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šį šeštadienį bus matomas 
šiaurės Amerikoje saulės užte
mimas Prasidės nuo Japonijos 
ir per Beringo jūrą, per Alias
ką, Kanadą, Maino vals. sri
tis nuslinks Atlanto linkui. 
Visuotinis užtemimas Amerikoj 
bus Maino srityje. Bostone sau-

Saulės užtemimas bus šį šeštadienį
lė bus užklota 94.4 proc., New 
Yorke 88.7 proc., Los Angeles 
tik 26.4 proc., o Meksikoj 7.6 
proc. Paskutinis visuotinis sau
lės užtemimas buvo matomas 
1957, naujas po šeštadienio 
užtemimo bus 1970.

Manifestas Pavergtų Tautų Savaitei 1963 metais
Tik spaudimas priverčia Sovietus daryti nuolaidų pavergtie
siems. Vakarai ūkiniu spaudimu galėtų reikalauti iš Sovietų 
vykdyti apsisprendimo teisę pavergtuose kraštuose

Pavergtų Tautų Savaitę A- 
merikos vyriausybė paskelbė 
jau penktu kartu. Tarp dauge
lio kalbų, rezoliucijų, straips
nių tos savaitės proga sustoti 
verta prie manifesto, kurį pa
skelbė penkios Amerikoje vei
kiančios organizacijos — Pa
vergtų Tautų Draugai Ameri
kiečiai (Christopher Emmet), 
Pavergtų Europos Tautų Sei
mas (George Dimitrov), Ameri
kiečių, kilusių iš rytų bei vi
durio Europos (Konferencija 
(prel. J. Balkūnas), Tautinis 
Pavergtų Tautų Komitetas 
(Thomas Cuite), Amerikiečių 
Konferencija išlaisvinti nerusų 
tautom, esančiom USSR (Ste- 
ven J. Jarema). Manifestas ro
do. kaip tos organizacijos, 
kalbančios pavergtų tautų var
du ar remiančios jų išiaisvi-

nimą, supranta politinės padė
ties eigą šiuo metu.

Manifestas pažymėjo, kad ko
munistai vykdo carų politiką:

“Visos pavergtos tautos Eu
ropoje ir Azijoje, įskaitant 
daugumą pačių rusų ir kinų, 
yra pavergti komunistinės Ura
nijos jau ilgus metus. Sovietų 
Sąjunga ne tik išlaikė visas ca
rinės Rusijos nukariautas kolo
nijas, bet savo imperiją dar 
išplėtė.”
Komunistinėje. vergijoje nėra 
apsisprendimo teisės ir asmens 
laisvės:

“Nuo antrojo pasaulinio ka
ro rytų bei vidurio Europos pa
vergtom tautom yra atimta jų 
valstybinė nepriklausomybė, 
nepaisant iškilmingų sutarčių 
ir pasižadėjimų. Nuo 1921 ke-

liom nerusų tautom, kurios ta
po nepriklausomos sugriuvus 
carinei imperijai, jų nepriklau
somybė smurtu atimta, o ki
tom nerusų tautom, Sovietų 
Sąjungoje esančiom, nuo 1919 
paneigta pažadėtoji apsispren
dimo teisė. Visos neteko pag
rindinių asmens laisvių — žo
džio, tikėjimo, susirinkimų lais
vės, o kas svarbiausia — lais
vės nuo baimės.”
Pavergtieji neprarado pasiprie
šinimo ir vilties:

“Vidurio bei rytų Europos 
pavergtosios tautos niekada ne
siliovė priešinęsi aktyviai, ka
da tik pasitaikė proga, ir pa
syviai, kada, reikalas diktavo. 
Net tada, kai Jungtinės Tau
tos ir Vakarų Valstybės nesu
teikė Vengrijos sukilimui pa
galbos, jos nenustojo vilties, ir 

(nukelta į 4 psl.)

SAULĖS UŽTEMIMAS liepos 20 New Yorke prasidės 4:41 vai pp., bus 
stipriausias 5:48 ir baigsis 6:49.

SPAUDA - VYRIAUSYBE dčl Vietnamo
Ar amerikiečių spauda kovoja už tikėjimo laisvę ar ren
gia Vietnamui likimą, kokį savo laiku Kinijai ir Kubaį?

MASKVOJE: Kalbos įtempė santykius 
tarp kinų ir rusų, žada atoslūgį tarp
rusų ir Vakarų

Maskvoje- liepos 5 prasidėję koegzistencija laimi. Washing- 
pasitarimai tarp Maskvos ir Ki* tone dėl to rodoma optimizmo.

Maskvoje derybom tarp A- 
merikos, Anglijos ir Sovietų va
dovauja Harriman (Amerika), 
Hailsham (Anglija), Gromyko 
(Sovietai). Sako, nuotaika esan
ti gera.

Amerika pritarė perversmui
Ecuadoro kariuomenė liepos 

11 suėmė ir 
tą Carlos J. 
roy. Valdys 
bus grąžinta 
ka. Kaltino, kad prezidentas 
nusigerdamas pridarė negar
bės kraštui, o be to. palankus 
komunistam. Dėmesio verta, 
kad valstybės departamente 
Ecuadoro perversmas rado pri
tarimo, nors tai ir nedemokrati
nis žingsnis.

ištrėmė preziden- 
Arosemena Mon- 
kariuomenė, iki 

demokratinė tvar-

PAVERTŲ TAUTŲ VĖLIAVŲ pakėlimas priešais 
Jungtines Tautas liepos 14. Tokia nuotrauka ir 
priminu, kad Indianos kongresmanas resp. William 
G. Bray susirinkusiems 150 žmonių kalbėjo: LAIS
VI RINKIMAI PAVERGTOSE TAUTOSE TURI 
BOTI SĄLYGA NATO ORGANIZACIJOS PASITA
RIMUOSE SU KOMUNISTINIU BLOKU, — Pa
vergtų Tautų Savaitę pagerbė N- Y. Times.

jo toliau savo bendrinius posa
kius apie “katalikų dominavi- . 
mą” vyriausybėje ir kariuome 
nėję.

— Kai The Tablet kritikavo 
majorą Wagnerį, kad Į švieti
mo komisiją vietoj pasitrauku
sio nario kataliko paskyrė žy
dą, priešingai susidariusiai tra
dicijai, tai N. Y. Times veda
majame atkirto: negalima pa
skirtojo Į komisiją diskriminuo
ti religiniu argumentu; svarbu 
ne tautybė ir religija, bet pro
fesinės kvalifikacijos. Dabar tas 
laikraštis diskriminuoja Vietna
mo pareigūnus tuo pačiu reli
giniu argumentu — kad jie ka
talikai ... Taip atsiskleidžia ir

Toks klausimas kyla sekant 
N. Y. Times, H. Tribūne, Wa- 
shington Post ir panašios įtakin
gosios spaudos informaciją apie 
Įvykius P. Vietname. Spaudoje 
nuolat puolamas P. Vietnamo 
prezidentas Diem. Jis esąs ir 
diktatorius, ir apsistatęs gimi
nėm, ir leidžiąs savo žmonai 
reikšti įtaką valdžioje, ir vy
riausybėje esanti korupcija. 
Prie šių kaltinimų paskutiniu 
laiku pridėtas dar naujas pre 
zidentas katalikas, valdžioje ir 
kariuomenėje dominuoja kata
likai, valdžia proteguoja ir re
mia katalikus, o persekioja bu
distus, kurių esą 70 procentų 
gyventojų^

KENNEDY IR DE GAULLE: Galimas 
jų susitikimas dėl bendro intereso

jas. balsas buvo. W. Lippman- 
no, kuris pasisakė už susitari
mą tarp Kennedy ir de Gaulle, 
ėmė kalbėti de Gaulle toli pra
matančio politiko komplimen- 
tus. Atrodo, kad tokiu balsu 
siekiama paruošti taikingesnę 
dirvą tarp Amerikos ir Pran
cūzijos.

De Gaulle iš savo pusės pa
darė keletą palankių Amerikai 
gestų. Viena, nesipriešino, kad 
liepos 11 būtų sutarta ūkinės 
bendruomenės ir Anglijos at
stovam susitikti kas metų ket
virtis ekonominiais klausimais. 
Tai mažas žingsnis Anglijai pri
artinti prie Europos ūkinės 
bendruomenės- Antra, Prancū
zija sumokėjo avansu Amerikai 
300 mil. dol. skolos. Tai apčiuo
piama parama dolerio vertei su
stiprinti. Trečia, prancūzų spau
doje rašoma apie galimą pre
zidentų Kennedy ir de Gaulle ’ 
susitikimą metų gale ar kitų 
pradžioje.

Susipratimu tarp dviejų pre
zidentų suinteresuotos abidvi 
pusės. Amerika nori Prancūzi
jos pritarimo derybom su Mas
kva dėl Vokietijos ateities, nes 
de Gaulle stipriausiai ręmia Vo
kietijos teises; jo žodis labai 
svarbus Vokietijos nuotaikai 
palenkti į nuolaidas ar užsikir
timą. Suinteresuotas ir de Gaul
le. nes turėdamas įtakos dery
bom, jis vėl išvengia izoliaci
jos, į kurią galėjo jį stumti 
Kennedy apsilankymas Europo
je. Amerika suinteresuota dar 
muitų sumažinimui Amerikos 
prekėm Prancūzijos rinkose.
Ten tuo reikalu dabar tariasi s*05 8auna valdžios paramą, bu- 
Herteris. distinės negauna. O’Connor pa

taisė: "Tai paprasčiausia netie
sa, jokios privatinės mokyklos 
paramos negauna".'

Amerikos spaudoje apie de 
Gaulle dar dvejopi balsai. Vie
ni iš įsibėgėjimo piktai rašo, 
vadina de Gaulle realybės ne
jaučiančiu ir praeities didybe 
gyvenančiu žmogum. Visai nau-

nijos komunistų dėl ‘'ideolo
ginių skirtumų" santykius tarp i 
jų tik labiau Įtempė. Kinų spau
da apkaltino rusus komunizmo 
išdavimu. Maskvos spauda iš
vadino kinus karo kurstytojais 
ir tt- Rusų tonas dabar aštres
nis. Atrodo. Chruščiovas jau
čiasi padėties viešpats. Esą jam 
mažiau svarbūs nesutarimai su 
kinais negu ūkinio gyvenimo 
trūkumai. Tačiau santykiai dar 
nenuhūko. derybos tebeeina.

Liepos 15 prasidėjo Maskvo
je derybos su Vakarais —Ame
rikos. Anglijos. Sovietų Sąjun
gos derybos dėl atominių ban
dymų draudimo ir kitų klausi
mų. Chruščiovas, ignoravęs de
rybas su kinais, derybas su 
Amerika bei Anglija patsai pra
dėjo. Sudarė Įspūdį, kad jam 
svarbu su Vakarais susitarti ir 
parodyti kinam, kad taikinga HARRIMAN, Amerikos atstovas HAILSHAM, Anglijos atstovas GROMYKO, Sovietų atstovas

TIK JŪS NIEKAM NESAKYKIT: Istorija apie šnipų šnipą ir anglus
Sovietų žvalgybos pareigū

nas Dolnycin pabėgo , su šnipų 
sąrašais ir kitokiais dokumen
tais. Pabėgo prieš 18 mėnesių, 
bet tik liepos 11 apie tai pra
nešė Anglijos spauda. Ryšium 
su jo pabėgimu apie 300 sovie
tinių šnipų, kurie yra oficialio
se pareigose užsieniuose, buvo 
iškviesti namo Spėjama, kad

jo žiniom buvo pasinaudota iš
aiškinant ir. sovietinį agentą 
anglų žurnalistą Philby, Švedi
jos šnipą Rusijai ir kt

Keisčiausia betgi, kad Ameri-

čiai pabėgėlio pavardės. Žino
ma. ji buvo tuojau paskelbta. 
Vyriausybės žmonės baiminosi, 
kad pabėgėlis gali būti nužu
dytas, ir paskelbė, kad jis da-

— Vokietijoje teisiamas so
vietinis šnipas ir buvęs Gehle- 
no organizacijos narys Felte 
liepos 16 pareiškė, kad jis bu
vęs išduotas Sovietų saugumo

kos pareigūnai buvo šalininkai bar Anglijoj. Kad suklaidintų pareigūno Klimov, kuris,iš Suo- 
neskelbti apie perbėgėlį nieko. 
Angių vyriausybė elgėsi prie
šingai — pasidalino žiniom su 
spauda ir prašė neskelbti, ypa-

priešus, jis nesirodysiąs savo 
pavarde nei savo išvaizda. 
Spauda paaiškino, kad jis gal 
pasidarys plastinę operaciją, 
kad ir artimieji nepažintų. Ar

mijos perbėgęs į Švediją ir ten 
prisistatęs Amerikos saugumo 
pareigūnam. Felte minėtas 
Klimov ir bus. atrodą^ tas pats, 
kuris Anglijos buvo paskelbtas

Vatikano atstovai Rusijoj po 900 mėty
Rusijos ortodoksų patriar

chas Aleksiejus liepos 17 šven
tė savo auksinį jubilėjų. Po
piežius Paulius VI, pakviestas, 
pasiuntė du atstovus dalyvauti 
iškilmėse Zagorske. 50 mylių 
nuo Maskvos. Atstovus parin
ko kardinolas Bea, pirmininkas 
sekretariato krikščionių vieny
bei plėsti. Parinko Šveicarų 
vyskupą Francois Charriere ir 
prancūzų domininkoną Chris- 
tophe Dumont. Laikoma, kad 
tai pirmas oficialus kontaktas 
tarp Vatikano ir ortodoksų ,

leksiejaut Mkllmfce.

VYSK. CHARRIERE, Vati
kano atstovas patriarcho A-

ko didžioji schizma.

reikia geresnių nurodymų tiem, Dohiycin pavarde, 
kurie norės pasikėsinti?

— Kongresas tiria spekulia
cija, kurioje Amerikos javų už 
32 milijon., buvo siųsta į Aust

riją, bet jie pakeliui dingo Bre
meno ir Hamburgo uostuose.

— Maskvoje liepos 16 pra
dėta byla keturiem žydam, ku
rie pardavinėjo namie gamin
tas “macas”. Tai pirma tokios 
rūšies byla Sovietuose.

—- Kubos egzilų vadas Ma- 
nuel Artime išvyko į lotynų 
Ameriką, nes Jungtinės Valsty
bės darančios nenugalimas 
kliūtis egzilam veikti

Gen. Gehlenas po kompromi
tacijos visai organizacijai dėl 
trijų tos organizacijos narių 
šnipinėjimo Sovietam numato 
šiemet pasitraukti.

Kaltinimus skaitydamas, tu- spaudoje vartojamas dvigubas 
ri patikėti, kad šie laikraščiai matas, dvigubas diskriminacijos 
gina tikėjimo, sąžinės laisvę, supratimas: jei bus paskirtas 
kovoja prieš gyventojam daro- "“"® religijos žmogus, tai ne- 
ma valdžios neteisybę. Tačiau bus diskriminacijos, bet jei bus 
šių laikraščių tokio’ siekimo Paskirtas tavo religijos žmogus, 
nuoširdumu jau imi abejoti, w bus diskriminacija. Ir tai 
kai pasirodė kitokios žinios iš nutinka spaudoje, kuri turi ob- 
P. Vietnamo. Iš jų susidarai j- 
spūdį, kad anie Įtakingieji laik
raščiai viešąją opiniją klaidi
na. Ir net daugiau: sąmonin
gai klaidina ... Tai iškėlė NC 
WC korespondentas iš Saigo- 
no Tėvas O’Connor, S.S.C. Jo 
pranešimas buvo išspausdintas 
NCWC biuleteny, kurio dalis 
paskelbė The Tablet.

Tėvo O’Connor pranešimas 
pvz. atitaiso N.Y. Times ir ki
tos spaudos tokias informaci
jas: 

r
— Times rodydamas katali

kų tariamą “dominavimą” vy- kas ir Vietnamą stumti į toki 
riausybėje ir kariuomenėje, kelią? To norinčių yra. Betgi 
tvirtino, kad ‘ ‘daugumas vy- yra ir skirtumas, palyginti su 
riausybės pareigūnų ir daugu
mas karininkų yra katalikai”. 
Tėvas O’Connor atsakė konkre
čiai: tik 3 iš 19 generolų yra 
katalikai; tik 1 iš 4 korpo vir
šininkų yra katalikas; tik 5 iš
17 vyriausybės narių yra kata- Vietname trūkumų, prezidentas 
likai; viceprezidentas nekatali- 
kas, štabo viršininkas nekatali- 
kas.

— Washington Post, rody- ? 
damas katalikų tariamą prote
gavimą, o budistų diskrimina
vimą, tvirtino: tarp Vietnamo 
privatinių mokyklų katalikiško-

jektyvios, liberalios, nuosai
kios reputaciją.

— Panašiom informacijom 
kaip dabar apie Vietnamą ta 
pati spauda nesenoje praeityje 
sudarinėjo opiniją apie Kiniją 
ir Kubą, iki paruošė kelią ko
munizmui ir dabartiniem Kini
jos ir Kubos diktatoriam. Anot 
sparnuoto posakio, Castro tu
rėjo teisę pasakyti: aš gavau 
savo darbą per N. Y. Times.

Ar dabartinė tos spaudos ak
cija prieš Vietnamo preziden
tą turėtų reikšti, kad atėjo lai-

Kinijos bei Kubos perdavimo 
komunistam laikais. Tada su 
spaudos sudaryta opinija nuėjo 
vyriausybės atsakingieji žmo
nės. Dabar vyriausybė ėmėsi 
kitos linijos: nors ir kokių yra

nesidavė veikiamas spaudos o- 
pinijos ir pareiškė pasitikėjimą 
Vietnamo prezidentui Diem.

prieš

Amerikos sąjungininkai ir Kuba
Amerikos vyriausybei nepasi

sekė paveikti Angliją, Kanadą. 
Ispaniją ir Meksiką, kad jos 
atsisakytų nuo prekių ir žmo
nių pervežimo iš Kubos; kad ne
leistų savo salose Karibų jūro
je išsikelti Kubos siunčia
miem teroristam, kurie paskui 
keliauja į lotynų kraštus.

O Kongrese atskiri jo nariai 
vis reiškia nepasitenkinimą, 
kad vyriausybė nesiima griež
tos politikos prieš tuos sąjun
gininkus, kurie atsisako blo
kuoti Kubą.

— Rasinė įtampa J. Valsty
bėse dar teberado tendenciją letenį, nekreipė dėmesio į ja- 
plisti.

P.S. Ko ir kas siekia Pietų 
Vietname, daug ką pasakė raš
tas prezidentui Kennedy, pasi
rašytas apie 650 “intelektua
lų". daugiausia profesorių. Tarp 
tų pavardžių yra tokios popu
liarios savo simpatijom Sovie
tam kaip “Prof. and Mrs. Li
nus Pauling”, "Mrs. Cynis S. 
Eaton". Rašte prezidentas ra
ginamas atitraukti pagalbą Pie
tų Vietnamui, nesikišti Į Azi
jos vidaus reikalus; preziden
tas Diem apibūdinamas kaip 
“tironas", jo priešininkas "Iš
laisvinimo frontas” kaip “įvai
kių politinių partijų, grupių ir 
religijų koalicija, vadovaujama 

me nurodytus faktus ir karto- komunistų partijos".

Tokios skirtingos informaci
jos. Spaudos elgesiui suprasti 
dėmesio verti dar kai kurie fak
tai bei faktų paralelės.

— The Tablet pastebėjo, kad 
N. Y. Times, gavęs NCWC biu-



DARBIITINKAS

na

OOSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
44 v. « gtraet, Vofk 36. N. Y. • Tel. Clrcle 5-?—1

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje, 
keliones J 

e vizas. 
Joms rašy- 

Europą .

pydavęs 1209 darbadienių, o 
Įįu^ąltęrįui teigdavęs prisirąšyti 
1(M$, o lauko darbininkui-pir- 
mųpul tik'300.

Lietuvos 
rodo, kad Įqųw ©FVėRŪpa®

4-5456
3- 2oa3
4- 4952
5- 8808 
9-oz-*5 
2-1767

Tel. 26<s-0u68
6- 2674 
8-6966 
5-2747 
1-1068 
1-5355 
8-2256
7- 1575

LIETUVIAM žurnalistam Chicagoje tautinių šokių ųubysos svetainėje liepos 6 vakare buvo surengtas 
priėmimas. Darbininkui atstovavo Paulius Jurkus (|ąštąs iš kairės). Nuotr. V. A. Račkausko.

Vįsi gerai žinome, kad pas
taraisiais metais apsilankiusieji 
pavergtoje Lietuvoje tebuvo į- 
sileidžiami tik į Vilnių, kurs tu
ristams “paruoštas” pagal ^so- 

. vietinį pavyzdį. Labai retai kas 
buvo trumpam įsileistas į* Kau
ną. Dar rečiau įsileidžiamas į 
kaimą. Kas nori pasimatyti su 
saviškiais, tari jųpą SgWP dide
lėm išlaidom atskries* j VU?

BENDRADARBIAI IR JŲ DRAUGAI—NEUTRALIEJI

KO!
LIETUVOS KAIMO?

jų kolchbzo vadovybėje, kol-

gauna kapeikas, o grūdais 
svarus, ir tai gerai pavėluotai.

Molėtų rajono “Raudonosios 
žvaigždės” koldūno revizijos 
k-jos pirm. S. Rakauskas “Tie
soje” (sausio 29) rašė, kad 
chozo pirmininkas imas

Lietuvos
veislės gyvulius, 4^ ^vers
ti rusų baų4#3gnį|Įkąis ir uba
gais — koichpęųnfcais. Daugu
mas tebegyvąją savo trobose, 
(klojimai, tvartai ir kiti trobe
siai nusavinti) bęt gyvenamo
sios trobos netaisomos, jUs bai
gia griūti. Stogai kiauri, pama
tai Į žemę susmigę. Taisyti nė
ra iš ko ir nėra kaip. Tai “vals
tybės reikalas” ,..

Kaime žmonės pririšti kaip 
šunes prie grandinių. Mieste ar 
kitur kur apsigyventi neleidža- 
ma. Ištrūksta tik jaunimas, Į 
užsienį pabėgti nebėra gali
mybių. Sienos spygliuotomis ir 
Įelektrintomis vielomis 
tos. Budi sargybos su 
šunimis.

Kolchozininkų teisės
darbiai mekeno negarantuoja
mi ir neapdrausti. Susilaukus 
kuriais metais prastesnio der
liaus arba didesnių išnaudoto-

aptver- 
piktais

ir už-

galįnĮįfflns dirbti, daugumoje S 
jokios pensijos ar pašalpos ne
mokamos. “Kas nedirba, tas ir •-* 
nevalgo” ... Dėl to senutėliai 
žmonės, jei dar kojas pavelką; 
eina gyvulių ganyti ar kitokių 
darbelių dirbti, kad tik badu 
nemirtų.

Tai kaip gi raudonieji gali 
leisti turistus į kaimus?

Pr. Alšėnas Okupacinė valdžia iš Vil
niaus leidžia “Tėvynės balsą”, 
kuris yra ‘‘•kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto” 
organas, šioje pusėje, Vakaruo
se, tiem “kultūriniam ryšiam 
anksčiau atstovavo komunisti
niai Vilnis, Laisvė, Liaudies 
balsas, atskiri autoriai, kurie 
atsargiai prakišdavo savo min
tis nekomunistinėje spaudoje; 
paskutiniu laiku iš visur kitur 
jie susitelkė į Vienybės laikraš
ti-

Vienybė buvo laikoma tauti-

— Prancūzijos vyriausybė 
rengiasi išleisti įstatymą, kad 
viešosiose įstaigose ir įmonėse 
streikas tegali būti daromas 
tik paskelbus iš anksto prieš 5 
dienas. Prieš naują įstatymą 
komunistų vadovaujamos są
jungos paskelbė generalinį vie
nos dienos streiką liepos 11.

— Marinę -lėktuvas liepos 7
vakarą prie Willow Grove, Pa., 
nukrito į gyvenamą vietą ir už
mušė 7 suaugusius ir vaikus,
sužeidė apie 30. Lakūnas para- ninku srovės laikraščiu. Kiek 
šių tu nusileido sveikas. ji nuskilo toli nuo tautininkų

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
SSSR da)j..............................  Licensed by Vniesbposiltorg
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Okupanto taktika:

L Lietuva Nr. 12 atkreipė 
dėmesį Į tame pat suvažiavi
me dr. V. Paprocko pranešimą 
apie “bendradarbiavimą”. Pra
nešėjas krašto pavergėjo san
tykiuose su išeiviais skyrė tris 
laikotarpius: bauginimo, vilio
jimo, mainų. Bauginimo laiko
tarpis buvęs pirmom po karo 

suvažiavime dienom, sovietai spaudė va
kariečius visus tremtinius grą
žinti. Viliojimo laikotarpis pra
sidėjęs su emigracija į užjū
rius, kada okupantas Berlyne 
įsteigė laikraštuką ‘ ‘Tėvynės 
Balsą’ ’ ir visokių amnestijų 
pažadais gundė grįžti. Nepavy
kus šiom pastangom, staiga 
ėmė keisti taktiką — metė 
bendradarbiavimo, mainų šūkį. 
Šiame laikotarpy “jau okupan
tas leidžia atvykstantiems į 
laisvus kraštus komjaunuoliam 

bęt ne su sueiti į kontaktą įįr su 
munistais lietuviais (to 
čiau nebuvo), leisdamas

(nukelta į 3 psl.)

srovės, rodo grįežtai skirtingas 
Vienybės ir tautininkų srovės 
žmonių pasisakymas dėl tų 
“kultūrinių ryšių”.
Bendradarbiavimas ir nebend

radarbiavimas-
Dirvoje Nr. 67 paskelbtas 

dr. Jono Balių pranešimas Tau
tinės sąjungos 
apie “Lietuvius tėvynėje ir pa
saulyje”. Pranešimas baigia
mas: “Mes tautininkai turime 
aiškiai pasisakyti, kad bendra
darbiavimui ar kokiems nors 
mainams su okupantu neprita
riame. Nėra jokių realių davi
nių, kad vadinamas kultūrinis 
bendradarbiavimas prie esamų 
sąlygų būtų prasmingas. Žino- 

' ma, ryšiai su atskirais asmeni
mis buvo ir- toliau pasiliks. Čia 
reikalas eina apie lietuvio san- 
tykius su bętuviu, ’ J 
okupantul^Realiausias bendra
darbiavimas su tautiečiais tėvy
nėje ir toliau pasilieka siunti
niai”.

Šioje išvadoje konkrečiai pa
sakyta, su kuo Lietuvoje bend
radarbiaujama ir su kuo ne: 
bendradarbiaujama su atskirais 
lietuviais, nebendradarbiauja
me su okupanto įstaigom ar pa
reigūnais. To aiškumo kaip tik 
vengia komunistiniai laikraš
čiai ar Vienybės bendradarbiai, karinė vokiečių manifestacija 
tekalbėdami apie “bendradar
biavimą su kraštu”, su “tauta”.

radarbiu ir iš jo gavęs žinių 5 
apie Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino konferencijas Tehera-

ŠNIPAI IŠ NEAPYKANTOS AMERIKAI

TAUTOS ŽIEDAI ŽYDI

— Amerikos 59 studentai ne
klausė vyriausybės įspėjimo ne
vykti į Kubą pas Castro ir nu
vyko pro komunistinę Prahą. 
Jiem teks atsakyti, kai grįš.
— Garnett, Karnas, liepos 7 
vakarą apie 1500 paauglių gau
ja surengė riaušes ir mušty
nes su policija. Reikėjo iškvies 
ti pagalbą iš 6 aplinkinių* mies
tų. Tik apie 2 vai. ryto tvarka buvę karo metu Vokietijos
buvo atstatyta, ir 35 riauši- žvalgybos agentai, o po karo—
ninkai, daugiausia studentai, Gehleno organizacijos agentai,
atsidūrė kalėjime. Vyriausias jų — Heins Felte,

— Alex Welch, 22 metų vai
kinas iš Rosemont, Pa , pasiry
žo apkeliauti apie žemę vienas 
jachta, — statyta prieš 70 me
tų — be motoro, be radijo siųs
tuvo. Išvykęs prieš dvejis me
tus iš Kopenhagos, jis jau pa
siekė Japoniją. Pasiekęs Japo
nijos uostą, pasisakė, kad per- 
porą paskutinių mėnesių nu
plaukė 3500 mylių, maitinda
masis daugiausia vandeniu ir 
pupom. Jis tepaprašė cigaretės 
ir sumuštinio, o kai japonai no-*, žvalgybos skyriui, kuris rinko 
rėjo surengti jam didelį prie- žinias per Šveicariją. Jis ture- 
mimą. jis, papratęs būti vieni- jęs ryšius su Allen Dulles, ta
šas, pabėgo. da buvusio Šveicarijoje, bend-

Šnipų sezonas tęsiamas — 
po Anglijos, Švedijos, Ameri
kos, dabar Vokietijos teismas 
liepos 8 pradėjo bylą trijų so- ne ir JąttojeJ/Bet jo pateiktam 
vietinių šnipų, kurie visi yra žiniom niekur Vokiečių žvalgy

boje nenorėjęs tikėti.
Kitas teisiamas Hans C le

mens, kilęs taip pat iš Dresde- 
no, buvęs Felte valdžioje. Jis 
sakėsi sutikęs šnipinėti sovie
tam, neapkęsdamas amerikie
čių, kad jie subombardavę jo 
Dresdeną ir su juo žiauriai el
gęsi nelaisvės metu. Jis prikal
binęs šnipinėti ir savo buvusį 
viršininką Felte. Trečias Hans 
Tiebel buvo jų ryšininkas. Di
džiausia jiem galima bausmė— 
15 metų-

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnones medžiagos -• importuotos ir vietinės —
3 - jose krautuvėse

neko- 
anks- 
jiems

45 metų, sovietam žinias siun
tė radijo siųstuvu ir per ryši
ninkus tiesiai iš vokiečių žval
gybos agentūrų. Per 10 metų, 
nuo 1950 iki 1960, jis už tai 
gavo iš sovietų 50,000 dol.-Jis 
siuntė žinias net 1961, jau bū
damas kalėjime. Kiek jis žmo
nių Įdavė sovietam, nežinia. 
Gal tik teisme išaiškės. Bet jau 
dabar aišku, kad jis išdavinėjo 
Nato karines paslaptis. Jis pri
sipažino karo metu vadovavęs

Kaip tai suprasti?
Birželio 15-16 Dusseldorfe 

vadinama ‘‘Landsman nschaft 
Ostpreussen” turėjo savo va
dinamą “Bundestreffen”- Fak
tiškai tai buvo masinė revendi-

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimų, kurie bus ypatingai Įvertintas

118-125-130 ORCHARD STREET ■
Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIhlN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SEfiTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6.30 VAK.

SR 5-4525 |

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

zoliucijas, su Juozu Jurkum, LB Rochesterio apyttnkCs, ir Nijole Žilyte. 
Nuotr. J. Stankaus.

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHABD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškam ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Spedafiai Žanos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti?

a»
-g

ą gggĮBBa
Atvykite arba rašykite į mūsų cent

rinę įstaigą arba kurį nors skyrių dides
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street
Pili ladelpliia 6, Pa.

WA 5-3455

už Rytprūsių grąžinimą Vokie
tijai. Jos svoriui pakelti daly
vavo pats kancleris Adenau- 
eris. Kaip žinoma, po karo Vo
kietijos sienos nebuvo galutinai 
nustatytos, tik viename sąjun
gininkų dokumente, jos mini
mos kaip 1937 sienos. Todėl 
tose 1937 sienose vokiečių re- 
vendikacinės manifestacijos su
prantamos, nors ir tokiose ma
nifestacijose Vliko valdytojo 
dalyvavimo tikslingumu būt 
galima abejoti.

Tačiau birželio 15-16 Duess- 
eldorfo revendikacinė manifes
tacija neapsiribojo tik 1937 sie
nomis, o į revendikuojamę sri
čių tarpą įjungė ir Klaipėdos 
kraštą, taigi Lietuvos teritori
jos dalį, figūruojančią sąskry
dyje “Regierungsbezirk Gum- 
binnen” dalimi. Kad šio
vos teritorijos užgrobimo fakto 
galėjo “nematyti” Vokietijos 
kancleris, tas galima suprasti, 
bet kad to “nematė” ir dėl to 
nereagavo protestu, o savo da
lyvavimu tam net solidarizavo 
Vliko VT Valdytojas, tai gal 
tik Vilkas galėtų paaiškinti, 
kaip tai suprasti.

Būdami jautrūs Lietuvos 
tarptautiniam status ir veng
dami veiksmų, kurie Lietuvos 
okupantui lengvintų tą status 
savo naudai interpretuoti, mes 
lygiai turim būt jautrūs ir Lie
tuvos teritoriniam integralu
mui ir vengti veiksmų, impli
kuojančių kad ir šiuo metu 
mums draugingos valstybės 
aneksinių pretenzijų pripažini- 

kalbasi su L. Valiuku (k.), dr. J. Jurkūnu ir *7 Z. Brinkiu (d ). vw£ mą ““ j0*1® SOlidarizafVimą. 
ryje dr. K. Ambrozaičio žmoną. Nuotr. L. Kančaiuko. Vt. Vt.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod — Osterville, Mass.. kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pužų pavėsvje. gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE”
87 Ea$t Bey Rd-. Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas-parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atsiras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žai
dimams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 O.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — - Iš anksto kreiptis: 

E D JANSONAS
I5 Rosedeie $♦.. Boston 24. Mass. — Telef. 288-5999

arba nuo birželio 15:
Audrone • Jansonas, 87 Eaat pay Rd, Osterville, Cape Cod, Mass.
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Vieno sukilimo šimtmetis
Sukiiimas Lietuvoj 1863 me

tais prieš caristinę Rusiją bu
vo vienas iš didžiausių, tačiau 
nei pirmas nei paskutinis. Ru
sijai grobiant Lietuvos ir Len
kijos jungtinę respubliką 1772- 
1795 metais, pirmąjį pasiprie
šinimą buvo sukėlęs Ta
das Kosciuška, kuris gerai žino
mas ir Amerikoje. Antruoju at
veju iš rusų okupacijas buvo 
bandyta vaduotis • Napoleono 
karų metu (1812). Vakarų Eu 
ropos revoliucinio judėjimo po
veikyje trečias sukilimas buvo 
sukeltas 1830-31 metais; jame 
žuvo karžygė sukilėlė Emilija 
Plateraitė. šiemet sukanka šim
tas metų sukilimui, kuriame 
narsiausiai pasireiškė kun. An
tanas Mackevičius Pagaliau ži
nomas dar 1905 metų sukili
mas su didžiuoju Vilniaus sei
mu. Kiekvieno iš tų sukilimų 
pagrindinis siekimas buvo nu
simesti rusų jungą ir atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę.

Steponas Darius gimė 1896.
1.8 Lietuvoje. į šį kraštą at
vyko 1907 m. Chicagoje lankė 
vidurinę technikos, mokyklą ir 
dalyvavo įvairiuose sporto ra
teliuose. Labiausiai mėgo beis-

Subecription per year $7.oo - bolą. Kietas sviedinys dažnai
užgaudavo rankas, kojas ir su
daužė nosį, kuri liko priplota. 
Tačiau tos nelaimės Stepo iš 
sporto aikštės neišstūmė Mėgo 
futbolą, krepšinį, buvo išrink
tas krepšinio ratelio vadovu ir 
žaidė pagarsėjusiam beisbolo 
rately Sox. Būdamas 15 metų 
ėmė domėtis aviacija, dirbo 
lėktuvų modelius. Lankydamas 
kolegiją, susipažino su skridi
mo būdais.

Amerikai 1917 įsijungus į 
pirmąjį pasaulinį karą, Stepas 
Darius stojo savanoriu į ka
riuomenę. Rengėsi į karo avia
ciją. bet buvo paskirtas į 149 
artilerijos pulką telefonistu. 
Nuo 1917 lapkričio iki 1919 ba
landžio buvo Prancūzijoje, da
lyvavo eilėje kautynių, suėmė 
vokiečių šnipą su svarbiais do
kumentais. Buvo apnuodytas 
nuodingomis dujomis ir sužeis
tas i krūtinę. Pulko įsakyme 
buvo pagirtas už narsumą, ap-

Lietuvoje sukilėlių eilėse bu
vo apie 80,000 žmonių, neskai
tant jų rėmėjų kaimuose. Di
delę dalį sudarė valstiečiai, 
ypač Žemaitijoje ir Panevėžio 
apylinkėse, kai Lenkijoje jie 
nedalyvavo. Ten sukilėlius su
darė beveik išimtinai dvarinin
kai-senoji bajorija ir šlėkta. 
Ukrainoje ir Gudijoje vals
tiečiai prie sukilimo taip pat ne
sidėjo dėl senos neapykantos 
lenkų ponam. Pastangos su
kilimą išplėsti Rusijoje nepavy
ko. Revoliucinės dvasios tebu
vo nedidelis rusų inteligentų 
būrelis. Vienas iš jų žymiau
sias, A. Gercenas, gyvenęs Va
karų Europoje, pastebėjo, kad . dovanotas dviem medaliais, 
revoliucijos “fermentu tegali 
būti Lietuva”. Bet ji buvo pa
likta savo likimui ir prieš stip
rią rusų kariuomenę negalėjo 
atsilaikyti.

Grįžęs Chicagon, lankė uni
versitetą. organizavo buvusius 
lietuvius karius, buvo Susivie-

nijimo Amerikos Lietuvių Ka- da žaidė prieš kitų valstyb. fut- 
. reivių vienos kuopos pirminiu- bolininkus. Sunkiomis paslan

ku ir centro valdybos sekreto- gomis įrengė Kaune sporto sta
rtom. Organizavo savanorius į dioną, pridėjęs daug savo dar- 
Lietuvos kariuomenę, pats vie
nas per 2 savaites surinkęs 60. 
Dėl lėšų stokos Lietuvon išvy
ko tiktai apie 400 savanorių.

Lietuvon išvyko 1920 liepos 
mėn. ir įstojo kariuomenėn. 
Kaune 1921 gruodžio 18 baigęs 
karo mokyklą, buvo pakeltas 
į jaun. leitenanto laipsnį ir pa
skirtas į karo aviaciją. Baigęs 
atitinkamus kursus, tapo karo 
lakūnu- Iš kariuomenės išstojo 
1927 gegužės 4. -

Tarnaudamas kariuomenėje, 
Darius dažnai sportavo. Aviaci
jos karius išmokė- žaisti beis
bolą, boksą ir padėjo išplėsti 
lengvąją atletiką. Veikė Kariuo
menės Sporto Draugijoj, Lietu
vos Fizinio Lavinimosi Sąjun
goj ir Lietuvos Futbolo Lygoj. 
Buvo LFLS ir L. Futbolo Ly
gos pirmininkas. Kaip LFLS 
futbolo vartininkas, su Lietu
vos valstybine futbolo koman-

bo ir pinigų (apie 5,000 litų). 
Padėjo įsteigti Sporto žurnalą, 
buvo redakcijos komisijos na
rys ir daug rašė. Be to parašė 
dvi knygeles: Beisbolo žaidi
mas (1924) ir Krepšiasvydis 
(1926).

Nenaprastai daug dirbdamas 
įvairiose srityse, Darius buvo 
pasišventęs Lietuvos pažangai, 
saugumui ir gerovei. Aktyviai 
prisidėjo prie Lietuvos pajūrio 
(Klaipėdos) išlaisvinimo 1922 
gruodžo 16 pasiėmė atostogų 
ne sveikatai pataisyti, bet pri
sidėti prie šio nepaprasto žygio. 
Nuvyko į Šilutę, įsijungė į Vy
riausiąjį Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetą, važinėjo po 
įvairias vietoves, kalbėjo ir or
ganizavo sukilėlius, prisidėjo 
prie I-jo sukilimo plano paruoš- 
šimo, organizavo Lietuvos Šau
lių Sąjungos talką ir pats daly
vavo sukilimo veiksmuose. Va
dovavo vienai sukilėlių kuopai, 
buvo rinktinės (bataliono) va-

do padėjėjas ir vėliau ypatin-J 
gų reikalų karininkas Vyriau- j 
šiame Sukilėlių štabe. Tie dar-1 
bai ir žygiai Dariui suteikė lie-1 
tuvių tautos didvyrio vardą

Grįžęs į Chicagą, Darius įsi- ! 
gijo savo lėktuvą, daug skrak ; 
dė, buvo skraidymo instrukto
rium. 1929 įsteigė Vyties aero
klubą. 1930 iš savo lėktuvo pa
skleidė daug lapelių apie Vy
tautą Didįjį anglų kalba. Lėk
tuvu vežiojo paštą, amerikiečių 
laikraščius ir kt. Dviem atve
jais buvo Floridoje. Ten daug 
skraidė, vežiojo keleivius. Tu
rėdamas laisvesnių valandų, 
skraidė viršum jūros, pratinosi 
orientuotis pagal žvaigždes ir į- 
sigyti patyrimo navigacijoje

Iki 1932 Darius buvo skrai
dęs vienviečiais, dviviečiais, tri
viečiais ir šešiaviečiais lėktu
vais, o taip pat trimotoriu lėk
tuvu, kuriuo galėjo vežti 12 ke
leivių.' Buvo įsteigęs du aero
klubus ir du aerodromus. Iš 
lietuvių niekas dar nebuvo 
tiek daug ir toli skraidęs įvai-

CHICAGOJE buvo surengta paro
da paminėti Dariui ir Girėnui.

Nuotr. Z. Degučio

riais ir ypač dideliais lėktu
vais. Tokį savo patyrimą Da
rius ruošėsi aukoti savo tėvy
nei Lietuvai, kuriai troško pa
dėt organizuoti prekybinę avia
ciją ir plėsti oro susisiekimą 
su kitais kraštais.

Paskata sukilimui ėjo iš Len
kijos, kuri Rusijos imperijos mu j0 žinioje buvo apie 70 
ribose turėjo didesnę savival
dą: savo reikalam tvarkyti tu
rėjo Valstybės Tarybą, o gu
bernijose — pačių žmonių rink
tąsias tarybas. Tokia autono
mija, kuri vis tiek priklausė 
nuo didėjančio rusų spaudi
mo, lenkų negalėjo patenkinti.
Siekta visiškos laisvės ir jung
tinės Lenkijos-Lietuvos respub
likos atkūrimo 1772 metų šie- 
nose. Tais metais buvo įvyk
dytas pirmasis Lietuvos ir Len-

rusų pulkų ir apie 150,000 ka
reivių, gerai aprūpintų ir gink
luotų. Lietuviam visko trūko. 
Tačiau ir tokiomis sąlygomis 
lietuviai kietai laikėsi. Ilgiau
siai išsilaikė kun. Antanas Mac
kevičius, suimtas ir pakartas 
Kaune 1863 gruodžio 28.

Muravojovo statistika rodo 
nužudytų, Įkalintų ir ištremtų 
apie 10.000 žmonių: bet jų bu
vo žymiai daugiau. Kritusių su
kilime skaitoma apie 6000, su 

kijos valstybės padalijimas; tą žeistų — per 700. Rusai skel 
tarptautinį nusikaltimą padarė bė. kad jų žuvo 260, sužeisti 
Rusija. Prūsija (Vokietija) ir apie 900; bet ir rusų nuosto 
Austrija. Sukilimu prieš rusus liai buv0 didesni.
norėta atsiimti bent tai, ką ru- Sukilimas rodė lietuvių tau- 
sai buvo užgrobę dar dviem pa- tos valią gyventi laisvai, bet su 
dalijimas — 1793 ir 1795 me- ja nesiskaitė rusai nei caro lai
tų. Iš Lenkijos sukilimas persi- kais nei dabar nesiskaito bolše

vikų priespaudoje.metė ir į Lietuvą.

Muraviovas-Korikas, caro A- 
leksandro II paskirtas sukili
mui malšinti, pasižymėjo dide
liu žiaurumu ir nežmonišku-

DARIAUS IR GIRĖNO skulptūra Puntuko akmenyje prie Anykščių, Lietuvoje, ISkalž sklpt. Br. Pundžius.
Nuotr. V. Augustino

Bendradarbiai ir jų draugai.
(atkelta iš 2 psl.) 

pasikalbėti, vadinas — bendra
darbiauti.

Reikia pasakyti, kad šioji 
nauja komunizmo taktika jiem 
jau davė ir šiokių tokių apčiuo
piamų rezultatų. Nežinia kuriais 
sumetimais, komunizmui pa
vyko prisivilioti keletą talki
ninkų, pradedant šalčium, vė- 
liau Narkeliūnaite, Tysliaviene, 
jų laikraštyje prisiglaudusiu E. 
Sulaičiu, J. Gobiu ir dar keletą 
kitų, kurie tą mums pragaištin
gą “bendradarbiavimo” siūly
mą atkakliai perša lietuviškai 
visuomenei. Lietuviškos visuo
menės labai žymi dauguma ir 
beveik visos organizacijos tatai 
suprato ir savomis rezoliucijo
mis pasisakė prieš bet kokį 
bendradarbiavimą su okupan--

Neutralieji: čia pranešėjas at
kreipė dėmesį į “neutralistų” 
rolę, t.y. sėdėjimą ant dviejų 
kėdžių. Pažymėjęs, kad tai da
ro kaip tik “vadovaujančios į- 
staigos”, sako: “Kas iš to, kad 
mūsų vadovaujančios Įstaigos 
skelbia nutarimus protokoluo
se (kartais ir spaudoj), o po to 
vėl patys bendradarbiauja su 
tais, kurie skelbia ir skatina 
“bendradarbiavimą” su priešu”.

Autoriaus manymu; “Mes turė
tume turėti drąsos tiesiai ir 
aiškiai pasakyti kiekvienam į 
akis, kuris bando nukrypti 
nuo tautinio kovos kelio — tuo 
išduot Lietuvos interesus. Kiek
vienas iš mūsų, kuris sėda į 
raudonosios gurguolės vežimą, 
turi būti pasmerktas ir išbrauk
tas iš kovojančios už Lietuvos 
laisvę išeivijos tarpo!”

Po tokio pareiškimo galėtum 
laukti iš autoriaus tiesaus ir at
viro pasakymo, kas yra tos va
dovaujančios įstaigos ar as
mens, kurie taip daro.
Lenkę “bendradarbiavimo“ pa
vyzdys:

Dirvoje Nr. 73 V. Lozorai
tienė informuoja, kad Miun
chene leidžiamas žurnalas “Mo
terų balsas” taip pat kalba apie 
lenkus, kurie važiuoja iš vaka
rų į Lenkiją kaip “turistai”, 
nors tokių ir nedaug esą. Jie 
esą trejopi: “naivėliai, iš įsiti
kinimo prielankūs komunistų 
santvarkai ir. oportunistai, ku
rie samprotauja: laikas bėga, 
niekas nesikeičia, reikia sutikti 
su faktu, o tas faktas yra — 
patogiai gyventi užsieny ir pra
leisti atostogas savo krašte.”

“O kas turi priminti pasau
liui apie nepriklausomybės at-

B. Empakerytė-Lukoševičienė

ATOSTOGOS

statymą? Negi žmonės, kurie 
gyvena krašte, kprie supranta 
padėtį, bet turi tylėti... Lais
vai apie kraštą gali kalbėti tik 
emigrantai. Bet aišku ne tie, 
kurių horizontas baigiasi ant 
jų nosies galiuko ir kurie links- 

' mai bėga į režiminį konsulatą 
prašyti vizos ... Toks ‘turis
tas’, grįžęs iš ‘ekskursijos’ iš 
savo krašto, neatneša jokios 
naudos tautai. Jis tik maišo 
emigrantam protus, net ir ven
gia su jais susitikti, ar susiti
kęs nepasakoja teisybės, ką 
matęs krašte, kad nepakenktų 
giminėms, likusiems tėvynėje, 
o ypač, kad nepakenktų pats 
sau, nes gal dar prireiks pra
šyti vizos. Bet jeigu kiti suabe
joja jo lojalumu, jis tuoj už- 
sigauna ir prasideda ilgas pa
sikeitimas laiškais tremtinių 
spaudoje”.

Lenkų straipsnio mintis pa
teikusi, V. Lozoraitienė paste
bi: “Skaitant šį lenkų straips- 
nį, susidarai įspūdį, lyg jį bū
tų rašęs lietuvis lietuviams, 
ypač "Vienybės” redaktoriam.. 
nes jau perdaug supanašėjo į 
“Tėvynės balsą” savo nuolati
niu raginimu bendradarbiau
ti. ..”

taip greitai oras pasikeičia, nes 
buvo rašiusi, kokios saulėtos 
visos dienos. Tačiau namiškiai 
džiaugėsi jos sugrįžimu ir 
jiems nebuvo labai svarbu kas 
ją greičiau namo parvarė. Pa
manė, kad pasiilgo namų. Taip, 
pasiilgo namų, dabar galvojo 
viena, ir jų galėjo visai netek
ti. Šie namai jai pasirodė dar

ir šokinėjo, tačiau tamsoje jų Tarp žemės ir padangių yra be- 
negalėjo matyti. Tuomet ji at
sibudo iš savo minčių. Priėjo 
prie telefono. Paėmė ragelį.

— Norėčiau sužinoti, kada 
sekantis lėktuvas išskrenda į 
New Yorką — pasakė tyliai, 
bet labai ramiai, tarsi nebūtų 
visą šį vakarą čia viena, tik 
su savomis mintimis išsėdėjusi. 
Pasižiūrėjo į laikrodį.

— Taip. Rezervuokite vie
ną vietą ir išbraukite iš sekan
čio sekmadienio.

Kurį laiką dar pasėdėjo vie
toje. Neatrodė, kad dar būtų 
kokių neaiškumų. Tik rodės, 
lyg būtų pavargusi ir norinti 
bent kelias minutes pailsėti. Po 
to ėmė skubėti. Greitai susi
dėjo visus savo daiktus- Pas
kui paėmė popieriaus lapą ėmė 
rašyti:

“Mielas Paul, Tu nustebsi iš 
ryto, kai niekas neatsilieps te
lefonu. Tuo laiku aš jau būsiu 
namie. Galvojau rimtai ir mė-

galinė erdvė. Begalinis kelias, 
kuris visą laika mus skirtų-.

“Visą laiką atostogos negali 
tęstis. Man. Aš noriu nuolat 
priklausyti vienam žemės kam
peliui, kurį galėčiau pavadinti 
namais. Su tavimi skrajoti ne- 
paspėčiau, nei nepajėgčiau. Tau 
rašau, kad ir šį kartą, kaip ir 
anomis dienomis, mane supras- brangesni. Visi įprasti matyti 
tum. Pagalvojęs suprasi, kad' veidai dar mielesni. Pati stebė- 
turėjom išsiskirti. Per daug di
delės erdvės mus skiria. Per 
daug tolimi atstumai. Per daug 
dideli skirtumai veda tolyn 
mus vieną nuo antro.

“Mielas Paul, aš turiu baigti.

laukti nei tikėti. Td aš nesiti
kėjau. šis klausimas yra labai 
rimtas, dėl to nežinau, ką ga
lėčiau tau atsakyti. Tu esi toks 
puikus žmogus. Aš net nema
niau, kad gali būti tiek daug 
gerų savybių tame pačiame 
žmoguje. Tu gali man duoti vi
sa, apie ką aš tik sapnuose te- 
sapnuodąvau. Bet ar aš gale-

(7) pažįsti, Paul. Kaip gali sakyti, ęjau duoti tai, ]«> tu iš ma-
— Labai. Tai pats gražiau- tu mane myli? Mes juk nęS turėtum teisės tikėtis?

siaš atostogoms kraštas, kokį ©šame tik atostogose, ir nieko 
bet kada esu mačiusi. rimto negalvojome .. Pagaliau,

— Tavo sapnai galėtų išsi- tu juk daug mergaičių sutikai,
pildyti. Tau nereiktų galvoti, kaip ir mane. Kodėl tu turė- 
kad sekanti diena bus visai to- tum staiga mane pamilti? 
kia, kaip ir šioji, šioje žemėje _ Nežinau. Gal, kad tu to- 
yra ir daugiau gražių kraštų, kia keista. Kartais lyg vaikas, _ ________  ________
Gal dar net gražesnių, negu kartais rimta, kaip suaugusi tume būti labai laimingi... 
šis. Galėtum pasirinkti, kuria- moteris. Kartais tik linksma, 
me ir kada norėtum būti. Tau nerūpestinga mergaitė. Neži- 
nereiktų apie nieką rūpintis. . nau kurią iš jų aš daugiausia

— Kodėl tu taip sakai, myliu. Tu mane ne tik žavi,
Paul? Juk mano atostogos jau bet ir trauki. Kartais tu tokia 
baigiasi. Gal būt, tokių daugiau Švelni ir gera, kokia tik mer- 
niekuomet neturėsiu ... paša- gaitė tegali būti. Kodėl aš tave 
kė ji ūmai, lyg kažko išsigan- myliu? Nežinau. Gal tie visi da- ___*____  _____ _____
dusi- , lykai susideda į vieną, o gal šviesos nedegė. Atsisėdo prie savo ir iš tavo taško. Mėginau kad surastum mergaitę, kuri, kų. Gal dėl to, jis ir pasili-

— Aš tave myliu, Danguole, vienas kuris mane daugiau iang0 n- ilgai žiūrėjo į tolumo- prieiti vienokios ar kitokios iš- kaip ir Tu, erdvėm priklausy- ko praėjusioje dienoje. Tik šis 
Visa tai aš tau galiu duoti. Ir traukia. Tegaliu pasakyti, kad je šokinėjančias jūros bangas, vados, kad pasielgčiau teisin- tų. Tuomet abu galėtumėte bū- jo draugas buvo kitoks. Jis tu
šavo meilę. Už tai tau tiktai taiP yra- Ar gi svarbu kodėl? pasirodė, kad ir ji drauge gai. Tu esi šaunus vyras, Paul, ti laimingi. Erdvės jums būtų rėjo tokį savotišką šypsnį. Te
reikėtų mane pamilti. Daugiau — Zinai. Paul, aš nieko per šokinėjo šias visas dienas. Kad tą aš žinojau per visas šias die- . tie namai, kuriuos aš matau kį gerą, švelnų Šypsnį. Jis ne-

— Mes dar turime pora die
nų, — pasakė jis pralinksmė
jęs. Būk gera pagalvok ne tik 
apie šią dieną, bet ir apie daug 
ateinančių dienų- Jos taip pat 
gali būti gražios. Atostogos ga
li niekuomet nesibaigti. Galė-

Jie tuoj išsiskyrė, nprs dar 
buvo anksti. Net nesutemę. 
Buvo visa pasakyta. Dabar tik 
jai reikėjo kalbėti. O jis nelau
kė ilgos kalbos. Laukė tik vie
no žodžio. Tas žodis buvo pats 
sunkiausias pasakyti.

jos, kodėl anksčiau niekuomet 
taip negalvodavo- Kas buvo, 
dabar jos visai nedomino. Ji 
tikėjo ateinančia diena.

Vakare atėjo Algirdas su 
draugu, kuris viešėjo pas jį šią 

Turiu skubėti, nes mano lėk- • savaitę. Algirdo draugas buvo 
tuvas greitai atsiplėš nuo že- rimtas ir tylus. Su Algirdu ji 
mes ir neš į namus. Šias atos- daug juokavo. Bet tik dabar 
togas dar ilgai prisiminsiu. Jos suprato, kad ir Algirdas pasili- 
buvo puikios, šią naktį pama- fco jau praėjusioje dienoje, 
čiau, kad daug dalykų man dar Anksčiau dar vis nebuvo tikra, 
visai kitaip atrodo. Per šias ke- Tačiau nemanė, kad Algirdui 
lias dienas daug pasimokiau, kokio skausmo sudarytų. Jis ne- 
Tikiu, ir Tu taip pat. buvo iš tų, kurie per daug sie-

Grįžusi į savo kambarį, net gin’au gyvenimą įsivaizduoti iš “Atsisveikindama, linkiu, lotųsi dėl nepasiekiamų daly-

man nieko nereikia. Dabar at
rodo, visi kraštai yra taip arti 
vienas kito, su šiom moder
niom susisiekimo priemonėm, 
kad mes galėtume daug laiko 
drauge praleisti, nežiūrint kur 
man reiktų skristi.

— Tu manęs veik dar ne

šiąs dienas negalvojau. Aš mė
ginau džiaugtis kiekviena mi
nute, kuri man buvo tokia gra
ži ir jau nesugrįžtanti. Aš no
rėjau negalvoti. Aš vijau visas 
mintis nuo savęs, jeigu kartais 
man ateidavo kokia abejonė. 
Ir šie tavo žodžiai man nebuvoi

ir ji buvo taip įsigilinusi į sa
vo žaidimą, jog nieko daugiau 
negalvojo nei nematė-

Kiek laiko taip išsėdėjo — 
nei ji nei niekas kitas nega
lėjo žinoti. Lauke buvo visai 
tamsu. Jūra piktai šniokštė. 
Bangos tikriausia buvo didelės

nas. Man niekas to viso neduos 
ką tu man galėjai duoti. Ta
čiau Paul, Tu esi erdvių paukš
tis. Tu negali būti laimingas 
žemėje. Jaustumeis be laisvės, 
suvartytas. Tai nėra nei vieno 
iš mūsų kaltė, jeigu Tu toks 
esi. Aš gi.. priklausau žemei.

tik žemėje... Danguolė”.
Kai ji iš aerodromo paskam

bino į namus, visi nustebo, nes 
sugrįžo vieną dieną anksčiau, 
negu buvo sakiusi. Pasiteisi
no, kad oras pasidarė lietin
gas, nebuvo verta dar vieną die
ną gaišti. Visi stebėjosi, kaip

buvo iš toli. Tik iš gretimo 
miesto, tačiau ji niekuomet ne
buvo jo sutikusi- Ir kai išei
nant Algirdas buvo kiek toliau, 
Šis ją paprašė vėl kada susi
tikti. Ji žinojo, kad jis to klaus. 
Ji jautė. Tačiau vis tiek nega
lėjo jo žodžiais tikėti. Gal dėl

to kad laukė. Gal dėl to. kad 
manė, jog tik jos vienos įsi
vaizdavimas. Tik tuomet ji klau
sė pati savęs, ar galėtų prasi
dėti gyvenimas pasibaigus at
ostogoms?



Lietuvių R. Katalikų Susivie
nijimo Amerikoje 62 somas

riūnaite, Dalia Martute (piano) 
Irena Navickaitė, Ryta Čyvaitė 
(kanklės), Vytautas Dautartas, 
Šarūnas, Stempufis (akordeo
nas), Ričardas Mindaugas, Vy-

SUSIVIENIJIMO seimo dalyviai prie šv. Jurgio bažnyčios (Cleveiande) su vysk. Vincentu Brizgiu (ketvirtas ii detints). Nuotr. V. 
Pitocttimkio.

30 — liepos 2 d.
Seimas birželio 30 d. 10:30v.

pradėtas pamaldomis šv. Jur- tautas ir Petras Dautartai (dai-.
gio lietuvių bažnyčioje. Mi
šias aukojo prelatas Jonas
F. Battusevičius (Boti), dvasios

Po pamaldų bendruose pie
tuose dalyvavo per 250 rino- 
nių. Po pietų Lietuvių daržely
je prie dr. J. Basanavičiaus, 
Maironio ir dr. V. Kudirkos pa
minklų padėti gėlių vainikai.

Vakare parapijos salėje įvy
ko jaunųjų talentų vakaras. 
Programos dalyviam teisėjų 
komisija paskyrė pinigines pre
mijas. Pirmąją premiją gavo 
Rūta Jokūbaitytė (už deklama
vimą ir plastinį šokį), antrąją 
— Danutė Sušinskaitė (piano),

no), ketvirtąją — Bronius Kazė
nas, Romas Vasiliauskas, Liu
cija Vasiliauskaitė, Vyta Pivo-

DAYTON, OHIO
Šiluvos koplyčios VVąshingto- 

ne rinkliavai vokus išsiuntinė
jo šv. Kryžiaus parapija. Au
kos galima įteikti per parapi
ją arba tiesiog pasiųsti koply
čios statymo komitetui. Šv. 
Petro draugija buvo pirmoji iš 
organizacijų, paaukojusi 25 dol- 
Tikimasi, kad visi lietuviai sa
vo auka parems tą svarbų lie
tuviams projektą.

Parapijos metinis parengi
mas bus liepos 20-21 pievoje 
prie bažnyčios. Tai lietuvių su
sibūrimo diena. Užkviesti Day- 
tono ir plačių apylinkių lietu
viai. Parengimas būna garsus 
lietuviškais valgiais, kuriuos la
bai mėgsta ir nelietuviai. Para
pijos moterys yra parengusios 
daug lėlių, kurių dalis apreng
ta lietuviškais tautiškais drabu
žiais. Tos lėlės bus išdalintos 
laimėjimų keliu.

navimas).
M-K. Čiurlionio ansamblis su 

kanklių orkestru, tautinių šo
kių grupe ir solistais išpildė 
lietuviškų dainų ir šokių pro
gramą.

Seimo posėdžiai vyko liepos 
1-2 Sheraton viešbutyje. Pre

zidiumą sudarė: pirm. dr. Vi. 
Simaitis, vicepirm. adv. J. Lauč- 
ka, sekretoriai — Matas Zujus 
ir L. Stakienė. Buvo išrinktos 
mandatų, spaudos, rezoliucijų 
ir balsų skaičiavimo komisijos. 
Seimą žodžiu sveikino inž. A. 
Rudis — Katalikų Federacijos 
vardu, kun. dr. A. Deksnys — 
St Louis LRKSA narių ir savo 
vardu, dr. V. Šimaitis — Lietu
vių Fondo, L Leknickas—Alto 
Olevelando sk., Vyt. Kamantas 
— LB prezidiumo, EI. Paura- 
zienė ir L. Šimonis — Detroito. 
Raštu sveikino prel. Pr. Juras, 
Kunigų Vienybės pirmininkas. 
Toliau sekė vyr. tarybos, direk
torių ir komisijų pranešimai. 
Mandatų komisija paskelbė, 
kad seime 54 kuopom atstova
vo 78 delegatai.

Naujon valdybon išrinkti: 
pirm. Leonardas šimutis, vice
pirm. Thomas Mack, sekr- Vin- jos pirm., prel. J. Baitusevi- 
cas T. Kvetkas, ižd. Petras Ka- 
rašauskas, iždo globėjais — 
Vincas Abromaitis ir Leokadi
ja Žemaitytė-Donarovich, dak
taru kvotėju — dr. William 
Christian, direktoriai — inž. 
Antanas Rudis, dr. Vladas Ši
maitis ir Albina Poškienė. Gar
so redaktorium perrinktas Ma
tas Zujus Seime nutarta: įsto
ti į Lietuvių Fondą pilnateisiu 
nariu, įnešant pradžioje 200 
dol., Šiluvos rengiamai koply-

čiai Washingtone paskirta 500 NAUJI FILMAI 
dol.; jaunimo laikraščiams — “ 
Eglutei, Ateičiai ir Vyčiui pa
skirti po 500 pirmaisiais metais 
o vėliau nutars vyriausioji ta
ryba; sekanti seimą nutarta 
šaukti Pittsburge, Pa.

Banketo užbaigiant seimą lie
pos 2 d. dalyvavo per 160 as
menų. Vadovavo inž. Antanas 
Rudis. Bankieto metu pasakė 
kalbas inž. A. Rudis, J Sadaus
kas — Seimo rengimo komisi-

čius — dvasios vadas, ir Leo
nardas šimutis — LRKSA pir
mininkas. Meninėje banketo 
programoje dainavo sol. Nora 
Braziulienė. Buvo apdovanota 
gėlėmis.

Seimo delegatų ir svečių nuo
taika buvo pakili, darbinga, 
Nuoširdi ir lietuviška. Visi skirs
tėsi sugrįžę į savo vietovęs 
uoliai imtis darbo, kad pagy
vintų veikimą ir surastų dau
giau naujų narių. L. žv.

MANIFESTAS

Darius ir Girėnas
(atkelta if 3 psl.)

KLEOPATRA
Kornelijus Bučmys, O. F JA

Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčios atnaujinimo planus ar 
chitektas J. Mulokas jau baigia 
paruošti. Bažnyčios išorėje, 
altoriuose ir langų vitražuose 
bus lietuviškų motyvų. Atnau
jinimo darbas tikimasi pradėti 
ateinantį rudenį.

Dr. R. Gineitis su šeima atos
togų išvyko į Floridą.

Dr. J. Masilionio mergaitės 
išvvyko stovyklauti į Dainavą.

Prel- Juozas Končius lanky
damasis Daytono lietuvių para
pijoj sakė pamokslus apie ken
čiančią Lietuvą. Cincinnati ar
kivyskupijos laikraštis “Catho- 
lic Telegraph” įdėjo gana ilgą 
su prelatu pasikalbėjimą ir 
nuotrauką. Prelatas pasakoja 
apie lietuvių tremtinių sėkmin
gą įsikūrimą JAV ir Kanadoje, 
apie sunkią dabartinę paverg
tos Lietuvos būklę, Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą rusų 
okupuotoje Lietuvoje, Balfo vei
klą ir apgaulingą komunistų 
propagandą, naudojant ameri
kiečių pašalpas per Care orga- 
nizaciją.A. B.

Poros paskutinių metų laiko
tarpyje iki nuobodulio prisi
klausius gandų apie nesutiki
mus, intrygas, ligas bei užku
lisių romansus filmo statymo 
metu, pagaliau sulaukėme ir 
daugiausiai kainavusio ir ge
riausiai išreklamuoto istorijoje 
filmo “Cleopatra”. /

Egipto karalienės Kleopatros 
rolė yra viliojusi ne vieną ar
tistę. Paskutiniųjų metų eigoje 
amerikiečių teatruose šioje ro
lėje yra pasirodžiusios Vivien 
Leigh, Lilli Palmer, Helen Hay- 
es ir kt. Iki šiol pastatytuose 
apie Kleopatrą filmuose pagrin
dinį vaidmenį su didesniu ar 
mažesniu pasisekimu yra atti
kusios C'laudette Colbert, Vivi
en Leigh, Sofia Loren, Pascal 
Petit ir kt. Kas liečia paskuti
nį pastatymą su Elizabeth Tay- 
ior, atrodo^ kad iš didelio de- 
besio^a^a menkas lietus.

Negalima suabejoti filmo re- 
žisoriaus ir pagrindinio teksto

ra atvyksta Romon ir priima
ma su didelėmis iškilmėmis. 
Jai beviešint Romoje, senato
riai nužudo Cezarį. Tuoj po lai
dotuvių Kleopatra su sūnumi 
grįžta į Egiptą.

Triumviratui perėmus Ro
mos Imperijos valdžią, Rytai 
tenka Markui Antonijui. Po ke- 
letos metų, stokodamas lėšų, 
jis kreipiasi su pagelbos pra
šymu į Egiptą. Ir jis patenka į 
Kleopatros meilės pinkles, pra-

formaliai

Jungtinių 
užtikrini-

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALOS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI

T«L: MU 3-2*21
Sovtntnkaa VACY* STEPOMI*

(atkelta iš 1 psl.)

net naujausias nusivylimas, ka
da nepasipriešinta Berlyno sie
nai, vilties nepalaužė.”
Vilties atrama:

“Bet ši viltis — kuri vienin
telė palaiko pasipriešinimą — 
priklauso nuo dviejų veiksnių: 
ryžtingumo, kuriuo laisvasis 
pasaulis atsako į sovietinius 
grasinimus, politinius ar kari
nius, Europoje ar Azijoje ar lo
tynų Amerikoje, o taip pat nuo 
aiškumo bei patvarumo, ku
riuo Vakarų Valstybės — la
biausiai Jungtinės Valstybės— 
įsipareigoja ir siekia laisvės pa
vergtom tautom.”
Jungtinės Valstybės 
ir faktiškai:

“Nors formaliai 
Valstybių politiniai
mai paremia pavergtų tautų lais 
vės siekimus, bet faktinė poli
tika rieda į prisitaikymą prie 
komunistinių režimų- Tai buvo 
pavaizduota J. V. susilaikymu 
balsuojant Jungtinių Tautų į- 
galiojimų komitete Vengrijos 
delegacijos įgaliojimų pripaži
nimą.” r
Pavergtųjų padėtį lengvina ne 
prisitaikymas, bet spaudimas:

“Naujų santykių šalininkai 
taria, kad išplėtoti ryšiai su 
komunistiniais režimais įgalins 
juos siekti daugiau nepriklau
somybės nuo Maskvos ir duo
ti kai kurių laisvių savo pi
liečiam. Bet jie išleidžia iš akių 
pagrindinį faktą, kad visi pa
lengvėjimai eilėje pavergtų tau
tų buvo komunistam spaudimo 
iš vidaus ir iš lauko vaisius. Jei 
Vengrijoje ir Lenkijoje gyven
tojam yra geriau nei jų kai
mynam rytų Europoje, tai dėl 
to, kad Vengrijos laisvės kovo
tojai pasipriešino sovietinei jė
gai savo plikom rankom, ir dėl 
to, kad Sovietų Sąjunga, nuo
gąstaudama galimo sukilimo 
Lenkijoje, dėl panikos sutiko

su Gomulkos atolydžio politi
ka. Laipsniškas vengrų likimo 
lengvėjimas po rūsčių repre
sijų 1956 ir 1957 yra iš da
lies padaras ir to, kad J. Tau
tos spaudė rezoliucijom, o taip 
pat Jungtinės Valstybės griež
tai atsisakė pripažinti teisėtu
mą vyriausybės, primestos 
vengrų tautai sovietinių tan
kų jėga. Iš dalies tai yra taip 
pat padaras vietos ūkinių rei
kalavimų, nes be nuolaidų ko
munistai negalėjo užsitikrinti 
darbininkų ir technikų bendra
darbiavimo”.
Prisitaikymas gresia katastrofi
niais vaisiais:

“Mes baiminamės, kad prisi
taikymo politika turės katas
trofinių padarinių ne tik pa- raciją, kuria pripažįstama ne- 
čiom pavergtom tautom, bet ir 
visam laisvajam pasauliui. Pa
vergtų tautų pasipriešinimas, 
kuris ilgai buvo veiksmingas 
stabdis sovietinei agresijai, ga
lės nusilpt! iki tiek, kad jis nu
stos reikšmės kaip faktorius 
Kremliaus apskaitymuose. Tai 
duos laisvę Kremliui imtis to
limesnių avantiūrų prieš Vaka
rus, jau pažymėtinai susilpu
sius dėl komunistų laimėjimo 
Italijos rinkimuose ir dėl nesu
tarimo Nato viduje. Tai bus 
taip pat iššūkis pasitikėjimui 
Amerikos tvirtumu ne tik Eu
ropoje, bet ir Karibuose. Tai 
pavers niekais efektą Amerikos 
vyriausybės tvirtos laikysenos, 
kurią parodė pereitą rudenį 
dėl Rusijos raketinių barių Ku
boje.”
Teisinga linija santykiam su 
komunistiniais reiimai»:

“Mes kreipiamės į Jungtinių 
Valstybių vyriausybę nesileisti 
į susiderinimo su komunisti- rų ūkinės pagalbos, kiek jos 
niais diktatoriais politiką. Tik gali gauti iš prekybos su Vaka- 
vadovaudami kovai už paverg- rąis; taigi Vakarai turi panau- 
tų tautų laisvę visur, Vakarai 
gali pakelti moralinę ir diplo
matinę ofenzyvą rungtynėse 
viso pasaulio plotu už laisvę ir

teisingumą- Tik tuo keliu Va
karai gali veiksmingai atremti 
sovietinę ekspansiją, vartojant 
ekonominio, politinio ir karinio 
spaudimo strategiją, ir pašalin
ti atominio karo grėsmę.

Mes kviečiame Vengrijos 
klausimą palikti Jungtinių Tau
tų darbų tvarkoje, ligi bus į- 
vykdytos J. Tautų rezoliucijos 
Vengrijos klausimu.

Mes kviečiame J. Valstybių 
ir jos sąjungininkų vyriausy
bes (D paskelbti — pagal At
lanto chartos principus ir Vi
suotinę žmogaus teisių dekla
raciją, o taip pat pagal dekla-

paruošėjo Joseph L. Mankie- 
wicz meniniais sugebėjimais 
filmų srityje. Jis jau net ket
vertą kartų yra laimėjęs Oscar 
premijas, tačiau šis jo pasku
tinis filmas toli gražu nuo to
bulumo-

Pradžioje buvo suplanuota randa pasitikėjimą Romos se- 
šešių valandų filmas, bet vė
liau teko pasitenkinti keturio
mis valandomis. Po premjeros 
nukirpta dar 22 minutės. Tad 
galutinėje laidoje šis filmas 
nebėra ilgiausiu filmų istorijo
je. Pirmą vietą ilgumo atžvil
giu tebelaiko “Gone With the 
Wind”.

E tikro “Cleopatra” yra du 
filmai, perskirti . pertraukos. 
Pirmoje dalyje vyrauja Julius 
Cezaris, o antroje stebime toli
mesnius Romos imperijos ir 
Egipto santykius po Cezario 
nužudymo.

Pagal keistus Ptolomėjų šei
mos papročius, Kleopatra ište- 
ka už savo jaunesniojo brolio 
Ptolomėjaus XII ir kartu su juo 
valdo Egiptą. Cezaris, atvykęs 
j Aleksandriją tvarkyti judvie
jų nesutarimų dėl valdžios, 
Ptolomėjų ištremia, o Kleopat
rą vainikuoja karaliene. Kiek

li Kleopatrą, veda ją egiptie
čių apeigomis, o ši vėliau pa
gimdo jam sūnų. Po trijų me
tų, senatui kviečiant, Kleopat-

nate. Oktavijanas paskelbia ka
rą Egiptui, kur beveik pasto
viai vieši Antonijus. Pralaimė
jęs karą jūroje ir apleistas sa
vo karių sausumoje, Antonijus 
nusižudo savo paties kardu- 
Kleopatra pakiša ranką mirti
nam gyvatės įkandimui.

Režisorius Mankiewicz sten
giasi išryškinti atskirus charak
terius, ypač tris pagrindinius. 
Vis dėlto jam sunkiai tai sekė
si tokio masto filme, kur taip 
pat gausu ir veiksmo nenuo
seklumų. Pav., po kurios inty
mios scenos, pagrindinių veikė
jų pokalbio, staiga visa pane- 
riama masiniame sukūry, ne
trukus ir vėl sugrįžtama prie 
atskirų asmeninių svarstymų 
ar pokalbių, bet jau su dideliu 
chronologiniu nuotoliu. Tokį 
nenuoseklumą gali pateisinti 
nebent tas faktas, kad režiso- 
riui užplanavus 6 valandas, ga
mybos bendrovei pasiprieši
nus, teko susitalpinti į mažiau 
negu 4 rodymo valandas. Tad 
ir teko daug ką iškarpyti.

(nukelta į 6 psl.)

MIRĖ ELENA PETKEVIČIENĖ
SCRANTON, PA.

Liepos 4 staiga mirė Elena 
Petkevičienė (Petcavage^ die
ną prieš tai atšventusi savo ve
dybinio gyvenimo 45 metų su
kaktį. *■'-

Buvo gimusi • Kaišedoryse, 
Lietuvoje. I Ameriką atvyko 
1913 metais ir apsigyveno 
Scranton, Pa. Išaugino 8 vai
kus, 3 dukteris ir 5 sūnus- Vie
nas jos sūnus yra vienuolis 
pranciškonas, brolis Jurgis, ir 
nuolat dirba Darbininko spaus
tuvėje Brooklyne. Viena duktė 
yra vienuolė karimierietė — 
Juozapa Marija.

Velionė priklausė šv. Juoza
po parapijai ir buvo tretinin
kė, altoriaus ir gyvojo rožan
čiaus narė. Nuliūdime paliko 
vyras Bronislovas, sūnūs: bro
lis Jurgis, O.F.M., Feliksas, Lo- 
rain, Ohio, Henrikas, So. Attle- 
boro, Mass., Albertas, Elyria, 
Ohio, ir Danielius, Massillon,

priklausomybė kolonijiniam 
kraštam ir kurią J. Tautos pri
ėmė 1940 spalio 14, — tų vy
riausybių paramą vykdant ap
sisprendimo teisę visose tauto
se, pavergtose komunistinės sis
temos, ir dėl to padarant šį 
reikalą nuolatiniu J. Tautų rū
pesčiu.

(2) pripažinti, kad įtampos 
atoslūgis gali būti pasėka, ne- 
prielaida apsisprendimo teisei 
pavergtose tautose įvykdyti 
laisvų rinkimų keliu; kad nega
li būti baigtas šaltasis karas, 
kol geležinė uždanga skiria Eu
ropą pusiau ir pusė Europos 
palikta vergijoje; kad griež
tas apsisprendimo teisių pager
bimas turi būti prielaida bet 
kuriem saugumo susitarimam;

(3) turėti visada mintyje pa- Ohio; dukterys: sesuo Juozapa 
tvirtintą faktą, kad Sovietų Są- “ 
jungos ir satelitiniai režimai 
desperatiškai reikalingi Vaka-

Stasys Girskis — Girėnas 
gimė 1893.X.4 Lietuvoje. Jau
nas liko našlaitis. 1910 su bro
liu Petru išvyko Chicagon pas 
vyriausią brolį Joną- čia Sta
sys lankė pradinę mokyklą, tar
navo pasiuntiniu už 3 dol. sa
vaitėje, dirbo spaustuvėje. Nuo 
jaunatvės domėjosi technika, 
įsigijo dviratį (anuomet dar re
tenybę), paskui motociklą kai 
tik jis buvo išrastas. Motociklą 
pats taisydavo, išnarstydavo ir 
vėl sudėdavo. Mėgo nagrinėti 
mechanizmą. įsigijo motorinį 
laivą, kuriuo galėjo vežioti 12 
keleivių. Stengėsi patirti mo
toro paslaptis, kurias pats vie
nas atspėdavo. Tai buvo uolus 
sportininkas ir savimoka. me
chanikas. Mėgdavo dažnai nu
eiti į aerodromą ir sekti lėk
tuvus pakylant ir nusileidžiant. 
Jam labai parūpo šis naujas 
padangių sportas.

Kai pirmajame pasauliniam 
kare vokiečių okupacija siaubė 
Lietuvą, Stasys piktinosi vokie
čių žiaurumu ir troško, kad vo
kiečiai būtų kaip nors sudraus
ti. Kai tik Amerika paskelbė 
Vokietijai karą, Stasys išėjo sa
vanoriu, tačiau sveikatos tikri
nimo komisija nepriėmė dėl 
menkos sveikatos. Jaunas že
maitis buvo atkaklus ir pasiry
žęs savo tikslą siekti. Išvykęs 
iš Chicagos, savanoriu įstoja 
Missouri valstyb., pakeitęs sa
vo pavardę į Girch. 1917 spa
lio 11 buvo paskirtas į 136 
oro eskadrilę Texas valstybė
je, kur ėjo įvairias kareivio ir 
mechaniko pareigas ir turėjo 
progų skraidyti, nors ir kitiem 
lėktuvą valdant. Buvo geras 
mechanikas. Jo taisyti ir pri
žiūrimi lėktuvai gerai veikda
vo. Norėjo išmokti skraidyti ir 
jau buvo patekęs į skraidymo 
mokyklos dalinį, bet dėl demo
bilizacijos 1919 balandžio 1 pa
leistas iš karo aviacijos.

Grįžęs Chicagon, apsigyve
no pas savo pusseserę Mikolai- 
tienę, Lietuvos aviacijos kpt. 
Martinkaus seserį. Dirbo spaus
tuvėje, įsigijo Fordą, kuris ne 
kartą buvo sudaužytas ir pa
ties sutaisytas. 1921 su kitais 
lietuviais suorganizavo taksi
mų automobilių b-vę (Hub Cab 
Co.), kuri įsigijo apie 50 tak
sių. Kaip doras žmogus, Stasys 
buvo išrinktas šios b-vės iždi
ninku ir dirbo kaip šoferis. 
1929 b-vė dėl depresijos su- 
bankrutijo ir padarė Stasiui 
nuostolio.

Būdamas šoferiu, su švedu 
1924 pirko sportinį trivietį lėk
tuvą ir lankė skraidymo mo
kyklą. 1925 lėktuvas, švedui 
valdant, krito ir motoras už
griuvo ant Stasio krūtinės. Li
goninėje paaiškėjo, kad jo koja 
sulaužyta, 3 šonkauliai įlaužti 
ir viduriai labai sužaloti. Ame
rikiečių laikraštis, aprašęs šią 
nelaimę, skelbė, jog Stasys ga
li mirti. Bet žemaitis išliko gy
vas ir greit pasveiko. 1927 Sta
sys pradėjo savarankiškai skrai
dyti jau savo lėktuvu ir kelei
vius vežioti- Tais metais susi
pažino su kpt. Step. Darium, 
kurs pirmuosius savo skridi
mus Amerikos padangėje atli 
ko Stasio lėktuvu. Nuo to lai
ko abu susibičiuliavo. Stasys, 
mano pasiūlymu, savo pavardę 
pakeitė ir tapo Girėnu. Iki 1932 
savo lėktuvu pervežė kelett 
tūkstančių žmonių ir skraidyt 
išmokė keliasdešimt

doti savo ūkinį pajėgumą, kad 
išgautų reikšmingų nuolaidų 
pavergtom tautom ir visam lais
vam pasauliui”.

Marija, Worcester, Mass., Bro- 
nislava, Detroit, Michigan, ir 
Juozapina, Scranton, Pa., ir 
26 vaikaičiai. Taip pat nuliū
dime liko dvi seserys — Geno
vaitė ir Cecilija — ir brolis 
Petras Cordoboje, Argentinoje.

Iškilmingai palaidota liepos 
8 iš šv. Juozapo bažnyčios. Mi
šias aukojo Tėv. Gabrielis Balt-

~ ■ Darius ir Girėnas buvo pasi
ryžę 1932 m. skristi į Lietuva

Į Nusipirko lėktuvą “Belanką
A. A. ELENA PETKEVKIEN' k.uriu0 DariuS 3 metU 

skraidė. Už lėktuvą sumokė)
rušaitis. O.F.M.. diakonu buvo ,3.200 <lolDarius buvo įsitik 
Tėv. Leonardas Andriekus, O.
F.M., subdiakonu kun. Jonas 
Galinis. Mišių klausė prel. Juo
zas Miliauskas, šv. Juozapo pa
rapijos klebonas, kun. Vytau
tas Žemaitis ir broliai pranciš
konai: Kazimieras. Pranciškus. 
Paulius ir Tomas. Cathedral 
kapinėse laidojimo apeigas atli
ko Tėv. Gabrielis Baltrušaitis, 
O.F-M.

nęs, jog šiuo lėktuvu bus gal 
ma skristi per Atlantą, tik re 
kia lėktuvą perstatyti, sparnu 
pailginti, įdėti tankus gazolim 
ir alyvai ir pirkti prietaisus t< 
limam skridimu.

1932 liepos mėn. Chicago. 
Lietuvos konsulas A. Kalvait 
pakvietė apie 50 žymesnių Ii 
tuvių, bet atvyko tik 16. L

(nukelta į 6 psl.)
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JV lietuvių Bendruomenės III 
Tarybos 3-oji metinė sesija.

gamas, trejiems mėtoms renka
mas visuotiniu, lygiu, tiesio*

gi LB Taryba yra Amerikos lie
tuvių parlamentas. Dabartinės 
tarybos amžius jau baigiasi ir ši 
jos sesija buvo paskutinė.

Pastarojoj sesijoj taryba iš
klausė, išdiskutavo ir priėmė 
savo prezidiumo, LB Centro 
Valdybos, Kultūros Fondo, švie
timo Tarybos, Garbės Teismo 
ir Kontrolės Komisijos prane
šimus bei finansines 
tas. Be to, išklausė ir 
vo: Tarybos Kultūros 
jos pranešimą apie

ir apie rugsėjo pradžioj Toron
te vyksiantį H PLB Seimą.
CENTRO VALDYBOS 
VEIKLA

Centro Valdybos pranešinąs 
buvo suskaidytas: valdybos pir
mininko, iždininko, kultūros

Tarybos pirmininko- Pačios vai

parlamentas

apyskai- 
diskuta- 
Komisi- 
reikalą 

steigti "individualias stipendi
jas paremti kvalifikuotiems in
telektualams, kad jie vykdytu, 
rąžytų ar kurtų su lietuviškais 

.klausimais , surištas studijas, 
ypač reikalingas jaunosios kar
tos lietuviškam susiformavi
mui"; Tarybos Organizacinės 
Komisijos pranešimą apie Ame
rikos LB Dieną ir LB organų 
bendradarbiavimo kelius su į- 
vairiomis vietos organizacijom; 
taip pat PLB Valdybos pirmi
ninko pranešimą apie Valdybos 
pastangas Lietuvos laisvinimo 
organizacinės vienybės reikalu

jos pačios betarpiškai vykdy
tais dalykais: kultūros kongre
su, šokių švente, biuleteniu, ar
chyvo patalpomis ir pn. Faktiš
kai tačiau LB tikrasis gyveni
mas yra daug platesnis ir dau
giausia vyksta LB apylinkėse 
— vietos lietuvių kolonijose. 
Apylinkių atžvilgiu valdybos 
pranešimas tenkinosi tarybą 
painformavęs, kad valdyba “iš
leido 8 bendraraščius (t.y. ap
linkraščius Vt. Vt.) ir 2 anke
tas - apylinkėm, kad 1 LB apyl. 
mirė ir 3 gimė, kad šiuo me
tu 6 LB apygardose veikia 66 
LB apylinkės, šie duomenys LB 
gyvenimo vaizdui reikalingi, 
bet jų vienų neužtenka. LB 
tikrovei pažinti yra dar būti
na žinot, ką, kurioj srity LB 
apylinkės ir apygardos konkre
čiai yra nuveikusios, kokią apy
vartą turėjusios, kaip ir kiek 
reiškiasi kitais pavidalais ir t. 
t. Nežinodama LB tikrovės, ta
ryba negali realiai ieškoti prie-

monių išeivijos tautinio gyve
nimo spragoms taisyti ir LB 
organų uždaviniams vykdyti. 

. Pats LB visuotinumas diktuo
ja aprėpti ir horizontaliai ir 
vertikaliai visą JAV lietuvių 
gyvenimą, aprėpti ne subordi
nacijos, bet pažinimo ir ver
tinimo prasme.

Centro Valdyba per praėju
sius metus (nuo 1962.5.23 iki 
1963.7-1) pajamų turėjo 11, ___ __ . . . — -. 16

yra

Argentinos lietuvių choro sukaktis
Rosario Lietuvių Bendruome

nės pirmininko Mato Klimo 
iniciatyva kovo 31 buvo suor
ganizuotas Rosario lietuvių pa
rapijos Maironio vardo choro 
15 metų sukakties minėjimas.

Minėjimas buvo pradėtas šv. 
Kazimiero bažnyčioje mišių au
ka. Mišias aukojo klebonas kun. 
J. Margis, MIC, pasakė tai pro
gai pritaikytą pamokslą, o cho
ristai gražiai giedojo.

Greta dedamoje nuotraukoje 
matome iš kairės dešinėn: Ro
žę Simanauskienę — choro 
steigėją ir dabartinę sekreto
rę, Matą Klimą — R.L.B- pir
mininką, skaitantį iškilmių ati
darymo aktą, ir kleboną kun. 
J. Margį, MIC — “Republica de 
Lituania” mokyklos steigėją ir 
statytoją. Ant stalo matosi ku
nigo J. Margio pašventinti gar
bės pažymėjimai — pergami- 
nai, kurie buvo įteikti choris
tam.

Gaila, kad daug kainuojanti, 
moderniškiausia mokykla sta
toma tolokai nuo lietuvių gy
venviečių. Vos vienas kitas lie
tuvis* tegalės pasinaudoti. Ir į 
šv. Kazimiero gražią bažnyčią, 
net į lietuviams skirtas šven
tadienio pamaldas nė dešimties 
asmenų nesusirenka. Reikia di
delio pasiaukojimo, kai tenka 
per marias vandens važiuoti. 
Be to, Rosario lietuvių koloni
ja yra negausi, toli nuo baž
nyčios bei tautinio susipratimo.

Negalima nė lyginti su Beris- 
so lietuvių kolonija, kur pui
kiai veikia gausios Mindaugo 
ir Nemuno draugijos, nors čia 
neturi tik lietuviams skirtų pa
maldų, nei savo bažnyčios (A).

052.77 dol. ir išlaidų — 
055.92. šioje apyvartoje 
tautinio solidarumo įnašų pro
centai — 3.050.75; vajaus au
kų — 1,371.79; I-sios šokių 
šventės — 1000 grąžintos pas- 

. kolos — 1,830 aukų archyvui, 
biuleteniui, Kultūros Fondui ir 
kt. reikalams — 670.75; parei
namų sumų, tariant sumų per- 
teiktinų kitoms institucijoms. 
—t 2,808.07 ir kitų pajamų — 
320.95; o išlaidose kitoms ins
titucijoms perteikta — 3,083. 
57; archyvo patalpom —1300; 
biuleteniui — 1036.50., įnašai 
PLB Valdybai — 1000; kultū
ros kongresui — 2978-66; šo
kių šventei — 1000; Kultūros 
Fondui — 1000; “Gulbės” ... 
ir anglų kalba leidinio apie 
Lietuvą reikalams 1000; Centro 
Valdybos apyvarta kitaip atro
dytų, jei čia būt įjungta ir C. 
Valdybai priklausančio Kuotū- 
ros Fondo apyvarta.
KULTŪROS FONDAS

Praėjusiais metais KF išlei
do 3 numerius Gimtosios kal
bos (997.59), antrą tomą Alek- 
sandryno (4426.61); 3 vadovė
lius: šešplaukio “Ten kur Ne
munas banguoja” (1638.80), 
Lietuvos laukai (149.20) ir 
Gintaras (223.65). KF praėju
siais metais gavo aukų 2385.

75, tarp Jų Ohio Liet.. Gydy
tojų Draugijos 1000 dol. ir Lie
tuvių Fondo — 900, už par
duotus leidinius -— 3627 80. KF 
sandėly yra knygų už 26,047 
doL Taryboj buvo balsų, kad 
KF vadovybė savo leidinių pla
tinti nesistengia. Savo keliu 
buvo pažymėta, kad net išleis
tais vadovėliais nevisi mokyto
jai stengiasi apsirūpinti, jau ne
kalbant, kad savo mokinius 
jais aprūpintų.
ŠVIETIMO TARYBA

Švietimo Tarybai duomenis 
apie save iš 44 lietuviškų mo
kyklų suteikė tik 32: 113 mo
kytojų ir 1906 mokiniai. Pagal 
pereitų metų duomenis toje 12 
neatsiliepusių mokyklų esą 55 
mokytojai ir 974 mokiniai. Pa
didėjo 2 mokyklos ir apie 180 
mokinių. Švietimo Taryba gali 
aprūpinti mokyklas dienynais, 
pažymėjimų bei atestatų blan
kais. Tarybos dažniausias rū
pestis yra išlyginti tarp mokyk
los laikytojų ir mokytojų su
sidariusias įtampas. Naujų va
dovėlių leidimą pirmiausia sun
kina autorių delsumas ir kapri
zingumas. Mokyklų inspektavi
mui trūksta žmonių, švietimo 
padėtį veikia skirtumai tarp 
amerikoniškos ir europinės pe
dagogikos. Petravičiaus “Gul
bė...” išleista jaunimui kaip 
tautosakos dalykas. Jos apipa
vidalinimas paties Petravičiaus 
sutiktas- Ji platinti perduoda 
KF. Sesijoj pasigesta muzikos 
vadovėlio ir žemėlapių mokyk
loms. Taip pat nusiskųsta, kad 
LB apylinkės permažai mokyk
las globoja, neretai visa mo
kyklos išlaikymo naštą palie
kama mokinių tėvams. Kai ku
rios mokyklos nuo LB visai ati
trukusios. Patarta kviesti tėvų 
komiteto atstovą į apylinkės 
valdybą ar apylinkės valdybos 
atstovą turėti tėvų komitete.

LB TARYBA UŽ LAISVINIMO 
ORGANIZACIJĄ

Gana karštas pasikeitimas 
nuomonėmis buvo ryšium su 
PLB valdybos pirmininko pra
nešimu apie pastangas visus 
visuomeninius Lietuvos laisvi
nimo veiksnius bendram dar
bui sujungti. Nors taryba vie
nu balsu toms PLB valdybos 
pastangoms pritarė, tačiau ša
lia to buvo pasigesta PLB val
dybos nusistatyme integralu
mo. Nors referentas dėl to be
veik supyko, bet PLB valdybos 
nusistatymo lūžis taip ir liko sa
votiška mįslė, . kurią gal tik 
PLB seimas pajėgs įspėti.

įvairiais klausimais taryba 
priėmė savo nutarimus, ku
riuos, pilnai suredagavęs, pa
skelbs jos prezidiumas.
' Sesiją aplankė ir LB Tary

bą pasveikino Lietuvos atsto
vas Wąshingtone J. Kajeckas, 
Lietuvos gen. konsulas Chica- 
goje dr. P. Daužvardis, . PLB 
v-bos {urmininkas dr. J. Son
gaila, Kanados LB* atstovas P 
Rudinskas, buvęs “Pasaulio Lie
tuvis” R. Skipitis, Alto ir LRK- 
SA pirmininkas L. šimutis.

Apskritai tarybos sesija bu
vo vaisinga, nors dienotvarkė 
buvo perkrauta ir jai išsamiau 
svarstyti stigo laiko.

V. Vaitiekūnas

Į IŠ VISUR

NAUJAS FILOSOFUOS DAKTARAS
Illinois universitete birželio

mėn. gavo filosofijos daktaro 
laipsnį Tomas Remeikis, studi
javęs politinius mokslus. Nau
ją daktarą galima drąsiai įskai
tyti į pačių veikliausių jauno
sios kartos visuomenininkų gre
tas. Birželio mėn jis perėmė 
Lituanus žurnalo vyriausio re
daktoriaus pareigas. Tuo pačiu 
metu buvo pakviestas nariu Į 
Alto centro valdybą kaip Liet. 
Studentų S-gos atstovas. Dr. T. 
Remeikio visuomeninė veikla 
labiausiai pasireiškė jo darbais 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
rėmuose Studijų metais buvo 
aktyvus studentų skautų Vy
ties korporacijos narys, Studen
tų Gairių vyr. redaktorius. Mū
sų Vyties redakcinio kolekty
vo narys, dažnas prelegentas į- 
vairių suvažiavimų ir stovyklų 
progomis. Jo straipsnių politi
nėmis temomis gausu lietuviš
kuose ir amerikiečių žurnaluo
se.

DR. TOMAS REMEIKIS

Dar priimami 

moksleiviai šiems mokslo 
metams į pranciškonų ve
damą

ŠV. ANTANO 
GIMNAZUĄ 

Kennebunkport, 
Maine

Gimnazijoje išeinamas 
kolegijoms paruošiamasis 
kursas su sustiprinta litua
nistika ... Šiemet pasta
tytos erdvios bendrabu
čio patalpos ir moderni 
sporto salė . . . Galima 
įstoti į visas klases . . . 
Informacijai rašyti:

REV, FATHER RECTOR 
ST. ANTHONY’S
HIGH SCHOOL 
KENNEBUNKPORT, 
MAINE

nos ar io, Argentinos, lietuviai mini Maironio vardo choro 15 metų sukaktį.

Šiuo metu dr. T. Remeikis 
vadovauja lietuvių skautų už
sienio skyriui ir aktyviai reiš
kiasi Filisterių Skautų S-gos 
veikloje. Jis talkininkauja Lie
tuvos laisvinimo institucijoms

ir gyvai domisi visu lietuvišku 
gyvenimu.

Dr. T. Remeikis yra sukū
ręs šeimą su dr. Nijole šal- 
kauskaite, kuri dėsto odonto-

- logiją viename Chicagos univer
sitete.

Naujajam daktarui šia pro
ga linkėtina vaisingo darbo ir 
ištvermės jo užsimojimuose.

R. Kezys

MARIJONŲ NAUJA VALDŽIA
Romoje Marijonų vienuolijos 

kapitula išrinko naują vadovy
bę kitiem 6 metam. Generolu 
išrinktas gudas vysk. č. Sipo*
vič (buvo latvis), vicegenerolu 
liko tas pats dr. Pr. Brazys; 
gen. prokuratorium liko taip 
pat dr. J. Vaišnora, generali
niu tarėju iš lietuvių dar iš
rinktas kun. A- Miciūnas. Ame
rikos šv. Kazimiero provinci
jos provincijolu išrinktas dr. 
V. Rimšelis, ligšiolinis Drauge 
moderatorius.

— Amerikos Lietuvię Tauti
nė Sąjunga, savo suvažiavime 
St- Louis, Missouri, priėmė re
zoliuciją, kuria pasisako už rė
mimą rezoliucijų, įneštų į JAV 
Kongresą Pabaltijo kraštų lais
vinimo reikalu.

— Tėvai jėzuitai Sao Patilo 
mieste, Brazilijoje; kuria misi
ją lietuvių pastoracijai. Ten jau 
dirba tėvas J Bružikas ir tėvas 
J. Giedrys, šį rudenį iš Chica- 
gos į Braziliją išvyksta tėvas 
J. Kidykas. Trims tėvams teks 
sunki naujakurių dalia. Reikės 
pastatyti koplyčią, įrengti gy
venamus namus. įsigyti įvairių 
priemonių religinei bei kultū
rinei veiklai.

— Patersono, N .J., šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Kinta pateikė pa- 
rapiečiams naujos bažnyčios sta
tymo apyskaitą. Bažnyčios pa
statymas ir įrengimas atsiėjo 
174.417.82 dol. Naujo gara
žo pastatymas ir automobi
liams statyti aikštės išcemen- 
tavimas — 13,273. 50 dol. Vi
so naujoms statyboms išleista 
187.691.32 dol. Tiems tikslams 
aukų surinkta 105.120.10 dol. 
Šiuo metu remontuojama kle
bonija.

BALTIMORES ŽINIOS
Amerikos legionierių organi

zacijos Maryiando valstybės 
metinis seimas vyksta liepos 
17, 18, 19 ir 20 dienomis Lord 
Baltimore viešbutyje. Seime 
dalyvauja ir lietuvių 154 pos-
tas.

Balfo skyrius liepos 28 gra
žiame Knoll View pajūryje 
prie Chesapeake įlankos rengia 
pikniką. Autobusai iš lietuvių 
svetainės vyksta 11 v. t. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiame išvažiavime ir paremti 
Balfo kilnų darbą.

A. Juškus, Lietuvių melodi
jos radijo valandėlės vedėjas, 
su šeima grižo iš atostogų, ku
rias praleido Floridoje.

JUBILEJINE MERGAIČIŲ STOVYKLA JUS KVIEČIA!

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTE - PIKNIKAS
Sekmadienį, liepos 28 dieną, 1963

N. n. MftRĮĮOS SESERŲ VIENUOLYNO SODYBOJE PUTNAM. CONNECTICUT

DIENOS IŠKILMĖS
11:00 Šv. Mišios, pamokslas 

procesija

12:30 pietūs ir pikniko 
pramogos

4:00 mergaičių stovyklos 
programa

Minimas 20 metų stovyklos 
j ūbi Įėjus

Laukiame visu is visur!

Šv- Alfonso suaugusių klu
bas rugpiūčio 3 A. Juškaus go
de rengia pobūvi — “Crab 
Feast”.

Šv. Vardo draugijos vakaras 
bus rugpjūčio 6, kai Baltimo- 
rės Orioles žais su Detroito 
Tigers. Bilietus galima Įsigyti 
parapijos klebonijoje. Pelnas 
skiriamas jaunimo stipendijų 
fondui.

Stasys Aniekas, senos kar
tos lietuvis, gimęs ir augęs ir 
visą laiką gyvenęs Baltimorėje, 
mirė liepos 8 Montebello ligo
ninėje. Gedulingos mišios už 
jo sielą buvo liepos 11 šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdę duktė Juozapina ir sū
nus Vincentas, sesuo Ona, bro
liai Juozas ir Jurgis.

Jonas Obelinis

Pranciškonę gimnazijai Ken- 
nebunkporte reikalingas sargas 
(dženitorius). Gali būti ir su 
šeima. Informacijoms rašyti: 
St. Anthony’s High School, 
Kennebunkport, Maine.

Ieškoma. Juozas Noreika, sū
nus Baltro, gyv. Lankakiemio 
kaime, Viliūnų apylinkėje, Kai- 
šedorių rajone, Lietuvoje, ieš
ko Marcelės Macijauskienės, 
seniau gyvenusios Waterbury, 
Conn. Rašyti: Teof. Vitkauskas 
48 Byron Avė., Brockton, Mass.

NORVVOOD, MASS.

Juozas ir Ona Glebauskai, 
liepos 2 atšventė vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį. Tą 
dieną Šv. Jurgio bažnyčioje jų 
intenciją mišias aukojo ir pa
laimino klebonas kun. A. Ab- 
račinskas. Vaišės buvo Mills* 
tono restorane. No. Atlleboro, 
Mass. Sukaktuvininkai gavo 
daug dovanų ir sveikinimų.

Juozas Glebauskas. gimęs 
Norwoode. 1922 metais su tė
vais buvo išvykęs Lietuvon, 
kur gyveno žudžiūnų km.. Pa
nevėžio apsk.: ten lankė ir mo
kyklą. Amerikon grįžo 1934. 
Ona Morkūnaitė-Glebauskienė. 
gimusi Hudson. Msfcs.. Lietu
von su tėvais buvo išvykusi 
1921. Gyveno Kaišiadoryse ir 
ten lankė gimnaziją. Amerikon 
grįžo 1935 m- Abudu susituokė 
šv, Jurgio bažnyčioje Norvvoo- 
dc 1938 liepos 2.

Linkime abiem daug sėkmės, 
ilgo amžiaus ir Dievo palai
mos. Žvalgas.

50
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Our 50th Ycar...

. . 5'/ž% •.
Dividendai už bontj sąsk. 

dabar P-''I.

; — 1 metu planas

i 5'z'.'t 8 metų pianas

Švęsdami savo .Vi m. sukai;!}, 

mes pradedame naują taupy

mo būdą, leidžiantį atidet tak

sų mokėjimą iki plano pabai

gos. Leiskite parodyti Jums, 

kaip patogi: taupyti paštu ir 

gauti stambius a1-'J dividen

dus. .

MIDLAND 
SAVINOS

&
LOAN ASSOCIATION

4040 Archer Avė.

Chicago, III.

CL 4-4470

Vi; os -ąskaito., .apdraustos iki 

.IV Valdžios agentūroj-'

Įsteigta 1914
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C«N LO 3-7291

INTERlAflONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

C0.

REAL ESTATE

Oueens Village New ‘High Randtes’ 
6 rooms, 1% baths. flnished base- 
ment with % bath. dishwasher. built 
ta oven range, ducttess hood sepa- 
rate šone heating, giass slidtag doors, 
patta- 40x100 lot. 1-car garage; con- 
vertible fbr mother / daughter. For 
inagertion: 225th SL A llžth Avė., 
TOL HO 4-4709.

For The Fta«* 
In Newą?aper Printing 

197 E. 46! StFtot, Nnw York City

LIBERTY ART PHOTO STUDIO 
Pbotogznptar?.ta lU occaatons... 
wMdlngi our apedatty. Special con- 
MdtaMtaitė Doriiatakas readers & 
reltaou* ftaipk Qpe^ W«d. S a.m. 
to 6:30 pjn. Sun. ll ajn. to 5 p.m. 
or by aKMtotmnt TeL VI S-3605. 
12S-U Ava, Ricbmond HiU

JUOZO IB IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAY’S LIŲUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas itegtmės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. BKSMGND HHA N. Y 

Telefonas: Vlrginia 3-35+4 *

HOLY LIGHT
Bushwick rajone 2 SEIMŲ MAMAS 
Stucco. 4 kamb. viršuj ir 5 apačioj. 
Apšildymas alyva. 3 garažai. Grei
tam pardavimui įkainuota $15,000. 
2 kambariai laisvi. DeKalb Avenue, 
tarp Central ir Wilson Avės. Cameo 
Realty Co. 120 Wilson Avė., Brook
lyn, N. Y. — HY 7-4325

For the Ftaest of Banquet Halis for 
Weddtags, Coęamunions, Confirma- 
tions. 'If you want the very best — 
call RA 9-9311 - SUNNYSIDE 
BRAUHALU 41-06 Qųeens Blvd., 
Sunnyside, L. I.

DISPLAY

"»AVE’S Printing Co. — Sočiai and 
^onvnercial 1305 45th St. off 13th 
Avė., Brooklyn. N.Y. See our beau- 
tiful and colorful line of personai 
stationery on Avedding invitations 
in gold and 100 personals — FREE, 
special consideration to religious 
groups. Call UL 3-1919.

FU N PACKED TEEN TOURS. See 
the USA the hosteling way! Cycling 
trips to: Canadian Rockies, Tangle- 

* vvood, Cape Cod, Cross-country USA, 
.'ar .oiu, VVestern Mass., Quėbeck, 
No.aS-oua, Penn. Dutch Cpuntry. 
Trips range froni 1-7 weeks, from 
$60-620. Metropolitan N.Y. Counęil, 
A.Y.H, 14 West 3th St.. New York 
11, N. Y. — ORegon 4-1510.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVER> DESCRIPT1ON 

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N.Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Joaeph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE - Insiirance

SPORTAS
f Po Žaidynių... >

Birželio 29-30 pravestos Xin 
Sporto žaidynės New Yorke 
jau praeityje. Atkritus futbolo 
varžyboms, o tenise esant ma
žam dalyvių skaičiui, šį kartą 
dėmesio centre buvo lengvoji 
atletika, kur matyta ėdė neblo
gų kovų-

Negalima perdaug kaltinti 
Chikagos Lituanicos futbolinin
kų, į varžybas neatvykusių. Ke
lias tolimas, o lėktuvu kelionė 
neįkandamai brangi. Gaila, kad 
dėl to netekome šių me
tų futbolo varžybų. Beje, To
ronte Darbo šventės (Labor 
Day) savaitgalyje bus PLB Sei
mas. Torontiečiai sakė, bandy
sią tuo metu futbolo rungty
nes surengti tarp Chięagos Li
tuanicos ir Brooklyno LAK, 
kad išaiškintų šių metų nuga
lėtoją. Gal ir nebloga mintis, 
tik ar Lituanica - atvažiuos — 
tai jau kitas klausimas. Jie jau 
ir užpernai į Clevelando žaidy
nes nevažiavo.

Lengvojoje atletikoje laimė
tojų ir dalyvių gretas užpildė

Clevelando žaibas ir Toronto 
Aušra, šie klubai jau nuo se
niau savo prieaugliu galingi. 
Šių miestų lietuviškų draugi
jų, parapijų ir kito lietuviško 
gyvenimo ateitis nebaimina. 
Tėvui Pauliui ir Bielskui dar 
gyviems priseis statyti pamink
lus.

Trečioje vietoje likęs Brook
lyno LAK, pasirodė, tur būt, 
tik dėl to, kad namie varžybos 
ruoštos. Jei reiktų kur toliau 
važiuoti, vargu lengvaatlečiai 
pajudėtų. Atstovavo daugiau
sia futbolininkai iš profesijos 
— Klivečka, Trampas, Budrec- 
kas. Tad ir lengvojoje atleti
koje belikę tik du vienetai — 
Clevelando Žaibas ir Toronto 
Aušra. ,

Įdomiausios varžybos buvo 
jaunių šuolis į tolį. Trampas 
(LAK) tik paskutiniu šuoliu už
sitikrino pirmąją vietą-

Žvelgdami į dalyvių sąrašą, 
matome visą eilę pavardžių, jau 
prieš dešimtį metų šiame spor
to skyriuje linksniuotu: Adoma
vičius, Meilus, Sabaliauskas... 
Vakar tėvai — šiandien vaikai. 
Matot, kaip gerai!

Patarimas ateityje visiems 
lengvosios atletikos varžybų

rengėjams: teisėjų niekados 
nebus perdaug, šį kartą New 
Yorke buvo geras būrys, bet ir 
tai pritrūko.

Bendrai žaidynės pasisekė. 
Iškaitome ir sportininkų susi
pažinimo vakarą, kur progra
mą sėkmingai atliko sportinin- 
kės-šokėjos Jokubaitytės.

Lengvosios atletikos varžybų 
pasekmėmis — laiku, nuotoliu 
— negalima per daug girtis. 
Malinauskas (Aušra) ir Kolovi- 
čius (Žaibas) buvo dvi varžybų 
pažibos.

Žaidynių proga išleistas lei
dinys buvo panašus į sustojusį 
Sporto žurnalą — stiprus ir ge
ras, čerkeliūno įprastu skonin
gumu paruoštas.

Po žaidynių New Yorko lie
tuvių sporto gyvenimas atsidū
rė atostogose. Rugpiučio mėn. 
gale numatomas sportininkų 
piknikas, o po to — vėl futbo
lo pirmenybės. Vietos futbolo 
vadovams ir žaidikams patarti
na nemiegoti iki paskutinės aki
mirkos, bet jau pradėti dabar 
ruoštis ateinančiam sezonui, 
nes futbolo komandos šiuo 
metu kaip ir nėra-

Vietos futbolo mėgėjai krei
pia dėmesį į tarptautinį futbo
lą. Po dvejas rungtynes galima

FABULOMS BEAUTY SALON
Open till Midnight 

Fabulous Beauty at Sensible Prices 
Consult your phone directory for 

nearest location ta Manhattan 
and Queens

BUTLER CORP.
PAINTTNG - MOVING - CLEAN
ING BASEMENTS. All work done 
at reasonable rates. We guarantee 
all our work.

Call U L 5-6650

— HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų tavestacijos. .

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Td. VI 7-4477 --

Be sure to visit 
TEPEE TOWN, INC.

at Roosevelt Field, L.I. — for ranch 
wear for entire family. Western & 
English slacks - shirts - hats - boots 
- jodhpurs - breeches - belts - fast 
draw holsters - moccasins.
Roosevelt Field, L. I. — PI 6-8675

OFFSET PRINTING

100 8% x 11 BLACK INK $2.95 
2 DAY SERVICE FOB PLANT

Special Consideration to 
Religious Groups 
Call AL 5-3753

Getting married? Having a party? 
Be sure the cake is made by

LONG FRENCH BAKERS 
Patissier —. specialists ta Birthday 
and VVeddtag Cakes. Designed to 
your specifications. 1042 Madison 
Avė., bet. 79th & 80th Sts., N. Y. C.

BU 8-7880 — BU 8-0798

SPRING SPECIAL — Aluminum 
Sidings 1000 sq. ft. $440.00. We ūse 
the finest mateliais. All work guar- 
anteed. We de all General Contract
ing. OUIN-RYAN CORP.' — 579 
Howard Avenue, Brooklyn, N. Y. 

Phone EV 5-7788

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
/ vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

Original Bridal Gowns designed to 
fit your figure’s personality. Ferrie 
Lillie, Ine. de Paris, Haute-couture, 
Consultant on problem alterations. 
Headpieces, veiltag, custom made 
foundations; entire vvedding Party 
outfitted, bridal gowns rented. 497 
Fulton Av, Hempstead, IV 6-6790, 
or TV 6-6583, by appotatment only.

LAM'S Chinese-American Restau- 
rant famous for LAM’s Special Din- 
ner. Cocktail lounge, private dining 
room. Take-out orders carefully pre- 
pared. Member Dining Club, Ameri
can Express, Carte Blanche. 714-18 
Hicksville Rd., No. Massapequa, L.I. 
Ext. 29 Southern St Pkwy. PE 5-5566

ANDRE MULLER 
Contracting Corp.

Harrison Avė., Miller Place, L. I., 
General Cpntractors and Builderę. 
Custom Hbmė'buildihg — Building 
plots available in Port Jefferson & 
Miller Place SH 4-2177

BONDED MOVING & STORAGE
All Work Done at Reasonable Rates 

We are fully insured
We also Buy and Sėli Used Fur- 
niture. Special consideration to re- 
ligious groups.

Cail HY 3-2569

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

ASTRAUSKAS (Aušra, Toronto) j 
mėję» 9 medalius. Nuotr. V. Matelio.

matyti trečiadienio vakare ir 
sekmadieniais, Randalls Island 
Stadione, New Yorke.

Vilnius — pasaulio meisteris
Prieš dvi savaites Duisburg- 

Wedau (Vak. Vokietijoje) įvy
kusiose pasaulio irklavimo pir
menybėse Viliniaus ekipa starta
vusi žinoma už “Sovietų Rusi
ją”, laimėjo pasaulio meiste
rio titulą aštuonvietėje valtyje. 
Lietuviai baigmėje dviem de
šimtadaliais sekundės įveikė 
Vokiečių Ratzeburgo valtį, kuri 
prieš kelis mėnesius sėkmin
gai gastroliavo Amerikoje, ne
pralaimėdama nei vieno susi
tikimo. Atletas

AfA

JUOZAS GABRYS,

buvęs Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto profe
sorius, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė liepos 7, 1963, 
Detroit’o, Mieh. ligoninė

je
Ramiai ilsėkis

Nina ir Romanas 
Polovintkai

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVĖ — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”.. 19j27 Washington Avė., 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

------- QUICK SERVICE ---------

Wedding Invitations - Billheads - 
Business Cards - Statements - Cir- 
culars - Party Tickets for all oc- 
casions. Hilbert Pres., H. Wilkinson 
Prop. 1120 Fulton St. near Frank- 
lin Avė., Brooklyn; MA 2-1020

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
e Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • TeL: PR 4-7788

švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

R. K. DAVIS MOVING «. STORAGE 
Local and Long Distance 

Residential and CommerciaI
Packing, Storage, Shipping, Crating 

Free Estimates
187 New York Avė., Huntington, L.I. 

HA 1-0100 or WA 1-0020

REUPHOLSTER any 3-piece living 
room or sectional $99 basic labor, 
including FREE 9 x12' RUG. Slip 
covers, Drapes, finest fabries at dis- 
count prices. Ask for Mr. LEE — 
RA 8-4000; Selinger 31-31 Steinway 
St., Astoria, L.I.

THE FRENCH CHEF
184 South Broadway, Yonkers, N.Y. 

Home of Baked Clams Maison 
Escargot a la Rockefeller 

Free parking
Closed Monday except Holidays 

Call 914 YO 9-9524

KAY-LAURE’
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
and evening

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui —F.TD.

AME CLEANERS
EXPERTS in cleaning of Gowns.
Household Effects. Rūgs, Drapes. 
Slip Covers. Pick Up and Delivery

GR 7-9440
Open 7 to 7 P. M.

139 Second Avenue, New York City

86-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL Vlrginia 9-3112

SUPRC-NEON CORP.
Everythtag in Plastic Outdoor Ad- 
vertišing. Designers. Manufacturers, 
Builders — all types NEON Signs. 
Maintenance - Repairs. 122 School 
St., Yonkers (comer Herriot St.), 

YO 3-6466

• Refresher course
• Manicuring 

course
Free placement

Service
Write for brochure

KAY-LAURE*
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

8 Duffy Avenue 
Hicksville, New York 

Overbrook 1-5313

DON’S of Ocean Avė.
Disttactive and personalized Coif- 
fures. Shaping - Cutting - Tinting. 
Permanent Wavtag. Late nights 
Thurs. & Fri. Inguire about our fa
bulous new line of Wigs reasonably 
priced. 2810 Ocean Avė. Brooklyn, 
N. Y. — DE 2-1130.

New owners — Frank & Joseph

DR. V. MINNITI

SO 8-3600

Homeland Travel Agency

413 - 5th Avc. (7th-8th Sts.)

Brooklyn, N. Y.

Lėktuvų ir laivų bilietai į visas šalis 
Išsimokėjimo planas 

Italijos legalūs dokumnetai 
Išieškome palikimus.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jaiūaica Avenue Richmond HiU 18, N. Y.

TeL Vlrginia 6-1800

P ARK BENCHES 
LONDINO STONE CO, INC. 

3261 Prbvost Avenue 
New York 66, N. Y. 

Special Consideration to Religious 
Institutions 

FAirbanks 4-1439

PAINTING & DECORATING
New Hyde Park - Franklin Sq. Vic. 

Trim $85 up Ceilings $7 up 
We ūse the best of paints 
Dutch Boy and Red Dėvi!

516 GE 7-5648

------------------------------------- ————I 
| Norite geros—meniškos fotografijos i 

PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ |
| įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobfivių ir I 
J pan. nuotraukų; norite atnaujinti aenų fotografijų? Jums j 
f geromis sąlygomis padarys f

Į FYT. MAŽELIS Į 
t 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. I 

f TeL HYaeint 74677
l-r--------- j- r - t r-rrr r i iiiiiiminuriinTnrnt iiiiaiiiirimrTr nrr riiinuiiiaiiiiniia auna—ė?

SKLYPAI auUtoj, sausoj vietoj $749.00 už akrų
Tarp New Sunrise Hwy Ext. ir New York - Riverhead Expressway. 
Arti Įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa
loje galimybės dideles — gučbūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus čia akras žemės kaštavo $99, dabar $3000. Sun
ku paukšti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus j augantį Long 
Island. Nepraleiskite Mos auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 įmokėjimos, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offlces — 729 Jericho Tumpike. Route 25, Three miles past 
Smithtown, and 2950 Jericho Tumpike, Route 25, one mile east of 
the Smithtmm By-pass, and 376 Jericho Tumpike (Route 25), Sel- 
den. Hurry out — Office open ęvery day including Sundays. Over 
ftfty years in the land business.

K. H. LEEDS—LAKE RONKONKOMA

B ERK0WITZ 
MOVING A EXPRESS

We buy everything — Used Fumi- 
ture bought and sold. Local moving, 
immediate removal, freė estimates. 
Call NE 8-7061 — 135 5th Avenue, 
B’klyn. If no answer, call NI5-1038

MICHAEL’S FUEL 4 OIL CO.
Complcte- Heating Installation. Ge
neral Motors Delco - Heating. 14- 
censed. 1815 GATĖS AVĖ. (bet. 
Onderdonk A Seneca Avė.), Ridge- 
wood 27. N. Y. — Tel. VA 1-9235

Plumbers Lic. No. 7843

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avo., Woodhaven 2I, N.Y. e Tol. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Stroet, Brooklyn 11, N. Y. • Tol. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus lietuviškus akRandiius Ir sūrius

------ We take all orders special price for W«ddtags and Parties —— 
Home-Mads Botogna
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Dar-
Pik- 
orui OPERETĖS choras repetuoja. Nuotr. Vyt. Maželio.

Mwmo
Gub. N. Rockefeller liepos 

14-20 paskelbė pavergtųjų tau
tų savaitę ir išleido specialią 
proklamaciją.
* Lietuvos Atsiminimų radijo 
piknikas bus rugpiūčio 4 lenkų 
tautiniame parke Jamaicoje. 
Pradžia 1 v., šokiai nuo 5 iki 
10 v. v- Groja Romo Butrimo 
orkestras. Programą išpildys 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės. 
Lietuviškų valgių bufetą ruošia 
A. Kaunas. Taip pat veiks 
bininko spaudos kioskas, 
nikas įvyks bet kokiam 
esant.

ruo- 
mo- 
sek-

Tautinio meno festivalis 
Siamas Europos tremtinių 
terų draugijos liepos 21, 
madienį, 3:30 vai- popiet Cent
ral parke, New Yorke, prie 72 
gatvės. Festivalyje su lietuviš
kais šokiais dalyvaus ir J. Ma- 

. tulaitienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė.

Pranas Narvydas, senosios 
kartos visuomenininkas veikė
jas, prieš kurį laiką buvo sun
kiai susirgęs išsiliejus kraujui 
smegenyse. Dabar jau gerokai 
pasitaisęs ir rašo savo atsimini
mus. Pereitą sekmadienį, lie
pos 14. jis atšventė savo 76 
gimtadienį.

Sol. Lionės Juodytės koncer
tas bus rugsėjo 29 Town Hali 
salėje New Yorke- Programoje 
— lietuvių ir kitų tautų kom
pozitorių kūriniai. Iš lietuvių 
girdėsime S. Cerienės, J. Gruo
džio, A. Kačanausko ir St. Šim
kaus kompozicijas. Akompo- 
nuos Vienos dirigentas Fritz 
Krammer.

SOLISTė LIONĖ JUODYTĖ

VISI I

Rugpiūčio 4 dieną

IIETUV1Ų DIENI ■ PIKNIKU
Pranciškony vienuolyne, Kennebunkport, Me

11:00 Iškilmingos T. Kazimiero Venclovos, O.F.M., primicijų mišios ir
palaiminimas.
Šv. Antano gimnazijos sporto salės ir priestato pašventinimas.
Tą dieną yra ir garsieji Pordunkulės atlaidai mūsų koplyčioje.
Visuot. atlaidai gaunami už kiekvieną koplyčios aplankymą įprastom sąlygom

12:00 Pietūs.
3:30 Meninė programa:

Muzikalinė programa atliekama Bostono šv. Petro parapijos cho
ro, vadovaujant komp. J. Kačinskui.
Tautiniai lietuvių šokiai, vadovaujant žinomajai šokių vedėjai 
Onai IVaškienei.

Nuoširdžiausiai kviečiame visus pailsėti atostogų krašte, pasidžiaugti 
gražiąja gamta Maine ir pabuvoti su draugais ir pažįstamais.

Cbnn., išvažiuos liepos 28, sek
madienį, 6:30 vai. ryto nuo tė
vų pranciškonų vienuolyno 
Broofclyne, 680 Bushwick Avė.. 
Kelionė ten ir„ atgal vienam, 
asmeniui 8.00 dol., įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Visais kelio
nės reikalais kreiptis į Darbi
ninko administraciją tel. GL 5- 
7281, vakarais GL 5-7068; pas
M. Šalinskienę, VI 7-4499 ir E. 
Kašetienę. ST 2-6814.

Taip pat ekskursija autobu
su rengiama į pranciškonų vie
nuolyną Kennebunkport, Me., 
rugpiūčio 31, rugsėjo 1 ,2 d.

Ignas Kazlauskas, gyvenąs 
33-25 76th St., Jackson Hghtš,
N. Y., paguldytas operacijai į 
ligoninę — Parsons Hosp., 35- 
06 Parsons Blvd., Flushmg. N.

Nauja Operetės choro valdyba

Birželio 21 įvykusiame ope
retės choro suvirinkime išrink
ta nauja chorų valdyba, į ku
rią įeina V. Gintautaitė, L. Gu
delienė, J. Jankus, P. Petraitis, 
J. Šileikis ir VI. Vasikauskas. 
Choro korespondentu sutiko 
būti St. Vaškys. Choras padė
kojo buv. valdybai, kuriai pirm. 
M. Žukauskienė, už atliktus 
darbus. Repeticijos prasidės po 
atostogų rugsėjo mėn. Praėju
siais metais choras suruošė sa
vo koncertą ir dalyvavo ketu
riuose minėjimuose. Susirin- 
kiman atvykęs adv. S. Bredes 
padėkojo chorui už dalyvavimą 
Baisiojo Birželio minėjime ir 
ragino ir toliau uoliai dirbti ir 
puoselėti lietuvišką dainą išei
vijoje. Be to, adv. S. Bredes 
perdavė chorui estų tautinio ko
miteto New Yorke laišką, ku
riame dėkojama už puikų Esti
jos himno išpildymą minėjimo 
metu.

PRANEŠIMAS DAINŲ ŠVENTES REIKALU
Didžioji lietuvių diena pasau

linėje parodoje New Yorke bus 
1964 rugpiūčio 23, sekmadie
nį. Tą dieną sukanka 40 me
tų nuo pirmosios dainų šven
tės, įvykusios Lietuvoj, šioje 
sukaktuvių dienoje norima su- . rie jau pareiškė savo visišką 
ruošti didžiulę dainų ir tauti
nių šokių šventę — festivalį. 
Dainų šventės tikslas yra re
prezentuoti lietuvių tautos mu
zikini meną pasaulinės parodos 
metu ir parodyti kitataučiams, 
kad Lietuva tikrai yra dainuo
janti šalis. Viena būdingiausių 
lietuvių sielos apraiškų yra dai
na.

Lietuvių komiteto meno sek
cijos pirmininko aktoriaus Ka
zio Vasiliausko sukviesti New 
Yorko ir New Jersey lietuvių 
chorų dirigentai nutarė, kad 
tokia šventė yra reikalinga ir 
tam reikalui išrinko muzikų ko
mitetą. Komitetą sudaro: pir
mininkas Algirdas Kačanauskas 
— “Rūtos” ansamblio vadovas, 
vicepirmininkas Antanas Vis
minas — Maspetho Viešpaties 
Jėzaus Atsimainymo parapijos 
vargonininkas, sekretorius My-

Buvusi Lietuvoje mokytoja 
pigiomis ir geromis sąlygomis 
priima darželio amžiaus ir ma
žesnius vaikus saugoti. Geras 
maistas, privatus daržas ir pa
talpos. Bus ir to amžiaus vai
kams pritaikyta programa. 
Smulkesnių informacijų pra
šom teirautis telefonu: VIrgi
nia 6-7087. (Sk.)

Išnuomuojamas gražus kam
barys pavieniui vyrui prie 
gero susisiekimo Woodhavene 
Kreiptis HI 1-7486.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais Woodhavene, atskiras 
Įėjimas. Pageidaujamas vyras. 
Kreiptis telefonu VIrginia 7- 
5834.

Išnuomojamas didelis mo
demiškas 5 kambarių butas su 
atskiru įėjimu, gražiame So. 
Ozone Park rajone, 118 gatvė
je. Teirautis vakarais nuo 6 
vai. GLenmore 6-1276. 

kolas Cibas — Brooklyno “Ope
retės” choro dirigentas.

New Yorko mieste ir apylin
kėse bei New Jersey valstybė
je yra apie 300 choristų, Įsi
jungusių Į Įvairius chorus, ku- 

pritarimą ir sutikimą ruošia
moje dainų šventėje dalyvauti.

Kadangi lietuvių komitetas 
kelionės išlaidų negalės apmo
kėti, nutarta kviesti tik rytinio 
pakraščio chorus. Jeigu atsiras
tų norinčių chorų ir iš toliau 
atvažiuoti, mielai kviečiami.

Šiomis dienomis visiem žino
miems J-A.V. rytinio pakraščio 
ir Kanados lietuviams muzi
kams ir chorams bei mažes
niems dainos vienetams bus 
išsiuntinėti laiškai-kvietimai.

PPL Dainų Šventės Muzikų 
Komiteto adresai: pirm. Algir
das Kačanauskas 114 East Ed- 
gar Rd. Linden, New Jersey. 
Telef. A.C. 201 325, 7927

Kvietimas
vasaros 
atostogoms

Maloniai kviečiame atvykti j 
saulėta CAPE COD ir šių me
ti? atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS- MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
aplinka, dideli patogūs kam
bariai. geras sveikas maistas, 
malonus nešaltas Atlanto van
duo. Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška dvasia 
ir gera nuotaika, vaikų prie
žiūra ...

Vasarvietė atidaroma birže
lio 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15% nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M. Lūšys, 88-01 104th St., Rich- 
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code #617)

ECHO VALLEi lietuviška vasarvietė
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY, Echo Lake. Pa. — Telef.: AReacode: 717-424 - 1920.

DŽIAUGSMAS —POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modemus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško. visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą. Šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

šv. Petro parapijos choras 
atostogaus iki rugpiūčio 4 d. ir 
tą dieną dalyvaus Tėvų Pran
ciškonų piknike, kur giedos mi
šias, o po pietų išpildys meni
nę programą. Programoje da
lyvaus ir sol. B. Povilavičius. 
Programai pasirengti repetici
jos bus liepos 25 ir rugpiūčio 
1 d. 7:30 vai. vak. parapijos 
salėje prie E-7-tos gatvės.

Lietuvių Fondo nariais per 
Inžinerių ir Architektų Sąjun
gos Bostono skyrių užsirašė: 
Jonas Vasys 100 dol., Vytau
tas Izbickas 100 dol., Romas

* A. Bričkus 100 dol., Jonas Ve- 
; lyvis 100 dol.. Bostono LB Apy

linkės valdybos pastangomis 
birželio 6 buvo sudarytas Lie
tuvių Fondo vajaus komitetas- 

. Lietuvių organizacijos taip pat 
talkininkavo vajaus komitetui 
Bostono ateitininkai sendrau
giai ir lietuv. inžinieriai svars
tė tą klausimą ir kvietė visus 
rašyts Lietuvių Fondo nariais.

Pavergtųjų tautų minėjimas 
bus liepos 20, šeštadienį, 7 v. 
v. Boston Latin High School, 
78 Avė., Louis Pastr- Dalyvau
ja lietuviai, latviai, estai, ukra
iniečiai, vengrai ir kiti. Pagrin- 

į diniu šio minėjimo kalbėtoju 
. bus’ iš Chicagos atvykęs kon- 

gresmanas Dervinsky. Iš lietu
vių kalbės Alto atstovas advo- 

[ katas Anthony Young. Bus ir 
meninė programa, kurioje lie
tuvius atstovaus solistas Bene
diktas Povilavičius ir muz. Je- 

A. a. kun. Jurgio Paransevi- ronimas Kačinskas.
čiaus mirties metinės sueina lie
pos 19. Tą dieną už jo sielą 
mišios ir egzekvijos bus An
gelų Karalienės bažnyčioje 
Brooklyne 9 v.r. šeštadienį, lie
pos 20. 8 v.r. mišios ir egzekvi
jos bus Aušros Vartų bažny
čioje New Yorke.

Angelų Karalienės parapi
jos 7 5-sis metinis piknikas lie
pos 14 praėjo labai sėkmingai, 
nepaisant, kad visą dieną lijo. , 
žmonių buvo pilna salė. Ypač liepos 21 švenčia 46 m. savo 
daug buvo jaunimo- Piknike vedybinio gyvenimo sukaktį.

Jų intencija mišios šv. Petro pa

Telef. HA 6-

Cibas 59 Van
Great Neck,

Vicepirm. Antanas Vismi
nas 50-13 67 Street Woodside 
77. New York, 
5421.

Sekr. Mykolas
Nostrand Avė.,
Long Island, N.Y. Telef. A C. 
516 HU 2-4062

Lietuvių Komiteto Pasaulinei 
Parodai Meno Sekcijos pirmi
ninko akt. Kazio Vasiliausko ad
resas: 28 Shepherd Avė., Broo
klyn 8, New York, Telef. MI 
7-6014.

buvo įvairūs laimėjimai. Po 
100 dol. laimėjo: A. Rapulskis raPi>cs bažnyčioje bus liepos 
ir Anelė Zabela; po 50 doL: 21 d. 10 vai. ryto.
A. Lason. John Deldon, Joe Tautinių šokių sambūris va- 
Valentine, L. Keršulis; po 25 dovaujamas Onos Ivaškienės, 

birželio 21 šoko televizijoje 
kanale 2.

B. Endrukaitis, Algis
Petu-

dol 
Sakalauskas. Cecilija 
lonis ir N.J. Butkus.

Algis ir Virginija (Grajaus- 
kaitė) Gureckai liepos 3 susi
laukė dukrelės Gaudimantės- 
Sofijos. A.V. Gureckai augina 
dukrelę Nida 7 metų ir sūnų 
Vytenį 5 metų. A. Gureckas 
dirba V.K. Jonyno vitražų Įmo
nėje reikalų vedėju.

Jonas Stankevičius, Darbi-, 
binko skaitytojas , 77 metų, 
iš Brooklyno. mirė liepos 14. 
Pašarvotas Šalinskų laidojimo 
Įstaigoje. Laidojamas liepos 18 
d. 9 v.r. iš Angelų Karalie
nės bažnyčios. Paliko liūdinčią 
žmoną Viktoriją. 4 dukras ir 
sūnų su šeimomis.

Sv. Petro bažnyčios vitražai, 
kurie prieš 12 metų buvo sudė
ti kun. Al. Abračinsko pastan
gomis, jau reikalingi pataisy
mų. Taip pat reikalinga sudėti 
naujus stiklus ir'iš lauko pu
sės. Remontas kainuos apie 
5000 doi Prel. Pr. VirmausklS 
parapijos biuletenyje ragina pa
gelbėti surasti aukotojų pa
dengti . išlaidoms.

Feliksas ir. Justina Pažąsiai

Stephen Bredes, Ji
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

C. A. VOKET- 
Volcietaifis 

ADVOKATAS 
41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEvvton 9-6620

1W3 m-, liepos 17 <l, nr. su.

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė. 

Woodhaven 21, N.Y.
Tel.: HIckory 1-5220

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21. N. Y.

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIA

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GR ABORTUS

BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA A VE. 
(prie Forent Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. V.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija 

Tel. VIrginia 7-4499

THEODCRE WOLIHNIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine. 
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS VV AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir flostono kolonijas ze 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUHERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral IMrector

Telefonas: 268 - 5185


