš
riųjų būtybių. "Bet mes esame 
lodomi dėl tavęs kiekvienu me
tu, laikomi piautinomis avimis" 
(Ps. 44, 23). "Aš sakau: o kad 
aš turėčiau sparnus, kaip kar
velis! Aš nuskriečiau ir pasilsė
čiau; štai aš pasitraukčiau toli, 
pasilikčiau tyrumoje" (Ps. 55, ' 
7-8). Uždarytų koncentracijos 
vienuolyne seserų troškimas 
yra labai aiškus.

Viena katalikė motina Praho
je pasakoja: “Nepaisant visko, 
mes kasmet davėme mokyklai 
prašymą, kad mūsų vaikai bū- 
tų mokomi katekizmo (o mo
ko ne kunigai, tik patys moky
tojai). Bet asmenys, kurie ėmė
si šio darbo, buvo įtartini, ir 
patsai mokymas be vertės. Daž
niausiai didžioji pamokos dalis 
skiriama vaikam apklausinėti: 
kas lankosi jūsų namuose, ar a- 
teina kunigas, apie ką kalbą jū
sų tėvai ką jie veikia, ar lan
ko bažnyčią, o gal kas nors at
laiko mišias namuose ir pan. 
Kai tik vaikai priima pirmąją 
komuniją, mokytojas paskelbia, 
kad toliau mokyti nėra reikalo, 
nes jau pasiekta viskas, ko tė
vai nori. Nors kasmet vaikus. .. 
sulaikydavome šių pavojingų pa 
mokų, tačiau kasmet vėl juos į- 
rašydąvome į religijos pamo
kas dėl paties principo...”

Vienas kunigas darbininkas 
pasakoja: “Mes praradome ma
ses, bet likę ištikimi inteligen
tai pasidarė dar sąmoningesni,

(nukelta i 4 psl.)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kas skleidžia gandus 
prieš lietuviy jaunimą
Ateitininkų studentų vieša* pareiškimas

‘Naujienose” š. m. birželio nų” redakcijos atsakomybė fak- 
11 d. 5 puslapyje buvo parašy
ta: “Sklindą gandai, kad net bu
vę svarstoma, kad menamai a- 
teitininkai šiais metais stovyk
lausią Martin Luther Kingo Jr. 
gimimo vietoje Šeimoje ar 
žuvimo — Memphise”. Ten pat 
atspausdintas tariamai nugirs
tas pasikalbėjimas, iš kurio 
“aiškėja”, kad studentai ateiti
ninkų organizacijoje yra visiš
kai pavedę “savo sielų išgany
mą... dvasios tėvui — kuni-

tus neiškreiptai aprašyti? Kam 
padeda ir kam kenkia tokia 
spausdinama netiesa prieš lietu
vių jaunimo organizaciją ir 
prieš kunigą, kuris jau daug 
metų nuoširdžiai dirba su jau
nimu?

Kad lengviau lietuvių visuo
menė rastų atsakymą, mes ap
rašysime sekanti faktą.

Studentų ateitininkų kursuo- 
27 d. diskutavome apie lietuvy
bę. Vienas studentas išreiškė a-

A GIEDRIUS

(4)
Per tris ateinančias. savaites 

išėjo bažnyčioje užsakai, ir če
kis iškėlė šaunias vestuves. Jos 
tetruko tik vieną dieną ir vie
ną vakarą iki vidurnakčio, bet 
ilgai minėjo jas kaimas, ypač 
jaunimas.

Labiausiai jaunimui krito į 
akis, kad šilius nė kiek nemo
kėjo šokti. Tegu jau buvo se
nas, bet kiti ir seni pašoko, ši
lius nė kojos padėti nemokėjo. 
Per pirmąjį šokį tik pasivaikš
čiojo su savo Elžbietėle. Jis ne
mokėjo nė žaidimų, tai tiktai 
kamšėsi ratelyje, ir tiek. O pa
galiau numojo į viską ranka ir 
atsisėdo šalia čekio ant sūdo. 
Prie stalo stebėjosi valgiais ir 
gėrimais, lyg būtų buvęs iš ki
to pasaulio iškritęs. Ypač ste
bino jį čekio darytas alus. Jis 
to alaus negėrė, bet sriubsnojo 
ir nežinojo, ką apie jį pasakyti

Kad ir toks keistas atrodė ši
lius, bet juoktis iŠ jo niekas ne
drįso. Jis laikėsi labai rimtai 
ir per vieną tiktai tą dieną ir 
vakarą įgijo visų pagarbą. Kas 
kad jis ko nežinojo ir nemokė

jo! Gal taip jau užaugęs. Bet 
vyras, matyti, rimtas, toks ma
lonus pažiūrėti o kaip senstelė
jusiai ir paantausiuose žilę be- 
braukiančiai čekytei tai Iras la
bai labai geras.

Tik žmonės stebėjosi, kad jis 
niekam čia nepažįstamas, ne
žinomas, o čekytė ėmė ir išėjo 
už jo. Viena kita kaimynė dar 
tą patį vakarą klausė Elzbie
tos:

— Na kaip, Elžbietėle?
— Genu, — šypsojosi Elzbie

ta. — Aš patenkinta. Nežinau, 
kodėl mano širdis taip palinko 
į tą nežinomą žmogų. Aš lai
minga.

Pasibaigė vestuvės, ir visos 
kalbos nutilo. *Rk praeiviai kar
tais žvilgčiodavo į šiltų velėnė
lę, kaip į kokią pasakų pilį, ku
ri būtų visa į žemę pragrimz- 
dusi, tik apžėlusi viršūnėlė te
kyšotų ant viršaus.

šilius su savo Elžbietėle gra
žiai pradėjo gyventi. Kol buvo 
uogų, ji rinko uogas. Kai tos 
pasibaigė, abudu ėjo į šiauri

nes girias ir rinko grybus. Da
lelę sau pasilikę, kitą į turgų 
vežė. Gerai kad Elzbieta čia 
pat turėjo brolį: tas vis nuvež
davo į miestą juodviejų prekes. 
O pagrindinis šiliaus darbas bu
vo gurbų pynimas. Priplodavo 
jų visokių: didelių, mažų, žalių, 
baltų ir pamargintų — viso
kiems reikalams, dėl to turėjo 
didelį pasisekimą turguje ir čia 
pat kaime.

šilius buvo labai kuklus ir 
slapus žmogus. Niekur nesiro
dė kaime nei mieste, niekur 
nėjo. Ir žmoną vedė tarytum 
tam, kad visus žygius ji visur 
atliktų. Ji į turgų su broliu va
žiavo, ji į vyrus ėjo, ji viena— 
į bažnyčią.

šilius nebuvo bedievis, bet į 
bažnyčią tik vieną kartą per 
metus teėjo: kai reikėjo atlik
ti velykinę. Retai retai kuriais 
metais nueidavo prieš Kalėdas 
ar prieš Sekmines, o ir tai ne 
šventą, bet šiokią dieną, kurį 
penktadienį ar trečiadienį.

šilius visai neturėjo kalbos 
su žmogum, lyg girinis. Bet su 
Elzbieta kalbėjosi, nors taip 
pat nedaug. Norėdamas ką sa
kyti, į ją visada kreipėsi pir
miausia dviem žodžiais: “Elžbie
tėle, Elziuk...” O kai kas kar
tais nepasisekdavo, tai iš leng
vo nekantraudamas sakydavo: 
“Ak, Dieve mano, Elziuk!..”

Labai mėgdavo klausytis, 
kaip Elzbieta dainuoja. Susės, 
būdavo, vasaros vakarais prie

velėnėlės, Elzbieta dainuoja, jis 
klausosi. Tyliai plaukdavo jos 
aksominis balsas, kaip iš po že
mių, o Šilius sėdi susimąstęs 
ir žiūri kažinkur į tolį. Atro
do, kad jis ne čia girdi tą dai
nos balsą, bet iš kažinkur toli 
ateinant.

Užaugino mane motinėlė, 
užneštojo ant baltų rankelių. 
Užneštojo ant baltų rankelių, 
užliūliavo su aukso žiedeliu. 
Posmą padainavusi, stabtelė

ja, lyg ieškodama mintimi to
limesnių žodžių. Per tokias at
vangas kartais šilius įsiterpia:

— Ak, Dieve mano, Elziuk, 
kaip tu gražiai dainuoji! Aš ne
žinau, ar Dievo angelai dangu
je gražiau galėtų pagiedoti.

— Ką tu šneki Petreli? — 
sako ji. — Nė vieno gyvo žmo
gaus daina nei giesmė negalė
tų susilyginti su angelų giesme 
danguje.

— Aš nežinau, Elžbietėle. Ir 
angelus ir žmones tas pats 
Dievas sutvėrė. O geri žmonės
— kaip angelai Tu, Elžbietėle, 
labai gera. Aš nežinau, ar gali 
būti kita tokia pasaulyje.

Elzbieta nusišypso, paglosto 
jo ranką ir sako:

— Eik tu, Petreli... Tu pats 
geras, tai ir aš tau gera.

— Netaip, Elžbietėle, netaip,
— ginasi šilius, o paskui pra
šo: — Nagi dar padainuok, 
Elžbietėle. Tą pačią nuo pra
džios. Tokie gražūs žodžiai! Tur

būt pats Dievas įspaudė tau 
juos į lūpas.

Elzbieta nusišypso ir vėl pra
deda:

Užaugino mane motinėlė, 
užneštojo ant baltų rankelių.
— Elžbietėle, Elziuk mano, 

ar ir aš buvau 'mažas? Ar ir 
mane motinėlė užaugino?

Elzbietai net graudu pasida
ro nuo tų žodžių.

— Vai tu, mano Petreli! Tu 
ir dabar kaip mažas... O taip, 
Petreli, taip: ir tu buvai ma
žas, ir tave motinėlė užaugino. 
Lyg tu netikėtum! Nėra nė vie
no žmogaus pasaulyje, kad ir 
didžiausio vargšo, kurs nebūtų 
turėjęs motinos.

— Kaip nuostabu, Elžbietė
le: visi turėjo motinas! Ir tu 
turėjai, ir aš?

— Ir tu, ir aš.
— Ar tu gali atsiminti savo 

motiną?
— Kaip gyvą, Petreli.
— 0 aš neatsimenu, Elžbie

tėle.
Tuos žodžius ištaręs, jis la

bai labai nuliūsta.
. — Neliūdėk, Petreli. Turbūt 
tavo motinėlė labai mažą tave 
paliko, kad tu jos neatsimeni.

— Aš nežinau, Elžbietėle. Vi
sai nieko neatsimenu.

Paskui jis prašo toliau dai
nuoti. Elzbieta valandytę paty
li, lyg ieškodama žodžių, ir to
liau dainuoja.

(Bus daugiau)

gui”, kuris nusprendžia ne tik, 
ar jų sielos bus išganytos, bet 
ir kur — Šeimoje ar Memphise. 
Paskui užbaigiama: “Pasirodo, 
kad jų dvasios vadas esąs Kęs
tutis Trimakas, S.J.”

Jei šis rašinys būtų paimtas 
iš komunistų okupuotos Lietu
vos spaudos, tai būtų supranta
ma. Bet čia rašo “Naujienose” 
žiniarinkio slapyvarde prisi
dengęs A. Pužauskas. Delsėme, 
tačiau dabar esame priversti at
siliepti, nes atsirado žmonių, 
kurie, “žinias” perskaitę, ėmė 
kaltinti kun. K. Trimaką, S. J., 
ir mūsų organizaciją.

Todėl viešai pranešame. To
kių gandų anksčiau nebuvo. Jie 
prasidėjo perskaičius tą “ži
nią” “Naujienose”. Prisidengus 
gandų skraiste ir tariamai nu
girstu pasikalbėjimu, tose “nau
jienose” visiškai nesiskaitoma 
su faktais. O faktai yra tokie:

Jau anksčiau spaudoje buvo 
pranešta, kad studentų ateiti
ninkų stovykla šią vasara įvyks 
Lake Aerial, Pennsylvanijoje. 
Niekada nebuvo svarstoma, 
kad stovykla būtų Šeimoje ar 
Memphise. O mūsų dvasios va
das kun. Kęstutis Trimakas nie
kada nėra nė žodžio pasakęs, 
kad stovykla būtų tose vietose. 
Kas “Naujienose” apie tai pa
rašyta, yra grynas prasimany
mas.

Prieš visą lietuvių visuome
nę mes klausiame:

Kur dingo šiuos gandus su
rašiusiojo ir pačios “Naujie-

bejonę, ar verta būti lietuviu, 
kai lietuvių tarpe pasitaiko tiek 
daug negerovių — ypač vienų 
prieš kitus. Ten buvęs kun. K. 
Trimakas ėmė mums maždaug 
taip aiškinti: “Lietuvybė yra vi
sa, kas yra kilnu lietuvių ry
šiuose vienų su kitais ir su tau
ta. Kas yra nekilnu, tas ne lie
tuvybė, bet jos pažeidimas. To
dėl, nors kartais sunku, mes 
negalime išsižadėti lietuvybės, 
net jei mūsų tautiečiai mus už
gautų. žiūrėkime, kas yra ge
ra ir kilnu lietuvių tarpe, ir bū
kime ištikimi savo tautai ir tau
tiečiams — čia tai lietuvybė”.

Po šio “Naujienų” epizodo 
mes imame geriau suprasti, ką 
mūsų dvasios vadas norėjo tuo 
pasakyti.

Studentų Ateitininku S-gos 
Centro Valdyba

P. S. Ta pačia proga norime 
pranešti, kad lietuvių spaudoj 
pasirodė netiksli žinia, esą Chi- 
cagoje studentai ateitininkai su
ruošė Martin Luther Kingo pa
gerbimą. Iš tikro buvo taip: 
vienam studentui pasiūlius, su
sirinkimo pradžioje buvo minu
tė tylos M. L. Kingo nužudy
mo ir dėl to kilusių riaušių pro
ga: vieni tyliai pasimeldė, kiti 
prisiminė to vakaro neramumus 
Chicagoje. Jokio pagerbimo ne
buvo. Mums ypač skaudu, kad 
kai kas iš blogos valios dėl to 
rado pretekstą prikibti prie na
mų šeimininko, kurio iš viso ta
me susirinkime nebuvo.
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Grįžo su viltimi vėl susitikti po 5 metų
Eisenhovveris apie Lietuvą sužinojo tik iš dr. K. Valiūno sūnaus

Mūsų bendradarbis Chicago- 
je VI. Ramojus plačiau aprašė 
šventę ir įspūdžius. Kadangi 
jau buvome skelbę pereitame 
Darbininko nr., tai kai kurias 
bendradarbio aprašymo pasikar
tojančias dalis praleidome, ryš
kindami labiau jam ir kitiem 
paliktą ir jo reljefingai atvaiz
duotą šventės įspūdį. Red.

Tautinių šokių šventė Chica- 
goje truko tris paras. Penkta
dienio vakarą buvo akt. A. E- 
retaitės rečitalis, dalyvaujant 
akt. L. Barauskui bei Uragva
jaus liet. taut. šokių grupei. 
Šeštadienio vakare, po visą die
ną užtrukusių repeticijų, įvyko 
didžiulis pokylis, sutraukęs per 
2000 žmonių.

Sekmadienis prasidėjo pa - 
maldomis lietuvių bažnyčiose.

Rašančiam šiuos žodžius te
ko dalyvauti pamaldose šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Milžiniška 
šventovė nebuvo perpildyta, 
bet ypač visus jaudino Lietuvo
je kun. Ged. Šukio parašytos 
naujos lietuviškos mišios Tai
kos Karalienės garbei, ku
rias tikrai Įspūdingai giedojo 
“Dainavos” ansamblis, vad. mu
ziko P. Armono. Kiek šviesos, 
kiek giedrios nuotaikos tose pa
kiliose mišių meliodijose, ku
rias sukomponavo kunigas, per
gyvenęs daug skaudžių dienų ir 
visad pasitikėjimą radęs ir ran
dąs Dievuje.

Kun. G. Šukys jaunesnės 
kartos žmogus, įšventintas jau 
antrojoje okupacijoje Kaune. 
Kilimo vabalninkietis. iš Bir
žų krašto, kur užaugo broliai 
Budriūnai, VI. Jakubėnas. A. 
Sprindys. P. Armonas ir kiti 
muzikai.

3 vai. p.p. FBI agentų sau
gomas Amfiteatras jau buvo 
pilnas lietuviu ir visos vietos 
užimtos. Dešimttūkstantinėje 
minioje buvo

Patricia ir Julie Nixonaitės, 
Julie sužadėtinis David Eisen- 
hower, Illinois gubernatorius S. 
Shapiro, eilė kongresrranu ir 
kitę pareigūnu.

Taip, kad 3 vai. simfoniniam 
orkestrui grojant B. Budriūno 
šokėjų maršą “Ei, jaunieji”, 
prasidėjo gražus ir spalvingas 
šokėjų paradas, publikai jį ly
dint ovacijoms. Čia ypač daug

Dvidešimt ...
(atkelta iš 3 psl.) 

geresni. Yra mažos studentų 
grupės slapta studijuojančios 
religijos klausimus. Ar galės 
jos dabar įeiti į viešumą? Pas 
jus Vakaruose seminarijos už
daromos, nes trūksta pašauki
mų. Pas mus, jei numerus clau- 
sus tikrai panaikinamas, tai 
bus klausimas — kur sutalpin
ti visus kandidatus į seminari
jas. Iki šiol buvo leidžiama į 
dvi seminarijas priimti tik po 
20 kandidatų. Dabar vien tik 
Prahos vyskupijoje sekantiems 
metams užsirašė 66 kandidatai 
į kunigus. Žmogiškai tai neiš
aiškinama: čia veikia Švento
ji Dvasia”.

Pavasaris eina Karpatų kal
nais? Dieve duok, kad pavasa
rio pumpurai išsiskleistų į la
pus, o žiedai atneštų vaisių. 
Daug vilčių, bet daug ir bai
mės. Juk vieną gražią dieną 
viskas gali būti atimta, kas 
šiandien atgauta. Dabar nė vie
nas antireliginis įstatymas ar 
potvarkis nėra atšauktas. “Mes 
turime išnaudoti šią progą — 
tvirtina vienas kunigas — dar
bininkas. “Šiandien arba nie
kad. Mes turime nusikratyti 
vergų padėtim. Jei valdžia nori 
dialogo su mumis, tai pirmiau 
turi mums leisti, kad būtume 
laisvi pokalbininkai".

Visa tai stebint ir sekant, kas 
dedasi Čekoslovakijoje, peršasi 
Maironio posmas: “Pavasaris ei
na Karpatų kalnais. Po Lietu
vą žiema ...” Dr. V. Mar.

darbo turėjo TV ir didžiųjų 
dienraščių reporterių kameros. 
Paradas pasibaigė vėliavų įne
šimu, o šokėjus pristatė Jad
vyga Matulaitienė iš New Yor- 
ko, kaip šventės vyr. meno va
dovė, programą pavyzdingai su
tvarkiusi ir už tai iš visų susi
laukusi pelnytos pagarbos.

Al. Braziui sugiedojus JAV 
himną, dr. L. Kriaučeliūnas ati
darė šventę, pristatė garbės 
svečius, perskaitė kelias tele - 
gramas, jų tarpe ir New Yor- 
ko gub. N. Rockefeller, ir pa
kvietė žodį tarti Illinois guber
natorių Samuelį Shapiro.

Uniformuotų miesto polici
ninkų ir šokėjų garbės sargy
bai prie estrados stovint, gub. 
Shapiro minią pasveikinęs lie
tuviškai, pabrėžė, kad jis yra 
gimęs kaimyninėje Estijoje, jo 
žmona kilusi iš istorinės Lietu
vos ribų, tadgi jis esąs ne tik

Tautinių šokių šventes programos dalyvių paradas. Nuotr. V. Noreikos

K| PASAKĖ LIETUVIAI INŽINIERIAI
Amerikos Lietuviu Inžinierių 

ir Architektu Sąjungos 9-ojo vi
suotinio suvažiavimo, įvykusio 
1968 m. gegužės mėn. 30-31 ir 
birželio 1 d.d., Cleveland, Ohio, 
Sheraton viešbučio patalpose.

rezoliucijos
1. A. Lietuvių tautai minint 

Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukaktį, de - 
vintasis Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų (ALIAS) 
visuotinis suvažiavimas kviečia 
sąjungos narius, o taip pat vi
sus matematikos, fizikos, gam
tos ir kitose artimose srityse 
dirbančius lietuvius, aktyviai 
tęsti visuotinę kovą už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę.

B. Suvažiavimas skatina są
jungos narius ir visą lietuvių 
visuomenę į tarpusavio bend
ravimą, o lygiai ir mūsų santy
kius su pavergtais broliais grįs
ti plačia tolerancija bei skirtin-

Švcnte gera ...
(atkelta iš 2 psl.) 

tolsta, traukiasi nuo bendruo
menės. kurios vadovybė savo 
veiksmais ją griauja.

Dar debesėlis tarp spaudos ir 
rengimo komiteto. Draugas lie
pos 9. jau po tautinių šokių 
šventės, spaudos konferenci
jos aprašymą baigė informacija 
skliausteliuose: (“Beje, i svečių 
bei spaudos priėmimą, dėl ne
suprantamų priežasčių, nebuvo 
pakviesti kai kuriu didžiųjų lie
tuvių dienraščiu politiniai ir kt. 
redaktoriai;".

Nepakviesti” Vadinas, priė
mimo rengėjai, rengimo komi
tetas. rado reikalo juos ignoruo
ti. Iš tokio ignoravimo išvada 
visai praktiška: nori, kad ateity
je redaktoriai juos taip pat ig
noruotų ir apie juos vengtų mi
nėti laikraštyje. 

lietuvių draugas, bet ir brolis. 
Iškėlė ir politinį momentą, ak
centavo tautų, o ypač Pabaltijo 
laisvės reikalą.

Gubernatoriaus kalba ne kar
tą buvo pertraukta plojimais, 
nes jis yra lietuvių draugas ne 
tik dabar, bet tokiu draugu pa
sirodė ir anksčiau, būdamas 
gub. Gernerio pavaduotoju.

Taiklų, šiltą žodį tarė ir Lie
tuvos atstovas Washingtone mi- 
nisteris J. Kajeckas. Efektinga 
šventės įžanginė dalis su para
du ir kalbomis tetruko 45 min. 
ir savo taiklumu bei laisvės ak
centavimu atliko nemažą po
litinį uždavinį.

Po įžanginės dalies prasidėjo 
šokiai į 28 kvadratus suskirsty
toje salėje.

Iš to atrodytų, kad turėjo 
šokti 28 grupės, nors ne visus 
visos grupės ir šoko. Šokius pa
lydėjo muz. J. Zdaniaus diri- 

gų nuomonių ir pažiūrų gerbi
mu — bet jokiu atveju nepasi
daryti kad ir nesąmoningai o- 
kupanto talkininkais.

C. ALIAS nariai yra ragina
mi aktyviai dalyvauti lietuviš
kosios išeivijos organizacijose, 
remti mūsų bendrinių organiza
cijų veiklą konkrečiu dar
bu bei finansine parama.

2. Suvažiavimas sveikina vi
sam pasauly išsisklaidžiusius ir 
tėvynėje likusius lietuvius inži
nierius, architektus ir gamtos 
mokslų atstovus ir kviečia vi
sus jungtis į kovą už Lietuvos 
laisvę.

3. Suvažiavimas reiškia gilią 
padėką buvusiai Centro Valdy
bai, o ypač buv. pirmininkui J. 
Dačiui už jų atliktus darbus. 
Suvažiavimas yra taip pat dė
kingas centro valdybai ir ALI
AS Clevelando skyriui už į- 
traukimą į suvažiavimo progra
mą jaunesniųjų kolegų, kurie 
labai daug prisidėjo prie suva
žiavimo sėkmingumo. Pageidau
jama. kad ir ateity tos krypties 
būtų laikomasi.

4. ALIAS centro valdyba yra 
prašoma propaguoti lietuvišką 
architektūrą, kurios koncep
cija gali būti geriausiai vystoma 
tik lietuvių architektų. Ypatin
gas dėmesys kreiptinas į mū
sų visuomenės lėšomis stato
mus pastatus.

5. Technikiniai mokslai yra 
dalis musu bendres kultūros, 
užimantieji ypatingai svarbią 
vieta modernaus žmogaus gy
venime. ALIAS centro valdyba 
yra prašoma aktyviai propaguo
ti šiuos mokslus, randant jiem 
vietos mūsų bendriniuose kul
tūriniuose įvykiuose.

6. Suvažiavimas skatina visus 
ALIAS skyrius įtaigoti lietuvių 
jaunimą siekti aukštojo moks
lo ir reikalingiems padėti įsi
gyti stipendijas bei kitokią pa
ramą. 

guojamas simfoninis orkest
ras, kurio perduodamos melo
dijos vietomis atsiskleidė už
buriančiu grožiu. Naujiena buvo 
tai, kad kai kuriuos žodžius ša
lia orkestro palydėjo ir dainos, 
kurias dainavo specialiai šven
tei sudarytas choras iš rinkti
nių dainininkių. Tai buvo kaž
kas naujo, kitokio, negu būda
vo seniau. Kai kuriuos šokius 
palydėjo ir Marijos aukšt. mo
kyklos mergaičių choras, taip 
kad ir čia jaunimas buvo į- 
trauktas į lietuvišką darbą.

I dalyje buvo atlikti septyni 
masiniai šokiai, visus žavėję 
mase, spalvingumu ir palyginus 
neblogu lygiavimu. O tik to ir 
tebuvo galima reikalauti iš ma
sės šokėju. Kad tai buvo pasiek
ta, liudijo nesibaigia plojimai 
ir žiūrovu nuotaikos.

Po pertraukos penkis šokius 
pašoko lit. mokyklų vaikų ma-

IR ARCHITEKTAI
7. Suvažiavimas siūlo ALIAS 

centro valdybai sudaryti komi
siją mokslo akademijos ar d- 
jos steigimui išstudijuoti. Aka
demija turėtų apjungti visus 
laisvajame pasaulyje esančius 
lietuvius mokslininkus.

J. Jurkūnas 
Suvažiavimo pirmininkas

Sveikinimai ir atatinkamos 
rezoliucijos buvo taip pat pa
siųstos J.A.V. prezidentui Lyn- 
don B. Johnson, vicepreziden
tui Hubert H. Humphrey, vals
tybės sekretoriui Dean Rusk ir 
Speaker of the House John Mc 
Cormack. Sveikinimai taip pat 
buvo pasiųsti Lietuvos atsto
vui Kajeckui, Amerikos lietu
vių vadovaujantiem veiksniam 
ir ALIAS garbės nariam. 

sė, užtikrinusi, kad ir IV taut. 
šokių šventei jau auga būriai 
šokėjų, o po jų prašvilpė patį 
didžiausią įspūdį palikęs Malū
nas su savo milžiniškais spar
nais per visą Amfiteatro salę, 
ir kiti šokiai.

Po to jaudinantis aktorės Al
donos Eretaitės posmas iš K. 
Bradūno poezijos:

Būk ramus, amžinasis lietu
vi, 

. Laiko audros tavęs nenu-. 
trenks.

Tautos širdį nuo mirtino šū
vio 

Mūs gyvybės, kaip skydas, 
pridengs.

Ir netikėtai originali uždary
mo malda: akt. A. Eretaitė dek
lamuoja Maironio “Apsaugok, 
Aukščiausias ...“, o žodžius pa
lydi orkestro ir šokėję rečitaty
vas.

Dar trumpas JAV Bendruo
menės tarybos pirmininko J. 
Kapočiaus žodis, ir 10,000 ma
sė nenorom pradeda skirstytis. 
Dar tik šešios valandos. Šventė 
su ilgoka pertrauka teužtruko 
tik 3 vai. Visi sužavėti, paten
kinti, ir kiekvienas guodžiasi 
draugui ar kaimynui: susitik
sim po 5 metų IV tautinių šo
kiu šventėje.

Į tą pačią salę teko žvelgti 
1963 m. liepos mėn., : kai čia 
vyko II tautinių šokių šventė, 
ją pravedant akt. Rūtai Kil- 
monytei. Tada, kaip kad foto
grafijos rodo, dar rodėsi viena 
kita tuščia kėdė. Daug kam ta
da kilo klausimas: o kiek tuš
čių kėdžių bus po penkerių me
tų? Bet šį kartą jau nebuvo 
matyti nė vienos tuščios kėdės; 
dalis žiūrovu turėjo stovėti ta
kuose ar gale salės, štai dėl 
ko ir Šventės vedėjo su poe
tu buvo prasmingi žodžiai: Būk 
ramus, amžinasis lietuvi. ..

III taut. šokių šventės vaiz
dams ir prožektorių šviesoms 
užgesus, šimtams šokėjų išsi
skirsčius šventę ilgam primins 
ir tas puikus Iii taut. šokiu 
šventės leidinys, redaguotas V. 
Padžiaus, o meniškai apipavi
dalintas dail. T. Valiaus__

Tik sugrįžę į namus, šventės 
ištraukas jau matėm amerikie
čių TV, o pirmadienio laidose 
visi keturi Chicagos didieji dien
raščiai rašė apie šventę ar dė
jo jos nuotraukas, šventę ne
atskiriamai siedami su Nixonai- 
čių ir jaunojo Eisenhovverio at
silankymu.

Nixonaitės ir Eisenhowerių 
anūkas turėjo spaudos konfe
renciją su amerikiečiais žurna
listais. Joje dalyvavo ir “Drau
go” atstovas kun. P. Prunskis. 
Užklaustas Eisenhoweris, ką jis 
žino apie Lietuvą, atsakęs, kad 
anksčiau nieko nežinojęs, o da
bar, susitikdamas su Vliko pir- 
min. dr. Valiūno sūnumi, iš jo 
apie Lietuvą šį tą sužinojęs. Gi 
Nixonaitės pareiškusios, kad jų 
tėvas esąs tvirtai apsisprendęs 
už visų tautų laisvę, taigi, ir 
Lietuvos. Tik jis negalįs ir ne- 
siryšiąs kelti jokių revoliucijų.

Birželio minėjimas Urugvajuje
Montevideo lietuviai ir šie

met birželines sukaktis plačiai 
paminėjo ne tik savo tarpe, bet 
ir Urugvajaus spaudoj bei ra
dijo pranešimuose.

Lietuvos atstovas A. Grišo- 
nas ispaniškai ir lietuviškai iš
kėlė radijo pranešimuose lietu
vių tautos gedulo prasmę, pra
dedant 1940 metų įvykiais.

Dienraščiai EI Pais, La Mana- 
na, EI Dia, o taip pat ir Lie-

Kongresmanas MacGregor už Lietuvą
Kongresmanas MacGregor ragi
na krašto administraciją imtis 
iniciatyvos JAV-bię Kongreso 
dėl Baltijos valstybių rezoliu- 
jai vykdyti.

Los Angeles, Calif. —“Jei 
kovojame už vietnamiečių lais
vę, neturime pamiršti ir Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. JAV- 
bių Kongresas tuo klausimu aiš
kiai pasisakė, pravesdamas re-

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS VVASHINGTONE

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
birželio 8 dalyvavo senat. R. F. 
Kennedy laidotuvėse, pasirašė 
užuojautos knygoje Valstybės 
departamente. New Yorke vy
kusiose pamaldose už šen. R. 
Kennedy dalyvavo dr. S. Bač- 
kis.

Lietuvos atstovas J. Kajec
kas dalyvavo visoje eilėje pri
ėmimų; birželio 24 apaštališko
jo delegato priėmime, kurį su
rengė popiežiaus Pauliaus VI 
vainikavimo proga. Birželio 26 
dalyvavo Pennsylvanijos pra
monės parodoje Harrisburgh , 
Pa. buvo priešpiečiuose, aplan
kė parodą. Visi svečiai buvo ap
dovanoti Pennsylvania Ambas- 
sador pažymėjimu, kurį pasi
rašė gubernatorius ir valstybės 
prekybos sekretorius.

Staiga mirus Madagaskaro 
ambasadoriui, Lietuvos atsto
vas pareiškė užuojautą ir pasi
rašė užuojautų knygoje Mada
gaskaro ambasadoje.

Lietuvos atstovas J. Kajec
kas su žmona dalyvavo Congo 
ambasadoriaus priėmime, ku
ris buvo surengtas tos valsty
bės nepriklausomybės šventės 
proga. Birželio 30 dalyvavo 
pontifikalinėse mišiose šv. Ma
to katedroje. Pamaldos buvo 
skirtos popiežiaus Pauliaus VI 
vainikavimo sukakčiai atžymė
ti. Liepos 1 dalyvavo Rwandi 
valstybės ambasadoriaus pri
ėmime to krašto nepriklausomy
bės šventės proga. Liepos 4 da
lyvavo Valstybės departamento 
priėmime JAV nepriklausomy
bės šventės proga.

Lietuvos pasiuntinybė įtrauk
ta į Embassy Tour, kurį ren
gia Alexander, Va., Junior Wo- 
man's Club. Pasiuntinybės lan
kymas bus rudenį. Klubas taip 
nori susirinkti lėšų iš amba
sadų lankytojų. 

tuvos bylai visada atviras ispa
nų kolonijos organas EI Dia- 
rio Espanol savo komentaruose 
Baltijos valstybių tragediją pa
vaizdavo taip, kad net komu
nistų partijos organas EI Popu- 
lar neiškentė nepasiskundęs, 
girdi, iš kai kurių diplomati
nių misijų ta pati batuta vis 
dar diriguojanti antisovietinę 
propagandą Urugvajuje.

(Elta)

zoliuciją (H. Con. Res. 416). 
Krašto administracija, nieko ne
laukdama, turi imtis iniciatyvos 
tai rezoliucijai vykdyti, 
duodama eigą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos bylai Jungtinėse 
Tautose”, — šiais žodžiais krei
pėsi šiomis dienomis į krašto 
administraciją kongresmanas 
Clark MacGregor (R.- Minn.), 
Rezoliucijoms Remti komite
to narys. Šis ir kiti žymūs ir į- 
takingi amerikiečiai vis s p au
džia JAV-bių vyriausybę Pabal
tijo kraštų bylos reikalu.
Nauji Komiteto nariai

Vis daugiau ir daugiau žy
mių ir įtakingų amerikiečių įsi
jungia į Rezoliucijoms Remti 
Komitetą. Šiomis dienomis įsi
jungė vėl visa eilė. Iš labiau 
žinomų paminėtini: Roger D. 
Branigin, Indianos valstybės gu
bernatorius; Walter Knott, per 
visą kraštą žinomo Knott’s 
Farm (ūkio) savininkas ir ad
ministratorius, žymus ir įtakin
gas politikas ir visuomeninin
kas Kalifornijoje; kongresma
nas Guy Vander Jagt (R.-Mich.); 
ir kit. Amerikiečiai noriai jun
giasi į Lietuvos vadavimo dar
bą. Tai turėtų būti paskatini
mas visiems geros valios lietu
viam šį žygį remti visomis iš
galėmis.
Reikia darbo ranku ir paramos

Rezoliucijoms Remti Komite
tas vadovauja visam šiam rei
kalui nuo žygio pradžios 1961 
metais. Pirmas laimėjimas bu
vo pasiektas kietu ir intensy
viu darbu, pravedant garsiąją 
rezoliuciją (H. Con. Res. 416) 
Lietuvos bylos reikalu JAV-bių 
Kongrese. Pasieksime ir galuti
nį laimėjimą, jei tik visi ir vi
somis išgalėmis prie to darbo 
dėsimės. Tai tikrai konkretus 
darbas kovoje dėl Lietuvos lais
vės. Nė vienas kitas veiksnys 
nėra išėjęs su konkretesniu dar
bu!

Rezoliucijoms Remti Komi
tetui reikia ir darbo rankų ir 
paramos. Visos lietuvių patrio
tinės organizacijos ir jų padali
niai kviečiami paskirti po asme
nį. kuris palaikytų ryšį su Re
zoliucijoms Remti Komiteto va
dovybe ir organizuotų talką ir 
paramą šiam žygiui savo narių 
tarpe ir vietos lietuvių bend
ruomenėje. Visais reikalais ra
šyti: Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, Post Office Box 77z 
48, Los Angeles, California 
90007. IT.

DAYTON OHIO

Daytone, Ohio, lietuviu orga
nizacijų sąryšio iniciatyva ruo
šiamas Pavergtųjų Tautų Savai
tės minėjimas įvyks liepos 21 
d. 11 vai. prie Trijų Kryžių 
šventovės. Jau gautos Ohio gu
bernatoriaus Rhodcs ir Dayto- 
no miesto burmistro Hali pro
klamacijos. Minėjimo kalba 
pasakys Montgomery apskrities 
labdaros direktorius Adam 
Kurpiel.

Šv. Kryžiaus parapijos gegu
žinė bus liepos 28 d. Ein- 
tracht parke. Per daugeli me
tų parapija ruošusi bazarus šie
met turės tik gegužine, kurio
je vietos ir apylinkių lietuviai 
turės progos pabendrauti

Da.vtoną aplankė Manhattan 
kolegijos profesorius kun. dr. 
Vincas Rartuška. kuris dabar 
pakeltas i Associate Professor 
Savo gimines ir pažįstamus lie
tuvius aplankė iš Australijos at-’ 
vykęs Vladas Dumčius.
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M. Palmira. S.MJ

vicepirm. Petras Petrušai-LAVVRENCE, MASS.
tis ir Antanas Gintneris,

parapijos veiklos

AUKOS TAUTOS FONDUI

tautinės kultūros vadovas

Lietuviu Paštininku Sa-

Visi

MAINE
sekmadienį. Piknikas
rugpiueio

Mišios lietuviškai

Dienos programa

sudaro: pirm. Vladas Išganai-

12:00—pietūs
3:30—menine programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti! Pasikvieskite 
ir savo draugus.

velio- 
duktė, 
baigė

liepos 6-7 d. Chicagoje įvy
ko Augsburgo lietimų gimnazi
jos buv. mokytojų ir mokinių 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo virš 120 asmenų, jų tarpe 
buv. mokytojai kan. V. Zaka
rauskas, kun. J. čekavičius, V. 
Chainauskas, Br. Kliorė, J. ir 
P. Lampsaičiai, inž. J. Molo
kas, O. Saulaitienė, P. Skar
džius, P. Songinienė ir P. Vėb-

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčiu metinis piknikas buvo 
birželio 23 parapijos svetainė
je — Palangoje. Buvo suvažia
vę jaunimo iš įvairių kolonijų.

vai. vak. New 
Mali aikštėje, 
ir A r c h gat- 
kalbą pasakys 

lietuviam gerai

11:00—iškilmingos mišios

Smagi iškyla Į Gettysburgą
Birželio 22 ir 23 dienomis 

moksleiviai ateitininkai turėjo 
smagią išvyką, kuri buvo su
ruošta mokslo ir darbo metų 
užbaigimo proga, išvykai vado
vavo V. Muraška. Aplankėme 
Emmitsburge Marijos grota ir 
kryžiaus kelius, įrengtus po at
viru dangumi, kalno papėdėje. 
Žavėjomės Pa. Mėlynaisiais ir 
Tuscarora kalnais. Nakvojome 
apie 80 mylių už Gettysburgo 
Giedrių ūkyje, kur turėjome ir 
Joninių laužą su linksma prog
rama. Miegojome daržinėje ant 
šieno. Sekmadieni kėlėm anks-

Pranciškonai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti šioje metinėje 
šventėje, pabūti su draugais ir pažįstamais, pailsėti atostoįfn 
krašte Maine.

Suvažiavimo banketą — aka
demiją atidarė kun. K. Trima
kas, S.J., pareikšdamas, kad 
“Mes Augsburgo gimnaziją iš- 
sivežėm su savim” ir šiame su
važiavime ją vėl atkuriame ne

Bažnyčios stogas dabar su
tvarkytas, ir vanduo nebesi
skverbia į bažnyčią. Perdeng
tas ir klebonijos senas stogas.

šv. Vardo draugijos piknikas 
bus liepos 14 Palangos vasarvie-

mo vadovas — V. Bilitavičius,

— Dr. Elenai Armanienei, 
Balio centro valdybos vicepir
mininkei, gyvenančiai Baltimo- 
rėje, Md., nuotolis netrukdo 
dirbti visuomeninį darbą, atvyk
ti į Balio centro valdybos po
sėdžius New Yorke kiekvieną 
mėnesį. Ji eina Balio advokatės 
pareigas palikimų bylose. Tai 
pareikalauja daug laiko ir su
sikaupimo, taip pat ir pinigų 
kelionių išlaidom, kurias ji pa
dengia iš savo kišenės. Paliki
mų reikalais jai tenka važinėti 
ir į kitus miestus.

Antras autobusas organizuo
jamas į tėvų pranciškonų pik
niką Kennebunkport, Maine, 
rugpiūčio 4. Kreiptis: Mancevi- 
čius, telef. 754-0555. Autobu-

Nors suvažiavimas buvo 
trumpas, tačiau jame dalyvavu
siųjų jis buvo teigiamai įver
tintas, nes jis atskleidė, kiek 
gero atnešė tremties mokykla 
ir kiek gero jos darbo vai
siais, pasinaudojusieji gali ir tu
ri padaryti lietuvių visuomenei 
išeivijoje. K.T.

— Rūta Kilmonytė -Lee, tele
vizijos ir filmų artistė, vaidins 
pagrindinį vaidmenį Meredith 
Willson muzikalinėje komedi
joje “The Unsinkable Molly 
Brown”. Liepos 22-28 ji vai
dins Kennebunkport, Maine, o 
nuo rugpiūčio 12 Allentown,

— Inž. Jonas Petras Bač- 
kis, gimęs 1941 Buenos Aires, 
Argentinoje, jau keli metai dir
ba automobilių Chrysler fabri
ke ir šiuo laiku yra pasiekęs 
karoserijų projektavimo brai
žybos skyriaus viršininko pos-

— Milda Graužinytė, 
nies Lietuvos atstovo 
Urugvajaus universitete 
architektūros fakulteta.

Suvažiavimą sveikino visa ei
lė negalėjusiųjų jame dalyvau
ti. Jų tarpe ilgametis gimnazi
jos direktorius prof. Ant Va- 
sys (Vasiliauskas), gimnazi
jos inspektorius ir vėlyvesnis 
jos direktorius VI. Viliamas, 
mokytoja P. Orintaitė — Janu
tienė, mokyt. Iz. Bartkus ir ki-

A a.. Alfonso Jurskio pa
minklo pašventinimas. Minint 
dviejų metų mirties sukaktį, už 
a.a. Alfonso Jurskio vėlę ge
dulingos mišios aukojamos lie
pos 27, šeštadienį, 10 vai. ryto 
šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje. Po mišių Prisikėlimo 
kapinėse bus pašventintas pa
minklas, kurio projektą paruo
šė architektas Jonas Mulokas. 
Draugai, pažįstami, kolegos in
žinieriai ir ramovėnai maloniai 
kviečiami dalyvauti pamaldose, 
pašventinime ir priešpiečiuose.

do atstovybė Kanadoje.
Visos LB apylinkės prašomos 

paskubinti surinktų aukų pri- 
siuntimą, o taip pat pagreitin
ti loterijos knygučių bei kitų 
leidinių platinimą. Visiem au
kotojam ir organizacijom, su
linkusiom aukas, reiškiame la
bai nuoširdžią padėką.

Pavergtų tautų savaitės mi
nėjimas Philadelphijoje, šiais 
metais rengiamas liepos 21, 
sekmadienį, 6 
Independence 
tarp Market 
vių. Minėjime 
Philadelphijos
žinomas kongresmanas Richard 
Schweiker. Lietuvių visuomenė 
yra prašoma gausiai atsilankyti 
į šį minėjimą. Pageidaujama, 
kad moterys dalyvautų pasipuo
šusios tautiniais drabužiais.

sus buv. gimnazijos mokytojus 
bei mokinius, tiek gyvus, tiek 
mirusius. Buvo ypač prisimin
ti mirusieji mokytojai: dr. A. 
Šapoka, inž. Lenkevičius ir p. 
Leškys.

Suvažiavimą rengė A. Balčiū
nas, T. Janulaitis, A. Ostraus
kas, S. Šatienė (Gedminaitė), 
Gr. Talandienė (Jasinevičiūtė), 
kun. K Trimakas, S. J., ir E. 
Valančienė (Repeikaitė).

200 dol. iš LB Bridgeport, 
Conn., apylinkės.

157 doL iš LB Putnam, Con-

AUKOS JUNGTINIAM 
FINANSŲ KOMITETUI

Iš LB apylinkių ir kitų orga
nizacijų:

890 dol. iš LB Patersono N. 
J., apylinkės per A. šaulį.

551.86 dol. iš Worcester, L. 
organizacijų tarybos per P. Mo-

numeruoti. Knyga bus išleista 
šių metu rudeni, švenčiant 50

Dienos programa
11:00

Pamokslas — kun. dr. J. Vaišnora.

Parapijos piknikas bus rug
piūčio 11 d. Palangoj. Dabar 
jau platinamos laimėjimų kny
gutės.

CYO, jaunimo organizacija, 
kuri ilgokai neveikė, dabar vėl 
atgaivino savo veiklą 
šaukti susirinkimus.

jungos CV, kuri buvo nutaru
si išleisti Lietuvos pašto, tele
grafo, telefono ir radijo tar
nautojų atsiminimus, praneša, 
kad knvga jau paruošta spaus
dinimui. Ji bus apie 500 pusi, 
didumo ir bus daug nuotraukų. 
Ją galima iš anksto užsipre-

100 dol. iš LB Omahos, Nebr. 
apylinkės per ižd. S. Petrulį.

— Lietuvių foto archyvas 
jau gavo pirmąsias skaidres 
skelbiamam spalvotų skaidrių 
konkursui. Tuo pačiu primena
ma, kad lietuviai fotografai iš
naudotų vasaros atostogas skai
drių fotografavimui. Vėliau ga
lėtų prisiųsti skaidrių kon
kursui. Konkursas baigiasi rug
sėjo 15. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis į Algirdą Grp 
gaitį, 2081 Plainfield Drive, 
Dės Plaines, Illinois, 60018. Te
lefonas 296-3809.

NEKALTAI PR. MARIJOS SESERŲ SODYBOJE 
PUTNAM, CONNECTICUT

dino: Rimvydas ir Živilė Tarno- v. _ !tovyk!« pnnebunkpor-
shunai iki 200 dol., Chicagos Pripildytame abu autobusus. te, kun prasideda rugpiūčio 4 
Aukšt. Lit Mokykla iki 308.94 JM' d- DJ*
a.a. Igno Bražionio atm. įn. iki 
300 dol., Vacius Prižgintas ir 
šeima iki 310 dol., LB New Yor- 
ko I-ji apylinkė iki 125 dol., 
a.a. prof. Stepono Kolupailos 
atm. įn. iki 175 dol., a. a. Mor
tos Bratėnienės atm. įn. iki 
635 dol., Antanas Zaura iki 300 
dol., veter. gyd. Anicetas Gri
galiūnas iki 1000 dol., Juozas 
ir Antanina Liutkoniai iki 200 
dol., Pranas Kupmskas iki 800 
dol., a.a. Izidoriaus Miliaus atm.
įn. iki 200 dol., Liudas ir Ka
zė Biknevičiai iki 400 dol., a. 
a. vysk. Kazimiero Paltaroko at- 
min. įn. iki 370 dol. ir Nežino
mo Lietuvos Kario įnašas iki 

JF K-to valdyba ir TF 1931.80 dol.

metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį. Rašyti: A. Gintne
ris. 3221 W. 61 St, Chicago, 
III. 60629.

Birželio 16 per lietuviškas 
mišias prel. Pr. Juras prisimi
nė baisųjį birželį, kaip bolševi
kai vykdė išvežimus iš Lietu
vos.

MIC, svečias iš Romos 
12:30 — pietūs, pramogos

Matulaičio Namų apžiūrėjimas 
4:00 — 25-tosios Mergaičių Stovyklos užbai 

gimo programa
Būreli* Philadelphijos jau n. moksleivių at
eitininkų prie Žuvusių karių paminklo Get
tysburgo karių kapinėse.

ir dabarties ryžtu dirbti visuo
meninėje veikloje.

Iškilmes sumaniai pravedė 
adv. Alg. Ostrauskas. Jis pa
kvietė ilgametį gimnazijos 
kapelioną kan. V. Zakarauską 
sukalbėti invokaciją. Kanaunin
kas visų vardu pareiškė: “Jei 
užmirštume tave, Lietuva, ir 
mūsų brolius kankinius, tebūna 
užmiršta mūsų dešinė. Teprilim- 
pa mūsų liežuvis prie mūsų go
murio, jei neminėtume tave, Tė
vyne — Lietuva, jei nelaiky
tume Lietuvos mūsų linksmy
bės pradžia...”

Pagrindinę kalbą pasakė Br.

Kazys Žilėnas, sekr. Juozas Gry
bauskas, moterų vadovė K. Ko- 
datienė, jūros šaulių atstovas 
— Mykolas Maksvytis, jauni-

VVORCESTER, MASS.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 28.

Nuvažiavę į pikniką, galėsi
te pasigrožėti arkivyskupo J. 
Matulaičio vardo senelių na
mais. Seselių autobusas visą lai
ką važinės iš vienuolyno į se
nelių namus.

Norintieji važiuoti, kreipki
tės: Watkins, telef. PL 6-0356. 
Arba: J. Miliauskas, telef. 755- 
1894. Autobusas išvažiuos nuo 
Šv. Kazimiero bažnyčios.

Fondo atstovybė Vak. Vokieti
joje per iždininką Stepą Vykin
tą — Povilavičių. Didesnes su
mas aukojo: po 300 DM An
tanas Barkauskas ir Stasys Mo
tuzas ir dr. P. Karvelis —100 
DM. 1,300 dol. — Tautos Fon-

Gausūs mokslo diplomais 
metai, šiais mokslo metais vi
sa eilė Philadelphijos ir jos a- 
pylinkių akademinio jaunimo 
baigė kolegijas ir įsigijo aukš
tojo mokslo laipsnius. Inžinie
rius Gediminas Skučas baigė 
mediciną Hahnemann Medical 
kolegijoje. Valentinas Raugas 
Newark State kolegijoje įsigijo 
magistro laipsnį (Master in Li- 
beral Arts).. Jonas Stiklorius, 
Jr. gavo ekonomijos mokslų 
magistro laipsnį (Master in Bu
siness Administration) iš Uni- 
versity of Pennsylvania Whar- 
ton School ir pradėjo dirbti 

ti, išklausėme mišias ir vyko- kaip biržos agentas (stock bro
me į Gettysburgą. Čia aplankė
me visas mūšių žymiąsias vie
tas ir paminklus. Iš aukšto 
bokšto stebėjome Gettysburgo 
apylinkes ir buv. prezidento D. 
Eisenhowerio ūkį. Dienos bu
vo gražios, nuotaika puikiau
sia.

Grįžome kiek pavargę, bet 
smagūs. Dėkingi V. Muraškai 
už puikų vadovavimą, p. Gied
riui už malonų priėmimą ir mū
sų globėjams už suorganiza- 

IR. .. sas išvažiuos nuo Šv. Kazamie- vilną tokios puikios pramogos^
New Jersey LB apygardos vai- T Dabar visi ruošiamės i moks-dybos, bet iš New Jersey Ame- Tuo pačiu laiku yiasus padt- ro bažnyčios 
rikos Lietuvių Tarybos.

Krokys (Krakauskas), nušvies
damas Augsburgo gimnazijos 
reikšmę.

Mokytojai buvo apdovanoti 
lietuviškomis knygomis ir tau
tinėms austomis juostelėmis. 
Mokytojų vardu žodį tarė Br. 
Kliorė. Jis paraškė, kad dabar, 
po tiek metų, galima geriau su
prasti ir gimnazijoj atlikto dar
bo prasmę, ir joj ugdytos dva
sios brangumą.

Meninėj programoj kiekvie
ną mokytoją nuotaikingai ap
dainavo grafiabalsių drieagie- 
čių kvintetas: Gr. Cibavičienė, 
V. Kleinienė (Karosaitė), A. Paš- 
kuvienė (Lopetaitė), L Radie- 
nė (Pietuškaitė) ir I. Raudonie
nė (Bričkutė). Akordeonu jas 
lydėjo Vyt Cibavičius, o hu
moristinius komentarus skai
tė R. Jautokienė (Kerelytė). Ku
pletus sukūrė R. Fabijonienė 
(Dabulevičiūtė). Grojant Bur- 
ny Burns orkestrui, solo padai
navo J. Nakutavičius.

Liepos 7 d. lietuvių tėvų jė
zuitų koplyčioje kun. K. Trima
kas, S. J., aukojo mišias už vi-

kuh. Jonas Borevičius, S. J., 
sporto ir šaudymo vadovas — 
Stasys Bernotavičius. Centro 
valdybos posėdžiuose sprendžia
muoju balsu dalyvauja ir są
jungos garbės nariai gen. Ka
zys Musteikis, gen. prof. Stasys 
Dirmantas, adv. Rapolas Skipi-

— Liet. Šaulių Sąį. Tremt. 
centro valdybą trejiem metam

LIETUVIŲ FONDO NARIAI

Birželio mėn. į Liet. Fondo 
narių eiles įstojo: 221 dol. — 
šaulio majoro Jono Šimkaus 
atm. įn.; po 200 dol.: Domas ir 
Ona Valčiai, a.a. kun. dr. Juo
zo Vailokaičio atm. įn., a. a. 
kun. Vytauto Demikio atm. 
įn., a.a. Norberto Adomkaičio 
atm. įn.; 180 dol. a.a. Rolando 
Kauno atm. įn. Po 100: a.a. Jo
no Vailokaičio atm. įn., X (pa
vardės prašė neskelbti), Leo
poldas Mūrelis, Vytautas ir Ele
na Vidugiriai, a.a. prof. Juozo 
Tonkūno atm. įn., a. a. muzi
ko Antano Virbicko atm. įn., 
Peter Shut, Titas Dūda, Kazys 

neetieut apylinkės per seserį ir Valerija Valeikai, Motiejus ir 
Ona Mockapetriai, a.a. Onos Ju
cienės atm. įn., F. Mykolas ir 
Kotryna Graudžiai, Jurgis Mi
kalonis, a.a. Juozo ir Uršulės 

1000 dol. buvo gauta ne iš Kubilių atm. įnašas.

Philadelphijos ir jos apylin
kių lietuvių visuomenė džiau
giasi šių jaunuolių laimėjimais, 
sveikina juos ir linki geriausios 
sėkmės taikant įgytas žinias gy
venime. Tegu šių jaunuolių 
darbštumas ir pasiryžimas bū
na pavyzdžiu bei paskatinimu 

jaun. ateitininkai prie Marijos grotos Emmitsburge, Md. jaunesnei kartai.

ker) vienoje Wall Street fir
moje, New Yorke. Milda Melni- 
kaitė gavo bibliotekos mokslo 
(Library Science) magistro laips
nį su aukštu įvertinimu iš 
Drexel Institute of Technolo
gy ir yra pakviesta į mokslų 
garbės draugiją (honorary fra- 
ternity). Philadelphia College of 
Textiles and Sciences baigė 
Nardis Antanaitis B.S. (Bache- 
lor of Science) laipsniu teksti
lės inžinerijoje. Valerija Dide- 
lytė baigė Pierce Junior kolegi
ją. Vygintas Mitalas baigė 
Drexel Institute of Technology 
su pasižymėjimais (first ho- 
nors) ir gavo ekonomijos moks
lų (Business Administration) B. 
S. laipsnį. Algimantas Mor
kūnas baigė Technical Institute 
of Temple University. Jurgis 
Petronis gavo B. S. laipsnį me
chaninėje inžinerijoje iš Uni
versity of Pennsylvania. Algi
mantas Šuopys baigė Ycungs- 
town University su B. S. laips
niu matematikoje
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TOPLACE

SOUTH BOSTON SAVINOS BANKYOUR AD
CANCEL OR CHANGE

Tti : GL2-2923

SERVICEKATES: 85 single. $7 deuble occu-

Wxtte/CaU

($14) 582-6711

RESORTS

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

f
AUDRONĖ

Visi mielai kviečiami atvykti!

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
VI SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVA ar USSR

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKANAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL ACENCY,

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE

MOUNTAIN HIGH LODGE

JUOKELIAI

SCHALLER& WEBER

is 
to

HE 
Dl 
IN

HE 
DU 
Ml 
OR 
PO

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

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mase. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC
■Mg- iš WKOX, Fnumngham, Masa 

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte 
WHIL -1430 kil. Medford, Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

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

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

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

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

HU
PR

Smagi ekskursija Lake George. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų 
Blue Water vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti 
vykstant i Kanadą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway 
Exit 24, j Northway 87 iki Lake George Viilage; iš ten 9N keliu 7 myl. j 
šiaure. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manot, Diamond Point, N.Y. 
Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

"Praying Hands" 
by Albrecht Dūrer

i universal'
• FUNERAL aUPEL,tNC. •
į 52nd Street at laxin^on Aranva

Ray Kerbelis, Dir.
PL 3-5300

.ufe. DEXTER PARK
Rl PHARMACY K|

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

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

WE DELTVER 
Mlchigan 2-4130

Persiškas anekdotas
Sode vaikščiojo graži mote

ris. Pro šalį ėjo jauhuolis. Jis 
pamatė ją ir sako:

— Tuojau ateinu pas tave! 
---- Ak tu, nedorėli!— sušu- 
Čia juk nėra Įėjimo. Nebent ap
eitum sodą iš šiaurinės pusės., 
ko ji. — Kaip gi tu čia ateisi?

ALYTAUS GIMNAZIJOS 
JUBILIEJUS 

(atkelta iš 6 psl.)

Man and His World '68

b Montmal. Canada

PET1T PARIS MOTEL
A Family Piace

1© minutes to Montreal Canada 
Very sfce double rooms $10 
Cafl 514 - 429-7383 ask for 

MRS. AMOMB

A restaurant of Continental atmo- 
sphere, cocktail lounge, Viennese 
music, air conditioned VIENNESE 
COACH Route 25, Jericho Tumpike 
Syosset, N.Y. WAlnut 1-2380, 9873. 
Your Hosts, Thure Johansson, Russ 
Lundstrum

The new CAROUSEL Motei 470 N. 
Brigantine Avė., Brigantine N. J. 
Atlantic City areas outstanding 
oceanfront family motei. Special 
family rates and accommodations. 
Private beach, pool, golf privileges, 
piayground. 5 min. to Atlantic City. 
Free brochure. Phone 609 - 266-7481

THE FLYING FI6H Seafood Res- 
taurant open 7 days a week Lunch 
12-3 Dinner 5-10 Sundays 12-10 — 
East Lake Drive Mūni-Piano Baa 
Nightly across from Airport Mon- 
tauk — your hosts Terry and Joe 
McCuUy call 516-668-2920

OOMEBTIC APPUANCES 
We repair Etectrical Appliances 

' AB -Wbrk Guaranteed
No Job too Big or too Small 

CaH 899-9395 *

XMA8 Trėe *arm: 184 aeres. 
60.000 šhaped. pruned Scotcfe pine 
trees; 8.000, ready for this Xmas 
season. (Wffl sėli in ąuantity loto). 
Fhrm has ponds, spring fed 
streams. Ideal for hunting Ą fish- 
ing lodge or boys camp. Has large 
farm type home, located near Low- 
viUe, N.Y. Sale price $35.000. WU1 
cany mortgage. Call or write P. J. 
Chavastle. 299 Clinton St., Water- 
town, N.Y. 482-2851. Alexandria 
Bay cn Clamont NE9-6586, Dexter, 
N.Y. Mr. Charles Lamon.

REDMONO FUNERAL HOME
For Integrity Dependability 
Ethics

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

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

Call Personnel Department 
782-5552

CYPRESS OUTDOOR 
SWIMMING POOL

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

852 JAMA1CA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-0788

Cosmetic Sa Iešme n 
Wanted

Soul Sister and Soul Brothers 
Creation 

SINGLETON.
. COSMETICS
Call after 3 PM 

926-0908

PARK CREST CATERt?."’ 
1710 University Avenue 
Bronx, New York 10453

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

at your Service

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

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

ask for Mr. Tony Ruggiero

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Finished Basements for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

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

CAR SIMONIZING 
$9.95

WH1LE YOU WAIT 
Expert vvorkers

By appointment —■. Call 493-9171 
We wili dorate $1.00 to any Catho- 
lic Charity with this Ad. -

MAI0ST0NE MARINA, 
3 Ml HARBOR

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

!? 
į

460 West Broadway. South Boston Massachusetts 

“Kur tūkstančiai taupo milijonus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD 
President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000.000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% taupomus pinigus.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A. Ū S E L I S 

Garantuotas laikrodžių taisymas
■ Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio Įvairūs laik

rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENB — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y

Geriausiai paTsėsrt per atostogas garsiame CAPE COD 
kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje

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

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik* 10:30 ryto

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 060 kilocyclee 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

AUG6CIAUSIOS KOKYBRS PRODUKTAI

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

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

Laisvės 2iburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
Fld banga. Vedėjai: Antanas Mažei- 
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS- 
Vedėjas 

STEP. MLNKUS 
WLYN —1360 kUocydet 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p^j.

LIETUVIŠKŲ MELiODUŲ 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGOM AVICIU8 

WBMI-FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: 249 - 4502
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 pjk

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
62 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

Tel. 563-2754 
Sekmadieniais 12XX) iki 12:30 v. p^,

maldos, mirusių alytiškių pri
siminimas, vainiko prie Lais
vės paminklo padėjimas, aka
demija, literatūrinė — vokalinė 
dalis ir banketas. Vieta: Jauni
mo Centras Chicagoje.

Dėl suvažiavimo programos 
prašomi pasisakyti visi buv. A- 
lytaus gimnazijos mokiniai, ypa
tingai ne Chicagoje gyvenantie
ji, rašant-šiuo adresu: E. Juk
nevičienė, 8741 S. Albany Av., 
Chicago, m. Telefonas: GA 4- 
9442. Alytiškis

K« norėtu skMbth Darbininko

(Licensea by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street
• BALTI MORE, M D. 1900 Fleet Street__
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ....
o CH1CAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue .....
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue .
• FARMINGDALE, N J. — Freewood Aeres ____
o HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė........
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street ....
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue
• NEWARK, NJ. — 250 Market Street---------------
o NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue_____ :
o PHILADELPHIA, PA___ 631 W. Girard Avenue
o RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue___
e ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue __
• 80. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway__
e SOUTH RIVER, NJ. — 46 WMtehead Avenue 
a 8YRACUSE, N.Y. 13204 — 515 MarceMus Street

- 1152 Deutz Avenue .

Tel. (212)581-6590
(212)581-7729

5-1654 
2-4240 
7-6465
5- 0700
6- 2818
1- 0696

365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216

5-6363 
5-6550
2- 2452 
4-1540 
9-4507

381-8997 
. 232-2942 
AN 8-1120 
CL 7-6320 

. 475-9746

Kelionei ir TV uflcandiiat — knuųnai, {vairtagĮrios aoteos, liatuviiic* duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
TR 9-3047

A8 4-3210
343-8118

Franktln •©.. L.I.: 991 Hempstead Tp*e. — 437-7677
FteąMngoi 41*06 Maln «mt — Hl 5-2552 

JmkMm HotgMs: 02-10 37th Avenue — DE 5-1154

914-454-1070

336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400
(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo
šali vieta poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi
nos su virtuvėm. Modemiški miegami kambariai su asme
niškom voniom; maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti 
žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap
linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti 
kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba 
sustoti pernakvoti. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: 
PRANAS LEIKA, Athd, N.Y. 12810; tel. (518) NA 3-5750

ATOSTOGOS PRANCIŠKOJ 
SODYBOJE 

Kcnnebunkport, Maine
Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę 

kuri šiemet veiks nuo birželio .28. Pigios kainos, geras 
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.
• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyklą, 
kuri prasidės birželio 28 ir tęsis iki liepos 26. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas.
• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kcnnebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 28 d. (207) 967-2771



KJ.Š.

pasiruošime, jis buvo ir yra 
glaudžiai Įsijungęs Į lietuvių

kreipia dėmesį į nardymo spor
to šaką.

Jo tėvai gyvena Bostono a- 
pylinkėje ir bostoniečiams yra

GL 5-7068
GL 2-6916

Redakcija___ _____  GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923

L.M.K.F. New Yorko klubo nauja valdyba. Sėdi H k.: M. Ulėnienė, v. Butkienė, M. Virbickienė, M. KregMie- 
pirm., E. Slruolenė. Nuotr. L. Tamoteičio.

AO'KMO
Aktorė Aldona Eretaitė lie

pos 23 iš Chicagos grįžta į New 
Yorką.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor- 
ke, išvyko atostogų.

Kun. Albinas Bielskis, Šilu
vos Marijos lietuvių parapijos 
klebonas iš Mayzeville, Pa., vyk
damas į Kunigų Vienybės sei
mą, sustojo New Yorke ir lan
kėsi Darbininko redakcijoje. Jį 
palydėjo kun. Algimantas Bort- 
kovičius iš Mahanoy City, Pa.

fe

Kun. A.Bortkevičius

DARBININKAS 1968 m., Ii«po* 17 d., nr. 50

Tėv. Jonas Borevičtus, S. J^ 
naujasis Jaunimo centro direk
torius Chicagoje, lankėsi Dar
bininko redakcijoje, palydėtas 
kun. J. Pragulbicko. čia susipa
žino su pranciškonų planuoja
mu Kultūros židiniu. Paklaus
tas apie Jaunimo centro svar
biausius rūpesčius, atsakė, kad 
visas dėmesys skiriamas pasta
to praplėtimui. Jaunimo cent
ras yra lietuviškosios veiklos 
Chicagoje pastogė. Tokia nori
ma išlaikyti ir ateityje. Tėv. J. 
Borevičius yra atvykęs į Eli- 
zabeth, N. J., kur šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijoje pava
duoja atostogaujančius kuni
gus. Elizabethe bus iki liepos 
pabaigos.

Vytautas Vebeliūnas, Lito 
banko direktorius, buvo išvy
kęs tarnybos reikalais į Dalias, 
Texas. Grįžęs nuo liepos 12 
pradėjo atostogas. Į darbą grįž
ta liepos 29. Jei yra svarbūs 
reikalai, skambinti į Lito rašti
nę, iš kur informacija bus per- 
duota. ■ -

Paulius Jurkus, Darbininko 
redakcijos narys, pradėjo va
saros atostogas.

Atlanto rajono skautai ir 
skautės iš New Y’orko, Bosto
no, Worcesterio, Waterburio, 
Hartfordo, Philadelphijos ir Ro- 
chesterio sveikina tėvelius ir 
Lietuvių Bendruomenę iš penk
tosios tautinės stovyklos.

PAIEŠK0MI

Antanaitis, Antanas, Jurgio 
ir Barboros sūnus, gim. Pavi- 
daujo km., Tauragės apsk.

Bagdonas, Jonas ir Pranas, . 
broliai, Simono ir Johanas Bar- 
tašytės sūnūs, gim. Paežerių 
km., Skaudvilės vi., Tauragės 
apsk-

Bakšys, Jonas, kil. iš Anta- 
pušinės km., Viduklės vi., Ra
seinių apsk., gim. 1910 mt., į 
JAV-bes atvykęs 1950-1951 m.

Bartašius, Jonas, Simono sū
nus, gim. Ezeliškių km., Skaud
vilės vL, Tauragės apsk.

Bartašius, Juozas, sūnus Juo
zo, gim. Ezeliškių km., Skaud
vilės vL, Tauragės apsk.

Glebavičius, Juozas, Mykolo 
sūnus.

Klivečka, Jonas, Jono sūnus, 
gim. 1914 m. JAV-se, gyveno 
Vilniuj, vėliau Panevėžyje, din
go 1950 metais.

Kundrišiūnas, Jonas (Klun- 
chen, John), gim. Upeliškių 
km., Vabalninku par., Biržų a., 
gyvenęs Cliffside Park, N. J.

Laurutytės, brolių Igno ir 
Tadeušo dukterys, Lietuvos o- 
kupacijos pasėkoje atsidūru- 
sios Vakaruose, ieškomos pali
kimo reikalu.

šimkevičiūtė, Vanda, Vlado 
duktė, iš Šilalės.

Valevičiūtė, iš Kretingos, 
žekas, Petras, ir jo brolis, gi

mę Šilagaliu km., Panevėžio pa- 
rap., turėjo seserį Kotryną že- 
kaitę-Klivečldenę, seni ateiviai, 
gyvenę Chicagoje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of 
Lithuania.

41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Šiemet suėjo 35 metai nuo 
Dariaus ir Girėno skridimo į 
Lietuvą, ši sukaktis bus iškil
mingai minima šeštadienį, lie
pos 20, 3 vai. popiet, prie Da
riaus ir Girėno paminklo, Li- 
thuanica Sąuare, Union Avė. 
ir South 2nd Street, Brook- 
lyn, New York.

Programą praves muzikas Al
girdas Kačanauskas. Invokaciją 
skaitys kun. Pranas Geisčiūnas. 
Himnus giedos solistė Louise 
Senken. Kalbės: Maironio šeš
tadieninės mokyklos vedėjas 
Alfonsas Samušis; anglų kalba
— adv. Steponas Briedis; Mo
terų Vienybės pirmininkė And- 
riusienė; Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje iždininkė E. Mi- 
kužiutė; atstovas iš Dariaus-Gi
rėno posto; organizacijų ir jau
nimo vienetų pirmininkai. Pra
nešimus darvs komiteto nariai
— Bronė Spūdienė ir Petras J. 
Montvila.

Nuoširdžiai kviečiame patrio
tines draugijas bei vienetus su 
vėliavomis, taip pat ir paski
rus asmenis dalyvauti minėji
mo iškilmėse.

Prie paminklo bus padėta gė
lių. Dalvvavimas nemokamas. 
Visu laukiame.
Dariaus ir Girėno Paminklo 

Statymo Komitetas, 
Brooklyn. N.Y.

Montelloje.

ROM
ŽINIOS

South Bostono Lietuvių Pili®, 
čių Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks liepos 18, ketvirta
dienį, 8 vai. vak. savų namų 
antrame aukšte, šis susirinki
mas nuo visų ankstesnių bus 
tuo skirtingas, kad jame drau
gijos pirmininkas Stanley Dre- 
vinskas penkiem nariam ar na
rėm, dalyvaujantiem susirinki
me, įteiks staigmeną. Be to, 
susirinkime dalyvaus elevato
riaus statybos architektas —in
žinierius E. Manomaitis ir pla
čiau paaiškins visą statybos ei
gą-

Kęstutis Mikias ir Bethpage švietimo tarybos pirm. Lee Hilton

Angelų Karalienės parapi
jos piknikas praėjusį sekmadie
ni buvo aštuoniasdešimtasis iš 
eilės. Esant gražiam orui, žmo
nių susirinko mažiau negu 
anksčiau. Bet visų nuotaika bu
vo gera. Pelno gauta virš 2000 
dolerių. Dovanas po 100 dol. 
laimėjo S. Reilly ir Konstanci
ja Savičiūnieuė; po 50 dol. — 
John Bosaz, Barbara Smith, Ro
žė Kasper, Schneider; po 25 
dol. — Marcijona Francesonie- 
nė, Julija Bugenis, Paul Gro- 
nowski, Betty Poniatowski. Ke
letas asmenų laimėjo smulkes
nių dovanų daiktais.

"Lietuvos atsiminimų" va
landos radijo pikniko, kuris į- 
vyks rugpjūčio 4 Plattdeutsche tos tarybos viceprezidentu. Kęs- 
parke, programoje taip pat da- tučio Miklo išrinkimą į tas svar- 
lyvaus solistai Louise Senken- 
Sinkevičienė, Liudas Stukas, pa
lydint muz. Alg. Kačanauskui, 
o taip pat ir Dviejų Mamyčių 
ir Dviejų Dukryčių kvartetas.

Inž. Kęstutis Mikias, JAV Laisvės Žiburio radijas šį sek- 
LB tarybos narys ir Pasaulio madienį, liepos 21, duos repor- 
Liet Bendruomenės centro v- tažą iš ką tik pasibaigusios 
bos ryšininkas prie Vliko vai- skautų tautinės stovyklos, 
dybos, yra veiklus ir amerikie
čių visuomeniniame gyvenime. 
Pereitą pavasarį buvo išrinktas 
trijų metų kadencijai į Long 
Island 21 distrikto amerikie
čių valstybinių mokyklų švie
timo tarybą (Board of Educa-

Kun. Rapolas Krasauskas, 
renkąs istorinę medžiagą Vati
kano archyvuose, atvyko į JV. 
Trumpam sustojęs New Yorke, 
šią savaitę išvyksta į Putnam, 
Conn. Ten dalyvaus Kunigų 
Vienybės seime. Yra pramatęs 
palikti Putname keletą mėne
sių ir baigti rašyti Nekaltai 
pradėtos Marijos seserų kon
gregacijos istoriją.

Skautų autobusas iš stovyk
los į New Yorką grįžta lie
pos 21. sekmadienį, tarp 11:30 
ir 1 vaL dienos metu. Sustoji
mo vieta — Jamaica Avė. ir 
Woodhaven Blvd. kampas;

Vincas ir Ona Dovydaičiai, 
Darbininko skaitytojai iš Broo
klyno. apie du mėnesius lankė
si JAV vakarinėse valstijose. 
Aplankė gimines, draugus bei 
žvmesnes Ramiojo vandenyno 
pakraščio vietoves. Liepos 10 
grįžo i savo namus, Ridgewood, 
New York.

Organizuojama ekskursija au
tobusu į Montrealį rugpjūčio 
30 — rugsėjo 2. Darbininko or
ganizuojama ekskursija aplan
kys pasaulinę parodą ir apylin
kės šventoves. Kelionė, nak
vynės ir patarnavimas autobu
su vietoje vienam asmeniui kai- vo 9 kuopos. Malda prisiminti 
nuo j a 52 dol. Norį turėti privą- mirę nariai: Constance Mack iš 
tų kambarį vienam asmeniui, Bayonnės, Joseph Balazas iŠ 
moka 60 dol. Tos pačios kai- Kearny. 
nos vykstantiem iš Elizabetho, 
Newark ir kitų New Jersey vie
tų. Išvykstama nuo pranciško
nu vienuolyno Brooklyne rug
pjūčio 30. penktadienį, 5 vai. 
popiet. Grįžtama rugsėjo 2 d.
vakarą. Vietas rezervuoti iš Great Necko, Helen Kulber iš 
anksto. Kreiptis į Darbininko Brooklyno ir šių eilučių auto- 
adnrinistraciją: 910 Willough- rius. Nubalsuota įdėti j seimo 
bv Avė.. Brooklvn, N.Y; 11221. leidini viso puslapio sveikini- 
Telef. GL 2-2923, vakarais GL mą. Miss Helen Shields iš Phi- 
5-7068. ladetphijos kalbėjo apie patį

PLEČIAMAS ADELAIDĖS 
LIETUVIŲ MUZIEJUS

Pietų Australijoje Adelaidės 
lietuviai prie savo salės specia
lų priestatą paskyrė lietuviš
kam muziejui. Muziejus priklau
so Lietuvių Bendruomenei, jam 
vadovauja Jonas Vanagas. Mu
ziejus plečiamas ir gausinamas 
lietuviaiseksponatais.^.

Vladas Dumčius

Adelaidėje kas antri metai 
vyksta tarptautiniai festivaliai 
Panašaus festivalio proga Aus
tralijos valstybinio muziejaus 
direktorius apsilankė lietuvių 
muziejuje ir įtraukė jį į bendrą 
sąrašą, kuriame sužymėtos tu
ristam lankytinos vietos. Tokiu 
būdu susidarė galimybė su lie- 
tuviška kultūra supažindinti 
platesnes australų ir kitataučių 
mases.

Šiuo metu iš Adelaidės į JAV 
atvyko Vladas Dumčius. Svar
biausias jo kelionės tikslas — 
surinkti kuo daugiau lietuviškų 
eksponatų Adelaidės lietuvių 
muziejui. Organizacijos ir pri
vatūs asmenys prašomi paauko
ti lietuviškų juostų, gintaro iš
dirbinių, medžio drožinių, pa
veikslų. Eksponatus galima pa
likti Darbininko redakcijoje ar
ba pasiųsti PLB pirmininkui 
Juozui Bačiūnų! Sodus, Michi- 
gan. Iš ten eksponatai bus per
siunčiami Adelaidės lietuvių 
muziejui.

Rimas Manomaitis

NAUJAS ARCHITEKTAS

Rimas Manomaitis, gimęs 
1943 metais kovo 11 d. Kau
ne, dipl. inž. Eugenijaus ir Ire
nos Manomaičių sūnus, gegu
žės 31 dieną baigė Rhode Is- 
ląnd School of Design ir įgijo 
architektūros bakalauro laips
nį.

Architektas Rimas, prieš įsto
damas į paskutinę mokyklą,

vyčiu seimą ir kvietė visus da- Bostono Techni
kos mokyklą, 1961 m. Bostone

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Newark, N J. — New Yorko Ji yra rengimo ko- vasarine meno mokvk
miteto pirmininke. Centro vai- 4 metų vasarinę meno mokyk 
dybos pirmininkas Alexander 
Wesey prisiminė birželio tragiš
kus Įvykius.

Spalio 26 Bayonnėje numaty
ta surengti šokius su kabareti
ne programa. Sudarytas komi
tetas: Ann Mitchell, Loretta mu architektūrinių elemen- 
Stukas, Dorothy Dutkus ir An- tll fotografavimu. Šiam tikslui 
thony Kober savo namuose turi įsiren-

ir New Jersey apskrities susi
rinkimas buvo birželio 2, sek
madienį, Robert Treat viešbuty
je. šeimininkais buvo Paterso- 
no 61 kuopa.

Susirinkimą sušaukė pirm. 
Larry Janonis, maldą sukalbė
jo kun. Petras žemeikis. Per
skaitytas praeito susirinkimo 
protokolas. Padaryti įvairūs 
pranešimai. Susirinkime dalyva-

Ją ir 1963 m. Wentworth In
stitutą, įgydamas Associate of 
Structural Engineering.

Dabar dirba Bostone Whit- 
man Architektų Co. ir giliai do
misi architektūriniu modeliavi-

Pavergtų tautų savaitės pro
ga pamaldos New Yorke buvo 
šv. Patriko katedroj liepos 14. 
Mišias laikė msgr. Belą Var
gas. Pamokslą apie pavergtus 
rytų Europos kraštus pasakė

tion). Šiemet liepos 2 jis buvo pre£ jonas Balkūnas. žmonių 
išrinktas 1968 ir 1969 metam buvo artipi|nė

katedra. Vėliavom teleista sto- 
bias ir atsakomingas pareigas “bobinčiuje”. Lietuvos vė- 
paminėjo vietos radijas ir visa liavos nebuvo.
didžioji Long Island spauda, į- 
dėdama plačius aprašymus su 
nuotraukomis.

Dorothy Dutkus pasveikino 
visus 61 kuopos vardu. Kun. P. 
žemeikis kalbėjo apie Šiluvos 
Mariją.
Į vyčių metinį seimą delega

tais išrinkta: Nancy Kober iš

Kalbėta apie rezoliucijas, ku- specialią laboratoriją. Jis ar- 
rios numatytos pasiūlyti vyčių ateityje yra užsibrėžęs
metiniame seime. Newarko 29 tęsti studijas ir siekti aukštes- 
kuopa pranešė, kad spalio 12 n*° mo^slo laipsnio.
rengia šokius šv. Jurgio salė- ® aus savo profesiniame 
je.

Baigiant maldą sukalbėjo - - -
kun. Žemeikis, sugiedotas vyčių saJūdi yPatin^ai
himnas. Kitas susirinkimas bus 
rugsėjo 15 Katalikų centre 
Kearny, N J. šeimininkais bus 
90 kuopa.

Susirinkę nuoširdžiai dėkoja pažįstami, .kaip lietuviai visuo- 
Dorothy Dutkus ir visai Pater- menininkai ir savo specialybės 
zono kuopai už malonų priėmi- sumanūs iniciatoriai.
mą. F.V.

1968 m. rugpiūčio 4, sekmadienį
visi keliai veda į

“LIETUV OS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO VALANDOS PIKNIKĄ 

rengiamą didžiojo New Yorko lietuviams 
PI.ATTDELTTSCHE PARKE

1132 Hempstead Turnpike, Franklin Square, Long Island, N. Y 

Programoje iškiliosios lietuvaitės rinkimas
Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. šokiai 5 vai. Įėjimas 
$1.50. Piknikas įvyks bet kokiam orui esant! Veiks Dar
bininko spaudos kioskas su lietuviškos muzikos plokšte
lėmis ir knygomis. Visus nuoširdžiai kviečiame!

Dr. Jokūbas <1. Štokas, Dir.

Kaip nuvažiuoti: nutomobiliu imti Cross Island Parkway į Hemp- 
stcad ir Jamaika Tnmpike; arba vien® iš dviejų — Franklin Avė. 
arba Nassau Blvd. iš Southern State Parkway | Hempstead ir Ja- 
maica Tumpike. Parkas yra 2 mylios nuo Eelmont Park Track. 
arti Renken Boulevard.

i
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Atitaisymas. Michigano gu
bernatoriaus George Romney 
skautų tautinės stovyklos pro
ga išleistą proklamaciją įteikė 
ne pats gubernatorius, kaip 
Darbininko nr. 49 psl. 3 po 
nuotrauka buvo parašyta, bet 
jo pavaduotojas William Milli- 
ken.

Paieškomas Karolis Rymo* 
nis, brolis Cicilijos Rymonytės. 
Ieško Valentinas Beividas, Rua 
Oswaldo Cruz, 1005 Sau Caeta- 
no Do Sul, Sao Paulo. Brazil. 
Ieškomasis, atrodo, kad bus se
nas emigrantas ir gyvenęs New 
Yorko apylinkėj ar Chicago. III.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 28. Autobusas išeina sek
madienį 6 v. ryto, nuo pran
ciškonų vienuolyno. 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyno. 6:30 su
stoja prie Shalins Funeral 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
10 dolerių. įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Regist
ruotis Darbininko administraci
joje GL 2-2923. vakarais GL 
5-7068. pas M. Salinskienę — 
VI 7-4499.

NAUJAUSI ii Europos ir vie< 
tiniai Tr. ir kt. radijo nuo ma
žiausio iki stereo. Rašomos ir 
skaičiavimo mašinėlės, spalvo
tos ir kt. Zenith TV. Puikiausi 
tapė recorderiai (nuo 65 dol.) 
ir 1.1. Klauskite katalogu: J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N.Y., Tel. (516) 757-
0055.

Atostogos Kanadoje
70 mylių nuo Montrealio, 

Laurentian kalnuose, prie gra
žaus didelio smėlėto ežero, iš
nuomojami vasarnamiai. Pui
ki vieta poilsiui, taip pat gera 
proga aplankyti Expo 1968. 
Prašome užsisakyti iš anksto 
adresu: A. Gaurys. 7 7 30 
Broadway St. La Šalie, Mont- 
real 32. Que. Canada. Tel. 366- 
8528.


