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seimo atstovai ir svečiai!
AMERIKOS JUODIEJI KRIKŠČIONYS 
siekia, kad juodosios bažnyčios virstu centrais, kurie 
žadintu juodųjų rasinę-nacionalinę sąmonę

10 CENTŲ

Čekoslovakijos parlamentas sutarties
Netvirtino ir partijos komitetas, nes sutartis išgauta prievar
ta ir kėsinasi į Čekoslovakijos nepriklausomybę. Tebereika- 
lauja kariuomenę atitraukti

Čekoslovakijos ‘delegacija’, Maskva parlamentui. Po disku- 
prezidentas Svoboda ir parti- sijų parlamentas pripažino, kad 
jos vadas Dubčekas bei kiti, susitarimas išgautas prievartos 
grįžo į Prahą ir rugpiūčio 27 keltu, kad invazija nelegali, ir 
pranešė apie jų susitarimą su atsisakė susitarimą tvirtinti.

Maskvoje Sovietų ir Čekoslo- 
,vakijos„“derybos” rugpiūčio 
23-26 baigtos pareiškimu, kurio 
tiesioginė prasmė pridengta ne 
aiškios prasmės žodžiais. Ta
čiau sovietinė praktika padeda 
suprasti tikrą reikšmę tų neaiš
kių žodžių. (Tokių kaip: “laiki
nis penkių socialistinių valsty
bių kariuomenės Įvedimas Į 
Čekoslovakijos teritoriją”). Bū
tent:

— Svoboda, Dubčekas ir net 
vidaus reikalų ministeris (ku
rie prieš kelias dienas Sovietų 
buvo apšaukti “išdavikais”) 
pasilieka valdžioje.

— Sovietų kariuomenė pasi
lieka Čekoslovakijoje 
sieną nuo Vokietijos.

— Čekoslovakijos vyriausybė 
išima Sovietų agresijos klausi
mą iš Saugumo Tarybos.

•vadovybę Maskvai ištikimų 
^‘konservatyvių” komunistų.
' Čekoslovakijoje tas pareiški
mas vertinamas kaip “kompro
misas artimas kapituliacijai”. 
Ir N.Y. Times vertina kaip “po
litinę kapituliaciją”, bet guo
džia, kad bent laisvių sapnas 
tarp čekoslovakų nedings.

Pareiškimas reiškia ne tik Če
koslovakijos kapituliaciją, bet 
ir Jungtinių Tautų.

LIETUVOS VYČIAI dėl Čeko- 
Slovakijos

Lietuvos Vyčių 55 konvenci
ja Philadelphijoje rugpiūčio 22- 
25 pasveikino prezidentą ir pa
reiškė paramą jo Vietnamo po
litikai. Konvencija griežtai pa
smerkė Sovietų veiklą Čekoslo
vakijoje; tai rodo, koki nenuo
širdūs ir klastingi Sovietų pa
reiškimai apie pasaulio taiką ir 
koegzistenciją. Konvencija taip 
pat skatino prezidentą duoti ei
gą Kongreso priimtai rezoliuci
jai H. Con. Rs. 416 ir neatidė
liojant kelti Baltijos valstybių 
klausimą Jungtinėse Tautose.

pagal

Mases apie bombardavimą Vietname
Kai kandidatai į prezidentus 

lenktyniuoja dėl nuolaidų ko
munistam Vietname, masės ki
taip galvoja. Pagal Louis Har
ris anketas tik 24 proc. amen-

kiečių už bombardavimo su
stabdymą, 61 proc. prieš; 27 
proč. už komunistų Įtraukimą Į 
P. Vietnamo koaliciją, 52 proc. 
prieš.

sižada kontroliuoti spaudos lais-

Pasižada Įjungti Į partijos

Kodėl Svoboda

Atsišaukimas į LBJ

t

Čekoslovakija n u s i 1 en- 
kė prieš smurtą, nes derybos 
Maskvoje buvo kalinių derybos 
su kalintojais. Prezidentas 
bodą susilaukė 
iš savo 
rado, kuriais

bodą susilaukė tikros paramos 
iš savo tautos: išdavikų neatsi
rado, kuriais pasinaudotų Mas
kva; jaunimas puikiai organiza
vo pasipriešinimą, kuriame žu
vo apie 50, sužeistų 200; vyriau
sybės nariai buvo gerai pasi-

N.Y. Times rugpiūčio 
dėjo skelbimą — 
šaukimą i prezidentą 
na” ryšium su 
ja į Čekoslovakiją. Primenamos 
Sovietų panašios invazijos i Bal
tijos valstybes, Vengriją, ir 
Prezidentas prašomas imtis eko
nominių ir diplomatinių prie
monių pašalinti okupacijai iš 
Čekoslovakijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos ir kitų rytų bei 
vidurio Europos okupuotų kraš-

Asimiliacija ar separatizmas?

Amerikos negrų sąjūdyje il
gą laiką reiškėsi kova dėl “pi
lietinių teisių”. Sąjūdį rėmė ir 
baltieji (ne visi) ir ypačiai įvai
rių tikėjimų bažnyčios (Jew- 
ish Press rašė, kad žydai gau
siausiai jį rėmė pinigais), ši 
sąjūdžio kryptis sutarė su sie
kimais tos baltųjų srovės, kuri 
siekė juoduosius įlieti į baltųjų 
srovę ir asimiliuoti, šios srovės 
pionierius tarp pačių negrų bu
vo ir dr. M. L. King.

Prieš metus prasiveržė tarp 
juodųjų kitas sąjūdis — Netv
arko suvažiavime viešumon iš
ėjo “juodoji jėga” su priešin
gais siekimais — su separatiz
mo nuo baltųjų siekimais, su 
reikalavimais^, kad juodieji iš
laikytų savo kultūrą, atgai
vintų savo istoriją, kurtų savo 
ūkinio ir kultūrinio gyvenimo 
židinius skyrium nuo baltųjų. 
“Juodojoj jėgoj” tebeina vi
daus kovos dėl įtakos. Vadai 
kinta vienas po kito. Kaip toli 
šis separatizmo, autonomizmo 
sąjūdis išsilies, kiek jis apims 
mases — dar nežinia. Baltųjų 
spauda, kuri buvo rėmus “pi
lietinių teisių sąjūdį, juodosios 
jėgos sąjūdį pasmerkė, o kai 
kuri apšaukė antisemitizmu. 
Tačiau “juodosios jėgos” šūkiai 
randa atgarsio tarp juodųjų, 
kurie yra krikščioniškųjų baž
nyčių nariai.
Separaciįos ženklai tarp juodi
ję krikščionių

Pagal U. S. News and W. Re- 
port (rugp. 26) daugiau kaip 
2 mil. juodųjų Amerikoje pri
klauso krikščionių bažnyčiom. 
Tarp jų juodųjų katalikų yra 
800,000 — maždaug apie 2 
proc. visų Amerikos katalikų. 
Kiti daugumas priklauso pro
testantiškom bažnyčiom. Tarp su rusais; nuo tautinės kalbos, 
60,000 katalikų kunigų tik 170 praeities kėlimo, nuo bažnyčių 
yra juodieji, o vyskupas tėra atlietuvinimo. Buvo ir tarp be
tik vienas — augziliaras.

Prieš metus susiorganizavo 
“Juodųjų dvasininkų tautinė ta
ryba”. Ji sakos turinti 700 na
rių. Jos vykdomasis direkto
rius kun. J. Metz aiškino, kad 
juodoji sąmonė kyla ir juodo
ji bažnyčia turi būti karinga 
teisingumo ir žmogaus vertin
gumo gynėja tarp juodųjų. Juo
dosios krikščionių bažnyčios tu
ri būti centrai, kurie jungtų 
juoduosius, žadintų jų dvasią ir 
sukurtų juodąją naciją.

Kaip juodojo žmogaus gynė
jai juodosios bažnyčios atstovai 
ima reikalauti, kad juoduosius 
krikščionis aptarnautų juodieji

dvasininkai; kad “juodoji kul
tūra” būtų Įtraukta į bažnyti
nę liturgiją. — O “Martyno 
Lutherio Kingo vardo pasaulie
čių juodųjų katalikų lyga” 
ėmė kelti mintį, kad Kingas 
būtų kanonizuotas; kad negrų 
rajonuose bažnyčiose surenka
mi pinigai būtų kontroliuoja
mi juodųjų dvasininkų ir eitų 
juodųjų reikalam. Detroite vadi 
narnos “Kristaus bažnyčios 
kongregacijos” šventovė jau 
pavadinta “Juodosios Madonos 
šventovė”, kurioje paveikslas 
30 pėdų aukščio Mariją vaiz
duoja juodosios spalvos. — 
Susidarė ir “National Black Sis- 
ters” — katalikės juodosios 
vienuolės. — Chicagoje juoda
sis kunigas Clements pareiškė, 
kad negrų rajono mokyklos, 
kuriom vadovauja baltasis, tu
ri būti vadovaujamos juodojo 
ir baltosios seserys — moky
tojos turi būti šio juodojo mo
kyklos vedėjo kontrolėje^ —I 
katalikų hierarchiją kreiptasi, 
kad daugiau juodųjų kunigų 
būtų paskirta i svarbias admi
nistracines vietas; kad prie A- 
Įmerikos vyskupų konferenci
jos būtų sudarytas juodųjų va
dovaujamas skyrius rasiniam 
įvykiam tirti.

Baltę j u pritarimas ar 
opozicija?

Kiekvienas sąjūdis savo pra
džioje eina į ekstremizmą — 
kitaip jis ir nebūtų pastebėtas. 
Bet savo esme juodųjų sąjūdis 
lietuviui gali būti suprantamas 
kaip logiška įvykių raida. Pa
našią raidą pergyveno lietuvių 
tauta 19 amžiuje. Tautinis lietu
vių atgimimas prasidėjo nuo o- 
pozicijos siekimam lietuvius 
asimiliuoti su lenkais, 'paskiau

sybės nariai buvo gerai 
skirstė pareigom — 
kaip kaliniai į Maskvą 
tis”, dalis buvo 
goslaviją atsidurti

kva “derė
ję pro Ju- 
Vakaruose

je agresiją.
Opinijos paramos 

iš komunistinės Rumunijos bei 
Jugoslavijos, kuriom Sovietai 
taip pat ėmė grasinti ir kurios 
ėmė mobilizuotis, kad ginklu 
pasipriešintų. Moralinės para
mos susilaukė iš Vakarų komu
nistų.

Atsišaukimą paskelbė “Lap
kričio 13” organizavęs ‘Com- 
mittee to Restore Lithuania’s 
Independence’.

Skaitytojai kviečiami atsišau
kimą iškirpti, pasirašyti ir pa
siųsti Prezidentui. Kad Darbi
ninko skaitytojai galėtų pada- 

pat, dėl technikinę kliū
čių atsišaukimą Darbininke te 
galėsim pakartoti kitam nr.

Vlikas dėl Čekoslovakijos
Vliko vicepirmininko J. Au

dėno pranešimu, Vlikas pasiun
tė telegramas JAV, Prancūzi
jos, Anglijos ir Vokietijos 
spaudos agentūrom ir JAV di
džiajai spaudai. Telegramose 
buvo apeliuojama į laisvąsias 
vyriausybes reikalauti, kad So
vietų kariuomenė pasitrauktų 
iš Čekoslovakijos, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Vengrijos, Len
kijos; nutraukti ūkinius bei di
plomatinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga, kol Sovietų kariuome
nė nebus atitraukta iš okupuo
tų rytų bei vidurio Europos 
kraštų, kol

valstybėm laisvai ir nepriklau
somai veikti.

Vliko siūlymą nutraukti dip
lomatinius santykius suminėjo 
New Yorko “Daily News” ve
damajame rugpiūčio 23 ir pri
dėjo pastabą: “Bet kiek laisvo
jo pasaulio valstybių įvykdys 
tą sveikos nuovokos reikalavi
mą?”

Vliko pirmininkas dr. K. J. 
Valiūnas pasiuntė taip pat te 
legramą JT gen. sękr. U Thant 
su ta pačia sugestija, kad rei
kalautų iš Sovietų pasitraukti

tom iš okupuotų kraštų Europoje.
je. Valstybės departamentas ra
do reikalo tokius aiškinimus 
paneigti.

O šen. McCarthy pareiški
mas, jog agresija prieš Čekos
lovakiją nesąs “svarbus įvykis” 

Tik pavėlinta parama ir tik pakenkė ne tik pačiam McCar
thy, bet buvo nemalonus visai 
Amerikos tautai, nes parodė, 
kokio politinio bei moralinio 
galvojimo žmonės yra kandida
tai į Amerikos prezidentus.
Pažymėtina, kad pirmoji vals- 

pildomais pareiškimais: kad ji tybė, kuri prieš agresiją 
nesiima kitokią priemonių kaip reagavo, buvo Afrikos valstybė 
tik per J. Tautas; kad agresija — Kongo, kuri atšaukė savo 
prieš Čekoslovakiją nekliudys studentus iš agresiją vykdžiu- 
tartis toliau dėl nusiginklavi- šių valstybių. Pažymėtina taip 

su pat, kad pasmerkti agresiją 
susilaikė 

valstybė, kurios atstovai dau
giausia yra prikalbėję apie mo
ralę tautų santykiuose — In
dija (taip pat Pakistanas ir Ai
ži ras).

bos, nes tik rugpiūčio 23 buvo 
sušauktas Saugumo Tarybos po
sėdis.

Amerikos politinė parama bu-

mo ir santykių gerinimo
Sovietais. Prancūzijos laikraštis Saugumo Taryboje 
Le Monde paleido net aiškini
mą, kad Amerika ir Sovietai 
šiuo žygiu prieš Čekoslovakiją 
tęsia pasidalinimą Įtakų sferom, 
numatytom Jaltos konferencijo-

DIDYSIS PLB III-jo SEIMO KONCERTAS - LINCOLN IM

nebus leista NIXONAS PIRMAUJA

Louis Haitis anketa rugpiū
čio 24 rado, kad Nizonas per
sveria visus kitus kandidatus i 
prezidentus. Nixonas prieš H. 
Humphrey -—40:34, Nixonas 
prieš McCarthy — 41:35, Neo
nas prieš LBJ — 42:36.

— Prancūzija rugpiūčio 24 
H susprogdino pirmą vandenilinę 
□ bombą. Jos pajėgumas esąs 
4 kaip 10 0 Hiroshimos tipo

— Nixonas, spėjama, jei bus 
išrinktas Į prezidentus, numa- 
tąs valstybės sekr. T. Dewey ar 
Scrantoną, iždo sekretorium Da- 
vid Rockefellerį.

— Šen. McCarthy jau pasi
skelbė ir savo vyriausybę, jei 
jis bus išrinktas. Valstybės se- 

| kretorium numato šen. Fui- 
brightą, atstovu į J. Tautas 
Mrs. M. L. King.

tuvių kunigų, norinčių asimi
liuotis su lenkų kultūra, kaip 
dabar atsiranda norinčių asimi
liuotis su anglosaksų kultūra. 
Bet tada persvėrė lietuvių pat
riotinė kryptis tarp kunigų. Pa
naši kryptis reiškėsi ir čia, A- 
merikoje, tarp pirmosios lietu
vių ateivių bangos — kure sa
vas bažnyčias su savais kuni
gais, sava kalba.

Gal būt, panašios kultūrinės 
nacionalinės ar net rasinės są
monės atsiranda tarp juodųjų 
Amerikos krikščionių. Tik jų 
sąjūdžiui bažnytinės sąlygos 
yra palankesnės. Po Vatikano 
susirinkimo iš naujo buvo išpo
puliarinta dvasia — individua
lizuoti pastoraciją pagal vietos 
gyventojų sąlygas, jų kalbą ir 
jų kultūrą.

Žinoma, šiai dvasiai esama 
ir opozicijos, kuri Vatikano su
sirinkimo dvasią mėgina iš
kreipti ir bažnyčias paversti 
valstybinėm bažnyčiom — kad 
anglosaksiškuose kraštuose įsi
galėtų bažnyčiose valstybinė 
anglų kalba, prancūziškuose pa
našiai prancūzų kalba ir t.t.

Istorinės sąlygos buvo pa
lankios JAV, kad katalikų hie
rarchijoje dominuoti airiai, kaip 
Vatikane tarp kardinolų domi
navo italai. Tačiau laikai keičia
si. {domų pavyzdį parodė nau
jasis New Yorko arkivyskupas 
Cooke, paskirdamas Harleme 
juodąjį kleboną. Tai esąs pir
mas toks atsitikimas arkivysku
pijoje.

Raida gali būti palanki juo
dajai bažnyčiai, jei jos atstovai 
patys nesustos pusiaukelėje.

\TER RUGSĖJO 1, SEKMADIENĮ. Bilietai filharmonijos kasoje rugsėjo 1 parduo
dami iki 9 v.v. — Plačiau žiur. skelbimą 8 psl.
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Bronius Liubfoas. “50 metųmo žygius — be galo rimtas 
klausimas... Jei BendTOOme-

lietuvių Bendruomenės atsto
vai turėtų turėti lemiamą Žo
dį”. — “Valiuko vadovaujamas 
Rezoliucijų komitetas eina gė

Atsakymai, kuriuos tenka iš naujo priminti
*r ^3S nepadaryta (2)

vo davę jubiliejiniam metam 
švęsti, atsakydami į Darbinin
ko anketą, ktoisiahfią: i. to
kiais fygiais sustiprintume ko
vą dėl Lietuvos laisvės, 2. su- 
stiprintume Čia esančių, lietu
vių, ypačiai jaunimo, tautinę 
savigarbą, 3. laimėtume gyve
namo krašto nelietuviškai kal
bančių asmenų bei institucijų 
dėmesį bei paramą Lietuvos 
laisvės idėjai. Ištraukas iš at
sakymų pratęsime.

Antanas Ua»janauaka»-“Steig- 
ti lietuvių demokratų ir res
publikonų. partijas”.

Jurgis Gimbutas, “Ruošti Lie
tuvos švenčių ir istorinių įvy
kių minėjimus su gera progra
ma ne sau, o kitataučiam, ang
lų kalba, jiems gerai žinomo-

Vytautas Vofertas. Kreipė 
dėmesį į principus, kurie turi 
persunkti mūsų veiklą: “teisę 
ir hnoniškmną”. — “Kas šian
dien ragina nusišiepti okupan
tui ir pasigailėjimo prašyti, 
mums bruka sunkią ligą”. — 
“lietuviškųjų parapijų nutautė
jimas yra didelė kaltė ir nelai
mė. šio svarbaus jubiliejaus 
proga dvasiškija turi drįsti pa
dėtį suprasti ir ją paremti, o ty
lėjimas ir klausimo nelietimas 
mus artina prie vergo nuotai
kų”.

Stasys Baridukas. “Dera vi
siems pagrindiniams vienetams 
tuojau pat sėsti svarstyti in- 

.... formacinės tarnybos galimy
bes, kad dar prieš sukaktį ji 
galėtų pradėti veikti”.

A.R. “Belieka stengtis, kad 
iki 1968 metų Lietuvos byla at
sidurtų Jungtinėse Tautose”.— 
“Reikia gauti parašus žymiau
sių pasaulio asmenybių petici
jai ir ją išsiuntinėti Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui

“Labai pasitarnautų jungtinis 
informacijos Mūras, kurto nuro
dytų medžiagą” svetimiesiem 
apie Lietuvą. — “Kreiptis įšv. 
Tėvą,' kad visame, pasauly ku
rią nors 1968 m. dieną skirtų 
maldos diena už parsekiojamus 
beltiečius”. — “Keletui dienų 
ar savaičių išnuomoti laivą su 
radio siųstuvu. Juo įplaukus į 
tarptautinius vandenis, duoti 
sukaktuvines transliacijas Esti
jon, Latvijon, Lietuvon”. To- 
kis sensacingesnis būdas su
stiprintų jaunimo savigarbą.
..Antanas Razma. Mažint veiks
nių skaičių, fondų, organizaci
jų, laikraščių, kad darbas būtų 
koncentruotas.

G.C.C. Prašyti pašto departa
mentą pašto ženklo; iškalti auk
so medalį nusipelniusiam ko
voje.

Juozas Kojelis. “Įtakingų a- 
merikiečių ir krašto institucijų 
įjungimas į Lietuvos laisvini-

je 50 metų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį 
švęsime trypdami vietoje”.

Stasy* Santvūriik. “Aš neti
kėjau ir metikiu, kad harmoni
jos idealą galėtų pasiekti pen
kiolika partijų... kurios ir sa
vo gretose jau dūsta. Veikiau 
tą padarys Lietuvių Bendruo
menė, ta mūsų partijų parti
ja”.

Antanas Musteikis. “Stiprin
dami Lituanus žurnalo pastan
gas; išleisdami angliškąją lietu
vių enciklopediją; verždamtesi
specialistais į valstybės depar-

jas, ypatingai į kolegijas; griau
dami komunistinius it šovinis-

mokratinėm negerovėm’*, pa
tarnausime laisvės reikalui.

ir tt” — “Jaunimo tautinei 
savigarbai nėra kito kelio kaip 
tėvų idealizmas”. — “Iki 1968 
metą vasario 16 neturi likti nė 
vienos lietuviu šeimos ar —

S10
_ , stoviFondo ar kokio ki- _ ____

to fondo nariu”. — “Visom pa
vergtom tautom leisti politinį 
savaitraštį anglų kalba”. ‘

Indrė Damušytė. “Branges-
nis būdas, žinoma, įsigyti Tob- 
byist’, kurio vienintelis tikslas 
būtų triukšmą kelti Washing- 
tone dėl Lietuvos ir rytų Euro
pos laisvės”, “per mokslinius 
suvažiavimus, per studentų 
(tarptautines) konferencijas iš
keikime Lietuvos laisvės reika-

1968 m., rvgpKHSo 28 d., nr. 56

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vięta maloniai praleisti laiką. Į čia vietos lietuviai sueiga pasikal- 
Mti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji 1 Waterbury, sustoję 
sutiks saviški. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
VVaterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai Žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, N J. 07104.
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Ltetifros hiygos, be
tiek mokyklinio vadovėlio, kiek 
modernai suprasto ne roman
tišku nacionalizmu su svariu 
lietuvių tautos vertingumu pa
grįsto istoriško veikalo. Reikia 
šių laikų Pietario su šių dienų 
jaunimui suprantamu * Algiman
tu’.”

Jonas Grinius. “Kleisti nepri- 
kaušo nyk roto Ltetu-

manęs eiti ir UėtavoB ėheiklo- 
pedijos leidėjas Į. Kapočius,

štiihanyta lituanistinė encikto- 
jfe&ja anglų k- atliktų infc«-- 
mūrinį vaidmenį mokslinėse 
sferose” (galas kitam nr.).

GMĖlTiMI PAGALBĄ* Nenusimink, kausi paetffcą- DęM Mukti vaistai 
nuo fMBšatisnn, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Oeksnio mosite, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama ūbf. Kreiptis: Royal Products. North 

' Sta.» P.O. Box 9112, Nevrark, N-J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 WiUoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, , .

J. B. SHALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*Vray Sta.), Weodhaveti, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

PABALTiBčIAi LONDONO 
SOVIETŲ SĄJUNGOS 

PARODOJE
Rugpiūao 6-24 Londone su

rengtoje Sovietų Sąjungos 
prekybos ir pramonės parodoje 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai pa
skirti specialūs skyriai. Sovie
tų šiuose kraštuose įsitaisytoji 
pramonė rodoma taip, kad nė
ra abejonės, jog visos šios pa
rodos tikslas ne prekybinis, o 
politinis: parodos rengėjai ne 
tiek stengias susirasti rinkų ro- 
domiem gaminiam, kiek įtikin- 

Vhku) kad bolševizmas žavingas 
ir kad bolševikinės Rusijos už
grobti kraštai esą laimingesni, 
negu betkada...

Londono dienraštis DAILY 
.. MAIL parodos atidarymo die

ną štai kaip pasisakė apie Bal
tijos kraštus, rodomus toje pa
rodoje:

— Jūsų paveikslas su vadi
namaisiais rusų manekenais iš
kalbingai primena žmogaus at
minties ribotumą. Prieš 30 
metų šios merginos būtų va
dinamos iatvaitėmis, lietuvaitė
mis, estaitėmis. Kas gi šian
dien beprisimena šiuos anks
čiau nepriklausomus kraštus, 
kuriuos karo metu prarijo Ru
sijos monolitas?

— Tuo tarpu jų visiškos ne
priklausomybės reikalavimas 
yra teisėlesnis už ispanų pre
tenzijas į Gibraltarą. Jų tinka
mumas pilietinei r nepriklauso
mybei yra daug. ^kh^izdesnis 
už daugelį naujai iškilusių, bet 
daug mažiau gyvenimiškų vals
tybių, kurios šiandien taip gar
siai yra atstovaujamos Jungti-

_• ko- 
“Cent- 
ne (te-

nių Tautų Organizacijoje

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

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4333.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, 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. ModerrusKa 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumu Avė., Brooklyn, N.Y. lxzo6; 
teL 277-5604.________________________________________________________ _

SIMONŠON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, VVm. H. Sūuon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01101st Avenue Ozone Fark,N.Y. ....

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TA1N, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vedinamas. >

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 bOth Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (2112) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11366 (516) FR 8-0303.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų {staigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių' (Ineome Taxj pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti loto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgevvood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

KAIP DAŽNAI LANKOMI KINO TEATRAI LIETUVOJE
Skelbdama šūkį “Menas pri

klauso liaudžiai”, komunistinė 
valdžia Lietuvoj sudėjo nema
ža pastangų ir kino filmų rody
mui išpopuliarinti ne tik mies
tuose, bet ir kaimuose. Pasto
viųjų kino teatrų skaičius, tie
sa, nežymiai padidintas, bet 
prie jų prisidėjo ir kilnojamie
ji įrengimai, su kuriais filmų 
rodytojai važinėja ir į kaimus. 
Rezultatai, tačiau, pasirodo toli

žuose miestuose ir kaimuose 
filmų rodytojai turėjo tik apie 
vieną milijoną žiūrovų. O ten 
visdėlto buvo apie 60,000 sean
sų. Vidutiniškas žiūrovų skai
čius seanse turėjo būti apie sep
tyniolika ...

Filmai rodomi daugiausia ru
siški, su lietuviškais parašais. 
Tik apie 20 filmų per metus 
lietuviškai įgarsina. Lietuviškų 
meninių filmų pasirodo tik vie
nas kitas per metus, bet ir juos 
rodant žiūrovai dar niekur “nę- 
išlaužė durų”. Daugiau verži
mosi būna i filmus iš Vakarų, 
bet nebūtinai į geresniuosius.

J. Buračo sukaktis
Liepos 8 d. 70 metų amžiaus 

susilaukė dailininkas Jonas Bu- 
račas. Kai laikraščio atstovas 
sukakties išvakarėse nuvyko jo 
aplankyti, tai nerado namie:

pabaigęs prieš porą metų pra
dėtą paveiksią “Nemuno posū
kis prie Balbieriškio”.

lą... reikia supažindinti kita
taučius su nelaisve rytų Euro
poje, nes yra nemaža tokių, ku
rie niekados nesusidūrė su ne
laisve”.

čmtarė Iva&iene. “Reikėtų 
daugelį sukakties punktų ruoš
ti drauge su latviais ir estais.” 
— “Jubiliejaus proga derėtų, 
kad Baltijos tautų diplomatai 
suruoštų J.T. atstovams priėmi
mą, sūjūngjant su aukšto me
ninio lygio baltiečių koncertu”, stambius —. skaičius pasklai- vieną kino teatrą skirti tik ge- jės mokykloje, Taikomosios ir

- 1 ■■ ■ ~— ■ džius, paaiškėja, kad žiūrovų ribtos filmams. Bet abejoja, ar MotoĘjVMB dėtes institute,
esama skysta, tš trijų milijonų gaus tą gferą filmą tiek, kad jų nMta (firba prie Kau-
gyventojų, atskyrus mažus vai- pakaktų. Nesitiki, kad geri fil- rūmų toto dai-
kus ir paliegėlius, turi būti apie mai bos galima po ilgesnį lai- mėgėjų mo
dų milijonai potencialių kino ką rodyt: ar bus kas žiūri? O (ET .T A)
žiūrovų. Jeigu kinuose per J—
metus apsilankė tik penki mi
lijonai, tai išeina, kad viduti
niškai pusė potencialių žiūrovų 
buvo trijuose seansuose per

baigė Kaune 1924 m. 1929 - 
1930 studijavo Paryžiuj. Savo 
kūrinių skaičiuoja apie tris 
tūkstančius. Daugiausia dėmesio

ir Meno (68/24):
“Praėjusiais metais respubli

kos kino teatruose įvyko apie < 
100,000 seansų. Juose tarybi
nius ir užsienio šalių filmus ma- Prieš keletą metų rodyto “Tar- 
tė 5 milijonai žiūrovų”. zano” dar niekas nenurungė..

Tuos — iš pirmo žvilgsnio Yra sumanymas bent Vilniuje me tedtoitofite, vidurinėje dai- 
stambius —

džiams. Po karo iki 1951 dir-

tur.
— Atrodo, kad jiems niekas 

nebesimpatizuoja dėl dviejų 
priežasčių. Jie tapo prislėgta 
mažuma komunistinėje valsty
bėje, o be to, jų klaida buvo, 
kad gimė šiaurinėje Europoje.

— Jeigu jie būtų buvę pra
ryti JAV ar Pietų Afrikos, jei
gu jie būtų afrikiečiai ar azijie
čiai, tai jiems netrūktų balsin
gos profesionalų protestuotojų 
paramos, o Jungtinių Tautų Or- 
ganizac. posėdžių salės skam
bėtų nuo rezoliucijų, skelbian
čių jų teisę į laisvę...

"Birutė" Palangoje
Palangoje įrengtas naujas 

restoranas “Birutė”, apie kurį 
jau esą kalbama “ne mažiau, 
kaip apie Šeduvos malūną”. 
Mat, ir čia patalpos meninin
kų išpuoštos senoviškos išvaiz-

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

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

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

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 108-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

84 G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodbaven, N.Y. 11421, VI8-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Paptgfntom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namas Het. skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
fOr Weddžngs and PArtiėe. Home-made Bologna.

8UPERIOR P1ECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. VOtetmės meiRtegos jlteų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

Vilniaus rhokslę škademijoje
Vilniuje esančios mokslų a- 

. kademijos šiemet išleistieji
mokslo darbai (serija B — che
mija, technika, geografija, seri
ja C — biologija) visi atspaus
dinti rasų kalba. Tik straipsnių 
gale pridėtos trumpos santrau
kos lietuvių ir anglų kalbomis.
Kronikos žinios pateiktos lietu- metus, o kita puse tik dviejuo- Traką), išaugęs iki 10,006 gy- atostogą tttota vykti į vadina- 
vilkai ir rusiškai. Ir iei buvo 100,000 seansų, ventoją skalsaus, pasigenda rū- mas “darito ir poilsio” stovyk-

Si mokslų akademija, popu- seanse vidutiniškai sėdėjo pintojų, kurie palaikytų tą Ub. Apie pustrečio tūkstančio 
lianai vadinama Lietuvos, o ofi- apie 50 žiūrovų. miestą patrauklų jame gyventi, studentų paakinėti dilbų dvi
šaliai __Lietuvos TSR Moks- Didžiuosiuose Lietuvos mies- nors gamtos sąlygų* gttoa. Vie- deštait dvitją koidtoeą Itokuo-

dažnai keičiant, daugiau filmų 
reikia... (Elta)

jaunšHO vadovybė skelbia stu-

dos papuošalais. didžiajame —
TVO RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich- lange spaiv. ŠUKIO Birutes pa- mond nm, N Y TeL 641_9441 . m i-nož. Krautuvė atidaro kasdien 

veikslas, bare — Birutė su Kęs- nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p p. Gėlės pa- 
tučiu O iŠ VISO ši svetainė pri- siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 

« in.rnrrA-ij o progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai —
menami senovėje OSUSIUS ą- John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

« C* A* VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson Bmrtę . Tik sveSų jau eiles. Heights, n. y. ne 9-6620.
Mat, joj pabuvoti atvyksta ne __________________________________________________________
tik iš įvairių Lietuvos kampe- dovanų siuntiniai 1 Lietuvą — Mes siūlome nepalyginamą patar- 
Ifa: “ja žavfci kitų respublikų OAvtaS- Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
t T— .njT/ m? metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų
ZHloneS , anot liesos Korės- metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pOndentO V. Minioto. O ją Pa- pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išstun- 
langoj dtitor daug (E.) timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį

8 3 5 • ■ - ■ paririnkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau-
netaBouk bamfno 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, 
HL 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90030.

langoj dabar daug... (E.)

bar Lietuvoje esančios organi- teatrų. Jie veikia kasdien, po “Salia — grąžos ežeras, par- prie universiteto bib- nors Trakai jau kadai stengia
mu, tris ar keturis seansus. I- kas. Bet iš tikrąją taip nėra. tibtetos priestato statybos. si būti viena iš turistų lanko-žarijos bei institucijos, nėra sa- du, tns ar keturis seansus. I- kas. Bet iš tikrąją taą> nėra, hotetos priestato rtatybos. si būti vftoaa iš fcufetų lanko-

varankiška akademija, o Sov. mant vidutiniškai tris, vien Visi tentvarie&d žino, eže- Bet kiti, torių stoiaas nemi- miausių vietų. Įstaigos ar įmo-
S-gos Mokslų Akademijos pada- tuose miestuose per metus į- re pavojinga maudytis: jfe gi- nimas (lĖtesa, 1968-145) poMtirti nėiės, tarinčiOB motorvežnnį. 
linys bei pavaldinys. Šiai aka- vyksta 40,000 seansų. Vietų lūs, nėra paplūdimių. Kaftada į darbo brigadas, kurios siun- laiko benziną atsargų sande
demijai uždaviniai skiriami iš tūose teatruose yra po du, tris, čia buvo puikus parkas. Dalis jo čiamos | MNctozus Odesos, Kry- finose. Toks ligoninės sandėlis
Maskvos akademijos, kuri vii- keturis šimtus ar daugiau. Vis-
n'iškę ne tik globoja, bet ir ton- dėlto, jei tos salės ir pustuš-

dabar priklauso Kitimų fabri- mo ir Sevastopolio srityse, ar- buvo užsidegęs. Pasibaigė paly-

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler

tnffluoja. Rusą kalbos primeti
mas yra tik išviršinis smulk
meniško rusų kišimosi į Lie
tuvos mokslininkų darbą požy
mis. (Eita)

tės, — leiskime, vidutiniškai 
seanse būna tik apie šimtą žiū
rovų, tai vistiek per metus juo
se filmų pafiūri maždaug ke
turi milijonai žiūrovų. Tad ma

kui, kita — Lentvario tarybi-
niam ūknri. Parkas dabar ap
verktinai apleistas. Ypač apleis
ta tarybiniam ūkiui priklau
santi jo dalis. Jame ganosi kar
vės, ožkos”... (E.)

ba į Kazachstano sovehozus, ar-: ginti laimingai, nes statinės (į

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

ba ir prie statybą Sibire. Vie
na grupė siunčiama į Estiją, 
viena į rytinės Vokietijos Rue- 
geno salą. Dar kiti — į At
lanto žvejojančius laivus. (Elta)

kurias kaip tik buvo pilamas 
benzinas) nesprogo. Tai sudarė 
progą reikalauti įtaisyti Trakuo
se nors vieną benzino pardavi
mo stotelę ('‘kolonėlę’’). (E.)

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSEUENS — Tel. 497-8065

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas; 
Plaukų dažymas

267 St. Nicbolu Ave^ Ridgewood, N.Y. t



DARBININKAS

J
910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

THE WORKER by FRANCMCAN FATHERS

Žymus kalbėtojas jaunimo demonstracijose New Yorke
— t. ‘

Tev. Daniel Lyons, S J^Tmlbes' apie pažangos priešus

i i

HS1 MjuialAMCRIKĄ, LM ergai* DARBININKĄ Ir LIET. MNIAS

LaBcraNI tvarka REDAKCINE KOMISIJA.

linkini sėkmės daugiau, nei tikimasi
tyvių dalyvių ,pastangom. Gaila, 
kad įspūdžius ėmė apkartintigoję. Pora dienų prieš seimą re

dakciją pradėjo lankyti daly- po šventės pątięs šokių šven- 
viai iš Australijos, Brazilijos, tės komiteto pareiškimas spau- 
Europos. f *

Sveikinam visus atvykstan- dybai, o savo* ruožtu valdybos 
čius atstovus bei svečius. Pa- į 
garbos žodžius tariam seimo ir to pareiškimas reikalus atvaiz-

"^ 'Lfettivių Bendruomenės sei
mo metu jaunimo sekcija orga
nizuoja laisvės motorkedą. 
Masė automobilių su plakatais 
pervažiuos New Yorką ir nu
vyks į Flushing Meadovs par
ką, kur buvusiam New Yorko 
valstybės paviljone bus atski
ros iškilmės. Tos iškilmės bus 
rugpiū&o 31, šeštadienį, apie 
3 vai. popiet

šiose iškilmėse kalbą paša- 5 kanale pradėjo televizijos 
kyti sutiko pasaulinio garso as
menybė — Tėvas Daniel Ly
ons, SJ-, kuris yra žinomas ne 
tik Amerikoje, bet ir Azijoje 
bei Afrikoje. Jis yra kovotojas

kolektyviniame veikale — Dan- 
ger on the Left ir Fifty Years: 
the USSR vs. the USA. Be to, 
jis yra pagelbinis redakto
rius Human Events, redakcijos 
patarėjas Washington Report. 
Jis turi visoje Amerikoje girdi
mą radijo programą ir šiemet

necticut kalbėtojų sąrašuose. tinių šokių grupės. Jom vado-
Laisvės manifestacijoje bend- vauja Jadvyga Matulaitienė, 

rą programą atliks Bostono, Tai bus lyg mažoji tautinių šo-
New Yorko ir Waterburio tau- kių šventė.

Ižkilmię programa bus rug- 
piūčio 31, šeštadienį, 3 vai. po
piet Flushing Meadows parke, 
buvusioj pasaulinės parodos 
aikštėje, New Yorko valstybės 

paviljone. A.S.

doje su kaltinimais centro val- 

pareiškimas, kad anas komite-

duoja tendencingai Šokių šven
tės komitetas buvo sudarytas 
centro valdybos. Jai turėjo bū
ti skirta ir komiteto apyskaita. 
0 jeigu atsirado nesusiprati
mai tarp komiteto ir centro val
dybos, jiem aiškinti ir spręsti 
yra įstatuose numatytas garbės 
teismas. Ar ne labiau būtų pa
sitarnauta bendruomenei ir tie-

jo pramogų rengėjam, kurių į- 
dėto pasiaukojimo pakankamai 
niekas neįvertins. Pats seimas 
jau tars neabejotinai padėkos 
žodžius tiem, kurie per visą 
penkmetį rodė darbo ir pasiau
kojimo bendruomenės reikalui. 
Ir norim tikėti, kad trečiasis 
seimas bus vaisingesnis, nei 
įspūdį buvo iš anksto sudarę 
kritiški atsiliepimai ar spaudo- sai garbės teismo kelias nei 
je ar šalia jos.

' Tarp kritiškų pastabų buvo 
rodoma, kad seimas nuskandin
tas tarp gausių prajnogų; kad 
iš anksto neparodyta nei visuo
menei nei gal atstovam proble
mą kurios paryškintų politinę 
seimo rolę kovoje dėl laisvės. 
O to kaip tik reikia šiais lais
vės kovos metais. Buvo taip 
pat nurodoma, kad problemom 
svarstyti, atstovų pasisakymam 
palikta labai nedaug laiko.

Buvo ir kitos rūšies kritiškų 
pastabų — apkartimo dėl at
stovų skyrimo. Tai lietė JAV, 
kuriose net paties seimo rengi
mo komiteto vykdomasis vice
pirmininkas ir New Yorko apy
gardos pirmininkas paliktas be 
atstovo teisės. JAV bendruome
nės tarybai bus lengva paaiš
kinti, kad ji tai darė teisėtai, 
daugumos valia. Jos paaiškini-

bylos perkėlimas į spaudą? Ar 
jau taip reikalinga šventės įspū
džius blukinti asmeninių nesu
tarimų užkulisiais?

Prisimenant garbės teismo 
rolę bendruomenėje ir pasiti
kint garbės teismo narių gar
bingumu, apgailėtina betgi, 
kad jie nepaslinko laiku atlikti 
jiem patikėto vaidmens. Veik 
prieš metus Clevelando bend
ruomenės veikėjų nesusiprati
mai buvo perduoti garbės teis
mui. Ir per tiek laiko teismas 
savo žodžio netarė. Tegul bent 
būtų pasakęs: mes nepajėgia
me; tada būtų surastas kelias 
susipratimui atstatyti.

Kokia bus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba?
Šią savaitę New Yorke pra

sideda PLB III-sis seimas. Apie 
jį kalbama ne tik New Yorke,

dintų žmones, įtrauktų naujus 
į darbą, atvestų ir jaunimo gre
tas. Su jais ateitų ir naujos idė
jos, ir taip turtėtų PLB veik
la.

žmonės jiem lengviau atleis ir 
jų darbus greičiau parems.

Pačioje viršūnėje pastatykim 
jau žmones, kurie aukštąjį 
mokslą gavo šio ar kito krašto 
universitetuose, kurie laisvai 
vartoja beit kelias kalbas. To
kiam patikėkime kuo daugiau 
jaunų talkininkų, nes tik tada 
Bendruomenė bos gyva ir jud
ri. Jaunieji visada pritrauks 
jaunuosius.

programą, kuri vadinasi Twin 
Circle Headline.

Pernai už dideles laisvės ko- bet ir kituose miestuose. Degi- 
vas jis buvo apdovanotas Kini
jos respublikos ordinu, pra
eitais metais Young Americans 
for Freedom metinė konvenci
ja ii apdovanojo Laisvės Var
po žymeniu, šią vasarą atžymė
tas American Legion.

kalba tema “Pažangos priešas”.
Tėv. Daniel Lyons yra Free 

Pacific Assodatkm, Ine. pirmi
ninkas, Azijos kalbėtojų klubo 
steigėjas. Rytų Azijos tyrimo Lietuviam jis yra daug pade- 
instituto direktorius ir Ameri
can Security Council strate
ginio štabo narys Jis yra liudi
jęs Kongreso komitetui, pasta
raisiais metais net septynis kar
tus buvęs Vietname.

Jo mintys Amerikoje sklin
da per radiją, per laikraščius. 
Keliauta jis ir su naskaitomis. 
Iki 1967 rašė Our Sunday Visi- 
tor, gi dabar katalikų savaitraš
tyje Twin Circle.

Per pastaruosius dvejus me-

jęs, vnač pernai, organizuo
jant liūdesio dieną už komu
nizmo aukas (lapkričio revoliu
cijos sukakties proga), ir ši pa
vasari buvo vienas iš pagrindi
nių organizatorių pasaulinio - 
komunizmo teismo, kuris įvyko 
Washingtone.

Iš lietuviu kalbės
Bražėnas, LB tarybos narys, 
Conn. apveardos vicepirminin
kas. Jis aktyviai reiškiasi ame
rikiečiu politikoje ir antikomu-

Vilius

Bendruomenės charta rodo 
aiškius siekimus — tęsti kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, palaikyti ir ugdyti lietuvy- . 
bę. Keliai į tai taip pat aiškūs—

mus girdimieji galės taip pat *<**^0* ir 
lengvai aiškinti: gal ir teisė- ",e"“us soMarumąs. Semiu!

- - - - — tenka juos konkretmti ir stip-tai, bet vardai teisingai, o tik
riausiai solidarumui kenksmin
gai.

Nelinkėtume, kad seimas

rinti.
Nukrypti nuo tų principinių 

siekimų, vietoj solidarumo ro
dyti vienas kitam antagoniz
mą reikštų pasukimą iš tiesaus

paliktų tokių nuosėdų kaip šo- kelio į kreivuosius. Reikštų iro- 
kių šventė. Šventė buvo graži, niją iš metą kuriem davė 
įspūdinga bendrom visų jos ak- “laisvės kovos metų” vardą.

PETRAS DOMINAS IŠPLAUKĖ 
Į DIDŽIUOSIUS VANDENIS

Petras Dominas — inteligen
tiškiausias Europos plėšikas

Jaunimo eilė
Jei kartais seimas nuspręs, 

kad valdyba sudaroma JAV, tai 
beliktų prašymas — įtraukti 
kuo daugiau jaunimo. Jų ener
gija ir sumanumas atneš daug 
naujų dalykų. Jei kur ir suklys,

na visus tas pats klausimas: ko
kia bus nauja PLB valdyba?

Gal palikti tą pačią
Lietuviškose organizacijose 

jau įsigali paprotys, kad susi
rinkę paploja ir palieka tą pa
čią valdybą naujai kadencijai. 
Nebėra norinčių dirbti, vado
vauti. Traukiasi į nuošalį visi, 
kas susirūpinęs savo augančiu 
turtu. Organizacinis darbas lie
ka keletui idealistų. Jie ir pri
verčiami vadovauti organizaci- 
jom

Ar nemėginti ir šiame PLB 
Seime to paties — tegu pa
silieka senoji valdyba? Mes tik 
paplokime. Taip ir bus leng
viausia. ■’

Bet Lietuvių Bendruomenė 
yra pajėgi organizacija. Ji turi

tus paraše šias knygas: Viet- mstiiteie veikloie.JisyraAme-~~jfar pšįįnmkamai žmonių, kurie 
nam Crisis, Vietnam Dilemma rican Forum ir Citizens Anti- gali dirbti ir sumaniai vado- 
ir Voice of Peking. Dalyvauja Communist Committee of Con- vauti. jį yra ne praeities, bet 

ateities organizacija, tad jai rei
kia ir naujų vadų.

Pagaliau, kokią gi turime tei
sę prašyti senąją valdybą, kad 
dar pasiliktų vienai kadencijai. 
Jie visi dirbo, o kas dirba — 
turi ir pailsėti. Poilsio šaukiasi 
ir jų amžius. Tad būtų neman
dagu vėl juos varginti, uždėti 
sunkias naštas, kurios prašosi 
jaunesnių pečių.

O gal išrinkti valdybą 
kitame krašte

Prel. J. Balkonas New Yorke 
pastebėjo, kad pirminė PLB 
mmūs buvo,- jog kiekvienai ka
dencijai valdyba renkama vis 

■ kitame krašte. Tokia valdyba 
buvo Kanadoje, buvo JAV. Tad

Tėv. Daniel Lyons, SJ„ pasakys kalbą lietuvių jaunimo de
monstracijose rugpjūčio 31, iežtadienį, Flushing Meadows 
Parke New Yorko valstybės paviljone.

DAR APIE PLB III-jį SEIMĄ
PLB III seimo atstovai

Atstovus į PLB III seimą at
siunčia šių kraštų lietuvių 
bendruomenės: Argentinos — 
3, Australijos — 6, D. Britani
jos — 1, JAV — 45, Kanados
— 16, Prancūzijos — 1, Urug
vajaus — 1, V. Vokietijos —5, 
Venecuelos — 2, N. Zelandijos
— 1, Italijos —1. Kai kurie 
atstovai atvyko anksčiau ir 
lanko savo gimines bei pažįsta
mus.

Svečiai PLB seime
PLB III seimo 'posėdžiai yra 

vieši, tad svečių teisėmis jais 
domėtis gali visi lietuviai. Sve- 
čų seime laukiama iš įvairių 
kraštą Savo apsilankymu sei
mą taip pat pagerbs Lietuvos 
diplomatijos šefas min. St. Lo
zoraitis su ponia, atvykstą iš 
Italijos.

PLB valdybos pranešimai
Apyskaitiniai PLB valdybos 

pranešimai yra padauginti ir 
PLB III seimo atstovams išsiųs
ti iš anksto. Jų santraukai sei
mui pateiks pirm. J. Baaūnas, 
vicepirm. St. Barzdukas ir ižd. uį Dranešti 
J. Staniškis. PLB Kult Tary-

mai ir įvairūs procedūriniai 
klausimai. Reguliaminas išsiųs
tas atstovams susipažinti ir pa
staboms pareikšti. Jį svarstys 
ir priims pats seimas.

Dovanos iškiliajai lietuvaitei
PLB III seime dalyvaująs jau- 

1 nimas vakarinių programų me- 
! tu rinks iškiliąją lietuvaitę.„ 
f Skiriamos trys premijos — 300,' 

100 ir 50 dol. Pirmosios vie
tos laimėtojai Edvardas Dam
brauskas, minkų augintojas, 
taip pat padovanojo minkų api- 
kaklę, krautuvėse parduodama 
už 125 dol.

Pasikeitimai atstovę sąraše
JAV LB prezidiumas prane

ša, jog vietoje dėl svarbių prie
žasčių seime negalinčių daly
vauti atstovų dr. Stepono Bie- 
žio ir dr. Vlado Ramanausko 
yra pakviesti kandidatai inž. 
Jonas Jurkūnas iš Chicagos 
rinkiminės apygardos ir Vladas 
Pauža iš Detroito. Visi išrinkti 
atstovai raginami seime daly
vauti arba, jei dalyvauti nega
lėtą apie tai skubiai prezidiu-

, .... _. , — I PLB seimą iš Vokieti-. . bos veiklos pranešima padarys . ; , . ,. „ieškokime kitur tinkamų zmo- nirm Hr T p,l7inaę pi r Ta,,_ l« atvyksta tev. Alfonsas Ber-

Sekcijos pirm. V. Ka jg gimnazijos direktorius V. 
mantas.

pirm. dr. .J. Puzinas, PLB Jau- . /a™, „v ' natoms, OFM Cap., Vasario
Baiminasi, kaip čia be JAV 

išrinks kitur valdybą, ką ji ge
ro nuveiks. Ar ta baimė rei
kalinga? Juk buvo lietuvių kon
gresai P. Amerikoje, Australijo
je. Ten galima sudaryti PLB 
valdybas. Šiuo atveju* reikėtų 
sustoti ties P. Amerika, gal 
Brazilija, Argentina, Venecuela.

_ .. .. ... Natkevičius, krašto valdybos
ptb tT’'1’’ T“ -v pi™. Jonas .K Valiūnas, kraš. 
PLB III seimas turės įskil- f . , ... . .. ... ... to tarybos prezidiumo pirm. dr.mmgų momentų. Vienas iš jų _ „ . . ... .. ... . .. .. J. Grinius, jaunimo sekcijos na-—premijų įteikimas, salia Lie- . . ’ J , ..• n i Z* • ta_ inzsa rys stud. Arvydas Linge, tuvių Rašytojų Draugijos 1967 J J 6

metų premijos J. Jankui ir J. Genė Nutautaitė vadovauja 
Švaistui, PLB valdyba premiją technikinei seimo sekcijai, ku- 
Įteiks B. Brazdžioniui, 1968 su- ri seimo metu atliks visus re-

ir dar du našlaičius (tėvas bu
vo kare), įsijungė į pabėgėlių 
vilkstinę, traukiančią į vaka
rus. Gerhardas tada buvo 16. 
Helmutas 10, Herbertas 8, Bet- 
ty 5 ir Harris dvejų metų am
žiaus. Jie visi kartu su Domi
nu 1966 sėdėjo kaltinamųjų 
suole. Dortmunde. Be ją dar 
buvo Walteris, Elzė ir Reme
ris, kuris pakeliui mirė.

prasidėjo benamis gyvenimas. 
Iš pradžių Dominai buvo apgy
vendinti Waldfriedeno stovyk
loje netoli Lodzės. Vėliau per
sikėlė į Madgeburgą,- kur juos 
užklupo sovietai, čia sulaukė 
karo pabaigos. Savivaliavimai, 
smurtas ir teroras įspaudė į 
jauną Petro sielą gilias žymes.

E sugriauto ir badaujančio 
miesto Dominams pasisekė pa-

Nauja tokia valdyba daug 
duotų to krašto lietuviam. Išju-

(2) Olandijos auksakalių dirbtuves JtĮ atvedė į Hofiteiną. sprukti į Briuselį pas jų tetą.
Rytą užėjo į turgų nupirkti vai- ir brangenybių parduotuves. Vietiniai jų nemėgo — laikė čia Petras pradėjo mokytis 
kams dovanų. Besiruošdamas Koks platus veiklos laukas ir neprašytais pitaovėliais. 1948 spaustuvininko amato. Jis atlie- 
mokėti, šalia savęs pastebėjo u- koks didelis laimikis prieš sovietų nelaisvės grįžo visiš- tuvino savo vardą ir pavardę, 
niformuota vyrą. Kai atsisuko į akis* išsekęs tėvas. Jis tuoj mi- Bet pagadinta jaunuolio pri-
jo pusę, veidas į veidą susidūrė Domino gaujos sudėt*? tėvo augą visų ujami vai- gimtis traukė į nusikaltimus,
su savo kalėjimo prižiūrėtoju Domino plėšikų gauja susidė- Pradėjo vagiliauti. E pra- Pradėjo vagiliauti. Kai 1951 lie- 
kuris jį pažino iš pirmo žvilgs- jo iš praeito karo aukų. Jos ak- džių grobė obuolius ir kriaušes, pos 4 tėvai emigravo į Kanadą, 
nio. Nespėjo nė pašokti į ša- tyvūs dalyviai buvo Balkių šei- varžtus, elektros lemputes, at- su jais vykti Petras nebegalė- 
lį ir ant savo rankos pajuto šal- mą — 4 jauni broliai, sesuo sargines dviračių, traktorių ir jo: tuo metu jis atliko baus
to metalo grandines. Metalas ir svainis Paulius Cicheckis. motociklų dalis, kurių prašė jų mę už šeštąjį nusikaltimą. A- 
nelygus metalui. Jei liečiant Balkiai buvo pabėgėliai iš Ryt- draugai ar šeimininkai. Bandė titrūkęs nuo tėvą 20-metis vai- 
piūklo geležtę nuo jos plieno prūsių. Iš čia ir jų lietuviška įvairius amatus, bet tikrais kinas atitrūko ir nuo religijos 
padvelkia laisve, tai grandinių pavardė. Jų gimtinė — Mažasis meistrais netapo. Susipažino su bei doros. Tolimesnis jo kelias 
prisilietimas nukrečia nelaisvės Friedrichsgrabenas, prisišliejęs areštinėmis ir kalėjimais ir lai- vedė iš kalėjimo į kalėjimą. Va- 
šiurpuliu. prie kanalo, jungiančio Prieg- ^ant Pasidarė nuolati- gystės, pagrobtų daiktų slėpi-

§į kartą ilga buvo Domino lių su Nemuną netoli Lietu- n*ais jų įnamiais. mas ir pardavimas, Įsilaužimas
nelaisvė. Ji tęsėsi ilgiau negu vos sienos ir Kuršių Marių. Bado praMtfos bruožai į pasipriešinimas policijai, žu-
trejus metus. Apeliacijos skun- Ruhro vokiečiai sakė, jog Bal- Gaujos vado Petro Dorino ^Y^as, bandymas pabėgt E ka-
das buvo atmestas, Esseno apy- kiai atvykę iš tolimiausios Rei- praeitis būdinga tūksfemčiam Įėjimo ir maištavimas išgarsino 
gaidos teismo nuosprendis pa- cho šiaurės, kur vasaros karš- karo iš tėvynės išplėštų asme- ii pavojingiausią, inteli- 
tvirtintas. Kalinys, mėgstąs lais- tos, pilnos bičių dūzgimo, o ną Gimė jis 1929 sausio 17 gentiškiausią ir gabiausią plė
vę, veiklą ir gražias moteris, tu- žiemos ilgos ir šaltos. Kaune, Lietuvos geležinkelių visoje Europoje. Jis gerai
rėjo be jų savo vienutėje ken- Kur žmonės retai gyveną valdybos tarnautojo šeimoje. moka penkias kalbas, turi iš-
tėti iki 1963 rugsėjo pabaigos, jaučia stiprų tarpusavio ryšį. Bolševikam okupavus Lietuvą, galvojęs tūkstančio ženklų slap-
To ilgo laikotarpio jis neleidę Balkių tėvas buvo dailidė, 1941 tėvas su šeima repatrija- mintinai žino. Uo-
veltui. Dominas sukūrė rimtos bet turėjo ir savo ūkelį. Kai vo į Vokietiją. Dabar 12 am- planuotojas ir ryžtingas sa-
plėšjkų gaujos planus. 1944 sovietai prisiartino prie žiaus būsimasis "herojus” vadi- w planų vykdytojas. Džentel-

Broliai Balkiai turėjo padėti Nemuno, motina Balkienė, pa- nosi Peter Waldemar Domin. menas ir moterų mylimasis.

— Melboume studijuoja apie 
45 lietuviai studentai. Iš jų 20 
studijuoja universitete, gi kiti 
technikos institute, mokytojų 
seminarijoje ar kitose aukštes
nėse mokyklose. Melbourno stu
dentai turi sukūrę Lietuvių stu
dentų sąjungą, kuriai vadovau
ja stud. Algis Klimas.

kaktuvinių metų jaunimo gies
mės konkurso laimėtojui. Sei
me taip pat bus pagerbti mūsų 
kultūrininkai ir kultūros dar
buotojai.

PLB seimo reguliaminas
Komisija (Arv. Barzdukas. 

V. Kamantas ir dr. V. Majaus
kas) parengė PLB ni seimo re- 
guliaminą, kuriuo tvarkoma at
stovų registracija, seimo orga
nų sudarymas, darbotvarkės 
vykdymas, PLB organų rinki-

gistracijos darbus ir teiks in
formaciją Statler Hilton vieš
butyje.

Dailininkę paveikslų skaid
rės bus rodomos PLB seimo 
metu sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
nuo 4:30 iki 6:30 Statler Hil
ton viešbutyje. 32 dailininnkai 
atsiuntė 320 skaidrių. Rody
mui vadovaus dail. V. K. Jony
nas, jam skaidres padėjo at
rinkti daiL V. Ignas, dail. V. 
Kašuba.

jam ištuštinti Ruhro sritiės ir sigriebusi/ aštuonis savo vaikus Peržengus Lietuvos sieną, (Bus daugiau)



dėmeąio skiriama niunkai. Jai
juojančiu__ balsu .kalba apie

moderniausia Sew Yorka salė

landa bus ir penktadienį, rug
piūčio 30. Kai didžiajame sei
mo koncerte girdėsime triukš
mingą New Yorko simfoninį or-

■ - ---- • .• ' ■■■ ' k ’■ • i

mis ir visokiais ragais, tai čia 
kamerinis kvartetas smagu- 
raans ištaigiomis muzikos for
momis Ir klausytojam pade
monstruos bent kelių .autorių 
kūrinius. Savo švelnumų, rim
timi kvartetas derinsis prie tų 
minčių, kurias į vakarą atneš

mėje.
JŽ Gbicagos atvyksta Mariu* 

Kritiški^ betetristas. Sodrus 
jo žodis, jo personažai nutapy
ti Jyg iš granito, tvirtai pastaty-

Henrikas Nagys

jas čia kalbės intymiai, ne iš 
triukšmingos tribūnos triukš
mingai miniai Kalbės jis kaip 
smuikas ilgesingai, aidės kaip 
klarnetas, fagotas, veršis dau
gybe baisų kaip fortepijonas. 
Muzika ir žodis čia bus viena 
draugystė.

iškUmėm
Pradžioje įteikiamas premi

jos už praeitų metų literatūros 
veikalus. Lietuvių Rašytojų D- 
jos premijos teko Juozui švais
tui už jo prisiminimų knygą 
“Dangus debesyse” ir Jurgiui 
Jankui už jo dramą “Peilio aš
menimis”.

_ Trumpos tai bus iškilmės. Jo
se dalyvaus ir Lietuvių Rašyto
jų Draugijos atstovas Anatolijus

ir kartu sugavęs žmogaus kan
čią, vargą, skurdą.

-Vakarą užsklendžia Antanas 
Gustaiti*, praeitų metų Lietu
vių Rašytojų Draugijos laurea
tas, laimėjęs premiją už savo 
humoristines eiles.“Ir atskrido 
juodas varnas”. Premijom pa
gerbti vakarą jis užsklendžia 
spalvinga ir linksma humoristi- 
ka. Gyvenimas jo poezijoje gau
na kitas spalvas, kitas dimen
sijas, kur dingsta didieji rūpes
čiai ir atsiranda “saldus nerū
pestingumas”.

Tai didelė ir sodri programa, 
kurios bus verta ir išklausyti 
ir pasigėrėti. Po vakaro kitoje 
salėje bus šokiai

Čiurlionio ansambli* su savo vadovu A. Mikulskiu. Ansamblis koncer tuoja Lincoln Centro filharmonijos salėje rugsėjo 1 d. 8 v.v.

JAUNIMO MOTORKADA NEW YORKE
Bus pristatyta ir laureatų kū- - 

ryba, — paskaitytos ištraukos 
iš jų knygų;

Svečiai rašytojai
Tada į sceną žengia svečiai

rašytojai. Pirmasis pasirodo 
pats seniausias lietuvių rašyto
jas — kan. Mykolas Vaitkus iš 
Peace Dale, R. L Jis visada 
linksmas, geros nuotaikos. Išlei
dęs daugel knygų, dabar rašąs 
spalvingus atsiminimus. Iš gau
sios savo kūrybos jis ir paskai-

E Los Angeles, nuo Pacifiko , 
vandenų, atvyksta poetas Ber
nardas Brazdžionis su nauju 
poezijos žodžiu, kuris visada vi
sus šiurpiai drebina ir giliai į- 
sminga.

Antroje vakaro dalyje po ka
merinės muzikos koncerto gir
dėsime poetą Henriką Nagį iš 
Montrealio, Kanados. Jis “že
mininkų” kartos, sunkiu, de-

Motorkada organizuojama P. 
L.B. UI seimo metu, rugpiūčio 
31, šeštadienį. Tai bus įvai
riais plakatais pasipuošusių au
tomobilių vilkstinė, važiuojanti 
didžiojo New Yorko gatvėmis.

Tikslas.
Parodyti lietuviškojo jauni

mo ir visų lietuvių gyvastingu
mą ir politinį susipratimą vie
šai demonstruojant ir besąlygi
niai reikalaujant Lietuvai lais
vės.

Šūkis: “Laisvės Lietuvai’!
Plakatai.
P.L.B. III seimo komiteto 

jaunimo sekcija pagamins 50 
plakatų ir duos mašinoms, ko

ir prašom motorkados dalyvius

Laiškas redakcijai
Labai gerai, kad Dirva ne

užmiršta Lietuvių Bendruome
nės reikalų ir į bendruomeni
nius rūpesčius nenumoja abe
jinga ranka. Ne kartą teko 
skaityti Dirvoje vertingų min
čių Lietuvių Bendruomenės 
klausimais. Tačiau ne kartą ir 
ne vienas Dirvos vedamasis, pa
sirašytas “j.č.”, rodė tendenci
jos LB-nę “pamokyti”, o jos 
vadovybę gnybtelėti.

Dirvos š.m. nr. 87 vedama
sis prakalbo PLB Seimo pro
ga. Jei jame būtų pozityvi L 
Bendruomenės kritika, būtų 
nurodytos klaidos ar silpnybės 
ir būtų nors kiek konkrečių pa
siūlymų ar sugestijų, o nebūtų 
šnekama bendrybėmis, tektų 
džiaugtis ir keliamomis PLB 
Seimo problemomis tik susi
mąstyti Tačiau, deja, kai ten-

Bendruomenei išeivijoje rei
kia ne tik tinkamos visose sri
tyse savivaldos, bet ir savitvar
dos aiškiuose ir nedviprasmiš
kuose tiksluose” turėtų būti 
atremtas į faktus, kur, kada 
ir kaip tos “savitvardos” LB- 
je pritrūkta, ar jos nebūta. Ir 
kodėlgi, pagaliau, LB turi likti 
šalia Vliko ir tik laukti, kada 
vėd teks, Vliką krizei ištikus, 
Vliką gelbėti. Tokį uždavinį LB 
jau atliko, bet, oi, daug bran
gaus laiko nubėgo, kol LB pri
sirengė ir buvo prileista prie 
šio jautraus, bet labai būtino 
veiksmo. Tačiau “Life guard” 
pareiga ne L Bendruomenei: ji 
turi būti kartu su Vliko sėkmė
mis ir nelaimėmis, nes ten yra 
ir LB pats didysis tikslas pati
kėtas: Lietuvos laisvės kova. Ir 
šia prasme LB .tikrą jau stovi

plakatus pasigaminti patiem! 
Visi, ne jaunimo sekcijos pa
gaminti, plakatai, premijuoja
mi: I premija — $100, II '■—$50 
ir III — $25.

Motorkada pradedama
Motorkados dalyviai renka

si 9:30 v.r. rugpiūčio 31, šeš
tadienį, 111 Street ir 53 Avė., 
Corona, N.Y., Flushing Mea- 
dows Parko (buvusios pasau
linės parodos vietoje) mašinų 
pastatymo aikštėje prieš Port 
Authority pastatą, kuris yra 
parke.

Susirinkimo vieta
Važiuojant pro W h i t e - 

stone tiltą, įvažiuoti į Van 
Wvck Expressway. Sekti ženk- 

į Rodman St išvažiavimą.
tiekus Rodman St., prie pir- 
s šviesos sukti į dešinę ir 
iman St. važiuoti iki rodyk- 
į Midtown Tunnel. Čia šuk
ei į dešinę ir toliau kiek pa- 
iavus sekti ženklus į 108 St. 
tiekus 108 St. žiūrėk orien- 
inį žemėlapį.
Variuojant pro Triboro til- 
važiuoti Grand Central Park
er iki įvažiavimo į Long Is- 
d Expressway. Sekti ženklus 
[idtown Tunnel. Laikytis de- 
ės. Sekti ženklus į 108 St. 
tiekus 108 St., žiūrėk orien- 
inį žemėlapį.
Važiuojant iš Long Island, va- 
>ti Long Island Expressway 
išvažiavimo į 108 St. Pa

tus 108 St., žiūrėk orientaci-

ažiuojant iš Manhattan© ar 
f Jersey, važiuoti pro Mid- 
n Tunnel į Long Island Ex- 
>sway. Važiuojant Long Is- 
1 Expressway sekti ženklus 
18 St Pasiekus 108 St., žiū- 
orientacinį žemėlapi.

dencingai ignoruojanti PLB va
dovybės atlikti darbai ir kri pa
brėžtinai akcentuojama, kad
“bendruomenė,

stovėti

kai kuriose JAV

darbus, kuriais kiekvienas są-

yra pačios pagrindinės lietu- 
vos laisvės ko*ų vadovės. Daž
nai jos atliktų darbų nenorima 
matyti, kai kurioj pandoj jos

vos

M M* tandrariMttuNt.
Pastarajame Dirvos vedama

jame lagūnas, kad “Lietuvių PLB 3-jo Seimo atstovas Motorkados susirinkimo planas

Važiuojant iš Woodhaveno, vakijoje sudarė palankias sąly- 
važiuoti Woodhaven Boulevard gas atkreipti spaudos bei televi- 
iki Long Island Expressway. 
Važiuoti šalia Long Island Ex- 
pressvvay, Long Island krypti
mi iki 108 St. Pasiekus 108 St., 
žiūrėk orientacinį žemėlapį.

Motorkados pradžia 10:30 v. 
ryto.

Motorkados maršrutas bus į- 
teiktas motorkados susirinkimo 
vietoje.

Laisvės manifestacija
Po motorkados 3 vai. popiet, 

šeštadienį, rugpiūčio 31 New 
York State Pavillion, Flushing 
Meadows Parke (buvusios pa
saulinės parodos vietoje) įvyks 
Laisvės manifestacija. Pagrin
diniai kalbėtojai A. Vakselis, 
V. Bražėnas ir žymus amerikie
čių visuomenininkas, radijo ir 
televizijos komentatorius, re
daktorius, knygų autorius, pa
skaitininkas, kovotojas už žmo
nių teises ir laisvę — komu
nizmo priešas tėvas Daniel Ly- 
ons, S. J. Programoje taip pat 
dalyvauja Bostono, Waterburio 
ir New Yorko tautinių šokių 
grupės. Vadovauja J. Matulai
tienė.

Hilton viešbučio 
2:15 vai. popiet 

specialūs auto- 
į manifestacijos

Manifestacijos vieta pasiekia
ma:

Iš Statler 
New Yorke 
(punktualiai), 
busai vyksta
vietą. Autobusais vykstą tais 
pačiais autobusais grįžta atgal 
5:15 vai. popiet Kelionė į ten 
ir atgal $1.00.

Vykstą automobiliais, pasie
kia Motorkados išeities tašką 
pagal ankstyvesnius nurody
mus. Toliau, parku pėsčiom pa
siekia New York State paviljo
ną.

Kviečiame visą lietuviu vi-

fe«t arijoje dalyvauti.
Dabartiniai įvykiai Cekoslo-

zijos dėmesį į komunizmo pa
vergtas tautas. Lietuviai turė
tų nepraleisti šios geros progos 
atkreipti pasaulio dėmesį ir į 
pavergtą Lietuvą. Dalyvaudami 
Motorkadoje, tinkamai išnau
dosime šią progą. - - - - -

P.L.B. III-jo seimo 
Jaunimo Sekcija

Pradedami mokslo 
metai šv. Antano 

gimnazijoje 
KENNEBUNKPORT, MAINE

— Sv. Antano gimnazijoje 
mokslo metai prasideda rugsė
jo 6. Mokiniai suvažiuoja rug
sėjo 5. Per visą vasarą gim
nazijos patalpos buvo naudoja
mos jaunimo stovykloms.’ At
naujintos, pertvarkytos mokslo 
metų reikalam. Kaip savo savo 
kalboje Šį pavasarį per gradu- 
acijos iškilmę pažymėjo pran
ciškonų provinciolas, ši gimna
zija gyvuos ir toliau, nežiūrint 
kasmet susidarančių apie 30, 
000 dol. nuostolių. Tik vienas 
dalykas reikalingas, kad lietu
viai tėvai čia siųstų mokytis sa
vo vaikus ir kad visuomenė 
padėtų išlaikyti šią vienintelę 
su lietuvišku atspalviu gimnazi
ją. Kylant visų dalykų kainom, 
jos išlaikymas pranciškonam 
kasmet tampa sunkesnis, šv. 
Antano gimnazija neįstengia fi
nansiškai gyvuoti iš pajamų, 
kurios gaunamos už mokinių 
išlaikymą. Metinis mokestis čia 
yra tik trečdalis to, ką ameri
kiečiai moka už savo vaikus 
panašiose gimnazijose kitur. 
Pranciškonam rūpėjo šią gim
naziją padaryti prieinamą vi
siem lietuvių vaikam. Skaudu 
būtų, jeigu tos pastangos liktų 
neįvertintos.

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

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

JAV-sc aukos nutašomos nuo mokesčių (Tax dcductiblc)



Toronto sporto įdubas ~Vy- AP austiunijė RoMkįdioto baž- 
rts*', dvidešimties metų sukak- nyčic^e. Vatom ^okylK 
ties proga rugpjūčio S-S anuo- įvyto tos pačto parapijos salė- 
šė Springhursto vasarvietėje 
jaunių krepšinio turnyrą. B še
šių kviestųjų dalyvavo keturi: 
Toronto “Vytis” ir “Aušra”, 
Hamiltono “Kovas” ir Loado-

tikos mpkrius jr ruošiasi ma
gistro laipsniui. Dėstys mate
matiką vienoje kolegijoje prie 
Zotodo-JjNinpji žada tęsti hu- 
mamtarimus mokslus.

Į iž visur Į

Toronto
Hamiltono - 
no “Tauras”. Detroito ir Mon- 
trealio jauniai neatvyko.

Turnyrui oras pasitaikė labai 
gražus, bet buvo karšta ir tvan
ku.

Turnyrą laimėjo Hamiltono 
“Kovžs”, nepralošęs nė vienų 
rungtynių. Antroji vietą teko 
“Vyčiui”, trečioji — “Aušrai” 
ir ketvirtoji 
miltono “Kovas” pasirodė kaip 
darbštus vienetas. Ypatingai sa
vo pranašumu išsiskyrė dešiny
sis gynėjas, kuris buvo puikus 
kaip gynime, taip ir puolime.

Antrosios dienos popietę ir 
trečią dieną jaunieji kortinin
kai naudojo poilsiui ir maudy
muisi. _ . , . .

Irena-Terese Dvilaitytė iš To- ekonomisto S. Lankausko šei- 
ronto ir Rimantas Antanas ma iš Clervelando ir kt
Repšys iš Chicagos rugpiūčio Jaunasis yra teigęs matema-

•mm jų pačių namuose bičiu
lių ir drangų pastangomis buvo 
surengtas šaunus ir netikėtas 
ŽS-nų metų vedybinis pokylis.

JaunMus laimino Šv. Tė
vas telegrama, sveikino konsu
las J. žmuidzmas, parap. kle
bonas tėv. Placidas Barius, O. 
F M, jaunosios ir jaunojo tė-

vas 
las J. . 
tonas tėv.

adrikus' su gėlėmis pasitiko jų 
sūnus Marius, o šeimininkės 
pusseserė iš Detroito vaišino 
juos duona ir druska. Susirin
ku palinkėjo geriausios klo
ties jų tolimesniame gyveni-

“Tauriu”. Ha- pažįstami iš Lietuvos ir kitur. 
Pokytyje be vietinių svečių,

dytojas, jo teptis pedagogas ir 
kiti), inž. J. Rugjs ir dr. Ru-

ŽINIOS Iš NASHUA, N. H.
šv. Kazimiero lietuvių para- šarvota Kazio Kazlausko laido- 

pijos bažnyčios bokšto remon- tuvių name, 8 E. Peari SL Pa
tas ir taip pat naujo centralinio laidota rugpiūčio 19 iš Šv. Ka- 
šildymo įvedimo darbas eina zimiero lietuvių parapijos baž-

- prie užbaigos. Tas darbas pa- nyčios šv. Kryžiaus įparapi- 
rapijai kaštuos apie 17,000 dol. 
Kleb. kun. Juozas Bucevičius. 
M.S., džiaugiasi, kad parapie- 
čiai supranta reikalą ir gausiai 
aukoja.

Žaidimai, vadinami “Whist 
Party”, be pertraukos įvyksta 
kiekvieną trečiadienio vakarą. 
Vadovauja kun. Adolfas Vai
nauskas.

Aleksandras (Virkauskas)
White, gyv. 9 Burnside St, Se- 
cond National Bank viceprezi
dentas, susirgo ir buvo nuvež
tas į ligoninę. Po ~kiek laiko 
grįžo į namus ir sveiksta.

tas kalbų ir įteikta dovanų;
Abu Paršelranai yra baigę

ją Lietuvoje. Jonas Paršeliūnas, 
pastudijavęs Danijoje, buvo pa
kviestas dėstyti 2. C / ' ~

docentu.
Paršeliūnai yra pirmieji po

kario lietuviai ateiviai, kurie 
prieš šešerius metus pradėjo 
auginti šiltadaržiuose gėles 
Bramptono miestelyje. Šiuo me
tu Bramptone šiuo verslu sėk
mingai verčiasi jau astuonios 
lietuvių šeimos.

Paršeliūnai yra aktyvūs pe
riodinės liet spaudos ir kny
gas rėmėjai. Akyliai seka lietu
vių gyvenimą ir dosniai jį re
mia.

Nuotr. R. Kisieliaus

ffl BALTPEK TORONTE
Atžymėti Lietuvos, Latvijos ir 

Estuos 50 metų nepriklausomy
bės ir tiek pat metų pirmųjų 
ženklų išfteidino jubiliejų To
ronto baitiečiai filatelistai lap
kričio 2-3 rengia didelę filate
lijos ir numizmatikos parodą,

Vokų ir atviručių kaina po 
. 10 centų, tačiau kurie nori, kad 

vokas būtų adresuotas ir pa
rodos metu antspauduotas, dar 
prideda po 5 c. už pašto ženklą.

Užsakymus daryti pas Toron-

valstybių herbus. Spalvos: auk
sinė ir juoda, šie vokai ir at
virukai parodos metu bus ant
spauduojami specialiu parodos 
antspaudu “in Baltpex Toron- to liet, filatelistų klubo sekre
to”, o pašto ženklai bus ant- torių: Rev. B. Jurkšas, P. O., 
spauduojami specialiu Kanados Box 127, Toronto 19, Ont. Ca- 
pašto antspaudu. . “ " T — našia. *

— Sofija ir Domas Jasaičiai, 
Elena ir dr. Kęstutis Valiūnai, 
pagerbdami mirusį dr. Viktorą 
Jasaitį ir atsižvelgdami į velio- 
nies šeimos pageidavimą, vie
toj gėlių paaukojo Tautos Fon
dui po 25 dol. Tautos Fondo 
valdyba už auką dėkoja.

— Antanas Krausas, Australi-
* jos lietuvių kultūrininkas bei 

veikėjas, buvęs Skuodo lietu
vių gimnazijos direktorius, at
vyksta į Ameriką ir rugsėjo 13 
Chicagoje bei rugsėjo 15 De
troite skaitys paskaitas apie Vy
dūną. Dar lankysis Clevelande, 
Bostone, New Yorke, Tabor 
Farmoje ir kitur.

— Kun. Povilas Durasevi- 
čius, sulaukęs 70 m. amžiaus, 
liepos 17 mirė Tytuvėnuose. Jis 
buvo ilgametis Raseinių gimna
zijos ir kariuomenės pulko ka
pelionas. 4 metus išlaikytas Si
bire.

— Antano Nako dailės kūri
nių paroda įvyks Čiurlionio 
galerijoje Chicagoje nuo lap
kričio 16 iki 24.

— Dail. Bronės Jameikie- 
nės skaldyto stiklo vitražų pa
roda surengta Stone Brande! 
Center Chicagoje. Paroda tę
sėsi visa rugpjūčio mėnesį. Bu
vo išstatyti 7 vitražai ir kele
tas kilimų pavyzdžių. Brunė Ja- 
meikienė dirba dail. V. Valeš- 
kos bažnytinio meno studijoj.

— Vasario 16 gimnazijoje 
vasaros atostogos prasidėjo lie
pos 12. Nauji mokslo metai pra
sideda rugsėjo 3.

— Lietuviu diena, rengiama 
Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės, įvyks rugsėjo 8 Culver 
City Veteranų salėje. Programo 
je solistai Antanas Pavasaris, 
Birutė ir Rimtautas Dabšiai, dai 
ninikai K. Dambrauskaitė, O. 
Deveikienė, J. Mažeikaitė, A. 
Polikaitis ir kt. Jaunimas daly
vaus su.sportu ir tautiniais šo-

1011 College St., Toronte.
šioje parodoje su savo ekspo

natais dalyvaus ne tik vietiniai 
Toronto rinkėjai, bet ir kiti Ka
nados ir JAV stipresni filate
listai. Komitetą sudaro: kun. B. 
Jurkšas (pirmininkas), P. Mor
kūnas ir E. Raid (vice-pirminin- 
kai), M. Zichmanis (sekretorius) 
ir E. Albering (kasininkas).

Parodos proga yra išleisti 
jubiliejiniai vokai ir atvirutės.
Piešinys, darytas dail. A. Do- 
ciaus, meniškai vaizduoja tris 
žirgus su raiteliais besiveržian
čius į laisvę ir trijų Baltijos

, vynės Garsų” radijo valandą. Radziulienė, Marija Baltulionie-
P a dėk a Dargis i kraštą atvyko nė’ Katarina Degutienė ir Ra-

1926 kaip studentas ir čia bai- činskienė ;
RūgpiucuT 11 įvyko seniau- gė' mokslūs. Jau 35-ri metai . , .. . * .

HARTFORD, CONN.
vų suvažiavimą surengė S.L.A. 
124 kuopos valdyba. Daugiau
sia pasidarbavo valdybos sekre
torius Lionginas Kapeckas. Ži
noma, pasidarbavo ir kiti val
dybos nariai: pirm. Stasys Bu- 
jauskas, vicepirm. Zenonas 
Merkevičius, iždininkas Jonas 
Pakalnis ir iždo globėjas Vla
das Šaulys.

jos) kapinėse. Gedulo mišias au
kojo kleb. kun. Juozas Bucevi
čius, M.S. ir kapinėse sukalbė
jo maldas. Sanktuarijoje bu
vo ir kun. Adolfas Vainaus
kas. Nuliūdime liko duktė Te
resė ir žentas Charles Kufeldt; 
penki anūkai; viena proanūkė; 
trys seserys — Petronė Kaz
lauskienė, Vincė Raškevičienė. 
gyv. Nashua, ir Antanina 
Sampson, gyv. Lawrence, 
Mass.; brdis Petras Burns, gyv. 
Los Angeles, Calif., ir keletas 
giminaičių. Velionė priklausė 
parapijos draugijose: Maldos 
Apaštalavimo, šv. Juozapo ir

amžiaus, gyv. 7 South St., rug- §v- Kazimiero. Ji daug darba- _ ___________ _______
vosi parapijoje ir draugijose. Amerikon atvyko ’šio" šimtme

čio pradžioje. Apsigyveno Gard- šių lietuviškų radijo programų jis Pittsburghe praveda lietu- , . „
nėr, Mass. Naujoj Anglijoj metinis links- vių radijo valandą, rašo lietu- J1 . . os.. a twas mz‘

Kai kun. Jonas Petrauskas, mas piknikas, į kuri suėjo daug vių spaudoje. e as capuKas.
marijonas, 1943 rugpiūčio 8 žmonių. Šią įdomią gegužinę ir atsto-
buvo įšventintas į kunigus, jo šių metų iškiliąja lietuvaite

Lietuvos ąžuolą Anapolyje, posto valdybos įvesdinimo apei- brolis Juozas buvo vikaru išrinkta Regina Baika, dukrelė
Marylando sostinėje, aplankė gos bus rugsėjo 29 lietuvių Brocktone. Naujasis kunigas Alfonso ir Aleksandros Baikų
Baltimorės Liet. Taryba rug- svetainėje. Visi nariai kviečia- čia laikė primicijas. Naujosios iš South Bostono,
piūčio 25. Viena dalis iškil- mi dalyvauti,
mių buvo prie ąžuolo, kita — pa^dą rugsėjo 21 ren-
senato rūmuose, kur posėdziau- gįa sodalietės. Psnoda bus mo
ja valstybės atstovai. kyklos salėje.

šv. Alfonso mokykla moks
lo metus pradeda rugsėjo 4. 
Bažnyčioje mišios bus 8 -v. v. 
Po mišių mokykloje susipažins 
su mokytojom seselėm. Mokyk
loje yra dar vietos. Kas norėtų 
vaikus leisti į šią lietuvių pa
rapijos mokyklą, prašom tuoj 
užsiregistruoti. Mokytojauja se
serys kazimierietės.

Lietuvių posto 154 atstovai 
dalyvaus Amerikos legiono Or
ganizacijos seime rugsėjo 9-13. 
New Orieans mieste. Naujos

piūčio 17, laistydama gėles sa- 1
vo darželyje, sukrito ant žemės Tegu jos vėlė ilsisi ramybėje!, 
ir staiga mirė. Velionė buvo pa

BALTINOSE, M D.

kartos lietuvė, po ilgos ir sun
kios ligos mirė rugpjūčio 20. 
Velionė buvo ištikima šv. Al
fonso parapijos narė. Kai bu
vo jaunesnė, dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin
gos mišios už jos vėlę buvo 
rugpiūčio 23 šv. Alfonso baž
nyčioje. Palaidota New Cathe- 
dral ksųunėse. Liko nuliūdusi 
dukra — Sesuo Mary Lois ir 
nuliūdę sūnūs: Albertas ir Vin-

bū-

Du broliukai 
kunigai

BROCKTON, MASS.

Retai kur pasitaiko, kad
tų du broliai kunigai. Mes, 
broektoniečiai, rugpiūčio 4 mi
nėjom dviejų brolių kunigų su
kaktį. Tie broliai buvo: kun. 
Jonas Petrauskas, MIC, šven
tęs 25 metų kunigystės sukak
tį, kun. Juozas Petrauskas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
atžymėjęs 35 metų kunigystės

Jų tėvai, Mykolas Petraus
kas ir Apolonija Grigaliūnaitė, 
abu iš Vabalninko parapijos,

Įdomi S. LA. gegužinė įvy
ko rugpiūčio 11 Lietuvių Dar
že East Hartforde. Ją suruošė 
S.L.A. 124 kuopa, sujungdama 
su apskrities atstovų suvažiavi
mu. Suvažiavime dalyvavo ir 
S.L.A. pirmininkas P. Dargis, 
atvykęs iš Pittsburgh, Pa. šia
me lietuvių suvažiavime da
lyvavo per 200 žmonių. P. Dar
gis pasakė kalbą, nušviesda- Skanius lietuviškus valgius 
mas S.L.A. reikšmę lietuviam gamino ir svečius vaišino dariu
siame krašte. Kalbą jis taip čios šeimininkėse Ona Pakal- 
pat pasakė ir per lietuvių “Tė- nienė, Ona Žemgulienė, Stefa

— Algimanto Kezio, S. J.,

Į šį suvažiavimą buvo atvy

si. Bernotas

čagos Meno institutas. Jos per
duotos to paties muziejaus 
Prints and Drawings skyriui.

— Leonas Virbickas, Lietu-

Organizuojamas lietuviu komitetas
bažnyčios dar nebuvo pastaty- šokių kontestus laimėjo: 
tos. Mišios buvo senojoje baž- “mamės įp papės” polką —Pet- 
nyčtoje, rūsyje. Altorių papu©- ras ir Ona Radzevičiai iš Brock- 
šė Manja Tamulevičienė. Da- tono; jaunimo polka — Mary 
bar ji vėl papuošė altorių baL į- Reta Olvet iš New Yorko; 
tomis ir raudonomis gladijolo- vaisa — Birutė Adomavičiūtė 
mis. Buvo ir du skydai su įra- jg So. Bostono ir Juozas Dap- 
šais — 25 ir 35. šis iš D<»xtaesterio; tango —

Abu sukaktuvininkai koncele- jp^e Weber iš Wakefield ir 
bravo mišias. Pamokslą pasakė Vytautas Rropigy; iš Ttorcheste- 
kun. Vincas Valkovičius anglų 
ir lietuvių kalba. Po mišių daug 
kas sukaktuvininkus pasveiki
no. M. Kas.

rio; tvistą — Christine Ceciere- 
ga iš Brocktono ir Reta Olvet 
iš New Yorko.

Dovanas laimėjo: Frank Bu- 
kunt iš Brocktono; Agnės Mo-

— RLB Vektetijos krašto ta- iš So. Bostono; Petronėlė 
rytos rinkimai įvyks lapkričio Grinkevičienė iš So. Bostono;
23. T. Dunleavey iš New Yorko;

Joseph E. White iš Brightono; 
[aria Jurėnas iš So. Boston©; 
tąsys Rackevičius iš So. Bos-

Vytautas Abraitis, Eugeni
jus Bartkus ir Leonardas Va
liukas organizuoja platų, visą 
kraštą apimantį, lietuvių komi
tetą Richard M. Nixon ir Spiro 
T. Agnew kandidatūrom rem
ti. Visi lietuviai, remia Nixon 
ir Agnew kandidatūras, kvie
čiami jungtis į šį komitetą. Tuo 
reikalu galima rašyti vienam iš 
komiteto pirmininkų. Jų adre
sai yra šie:

Mr. Vytautas Abraitis, 
Tulip Drive, #3T, 
(Woodridge), New 
08863.

Mr. Eugenijus Bartkus, 222 
West Adams Street, Chicago, 
Illinois 60606.
. Mr. Leonardas Valiukas, Post 
Office Box 77048, Los Ange
les, Califomia 90007.

Visiem besikreipiantiem mi
nėtu reikalu komiteto pirminin
kai duos daugiau informacijos 
apie tą vienetą ir visą ateities 
veiklą. -cc.

8 
Fords 

Jersey

Įėjimo dovanas laimėjo Fau
na Caucci iš Brocktono ir šie 
umeriai: 035420; 035503; 03 
202, 035205.
Dėkojam visiem pardavinė- 

įsiem ir pirkusiem laimėjimų 
įlietus; dėkojam už piniginę 
aramą; padėka Marijai ir Jur
tai Jurėnam už suaukotus val
ius; šeimininkei Monikai Pla- 
okienei ir Mikalinai Pavydie- 
ei už skaniai iškeptus kuge- 
us. Dėkojam visiem, kurie vi- 
į dieną dirbo ir padėjo pik- 
iką gražiai pravesti. Mūsų pa- 
ėka priklauso ir iškiliosios lie
paites bei geriausių šokėjų 
inkėjam: Nella Volungevičiū- 
ei-Abizaid, Henrikui Čepui, O- 
ai Ivaškienei, Juozui P. Kal
iui ir Milan Stettin. Dėkojam 
isken atsilankusiem; taip pat 
r laikraščiam už pikniko ko-

— Bromus Kliorė, pedago
gas, istorikas, ilgametis skau
tų organizacijos veikėjas, Lietu
vių skautų auksinio jubiliejaus 
proga buvo apdovanotas aukš
čiausiu skautu ordinu — Ge
dimino Vilko žyminiu, kuris 
jam buvo iškilmingai įteiktas 
tautinės stovyklos metu.

— Lietuvos geografijos va
dovėlis, paruoštas dr. Zenono 
Ašoklio ir priimtas švietimo ta
rybos, jau atiduotas spaudai. 
Užsakymus siųsti Amerikos LB 
Kultūros fondui.

Veiksniu sudarytas Jungtinis Finansy 
komitetas Laisves Kovos metais turi

sutelkti $100,000
Pusė skiriama Vlikui, pusė Liet. Bendruomenei. Pinigai 
skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviškai kultūrai ug
dyti. Jau surinkta 2O'<, dar reikia $80,000. — Lietuva yra 
visų, todėl if aukoti turi visi. Tūkstantininkai reti paukš
čiai, todėl kas gyvas—būkim dešimtininkais—kiekvienas 
aukokime bent po $10.00. Aukas telkim per J. Fin. Komi
tetą ar Liet. Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų komitetui:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 
29 West 57th Street New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama it rugsėjo t d. j 
i.m. gruodžio 29 d..

Jungtinis Finansų Komitetas

Steponas ir Vakntina Minkai

vos Atgimimo Sąjūdžio seniū
nų tarybos pirmininkas, už 
nuopelnus Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiui, seniūnų tarybos su- 
važiavime pakeltas į garbės na
rius.

— Solistės Aldonos Stempu- 
žienės dainavimą San Diego 
simfonijos orkestro koncerte 
gražiai įvertino San Die
go spauda. Dirigentas 
Zoltan Rozsnyai jau antrą 
kartą angažuoja solistę koncer
tam su simfonijos orkestru. 
Aldona Stempužienė rugpiūčio 
9 dainavo su Metropolitan ope
ros bosu-baritonu Louis Sgarro. 
The San Diego Union dienraš
čio kritikas apie koncertą rašė: 
“Koncerto iškiliausi momentai 
buvo Aldonos Stempužienės 
padainuotosios arijos “Mon 
Coeur” iš Saint-Saens operos 
Samsonas ir Dalila ir “O don 
fatale” iš Verdi operos Don 
Carlos. Jos balsas buvo šiltas ir 
spalvomis žėruojantis.”

met vėl ruošiama Clevelande 
su pagrindiniu koncertu Pub
lic Auditorium salėje rugsėjo 
1. Iš visų kraštų suvažiavę lat- 
latviai džiaugsis ne vien tik dai
nų koncertu, bet ir visa eile 
kultūrinių parengimų, užsitę- 
siančių per visą savaitę, šven
tės programoje bus bažnytinės 
muzikos koncertas Trisity ka
tedroje, dailės ir pritaikomo 
meno paroda, teatro spektak
lis. taut. šokių koncertas, ra
šytojų suvažiavimas.

WORCESTER, MASS.
šv. Kazimiero parapijos baž- 

nvčiai reikalingas
VARGONININKAS

Kandidatai prašomi kreiptis į 
kleboną Rev. John C. JutL 4l 
Providcų^te- St.. AVorccstcr. 
Mass. 01604. Telefonas (617) 
754-5142.



IKRAS

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Current dividend 5% on all accounts.

TO PLACE
¥OUR AD

GL2-2923

SERVICE
TEACHERS

Nuotr. V. Maželio

DISPLAY

EVENING SESSION

Visit Beautiful GRAYMOOR

COURSES IN DATA PROCESSING

We

No

H. W. MALĖ

VAŠAROTOJ Ų DĖMESIUI!

Applications for Admission may be obtained from: CAPE CODTEACHERS

Saint Peter’s Colleg<

For Information phone 333-4400 (Area Code 201)

Visi mielai kviečiami atvykti

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

U. S. COAST GUARD LIC.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURESPAUDOJE.

Tel. TR 9-0400

Mokėjimo tąlggos pagal pirkėjo pageidavimą

ADVIS0R

SCHALLER& WEBER
AppiyRABIJO PROGRAMOS

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

mm

V. Lindberg naujoj lempoj 
dalį ploto išliejo su aliumini- 
jum. Taip susidaręs veidrodis 
surenka nenaudotą šviesą ir ją 
nukreipia į signalo reflektorių.

Openings on all shifts for capabie 
ablebodied men with good employ- 
ment records

BERNARO PHOTOGR APHERS — 
Weddings, Babies, Portraits, Legal. 
Natūrai color dr black & white; 
passport & license photo while you 
wait. No depbsit required. Good phd- 
tography at reasonbale prices! — 9 
Railroad Avė. Babylon, L J. (516) 
MO 9-7109.

BROOKLYN, N. 
AP 7-0788

O. Introductory. Electronic Data Processing
• IBM 1401 Programming
• IBM 360 Programming
• Fortran • Cobol • Systems Analysis
• General System Theory
• Computer Hardware

Ši naujovė buvo pademonst- 
ruota Forth Worth vietovėje

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

Atrodo, kad pavojinga šalia 
to banko pastato stovinėti. Tik

CANCEL .02* CHANGE

Experienced or Beginners. 
Pre-Sęhool th^-u University

FACTORY HELP 
MACHINE OPERATORS

road Supply Co. Chicagoje.
(Pran.)

GENERAL FACTORY HELP (20) 
Work near home — Good starting 
salary. Some ,gxperience preferred. 
Braun Crystal Manufacturing Co.

64-20 Admiral Avė. Middle Viilage, 
Qųeens. Apply in person ask for Mr. 
Bobi Solot.

COMPLETE HOME 
improvements

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

ask for Mr. Tony Ruggiero ■

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

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

Refrigerator Doors Our Specialty 
Call 259-9593

MATULAITIS NURSING HOME 
Thurber Road, Putnam, Conn. 06260

EXPERIENG£O OPERATORS 
. ON DRESSES

Section work Steady all year round 
Work near home CARLAND MFG 
CORP. 8 North Main Street Mon- 
roe, N.Y. 914-783-2511

kurorte — gražioje

Apply tg.Fred Brunie 
GENERAL ALLOYS CO.

480 East lįst Street
South Boston, Maass.

3rd Asst. Engineer 
PERMANĖNT POSITION

STEAM RESEARCH VESSEL

Dabar moka visų rūšių taupomus pinigus

TEL (COLLECT) PORT CAPTAIN 
(617)543-1400AUTO INSURANCE IMMEMATE 

FSI our specialty. Under A6E a new 
drivers canceUed policies replaced. 
Fast k>w monthly payments. CaH 
Mr. Winchecter days (212) 651-4436 
eves. (212) NE 9-4581. 75-12 Roose- 
velt Avė. Jackson Hts., N.Y.

EXP. OPERATORS 
as Samplemaker & Duplicators 

Steady work, nice working condi
tions. Air conditioned RAYMODES 
INC. 135 Madison Avenue. Apply in 
person.

MAIDSTONE MARINA, 
3. Ml HARBOR , -

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

Cosmetic Salesmen 
Wanted

Soul Sister and Soul Brothers 
Creation 

SiNGLETON 
COSMETICS 

Call after 3 PM 
926-0908

DEKTER PARK gg 
I PHARMACY |E 
P Wta. Anaetaat, B. 3.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DHJVBR 
Mldugen 2-4130

PARK CREST CATERERS 
1710 University Avenue 
Bronx, New York 10453 

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

at your Service

WE WILL TRAIN YOU 
GOOD WORKING CONDITIONS

SHANNON FLORISTS
Perotta Bros. Props. Florist, Nur- 
sery — Retail - Wholesale specializ- 
ing in all Florai Designs, Weddings, 
Communion, Confirmation and Fu- 
nerals. Opp. Green Wood Cemetery, 
3380 Fort Hamilton Parkway. Call 
for free deHvery.

CLEĄNfltG ROOM 
$2.42 to V2.62 per hour 

Liberal Wmge Benefits, 
Over-Ume

We$thampton Nursing Home ą new 
concept in nursing home care,'home 
likę decor, around the clock reg. 
nursing care, physical 8c. occupation- 
al therapy facOities, excellent meals 
special diets. VVesthampton Beach 7 
Seafield Lane (516) 288-1122 Cath- 
olic church and priests in area.

BE8TWAY 
TBAVEL AfiKNCY

Keliones plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamatca Avenue 
Woedhaven, N. Y. 11421

and enjoy a day of Christian encounter with the Friars 

Every Sunday — Jųly through October
Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St. Anthony 2 PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.

Picnic Grounds - Snack Bar - Ample Parking - Gift Shop

VVEEKDAY MASS — 11 A.M.
Special arrangements for organizations and groups. For further In
formation write: Fr. Jeremiah Kelliher Graymoor Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GArrison 4-3671 (Code #914). Write for 
FREE Visitors’ Directory.

VINNY & GENE 
GASKET SERVICE

Well established Alloy Casting 
produęer reguires:

DOMESTIC APPLIANCES 
repair Electrical Appliances 

All Work Guaranteed
Job too Big or too Small 

Call 899-9395

Forest Avė. & 8th Street, Lakewood, N J.
Čia jūsų laukia... PUIKUS MAISTAS — GERIAUSI 
KAMBARIAI — lauke šildomas baseinas, vėsinamas val
gomasis, autentiška SAUNA pirtis, lauke atvangos kam
barys. — VEIKIA VISĄ VASARĄ. Prieinamos kainos.

Rašykite, ar skambinkite (201)363-4600

atostogas 
kiškoje Jausimų vasarvietės viloje

25 Van Dyke Avenue 
New Brunswick, N J. 

Equal Opportunity Employer

STEADY EMPLOYMENT 
Liberal vacations, Blue Cross, Blue 
Shreld, paid Hfe Insurance. -

able rates — All work guaranteed 
1394 Fulton Street, Brooklyn, N.Y. 

Call 857-4300

NEW YORKE
Mtadieniais nuo 5 Dd 6 vai. WKVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktoriui 
Dr. Jokūbu J. Stokai, 1016 ScbM- 
fbr Rd. HUlside, NJ. 07205; teL 201-

HUNTING LANE 
RĘST HOME

Naujoji lempa gamybos me
tu buvo bandoma Amerikos ge

nėjimų dėka turima nauja at- ležinkelių sąjungos. Lempą ga- 
spindinti lemputė. Naudojant mina Chicagos Miniature Lamp 
šią lemputę, sankryžų Myfeto- Co. Pardavinėja Westfem RaH-

Franklin Sq„ L.Ls 981 Hempetead TpKe. — 437-7677 

Fluhlnge: 41-06 Main Street

ANTHONY’S HAIR STYLIST Pro- 
fessional work at reasonable costs. 
Shampoo and Sėt $2.75, Reguiarly 
315, Permanent wave only $8.50 — 
655 Amsterdam Avė.' (bet 91 k 92 
Sts.) New York City. For appoint- 
ment teL SC 4-4348

GRINDERS 
we wifl TRAIN YOU

Laiavta 2iburys —. NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomia eekiaa- 
mentaia 9-10 vaL ryto WHBI1053 
FM banga. Vedėjai: Antanu Matei
ka VI 5-6332 Ir Romu Kezyi TW 
4-1288, 62-15 68tH FL, MMdk Vfl- 

N.Y. 1137*.

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

WAKE ROBIN INN
In Berkshires Rt. #41 Lakeville 12, 
Conn. 2% hrs N.Y.C. — Our 24tn 
year. Take Mts Scenery, add spaci- 
ous lawns hew heated pool. Lake, all 
sports, golf nearby; smart taproom, 
fine food, eoektail tėrtace, new bou- 
tiguė; dancing and great people — 
you’ve '^8t ‘wake Robin, American 
Plan resort sensible rates. W. D. 
Chamberlin, Mgr. Reservation 1-800 
- 243 3510 (toli free) In Conn: (203) 
HE 5-2000

NELPA CONSTRUCTION 
COMPANY

We do everything in the construc- 
tion field aO work done at reason-Dienraštis "Draugu" Chica

gos kronikoje 1966 rugpiūdk) 
8, ketvirtadienį, rašo: “Dvi mo
terys ir vyras antradienį buvo 
sužeisti, kai devynių pėdų plie
no gabalas nukrito ant automo- 
milio Dearbom gatvėje, Chi
cagoje, iš 55-to aukšto First 
National Bank pastato, kuris 
dabar statomas.”

EAST HAMPTON 
Convalescents, and Elderly Guests 

Residential area, block to Main 
Street and Viilage. Private and 
Semi-Private rooms with bath — 
24 hour supervision. Owned and 
operated by Mary Immaculate R.N.

(516) 324-4250

Write now for application or call 
212 - 546-2228 

Weekdays and Sundays

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047
VA 1-7068

READER
Spiritual Guidance. .. is the ansver 
to your problema of love, bustness, 
health, marriage, siekness. A few 
gulėt thoughtf ui momentą with Mrs. 
Benaom, reader and adviaor, will 
change your entlre Hfe for the bet- 
ter. call 831-9506 anyday 9 AM-9 PM

cagos kronikoje . 1968 rug
pjūčio 8, ketvirtadienį, rašo: 
“Chicagos vidurmiestyje nuo 
praplečiamo First National Ban
ko pastato nukrito medinis pa
stolis. Nukrito jis nuo 55 aukš
to Dearbom ir Madison gat
vių sankryžoje. Pastolis užga
vo ir sužeidė tris asmenis, ku
rie laukė autobuso.”

KĄ FOltfJO ..UŽPAKALINĖS ją signalai tampa 40 0 proc.
LEMPOS TURI BENDRO SU šviesesni 
SAUGUMU PERVAŽIUOJANT 
GELEŽINKELIO BĖGIUS?

"Apply now for the Fall Term

• Programs in Liberal Arts
• Business Administration
• Teacher Training for Elementary and

, Secondary Education
• Urban Studies

Atvykite į draugišką BALT1C

PARNU HOTEL

Gailestingyjy Seserų dėmesiui
<' MATULAIČIO NAMUOSE

Putnam, Conn.
reikalinga gailestingoji sesuo (RN). Nauja lietuviška įstai
ga, geros sąlygos. Atlyginimas kaip apylinkės ligoninėse. 
Duodamas kambarys ir išlaikymas. Kreiptis šiuo adresu:

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

CYPRESS OUTDOOR 
SVVIMMING POOL

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

ALPHADUCT WIRE 
A CABLE CO.

460 Wesf Broadway, South Boston Massachusetfs
: . "Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFRED ARCHIBALD 
President *

banka direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai, e Turtas (Assets) virš $132,000,000

Labai daug, atsakys Minbe- ^"uri 57^^ 

sotos viešoji komisija.
joji lempa 400 pėdų atstume, 

Susižavėjusi Fordo pagamin- k»s reikalaujamas šios rūšies 
tų automobilių užpakalinėmis signalam, suteikia žymiai dides- 
krypčių lempomis, komisija pa- nį matomumą.
prašė Fordo bendrovę paga
minti šviesesnes lempas gele
žinkelio pervažiavimo signa
lam.

Fordas sutiko ir pavedė tai 
pritaikomų tyrinėjimų laborato’ 
rijai, Dearbom, Midi, tfordo in
žinieriaus Vktor Landberg tyri-

Experienęed or Beginners 
Pre-School thru University 

Good outstanding opportunitges 
in preferred locations.

Write now for application or call 
212 - 546-2228 

Weėkdays and Sundays

A.A.A. TEACHERS AGENCY 
_507 5th Ayenue, N.Y.C,,.

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

Call Personnel Department

Ridgevroode: 56-54 Myrtle Avenue 
Altarijoje: 28-28 Steipw«y Street — AS 4-3210 
Fleral Perk, L.I.: 259-17 HilUde Avė. — 343-6116


