Paramos žmogaus teisėm ir laisvei atgau
ti kongresas prašė JAV prezid. Johrisonę
Banketo metu buvo paprašy
tas šen. Paul Douglas perduo
ti kongreso memorandumą pre
zidentui Johnsomn. Memorandūme buvo prašoma:.
1. Aktyvinti nepripažinimo
principą, kiekviena proga pa
brėžiant Lietuvos, Latvijos ir
Estijos nepriklausomybių sugrą-

reso
AHo šauktas lietuvių kongre
sas Wastiingtane birželio 26-28
buvo tiek pritemdytas tuo pa
čiu metu įvykuaos ukrainiečių
demonstracijos, atidarant
T.
Ševčenkos paminklą. Ukramiečiai sutraukė kelias dešimtis
tūkstančių dalyvių ir tuo bū
du nuo lietuvių atitraukė spau
dos bei visuomenės dėmesį. Pa
minklo atidarymo metu kalbė
jo buv. prezidentas gen. D. te
senhoūreris. Demonstracija bu
vo taip pat antibolšerikinė, bet
ji rodė, kad pavergtųjų tautų
laisvinimo veiksniai, kurią to
paties tikslo siekia, dar neįsten
gia savo pastangų suderinti.
Ukrainiečių didžiulėje eisenoje
dalyvavo keletas lietuvių su sa
vo vėliava. Lietuvaičių tautiniai
drabužiai atkreipė dėmesį- Vaiz
das pateko į pirmus spaudos
puslapius.
Kongresas- praėjo ramiai, bet
ir nežymiai. Jautėsi stoka ilges
nio pasiruošimo ir geresnės
organizacijos. Dalyvių sutraukė
per 500 iš visos 'Amerikos; net
ir tolimos Kalifornijos. Nema
žai dalyvavo jaunimo, kuris bir
želio 27, šeštadienį, turėjo ats
kirą savo sesiją, pravestą ang
lų kalba. Taikyta buvo nelietu
viam, tačiau tų svečių mažai pa
sirodė. Matyti, stigo asmeninio

tai aktualūs. Dr. P. Grigatb tirtimi, nurodė, kokiu būdu ge
dtate, kad teikta derintis ęrie riausiai prieiti prie amerikiečių
JAV vyriausybės ir vaduotis spaudos, ratfijo, televizijos ir
posėdžiai
jos nurodymais. Dr. V. Vartys politikų. Kongreso
’ nušvietė sovietinį fcotoniataną teigti kua. dr. Vyt BagdanaviLietuvoje. X Ūtikkvas kalbėjo čiaus keliom mintim apie -TJeapie Lietuvos jaunimo prie- tavos ateitį- Priimtos rezoliuci
jos ir memorandumas JAV pre
zidentai L. JbhnsoouL

ganizadjom. Į ofiriritarpakvie
timus retai kada gausiau atsi
liepiama.
Kongreso išvakarėse birželio
25, ketvirtadienį, buvo sureng
ta spaudos konferencija, kuriai
vadovavo Alto pirmininkas L.
šimutis; dalyvavo ir Lietuvos
atstovas J. Rajeckas. Posėdžiai
pradėti birželio 26 popietėje.
Prezidiumą sudarė V. Abraitis,
A. Devenienė, J. tekaika, J.
Stukas ir A. Sužiedėlis. įklau
syta eilės sveikinimų, tarp jų
— šen. Paul H. Douglas, kuris
pastebėjo, kad Lietuva reAšminga savo strategine padėti
mi, jei kada kištų karas. Sena
torius taip pat tadbėjo banketo
metu.
Apie Alto veiklą pranešhną
padarė L. tanutis. Paskaitas
posėdžiuose skaitė dr. D. Kri
vickas, dr. P. Grigaitis, dr. V.
Vardys (angliškai), J. Miktovus
(angliškai), adv. J. Smetona ir
kun. dr. V. Bogdanuvteue. Dr.
D. Krivickas pastebėjo, kad štao
metu tarptautinėje padrikoje
lietuviam geriausiai remtis
žmogaus laisvės ir tautų ap
sisprendimo principais; jie la-

— R. Kennedy birželio 30
Censtachavoje susitiko su kar
dinolu Wyszynskiu, nors rai
džia iš anksto buvo įspėjusi,
kad tokis susitikimas gali pa
kenkti santykiam tarp Ameri
kos ir Lenkijos. Kai lankėsi
Ntaonas, kardinolas buvo atsi
sakęs su juokaRiėtis.

— FspMtao teeitas VI Hr-

želio 30 šventė savo išrinkimo,
vienerių metų sukaktį.
— WasMngtono iškilsiąs panašus skMdalas kaip pernai
Londone su, mmisterta Prote
mo. FBI ir senatui jau perduotas sąrašas su 2.000 povardEų.

....— Catfro sesuo pabėgo į Ameriką, paprašė azylio ir paskelbė kovosianti uš laisvę Kubos, kurią jos brolis išdavė
MutovaL
<

Atstovų Rūmų pĖrmmiDkas
John w. McConnackas svtiidmme, atsiųstame kongresui per
pirmininką A. Rudį, rašė:
. .Daugėtai progų esu kal
bėjęs Jungtinių Valstybių Atsto
vų Rūmuose apie Lietuvos že
mės brutalią okupaciją, vykdy
tą nacinio ir komunistinio ag
resoriaus. Abiejų priešų oku
pacijose lietuvių tvirta ir nepa
lenkiama dvasia, stiprinama gi
laus tikėjimo. krikščioniškai
siais principais, išlaikė
juos
pranašius. Jie buvo, prisirišę
prie krikščionybės principu su
tuo pačiu tvirtumu kaip ir prie
savo - nelaimingos tėvynės. Da
bar šiame aejąįmingame krašte

kitas Baltijos valstybes, kurios
yra dabar brutalaus prispau
dėjo junge.
Mes turime pakartotinai pa
reikšti savo tikėjimą Lietuvos
prisirišima prie laisvės ir nepri
klausomybės, ir aš reiškiu viltį,
kad diena gal netrukus ateis,
kada lietuviai, latviai ir estai,
vėl alsuos laisvės oru savo nu
mylėtose ir istorinėse tėvynė-

Šeštadienio
27, į banketą
apie 400 dalyvių. Banketą pra
vedė inž. A.' Rudys. Kalbėjo
kongrs. Ray J. Maddan (tad.)
apie reikalą totiaa tęsti bolše
vikinės okupacijos ir kokmizacijos tyrinėjimus Baltijos kraš
tuose. Sveikinimo žoc£ tarė Lie
tuvos atstovas X Kajadrai. Me
ninėje programoje dainavo sol.
J. Varnelis, akomponavo A- Ku
čiūnų.
Geriausiai ir * įspūdingiausiai
praėjo pamaktosūftarijos švento
vėje. žmonių be
pilna didžiu
lė bažnyčia. MH tas aukojo vys
kupas V. Brizgy^, šabai gerą pa-

mokslą pasakė preL J, Briko
ms. Čia jo angliškas žodis bu
vo savo vietoje, nes daug kas,
gal būt, pirmą kartą išgirdo
apie Lietuvą k jos kančias. Pre
latas keletą žodžių tire ir lietuviškat Lietuviškai buvo gieda
mos giesmės. Galingai aidėjo
sol. J. Varnelio baisas
nuo
aukštų vargonų.

•Prieš pamaldas apie 100 kon
greso dalyvių buvo nuvykę į Arlingtono kapines. Vainikai pa
dėti prie velionies prez. John
F. Kennedy ir Įeit S. Harris

kapo. Jis žuvo už Lietuvos lais
vę Kaune 1920 metais.

pirmininko A Rudžio vardu, bu
vo rašoma:
“.. .1952 kaRiėdamas Ameri
kos Legione, aš pareiškiau, kad '
ameiltiečių sąžinė negalės nu
rimti, kol pavergtos tautos at
gaus savo laisvę, — jei mes
esame ištikimi patys sau ir sa- d
vo tradicijom. Tik palaikant iš- j
laisvinimo viltį gyvą ir naudo
jantis kiekviena proga tai vR-^
čiai įvykdyti, dabartinė padėta^

dienos nėra pripažinuši Lietu
vos ir kitų
vals$yteų įjungfano į SŠtfetų SąjzBgą. Jo

*\Jungtmių Valstybių Vyriaw
sybė yra pasmerkusi sovietiš
nes agresijos aktą ir Baltijos^

kia grupė ar svetima jėga ne
turi teisės parašu ar žodžiu nu
braukti kitos valstybės teisių,
neleisdama prieš tai tarti žo
džio tai pačiai valstybei. Mes tu
rime tęsti pripažinimą teisių
tautom būti nepriklausomom;
mes neturėtume sėdėti ir žiūrė
ti abejingai, kaip jomis mainikauja prie konferencijos stalo
galingi pavergėjai. Lietuvos gy
ventojai turi žinoti, kad jų
tautiečiai visame pasauly ir
mes Jungtinėse Valstybėse ne
same užmiršę jų kančios. Iš
tikrųjų, kaip amerikiečiai, ku
rie, gyvename valdžioje, kilusio
je iš tautos ir tautai, mes {te
galime šio fakto užmiršti. Visi
amerikiečiai yra giliai dėkingi
už šią neįkainojamą nepriklau
somybės dovaną, ir dėl to mes

valstybių prievartinę inkorpora
ciją į Sovietų Sąjungą.

JOHN W. McCOAMACK

Amerikos savaitės politika ŽODŽIAI APIE PIETŲ AZIJĄ:
pasižymėjo gausesniais žodžiais,
Prezidentas Johrcona* Minneapolyje skelbė, kad Amerika
žiūrime su liūdesiu į Lietuvą ir mažiau veiksmais.
1
— -"■■■ 11
rengiasi karo veiksimu, -kad iš
laikytų taiką pietų Azijoje. Am
basadorius Henry Cabot Lodge
Jr., grįžęs iš Vietnamo, skelbė,
....Konge po 4 metų J. Tautų Adoulos vyriausybei išsilaiky kad Amerika Vietname esanti
kariuomenė baigė savo misiją. ti, ar bus pavesta vyriausybę “teisingame kelyje”. Priešingai
U Tbant sakosi neturįs pinigų sudaryti Tshombei, ar Gizen- birželio 29 skelbė jo partijos
(teigiau kariuomenei
lakyti. gos šalininkai nori įeiti į vy draugai, 13 Kongreso narių res
Kongas palieka savo IRtimui. riausybę, kad ilgainiui patys pa publikonę, kurie kaitino vyriau
Kongo vyriausybė pakvietė Ka- imtų visą valdžią — tie visi sybę atsisakymu nuo “laimėji
tangos buvusį prezidentą Tsh- klausimai lieka neiaškūs. Bet mo” politikos Vietname, neap
ombę, kuris kalbėjosi birieM* pačioje Kongo sostinėje Leo- sisprendimu.
žodžius skelbė ir Amerikos,
29 su Kongo komunistiniais va poldville taip pat sproginėja tedais. Jie siūlosi bendradaitiau- roristų bombos. Šiuo kartu te Anglijo?, Konodos, ThoilMtttor
R 4rt-* - - te
-t? *----ti Tshombei vardan tautinės roristus savo įtakoje turi ne
toi Laose, birželio 29 reikalau
Maskvos,
bet
Kinijos
komunisvienybės. Ar Konge pavyks
dami, kad būtų sustabdytos kovos Laose; kad komunistai ati— Kongo min. pirm. Aduria
trauktų savo jėgas į-tas poodbirželio 30 pasitraukė. Kalba
— Mįeįe Moro vyriausybė ma, kad naują vyriausybę su
birželio 46 pasitraukė, kada daryti bus pavesta Tshombei,
parlamentas atmetė biudtetą prieš kur| taip kovojo Jungti Phouma afieneravo, kad komu
Rtettaėm mokyklom. Krikšč- nės Tautos ir Amerikos diplo nistų 17 bataltouų esą paruošta
demokratas čia išdavė jų koali- matija.
prieš neutr>usn| jau isretejusi^
partneriai socialistai.
— ChruHtarae budelio 30 kariuomenę.
— Minivvippl trijų pRietinte Norvegijoje kalbėjo, “iškilmin ŽODŽIAI AME KIPRĄ:
lygybės kovotojų dingę visi gai” įspėdamas Ameriką, kad
Prerdento Jdhnsono žodžiai
ą savaitę nepaveikė nei
pėdsašte. Tokių kovotojų, ta- žvalgybiniai lėktuvai neskraidy
•
ris tarėjo negrus pamokyti, tų viršum Kubos. Jei Kuba nu
Du kariniai Mfctovoi tarkaip reRtia dalyvauti rinktam)* ims ir Amerika norės už tai
29 prie Bermudų sūrite
SS ir kt, buvo pasiųsta apie ėteriytL Maatea ebtarti Kitoai
rė ir nutolto į Atlantą, tavo 7.
1,000.

2. Panaudoti Jungtines Tau
tas ir visus kitus atitinkamus
tarptautinius viešosios nuomo
nės sprendimus, prašant Pabal
tijo žmonėm žmogiškų teisių
sugrąžinimo ir tautinės
laisvės.
3. Išplėsti Amerikos
Laisvosios Europos radijo ir ki
tų susižinojimo priemonių apė
mimą Pabaltijo valstybių tiesos
žygyje.
4. Paremti pavergtų tautų
komiteto įsteigimą Atstovų Rū
muose. Pabaltijo padėčiai tirti
ir klausimo garbingam sprendi
mui surasti.

“Jei Chruščiovas yra rimtas,
reftšdamas norą “uždrausti karus dėl teritorijų”, tai šio pareiškimo nuoširdumas turėtų
būti pademonstruotas leidžiant
,'Baltijos tautom pačiom apsi
spręsti. Tada jos vėl galėtų at
gauti savo vietas kaip laisvos
ir savarankiškos valstybės”-

ir rytų Berlyno- Priminė, kad
vakarų Vokietijos vyriausybę
laiko vienintele teisėta vyriausybe, kalbančia visos vokiečių
tautos vardu.
Maskva dėl Berlyno taip pat
šaudė žodžiais — protestavo,
kad vakarų Berlynas dalyvaus
Vokietijos prezidento rinkimuo
se; vadino tai “provokacija”.
Protestavo taip pat dėl Ameri
kos keleivinių lėktuvų skridi
mo iš New Yorko į vakarų Ber
lyną tiesiai. 'Bet Šuo kartu ten
kinosi žodžiais — smurto ne
vartojo.

ŽODŽIŲ TĘSINYS:
R. Kennedy kalbėjo vakarų
Berlyne. Nuo birželio 27 kalbė
jo Vašuvoj, Krokuvoj. Buvo
priimtas minių su entuziazmų,
nors valdžios spauda apie jo at
vykimą nebuvo skelbusi.
N.
ŽODŽIAI DEL BERLYNO:
Chruščfoves kalbėjo apie koeg
Amerika, Anglija ir Prancū zistenciją Norvegijoje.
Buvo
zija atsiliepė dėl Maskvos ir ry mažiau policijos jam saugoti
tų Vokietijos bėželio 12 pasira nei Švedijoje. Kai viena mote
šytos savitarpinės pagalbos su ris iš minios šūktelėjo “žmog
tarties. Trys valstybės pareiš žudys”, pcRicminko balta piršti
kė, kad Berlynas nėra atski ne ipmauta ranka suspėjo už
rtu neprifrl ai Mum ai administra- jausti jos burną, k toliau jos
cfaiis vienetas, o karo laimėto entuziazmas nesuspėjo pasi
jų valdoma sritis, neišskiriant
reikšti-

Turkijos nei juo labiau Graiki
jos min. pirmininkų. Jie nesi
ėmė savo tarpe tartis dėl Kip
ro likimo. Graikija linkusi tik
į J. Tautų tarpininkavimą.

5. Vengti su Sovietų Sąjunga
kultūrinių, ekonominių' ir kitų

susitarimų, kurie galėtų būti
ar būtų žalingi pavergtom tau
tom.
6- Atsisakyti sudaryti su So
vietų Sąjunga bet kokią nepuo
limo sutartį, kuri stiprintų So
vietų kolonializmą ir 'padarytų
Lietuvos, Latvijos ir Estijos iš
laisvinimą sunkiau pasiekiamą.

NESULAIKOMAS?
Laukia stebuklo,
kuriuo netiki • •.
— Gub. Scrantonas savo kal
bom smarkauja, mėgindamas
suniekinti šen. Goldwaterį. La
biausiai dėl “pilietinių teisių” įstatymo, prieš kurį pasisakė
Goldwateris. Siūlė Goldwateriui
disputus televizijoje. Goldwateris atsakė, kad leisis į disputus
tik su demokratų konkurentu,
su respublikonais nekovos.
— Cabot Lodge Jr. pasiskel
bė, kad jis parvyko pagelbėti
Scrantonui, kurį laiko išmin
tu vyru.,Bet kai jis siūlė Viet
namo klausimą išimti iš rinki
minės kovos, tai jo siūlymą tau
tinio respublikonų komiteto pir
mininkas Milleris atmetė. Kad
pats Lodge dalyvavo toje Viet
namo politikoje, atsakingi ne
respublikonai. Lodge joje daly

vavo kaip Johnsono įgaliotinis.
Lodge savo nuomonėm atsidū
rė pusiaukelėj tarp respubliko
nų ir demokratų vyriausybės.
— Trylika respublikonę Kon
greso narių birželio 29 paskel
bė kaltinimus Kennedy-Johnso
no vyriausybei dėl klaidingos
politikos. Esą per 4 metus vy
riausybė veikia, išeidama iš
prielaidos, kad šaltas karas jau
pag&ąigė; per tą laiką ji sustab
dė atominius bandymus ir nau
jus ginklavimo tyrimus, atsisa
kydama nuo tarptautinės ins
pekcijos principo ir tokiu būdu
pastatydama Amerikos saugu
mą į pavojų.
— Ar Goldwateris sustabdo
ma*? Atsakymai nevienodi. Gallupas aiškina, kad respubliko
nų vadų 55 procentai už Scrantoną, 34 už Goldwaterį, neap
sisprendę 11. Chr. Sc. Monitor rašo, kad tariamieji “rytų
nuosaikieji” respublikonai, ku
rie remia Scrantimą, turį ma
ža vilties, kad Scrantonas su
stabdytų Gokhvaterį. Lippmannas aiškina: “Tik politinis ste
buklas gali sulaikyti Goldwatelį nuo partijos paėmimo į . savo
rankas”. Jei bent dar Eisenhoweris...
— IMmois respublikonę de
legacijos konvencijai 48 nariai
iš 58 pasisakė už Goldwaterį.
Tarp jų ir delegacijos pirminin
kas Dirksenas. Goldwateris jau
turįs 690 balsų.
— Cabot Lodge birželio 30
m^ino prikalbinti Eisenhoverį, kad paremtų Scrantoną.

MNtt PULK. IZIDORIUS
EDVARDAS KRAUMAITIS
Pulk. Kraunaitis buvęs gusarų pulko vadas ir generalino
štabo pulkininkas, birželio 30
mirė savo ūkyje — vasarvietė
je Andes, N.Y.

DOVANA OSWALDUI — IDIOTAS: Nėrimas dSI jo dienoraščio
__________________
Osvaldo,
kuris kaltinamas____
nužudęs prezidentą Kennedy, dteaoraščio ištraukos buvo paskeibtos Dalias laikrašty., Nev
“
’ ~
~
Yorke
jas pasktibė
Journal
American. Dienoraštis iš to teko, kai jis tavo Rusijoje. Maskvoje, kai Sovietai nesirengė
duoti jam Sovietų pilietybės.

__ ________
____________
______
vietų
pilietybę,
ji paklausė,___
te
Apie Osvaldą
buvo klausidėl jis nori atsisakyti Amerikos- nėjamas Lenkijoje ir R. KenNetrukus jta pastaribėjimo'te < nedy. Jis aiškino, kad. Osvaldas
vo Osvaldo gimimo diena, ir tikrai nužudė; kad Osivaldas bukomsmBtaĄtet kad nužudė
mergma padovanojo juo Dootojevskto “Idiotą”. Tik Minske jis vienas vartam protesto prieš
būdamas, jis M vieno btedraderbio Mghdo patarimą grįžti į
Jei Europoje buvo gausiai
Ameriką. Ir tai prisidėjo, kad paleistas gandas, kad preziden
tas buvo Taras multimilijonie
jis vėl kreipėsi | atstovybę.
nas ir norižudyti. J| rado krau
Šitas dienoraštis sukėlė aud rių sąmokslo auka, tai dabar
tose laturisto jsmskMa pety- rą Warreno komisijoje. Rank
ctavė.. Atsidūrė neoninėje, fts- raštis yra koteMjoe Moję. Ko
kišu jsm psuiScėjė, kad tapro- šta būdu ^s pateko j spaudą
dą ligoninėje, tatarbto pOyte ■nkOHvH net komisija paakel- kad praidentas Kenosdy eina
vė ir B ten jį MgMMjOb Kai bėfFBI paretgūnam pavesta iš- savu kelta ir nesirengia vykdyjis kartojo jai nosji gauti te aiškinti.

.-.V'

tanfo*- — Rusas, okupanto jHitlerio atsakomybei tenka
raakis, Borodinas Lietuvą vadi
pagrindinė jo sunaikintų lietu
ną “mūsų” žemė. Vadinas, Lie
-vos gyventojų grupė — žydai
tuva “nacioiiafizuota” Rusijos
— iki 200,000. HMario sujunginaudai ir laiknma jbs datai
ninko Stalino to ■ jo jpMmiy
Imperialistų antroji okupaci
tanką rašyti kita grupė — ta
ja vadinama “išvadavimu”. Tai
tvrię puto NdUjota. Būdinga,
reiškia, kad jis, okupantas, esąs
kad sovietinė statistika
1959
čia tikrasis Lietuvos* balsas, o
Lietuvoje rado 2,151,000 lietu
ne tie Lietuvos partizanai, ku
vių. Tai skaičius beveik puse
rie kovojo prieš okupaciją. Oku mšijonp mažesnis, nei jis bu
pantas “išvadavo” Lietuvą nuo
vo 1989 dabartiniame Lietuvos
lietuvių ir padarė ją “laisvą”
plote. Ir vėl čia neskaitoma prie
auglio, kuris per 20 metų bū
Rusui, “vaduotojui” skubėjo
tų pasiekęs apie kitą pusę mi
į talką ir M. tum*mka», skelb
lijono.
damas jau ir naują “tėvynę”.
Juos sunaikino hitlerininkų
Jis kalbėjo: “Mūsų Tėvynės tau
tas, glaudžiai
susitelkusios
apie brangiąją Komunistų par
tiją .. • išgelbėjo Europos civili
zaciją iš sužvėrėjusių hitlerinin
kų nasrų”. M. šumausko lūpo
PtataJbėjimai veda į ntaprase žodis “Tėvynė” yra apgaulė;
timą, veda r į išsiskyrimą. Pas
ji reiškia ne Lietuvą, bet “matušką Rossiją”. M. Šumauskui taruoju atveju bent Bryškina,
Lietuva nebėra tėvynė, o tik ką viena ir antra pusė frtvo“tėvynės” dalis.
ja ir kodėl susipratimas taip jų
> M. Šumausko lūpose ir “Eu neįmanomas. Keletas patabdbėropos civilizacija” yra apgaulė, jtao faktų šio momento lietu
nes rusų komunizmas skelbė ir
vių spaudoje.
tebeskeRna karą Europos civi
lizacijai. O gal tai reiškia, kad
netrukus tikisi “išvaduosią” ir
Europą, o rusiškąją civilizaci
ją pavadins Europos civilizaci
jos vardu?
M. Sumauskas griebėsi dar
vieno fygos lapo bolševikų ma
sinio teroro aukom nusteptiJis pakartojo tas informacijas,
kuriom 1960 buvo maitinamas
atvykęs į Lietuvą Amerikos r»^
šytojas Pbilippe BonosfcL.
mausta liudijimu: “Tarybų Lie
tuvos teritorijoje buvo sušau
dyta, sudeginta ir sumutinta
daugiau kaip 700 tūkstančių
taikingų piliečių. Šimtai tūkstan
tių žmonių, prievarta išgaben
tų katorgos darbam į Vokieti
jos gilumą, ęatyrė paniekinimą,
žiaurumus, badą, mirtį.”
Tokis sunaikintų
piliečių
skaičius gali paaiškinti, kodėl
1959 gyventojų surašymas Lie
tuvoje gyventojų skaičių rodo
mažesnį nei 1939. Bendras Lie
tuvos
skaičius mažes
nis puse miffįono. 700,000 su
naikinta. E tikrųjų gyventojų
sunaikinimas buvo didesnis.
Skaičių sumažino tik daugiau
kaip 150,000 naujai įgabenti į
Lietuvą rusai. Jeigu juos išim
tame, tai ir susidarytų tas M.
Šumausko minimas skaičius, ku
rio neteko Lietuva. Ir tai ne
paisant metinio prieauglio, ku
rio per 20 metų normaliais lai
kais būtų buvę apie 640,000!
Čia jau iškyla klausimas: kas

aplankė 11 nril. žmonių. Visų
lankytojų 25 proc. iš New Ywto vahtyhūt

jtofta

kąprię<-fet jteto negali. Už
jį, negaKatį, pridedame: Petra-

Rnsų masini terorą dangstyti taikina ir Antanas Ventaee
papūgiškai kartodamas Šauks
mas apie “hitlerininkų” ir “bar
^tiarinln nacionatatų” muitai*
timus,«£kelbdamas, kad jų mmkaitimai ucafmiriftuiii, ligoda
mas Pirčiupį su čekų Lydice.
Palyginimas teisingas, kiek tai
parodytas karo meta nacių bar
bariškas elgesys su gyventojais.
Palyginimas Maldingas, nes Ly-

kutai,
Pravieniškės, Rainių
oBkette, Qervėta^ Katyuas ir
Sftiro tai Urato togeriti yra
niekad netamteštami. nors se
nėtai .ir jų bendradarbiai norė
tų, kad tai butų užmiršta.
Gerai, tad sfcuipt Jokūbams
padare paminklą Pirčiupio au
kom. Jo sukurtoji Motina iš
reiškia tašų Lietuvos motinų
sopotas, darytus Vakarų barba
ro, tebedaromus Rytų barbaro.

PASIKALBĖJIMAS TARP TAUTIMNKŲ IR RESPUBLIKONŲ
Dirvojo birželio 24 A. Lieta-

iš Lietuvos, o mes tikrai mokėrime surikHbėti «u visais utaegjefonhais
lietimais,

!
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vių Tautinės Sąjungos sekreto- y
forai visus jungia mei
lius Eug. Bartkus informuoja
kraštai, bet Laisapie minėtos sąjungos pašilai- vam, neokupuotam”.
,
_
bėjimus su respublikonų partijos žmonėm dėl Lietuvos režka- " kinta.'
to įtraukimo į respublikonų rin
kiminę platformą: “Traliu prąPešti, kad tuo reikalu lau nemb_____
žai yra padaryta Amerikos Liek i
Taut. S-gos pirm. Vytauto AM Į
raičio birželio 15 d. Rtoadeta;'
bijoję, kur “Party to Peoplė^- fo-fojĮį

LIETUVOJE

bai maža, ūkiai, kurie žiemą
melžė karves
mechanizuotai,
dabar ganyklose, agregatų ne
naudoja. Tiesiog keista — kai
daugiausia pieno, kai melžėjų
darbas sunkiausias, karvės mel
žiamos rastomis.” .
■ ’

forume, dalyvaujant 1,500
puHikonų atstovų, buvo parito
lytos rezotaeijos Brituos kraft^^K
tų reikštai
ir
tiucijas labai šitai priėmė. Yp^n
tingai stipriai jas parėmė
J
vęs prezidentas gen. D. Ejseto-’jMĮ

Gretimos brigados kerdžiai J.
Skaisgirys ir A. Venckūnas kal
bėjo visai ką kita — jie, godi,
atveža vandens iki valiai. Tik-

taueris n* <hr. Kitner.. < Dabar.'
mūsų psreėga yra saugoti ir bto 3}
dėti, kad tų rezoliucijų mintyk fofo
patrttų į respubl&onų partijas
platformą”.
\
Ar kas kalbasi tokiu pat re*kalu su demokratais?
PASIKALBĖJIMAS TARBt
LAISVŲ LIETUVIŲ IR DIK
TUOJAMŲ LIETUVIŲ:
Tėvynės balsas apra^, kaip
Vilniuje buvo surinkti eilė lie
tuvių menininkų, rašytojų, ku
riem kalbėjo atsargas gen., do
centas V. Karvelis, ryšiam su
užsienio
lietuviais komiteto
priekyje pastatytas pinninin'kas. Pagal Tėvynės balso infor
maciją “Karvebs įžangnėje kal
boje pabrėžia, kaip (dedasi au
ga Tuybų Lietuvos ryšiai su
įvairiausių laikų lietuviais emi
grantais. Jis tafta apie didelį
gimtojo krašto ilgesį,
kuris
trykšta iš emigrantų laiškų, iš
pasikalbėjimų, apie išeivių no
rą žinoti, tas dedasi tėvynėje.
Komitetas, įvairios organizaci
jos, privatūs asmenys statė ir
siunčia savo tautietioms daug

ne visur spėjama. Tikrintojai
rado daug negerovių šioje srity
je. J. Janomo vardo kolūkio
trečios birgados kerdžius A. Armonžūtis papasakojo, kad de
vyniasdešimčiai fcanrių jis per
dieną sugurto tris cistemas.
— Daugtau atvežti nespėju,
— skundėsi jis — Karvės iki

štatojji fiftoh ar. Atardė
oMjta
ir reidas. Pagrinpasekote 'foto Ctaagog toeiti*
dta Metamas — tava ta pie
tortų Mnndteą, takte jte atro
do iŠ anketų: “Besklaidant an
ketas, jaučiamas narių norias
pasukti susirinkimų eigą links
mesne ir gyvesne vaga. Įdomu
mo dėftn statoma ypatingai il
gas ir gausus dainavimas
prieš susirinkimą... Po visų
bendro pasirodymo “dainų py
nėje”, čfraugovės narys jau yra
ptinai pasiruošęs išginti gerą,
kusį referatą,
ypatingai
karštas Matas- Noras daug ži
noti, planuoti ir tu ilrfi paMečia

Adolfo SCHRAGERIO
_
_
atatatafo.'itataųHfo* Salikatato atatotahta aitrintoM

JMnBMft

ratate profoita

—

ko°*

ną už kuo vaisingesnį vasaros
sezono galimybių panaudojimą.
. - .“Aušros” - kolūkio karvės
gmosi lauke, o mechanizavimas — kaip fam»je. Ganyklo
je stovi kilnojamos automate
nės girdyklos — palaidai besi
ganančios karvės bet kada pri
eina ir iki soties atsigeria. Vie
noje brigadoje į ganyklą atvež
tas Mrt ratų sumontuotas tatriftas melžimo agregatas, kttoje — “Impulso” tipo agregatas.
Melžėjos be vargo kasdien pa
melžta po 25 karves. Baidė KutastaRė, Teresė Batattytė šie
met jau primtižė po 22-27 to
nas pieno. Aušriečiai įsitikino
mechaninio melžimo nauda:
— Kas prižiūri melžimo ag
regatas? — pasidomėjo tikrin
tojai.
___ Pieno vešifaH, — atsakė
kolūkio pirmitankas. — Tai visai ne toks sudėtingas darbas,
taip tartais atrodo. Mechanikas
-v—s------- c
kai suprato savo pareigas.
Melžimo agregatas tikrintojai
rado “Šešupės” tarybinio ūkio
k dsrvteno kito ūkto ganytalė- IMtan M viso
ia-

betirlitaas- ■^skaityti. Gi parengiamose nopaaroosę, anenmn, naivus ar
gtęsti kaftėtojai baigia visą
mūsų parengtam* kultūrą užsMpinti. Kfekvfenm nū? dar
fngaivoja, ką rato, artai redakMtt pOBtaHna, ttata taftto

PASKUTINIAI
DIVIDENDAI

metam
VISIEM
INDĖLIAM
LIEPOS—-BONŲ DIENOS
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KO BVVO SIEKIAMA?

Dabar vjsad aišku, kad buvo
aekiana preridehto partijos
Chruščiove* pirmąjį
kartą pro savo aukų kapines, Ir da
diktatūros. Josiu Gpulartas tai
pravažiavo pro Lietuvą. Susto bar tiktai prašvilpė trankiniu, darbo purtai >a*Tbrazto.
jo trumpam tiktai Vilniaus, priėmęs Vilniuje ir Kaune savo
trabalistam IP.T.B.) vadovavo
Kauno ir Kybartų stotyse- To tarnų ir pataikūnų “čdabitiliau už'geležinkelio stoties ko ją” — kojų bučiavimą, kaip ki
kai buvo pakviestas darbo mijos nekėlė, tartum Lietuvos že tados caras ar korikas Muravjo
nisteriu, maždaug prieš dešimt
mė būtų jam padus svilinusi. vas. Tuo būdu norėjo parodyti,
su viršum metų. Bet dabar taip
Chruščiovas lietuvių nemėgsta ko žodžiais nepasakė; esate ma
pat aišku, kad tokia politika,
no
vergai
.'..
ne kaip bolševikas, bet kaip ru
bukurios griebėsi.
sas. Yra tam palindo.
inei
Vilniuje užsiminė apie trą
šas, Kaune — apie chemijos
Praeitir rodo, kad * lietuviai
pramonę, Kybartuose — apie _____ _ _
________
buvo vienintelė tauta, kuri su
po Masfcyą iš visų šonų ir il žemės ūkį. Matote, kaip rūpi- j© atsirikyti ar, apskritai, ne
guos jūsų ekonomine gėrovą.
.
gai valdė didelius Rusijos plo
atėmęs
žemę
ir laisvę ... Taį in »
9E1I
tus. Tai nemalonus praeities buvo įvadas kalbai Švedijoje, 9 ^
faktas tiem, kurie tariasi visa kur jisai porino, kad Baltijos 9
da kitas tautas pranokę. Dabar valstybės ‘suklestėjo’ 13-14 kar- 9
stengiamasi istoriją falsifikuoti.
tų daugiau negu -prieš karą. Mn
Esą ne lietuviai rusus valdę, būtų pasakęs, kad tiek kartų 9
bet rusai vadovavę lietuviam pailgėjo prie krautuvių eilės, 9
ir juos gynę nuo vokiečių, kaip kurių anksčiau visai nebuvo, tai ■
ir praėjusiam kare.
būtų bent melo išvengęs. Bet 9
jis
vengė net pasidairyti po Lie- M
Praėjusio karo ir pokario
metu lietuviai buvo sukilę prieš tuvą, kaip nuskurdintas kofcbo-9
pirmąją bolševikų okupaciją ir znikas gyvena. Tačiau ir skur- 9
aitriom partizaninėm
kovom das nėra dar toks baisus, kaip ■
priešinosi antrajai okupacijai. nelaisvė. Viename laiške iš Lie- 9
tuvos rašoma: “Visko turime 9
Tai dabarties nemalonūs Mask
pakankamai, o ko trūksta — ir 9
vai faktai. Maskva ilgus metus
jums
reikia. Neskriauskite sa- 9
tylėjo dantis sukandus, kol atė
vęs
ir
nesiųskite”. Aišku, tais- I
jo jai galvon iškelti savų stri
vės
siuntiniu
nepasiųsi.
bų kultą, kad nusmelktų lietu
vių partizanų didvyriškus žy?
gius. Bet jeigu Lietuvoje pri
Birželio 15 pravažiuodamas
reikė baudžiamųjų dalinių — pro Lietuvą iki Karaliaučiaus,
KGB divizijų, tai rodė, kad tau užuot plaukęs laivu iš Lenin
ta laisva valia nepasidavė. Ir grado, priminė 1040 birželio 15
tai erzino Maskvą. _
sovietų tankus, kurie sutrypė
Maskvoje prieš keletą metų

Įvykusiam tarptautiniam, kalbi
ninkų suvažiavime pasigesta lie
tuvių. Nebuvo pakviesti. Vie
nam užsienio atstovui paaiškin
ta: “Jie (lietuviai) mūsų nepa
kenčia”. Tas asmuo kitau) su
prato: rusai tebeverda pykčiu,
kad jiem priešintasi. Chruščiovas nekėlė Lietuvon kojos,

nes. Susršekimui paraližuoti su- ūuaaos ertadtmus' <važskybėHdš).
organizuotas federalinės vab Jas re^įjo palaužti snyalstybidžius geležinkelių
streikas. ' njnąn irrtrnifrą*?. bet’ prisidengKam? C^rop^mdm. Kai pro ^‘reftrt^Vkurių reštatavo

Jnų ėmė -trūkt, ^kaltmti turtuoliai — visuomenės ‘rykliai’.
Tai buv,o pasiruošimas jų turto
nusavinamai
Visiškai bolševikiškai!
Nusavinimas gali būti neišvengiamas ir reikalingas, bet
gali būti ir nedpdairus, kerštin
gas,' ūmus, valstybei katastro
fiškas. Ir kaip tik' tokiu keliu
pasukta,' nusavinant geležinke
lius, žibalo valyklas, kavos ir

Lietuvos laisvę. Tokia savo de?
monstracija Chruščiovas sąmo
ningai norėjo užgauti lietuvių
tautą, juo labiau, kad ir jo kal
ba apie trąšas sutapo su baisių
jų trėmimų pradžia. Kai lietu
vių kaulais nusėtas visas Sibi
ras, tokia kalba yra arogantiška, ir ji iššaukia linkėjimą, kad
pirmas Chruščiovo pasivaidy-

‘liaudies gerovė*. Kadangi re- temų M tikrųjų reikėjo u' reikiair kiti joms pritaria, tai
pirmasis krito stambus Guanabaros estadas, kur nesuvalsty
binti ‘beoalko tik uodai’.....
Tačiau čia tvarkėsi gubernato
rius Carlos Lacerda — nebeįveikiamas ‘uodas’... Buvo su
rengta sąmokslas jį pagrobti,
bet nepavyko. Pasklidus tai ži
niai pasaulyje, vyriausybė pasi
teisino: ‘jis pats save grobęs,
kad įgytų populiarumo’. Tačiau
karininkas grobikas buvo pas
kirtas karo atache į užsienį, o
įspėjęs gubern. Lacerdą — su
imtas ir patupdytas kalėjimam
Kam jis išdavęs valdžios organi
zuotą grobimą?
Antruoju šulu buvo Sao Pau
lo gubern. A, Barros. Sao Pau
lo yra vienas svarbiausių tur
tingiausių ir kultūringiausių
estadų. Nors turi tik 14 mil.
gyventojų iš 75 visam krašte,
bet savo reikšme atstoja du
trečdalius valstybės. Šią demo
kratijos tvirtovę panorėta su
griauti ‘streikų komandom’, bet
gubernatorius puolimą atlaikė
savo kariuomene, karo policija,
kelių policija ir “Dopsa” (slap
ta policija). Galėjo tos jėgos ne
tekti, jei būtų paskelbtas karo
stovis arba sudemoralizuota ka
riuomenė. Prezidentas su savo taūūmnkais griebėsi abiejų
priemonių. Tačiau karo stovio
parlamentas neleido įvesti, o
pastangos suskirti į kariuome
nę savo vadus ir pašalinti se-'
nuosius privedė prie pervers
mo.
*
PERVERSMAS PRIEŠ
MANIFESTĄ

Prezidento komunistinis už
nugaris buvo neapdairus, pas
kelbęs, kad Joao Goulartas kePHILADEJ-PHI JOJE birželio f* minint trCnrinra*meno prog ra moję dainavo ooi. Birut* Vatterien* iž Anglijo*, akomponavo A. Kaulinytt. Nuotr. v. Gruzdžio.
,

VINCAS NELAIMĖ

Dotnuvoje 1944
(5)
Tik kai buvo “Generalinis va
lymas”, rusai sutraukė dideles
jėgas. Ypačiai aštrios kautynės
buvo tarp Ariogalos ir PaliepiųPartizanai kovojo iki paskuti
nio šovinio ir prieš galą -likę gy
vi daugumas
susisprogdino.
Taip mirė ir du broliai Leškiai,
kurių tėvai buvo dvaro darbi
ninkai. Vladas Lukošius iš Gra
jauskų kaimo, buvęs šaulys ir
atsargos puskarininkis, vadova
vo partizanų būriui ir su gink
lu rankoje žuvo savo gimtojo
kaimo laukuose. Karta su juo
padėjo gaivą ir kaimo atsargos
puskarininkis
Alek s a n dras
Kemzūra, kuris taip pat vado
vavo Mūriui ir buvo nukautas
prie Kulkosvydžio. Dalis parti
zanų netekę šovinių, metė gin
klus ir spruko, kur kas galėjo.
Tarp jų buvo ir Vidiko sūnus.
Bet vėliau $ sugavo be ginklo
ir drauge su tėvu iš Ariogalos
atsiuntė čia į Kėdainių kalėji
mą. Tai buvo gyvi liudinin
kai, kas dėjosi už kalėjimo sie
nų. Vėliau teko patirti, kad VIdikus nuteisė ir-išvežė į Rusi
ją

Mano drauge* Skaraiti*—Vėl
prasidėjo tardymai, šaukė po
kelis kaštus mane ir mano drau
gą Skaraitį. Skaraitis buvo ar
timiausias mano draugas ka
meroje. Jo motina gyveno Kė
dainiuose. Dažnai atnešdavo
jam maisto- Tekdavo ir man,
nes jo motina gavusi patirti,
kad mes dviese. Tai palaikė
mūsų jėgas. Vieną naktį grįžęs
nuo tardytojo, Skaraitį radau vi
sai nekalbų, paskendusį minty
se. Ir jis ir aš buvom be galo
išvarginti. Norėjai tik išsitiesti
ir nieko nekalbėti ir net negal
voti. Tuo tarpu iš po narų iš
lindo du vyrukai, jau numigę,
ir užleido vietas mudviem. Su
lindom ir sugidėm ant šonų
vienas į kitą veidai* Paklau
siau, kaip rakalai. “Blogai”, at
sakė, “geriau jau nušautų iš
karto, tai šimtą kartų būtų ge
riau! negu kad kiekvieną kartą
grasina ir daužo”. Su tais žodžbds ėmė pasikukčiodamas
verkti. Buvo matyt, kad jauno
vyro nervai jau negali atlaUtyti...
t
Skaraiti* buvo baigęs visą ag
ronomijos kursą, <Brbo kaip la

borantas chemijos katedrojeBuvo labai visų gerbiamas, pas
kutiniais studijavimo metais
buvo išrinktas studentų komi
teto pirmininku. Buvo numaty
tas ir į mokomą^ personalą,
šeimoje buvo vienas sūnus, ži
nojau, kad jo tėvas senokai
buvo miręs, ir kalėjime juo rū
pinosi motina bei sesuo. O bu
vo kitados jis pats svajojęs aprūpmsiąs motiną senatvėje.
Gal gerai, kad mes su Ska
raičiu tuo metu buvome drau
gai Galėjo baigtis su juo kaip
su Docium, jei nebūtų buvę
kaip nelaime pasidalyti ir ben
drom pastangom ieškoti paguo
dos.
Ėmėm svarstyti, ko iš tikrų
jų rusai nori iš mūsų. Jeigu jie
norėtų tik apkaltinti ir nuteis
ti, tai daug medžiagos tam ne
rėkia. Be^kankinūnais jie no
ri priversti, kad išduotame sa
vo draugus, virstdme jų įran
kio ir bendrininkais. Suprato
me, kad abiejų tokia pat padė
tis k tokį* pat gundymas.
Giliai jutome, kad daug ge
rini būtų mirti su ginklu ran
koje, Bep gyvam pūti kalėji
me, būtį nuolat kr nuolat
kankinamam Pasirytome dary
ti visas pNtangas iš kalėjimo
išeiti. Nesvazta, tokįom prie
monėm- Opuriadį mišką.
----- •

-------
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ritaMjn saugumui dirbti, nes
penrysome tseia b ub grotų..
Su tuo ęeriėndėjiinn atėjo nau
jas rūpestis — kaip reikės to

liau elgtis? Ir tai kankino ne
mažiau, kaip baimė būti nuteis
tam. Jaučiau, kad tai biauru,
bet tai vienintelis kelias į lais
vę.
Į trečią naktį mane vėl pa
šaukė tardyti. Tardytojas buvo
kitas. Prisistatė kaip vyresny
sis tardytojas, pavarde Alperovič. Maniau, jis pradės viską iš
naujo. Bet jis angelu dėjos. Uijautė, kad aš turėjęs tiek daug
iškentėti, bet, sako, dabar būsi
laisvas, galėsi pasisėti- Davė
užsirūkyti, o pats vis kalbėjo ir
kalbėjo. Kal)ėjo, kaip rei
kia elgtis išėjus iš kalėjimo,
kaip prieiti prie žmonių ir su
žinoti paslaptis, kaip užsiver
buoti sau (frrogų. Nurodinėjo
konkrečiai, kaip perdavinėti finias telefonu, davė parotos ir
šifrus. O vieną sykį per savaitę
aš turįs . asmeniškai* atvykti
į saugumą ir duoti apyskaitą iš
savo veiklos. Kaip mano bend
radarbiavimo garantija, numo
pasas prifts saugume, o man
duos speciaių pažymėjimą.

Uspuayu piacią anaesą ir pamrašyti, kad niekam nepasako
siu, ką čia “autorėm”. Ktotarienas nusišengiiDas bus l^gus aangumo paslaptie išdavimui ir g»U būti baudžiamas net ir uMmL Pamokymus baigė įdėji
mu, kad rytoj aš būsiu latoras.
Kitą rytą dar gavau matote
iš akademijos. kfoodasnaĄ kad
išetau, viską Atidaviau Vldt
tan. Po poros valandų name iš

Paulo IT paskelbti manifestą.
Koks turėjo būti tas manifesleido. Daugumas kalinių verkė,
kai juos atsisveikinau. Gavau
dokumentus k* atsidūriau gatvė>•
Diena buvo graži, saulėta, šil
ta. Aš buvau apsiavęs ilgais ka
riniais vailokais, apsivilkęs il
gais kariniais kailiniais ir užsi
maukšlinęs žieminę kepurę. To
kį mane buvo suareštavę, tokį
ir patošdo. Skirtumas tas, kad
plaukai buvo trumpai kirpti, už
tat barzda — tris mėnesius ne
skusta ir nekirpta. Pinigų netu
rėjau. Nebuvo kaip kitaip pa
siekti Dotnuvą, kaip tik pės
čiom. Nueiti 16 kflunetrų po
trijų mėnesių atostogų kalėji
me nebuvo lengva.
Bėjau. Buvo keista, kad ga
liu eiti be sargybinio- Laisvės
ar f^varario oras taip svaigino,
kad nepajtriau, kaip gerėjau
per griovį k atsiguliau ant kito
kranto. Atsigavęs jaučiau baisų
gtovos skaudėjimą. Nesisekė at
sistoti,' kad galėčiau
totam
zmgnmou. tinnu <anu atėjo
ces^BBane nnnns —*• saąp outų gęn
MĮbereiktų turė
ti reikšto Rk su šovfetaiiu ssugnnBa Neflnss, kiek lofto proejo^ *8i puvsusro roges, sū
riose sėdėjo pagyvenę vyras, ir
, m r* m U PUnraštan navMMi
Labai keistai jie paMrėjo į ma
ne. Bet uestotopkė. fto 8 kilo
metrų ją kėSec skyrėsi- Likau
vtoMS. Sėdfis po šdkota ąžuota Ir iaefcfe —
tas vėl paTšdtoe Bft tšUas taMas. Tolu
moje sudundėjo patrankos. Ten

tas, nebuvo visai aišku, bet ge
gužės 1 rodė, kad jis tegalėjo
būti rausvai arba komunistiš
kai dažytas. Paskui galėjo būti
nudažytas ir krauju, nes buvo
jau lavinami ‘partizanai’, pas
kuriuos rasta iš Kubos pristaty
tų ginklų, gamintų komunisti
nėje Čekoslovakijoje.
Kruvi
nam komunistų perversmui už
bėgo už akių gubernatorių ir
kariuomenės nekruvinas per
versmas kovo 31-balandžio 1.
Prezidentui J. Goulartui buvo

nelaukta ‘ ‘pirmoji apriliaus’ ’
staigmena. Jis ištrūko į užsienį.
Krašto valdymą perėmė revoliu
cinė taryba, bet ne bolševikiš-

Kas toliau? Toliau sekė kraš
to valymas nuo komunistinio
gaivalo. Jis nesibaigęs. Lacerdos žodžiais: “Kova laimėta, bet
karas dar nepasibaigė”. Nauja
vyriausybė turi nemažai sunku
mų ir rūpesčių atstatyti ap
griautą krašto ūkį ir pravesti
reikalingas reformas.
L. Z.

(atkelta iš 2 psU

vo tikrintojai. Jeigu kerdžiai ne
spėja atvežti pakankamai van
rintojai paskaičiavo ir čia pat
dens, kolūkių valdybos turi pa
įrodė, kad karvei tenka vos po skirti specialius vandens vežė
28 litrus per dieną — mažiau
jus. Gyvuliai turi būti pagirdyti
kaip pusė reikalingo kiekio.
iki soties — nuo to priklauso
Kerdžiai dar bandė ginčytis, bet
jų pieningumas.
tikrintojai paėmė kibirus, ir kar
vės čia pat godžiai išgėrė net
po du.
K
*
• “Kai kur nežiūrima .pieno švaPanaši padėtis “Paryžiaus ko- rūmo. “Nemuno” kolūkio melmanos” kolūkio pumoje brigą? žėjos bidonus plauna upės van
tfoje. Dvyliktą valandą Wves deniu, koštuvuose nenaudoja
girdė pirmą kartą. Tikrintojai sietelių. Pieno vežėjas Jonas
paskaičiavo, kad jos gauna vos Ufartas mėto bidonus iš veži
pusę reikalingos vandens nor mo lyg malkas, indai susBanksmos. ..
Gerai dirba “Taikos” kolūkio
kerdžiai Česlovas Lažauninkas teresuotumo labiausia priklau
neskaičiuoja, kiek gyvuliai su so žmonių pastangos. Daugu
gėrė. Jis stengiasi, kad jie nie mas. Šakių rajono ūkių vado
kad nejaustų troškulio. Kai die vų teisingai supranta šito reikš
na karštesnė — kerdžius va mę. Bet yra ir priešingų pavyz
žiuoja ir važiuoja su statine.
džių. štai ką pranešė reido da
Negalima kankinti
karves lyviai agronomas J. Mačys ir
troškuliu — griežtai pareikala- zootechnikas R. Viltrakis:
Kerdžių Petrą Totoraitį rado
< me “Slavikų” kolūkio ketvirtos
liejas kraujas. O čia kalėjimas, J brigados ganykloje. Jo žinioje
išdavimas, ir aš turiu būti joj — veršiai
aktyvus dalyvis...
‘
— Po kiek priauga? — klau
Nežinau,. kiek laiko praėjo, ‘ siame. Kerdžius trūktelėjo pe
iki sulaukiau vienarklio vežime- J čiais.
lio. Ir šis neatsisakė pavėžėti. <
— Turėtumėte domėtis. Juk
Važiavome tylėdami- žmogus, < nuo to priklauso jūsų atlygini
tur būt, suprato, kad su manim ; mas.
kažkas darosi. Tik kai privažia-!
— O man nuo galvų moka.
vome Dotnuvos miestelį, pa- < Už veršį — po darbadienį mė
žįstamos vietos mene privertė! nesiui, — atšovė Totoraitis.
atsipeikėti, ir ąrakalnnau sa-<
Atsakymas nustebino. Kodėl
vo geradarį. Paaiškėjo, kad jis!
ne pagal priesvoiį?
buvo vežęs iš Krakių silpnus <
— Mūsų vadovai paskaičiavo
kalinius ir vieną milicininką, o <
tur būt, kad per daug galima
<kd)ar grįžtąs. Pasakojo, kad pas <
uždirbti. •. Ir uždirbtume! Ne
juds daug vyrų sugavo ir prista- <
rasi
tokio žmogaus koiųkyje,
tė į kariuomenę. Kurie nepasi-1
kuris nesirūpintų, kad gyvuliai
davė — tų daug žuvę.
<
būtų gražūs.
Prie akademijos sodybos ma- <
Žmonės papasakojo nelinks
ne paleido. Sutikau draugų gi- <
mą istoriją.
lią užuojautą. Bet tą patį vaka- <
Kažkada, prie senojo pirmi
ra pastebėjau, kad kai kurie stu <
dentai keistai į mane žiūrėjo. ’ ninko, veršelių augintojai gau
davo atlyginimus priklausomai
Jutau, kad jie supranta, kokiu <
nuo priesvorių. Kai re&ėjo
būdu išėjai į laisvę. Jutau: jie <
apmokėti, ' kažkam pasirodė,
ims manęs bįjoti ir vengtikad žmonės per daug uždirba.
Kelias į mHką. — Drangų pa- < Skatinanti atlyginimo sistema
dedamas, norėjau nukilti į Htą < buvo pakeista į dabar esan&ą.
/Lietuvos kampdį. Tai nebuvo; V^lovai pas&eitė, o senas, nelengva dėl daugybės dokumen-; tebingas nutartoms galioja.
tų. Reikėjo pasą išregtotrooti, o <
“Nemuno” kolūkyje J. Ma
mano pasas — saugume. Bei-;
čys ir R. VBtrakto taip paT pa
kėjo komandiruotės į kitą *ie-; stebėjo netikusią atly^nimo sis
tą. Naujoje vietoje reftėju vėl;
temą. Kerdžiams apmokama už
susitvarkyti su atleidimu nuo l galvijų skaičių, melžėjoms irgi
kariuomenės, nes išsikeliant ati- ]
tik pagal pieno kiekį, neatsi
mamas toje vietoje išduotas at-;
žvelgiant į jo riebumą. Vtoą pa
leidimas. Aš vto lūkmiavnu,;
vasarį kolūkyje šnekama apie
diibdamas senoje daibovietėje.;
. < tobulesnę atlygintoBO aMemą,
(Bus daugiau)
bet — nieko nepadaryta.”

>
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Tėvai pranciškonai Pittsburghe

ŠV. ANTANO bažnyčios didysis altorius Bridgeville, Pa.

Netoli nuo Pltisburgho, jau
kiame Bridgevlllės miestelio pa
kraštyje, 1915 įsikūrė lietu
vių šv. Antano parapija. Pir
masis jos klebonas buvo kun.
V. Abromaitis, paskui kun. Mag
nu^ Kazėnas ir ilgametis klebo
nas kun. Aloyzas Jurgutis. Kai
1949 metais ši parapija buvo
perduota laikinai vesti tėvams
pranciškonams, jie perėmė daug
skolų, mažai paupiečių ir daug
rūpesčių. Pirmasis parapijos ad
ministratorius kun. Pranciškus
Gedgaudas, O F.M. ir namo vir
šininkas kun. Viktoras Gidžiū
nas, OFM, griebėsi mokėti sko
las, kelti lietuviškumo dvasią ir
dirbti ne tik čia, bet ir tarp
Pittsburghe lietuvių. Kartu su
Lietuvos vyčiais įsteigė lietuvių
radijo valandėlę, administravo

“Lietuvių Žinias” kurių redak
torium buvo kun. Barnabas Mi
kalauskas, OFM, suorganizavo
Maironio vardo mišrų chorą,
rengė Vasario 16 minėjimus,
koncertus, paskaitas. 1951 pa
rapijai vadovauti ėmėsi kun.
Aleksandras Žiūbrys, OFM.
Tėvų pranciškonų vadovau
jama iš 60 šeimų padidėjo iki
152 (538 asmens). Dabar jau
116 vaikų lanko katekizacijos
pamokas. Meko 3 seserys pranciškietės ir 2 pasauliečiai. Išmo
kėta 12,000 dol. skolos, pastaty
ta salė už 52,000 dol., Dievo
Motinos Fatimoje šventovė kai
navo 8,000- Jau turime 34,000
dol. naujos bažnyčios statybai.
Nedidelė skaičiumi, bet stipri
savo parapiečių pasiryžimu bei
pasiaukojimu ir tėvų pranciško

IŠSISKIRIAME SU DIDELE VILTIMI...
Birželio 7 dieną Šv. Kazimie
ro seserų vedamoje Marijos
aukštesniojoje mokykloje įvy
ko šių metų abiturienčių išleis
tuvių iškilmės, šia proga mo
kyklą baigusios lietuvaitės mo
kinės įteikė mokyklos vedėjai
seserei M. Bernadette dovaną
—■ lietuviškais motyvais išdro
žinėtų kryžių — ir sekančio tu
rinio raštą, pasirašytą 32 abi
turienčių:

Lietuvaitėmis esame mes gi
mę, lietuvaitėmis norime ir bū
ti, juo labiau, kad už lietuvišką
žodį, lietuvišką mintį ir už šven
tą tikėjimą Dievu šiandien skau
džiai kenčia ir mūsų mylimų
tėvelių brangus kraštas — Lie
tuva.

Marijos aukštesniosios mokyk
los lietuvaičių abiturienčių do
vana ir

atsisveikinimo

raštas

mokyklos vadovybei

tyrimų. Mes visą laiką buvome
įsitikinę, kad esame lietuviško
je mokykloje. Lietuvaičių sese
Mes išsiskiriame su šios mo
lių globoje mes norėjome augti kyklos vadovybe ir mielomis
ir lietuviškos aplinkos dvasioje, seselėmis su didele viltimi,
įvertindamos tas savybes, ku kad ateinančių mokslo metų
Didžiai Gerbiama Sesele
rias pats Dievas apsprendė mū eigoje bus atgaivinta šioje mo
Vedėja ir mielos seselės moky sų lietuviškoje prigimtyje.
kykloje lietuviška tradicija ir
tojos:
lietuvaitės vėl galės savo gim
Dėkojame seselėms, kad dali
Ši diena mūsų gyvenime yra nai leidote mums veikti ir pa tąja kalba padėkot Aukščiausia
viena iš gražiausių. Šiandien laikyti lietuviškas tradicijas Rū jam už suteiktas malones giedodamos Marijos giesmęmes užverčiame savo jaunystės tos
Ratelyje.
Užbaigdamos
gyvenimo ir aukštesniojo moks mokslo metus ir atsisveikinda
Šių vilčių ir gerų prisimini
lo baigimo lapą. Per ketverius mos su mūsų pamilta mokykla, mų vardan, maloniai prašome
metus mes daug ko patyrėme mes norėjome atžymėti šią priimti iš mūsų rankų šią kuk
šioje mokykloje. Jūs, Seselės, veiklą sugiedodamos lietuviškai lią dovanėlę, kuri tepuošia šios
mus išmokinote mylėti Dievą, Marijos giesmę. Buvome be ga mūsų mokyklos rūmus ir tepri
rūpestingai ir gražiai auklėjo- lo laimingos, kai mokyklos va mena šių metų Rūtos Ratelio
te mus, suteikėte daug moks dovybė šiai mūsų minčiai pri mokinių laidą.
lo žinių, kurias dabar panaudo tarė. Tačiau labai nusuvylėme,
sime tolimesnėse studijose ir kai po kiek laiko seselės pakei
Su meile visoms seselėms,
kuriomis vadovausimės savo tė duotą žodį ir Marijos gies
gyvenime. Už visas šias gražias mės giedojimas buvo mums už RŪTOS RATELIS: Regina Ka
mokyklos vadovybės ir seselių draustas. Mus labai nustebino, valiūnaitė, Teresė Janušar+ytė,
mokytojų pastangas mes esame kad šios mokyklos seselės, ku Virginija Bobinaitė, Laima Čelabai dėkingos ir šiandien atsi rios save laiko lietuvaitėmis, paitytė, Aušra Gylytė, Vida Disveikindamos su Jumis tariame pasisakė prieš lietuviškų tradici džbalytė, Jūratė Barzdukaitė,
nuoširdų ačiū.
jų atgaivinimą.
Birutė Putriutė, Joanna Kuzai-

šiandien mes taip pat atsi
prašome mielų seselių ir mo
kyklos vadovybės, jeigu bent
kada per praeitus ketverius me
tus savo jaunatviškame nerū
pestingume Jūsų nepaklausėme
ar nusižengėme mokyklos tvar
kaiŠalia šių gražiųjų išgyveni
mų ir prisiminimų, mes, šios
mokyklos Rūtos Ratelio narės
— lietuvaitės, iš mokyklos išei
name ir su keletu skaudžių pa-

Šia proga taip pat prisimena
ir tie momentai, kai mielos se
selės lietuvaičių mokynių atžvil
giu parodydavo švelnią neapy
kantą ir nedraugiškumą vien už
tai, kad mes save laikėme lie
tuvaitėmis ir tuom didžiavomės.
Atsisveikindamos, mes į gy
venimą išeiname su gražiu mo
kykloje įgytų išauklėjimu, su
tvirtu religiniu nusiteikimu, bet
ir su skaudžiai pažeistomis šir
dimis.

į:

nų vedama, šv. Antano parapi
ja gali didžiuotis savo nuženg
tu keliu.
Buvo laikai, kai šis gražus
gamtos ir žmonių kūrinys, no
rėta paversti keliu. Klebono ku
nigo Aleksandro Žiobrio ir provmciolo tėvo Jurgio Gailiušio
pastangomis tai buvo pakeista.
Daug padėjo ir vietos kongresmanas James Fulton.
Teko sužinoti, kad yra gau
tas iš Romos vienuolių kongre
gacijos leidimas nuo šių metų
L. SALDUKAITĖ
gegužės mėnesio čia įsteigti ka
nonišką rezidencinį vienuoly Laima Saldukaitė
ną. Tai dar vienas laimėjimas
baigė mokyklą
parr pijai ir Pittsburghui, nes
tai reiškia, kad čia tėvai pran
Washington, D.C, — Laima
ciškonai bus nebe laikini vado Saldukaitė yra vięna iš 84 abi
vai, bet pastovūs.
Vytas
turienčių, užbaigusių šį pavasarį Notre Dame akademiją,
taip pat vienintelė lietuvaitė
šioje mokykloje. Graduacijos iš
kilmės vyko Šv. Aloyzo bažny
čioje. Mišios pirmą kartą buvo
aukojamos pagal naują liturgiją
Komunija buvo suteikta pirmaiusia abiturientėms, apsiren
gusioms baltais tradiciniais rū
bais. Po to buvo įteikti baigi
mo diplomai. Vėliau, namuose
buvo suruoštas pobūvis, kuria
me dalyvavo daug prietelių, iš
kurių gavo daug gražių dova
nų.
Per visus ketveris metus Lai
ma buvo viena iš geriausių mo
kinių. Yra gavusi matematikos,
lotynų, pavyzdingumo ir kitus
atžymėjimus ir yra laimėjusi
pirmąją vietą istorijos žinių var
žybose. Be to, lankė V. Jauniškienės ir O. Tautvydienės vado
vaujamą lietuvišką mokyklą.
Šiais mokslo metais mokė pir
mąjį skyrių.
Laima Saldukaitė domisi or
ganizaciniu veikimu. Pradžioje
priklausė paukštyčių-ska učių
būreliui, kuriam vadovavo Ire
na ir Rūta Krivickaitės. Daly
vavo pasirodymuose su Baltimorės skautėmis. Vėliau, būreliui
Vėliau, kaip savanoris kapelio netekus vadovių, įstojo į moks
nas įstojo į D.L.K. Gedimino leivių ateitininkų Baltimorės kp
pirmąjį pulką ir dalyvavo kau Dalyvavo ideologiniuose kur
tynėse prieš bolševikus ir ber suose ir suvažiavimuose New
montininkus.
Yorke. Mėgsta baletą ir tauti
1924 atvyko į JAV, kur lan nius šokius. Prieš septynerius
kė visas lietuvių kolonijas, pra- metus su kitomis mergaitėmis,
vesdamas kultūros vajų. Pas vadovaujant M- Vaitkienei, daly
kirtas klebonu, suorganizavo vavo Kalėdų taikos eglės tarp
tradicinę
Wisconsino 1 i e - tautinėje vaikų programoje. Vė
tuvių dieną. 15 metų išbuvęs liau su kitais lietuviškos mokyk
klebonu Easton, Pa- dėl svei los mokiniais Kalėdų eglutės
katos persikėlė gyventi į Flori programoje Lietuvos atstovybė
dos šiltesnį klimatą, Miami, kur je. Vėliau priklausė M. Vaitkie
ir dabar tebegyvena savo jau nės tautinių šokių grupei. Po
kioje rezidencijoje. J. Narūne to įsijungė į B. Brazausko va
dovaujamą tautinių šokių gru
pę Baltimorėje. Dalyvavo Balti
knygos
morės ir jos aplinkinių mokyk
ARENA, Nr. 18, leidžia tarp lų pasirodymuose, kalėdinėje
tautinis tremtinių rašytojų PEN
taikos eglės tarptautinių šokių
klubas, redakcijoje yra ir Al programoje, tautinių šokių švengirdas Landsbergis spausdina
(nukelta į 5 pzl.)
mas Londone, Anglijoje.

KUN. PR. GARMAUS AUKSINIS JUBILIEJUS

Birželio ^‘11 kun. Pranciš
kus Garmus sulaukė gražių iš
kilmių savo kunigystės 50 me
tų auksinio jubiliejaus proga.
Pietinės Floridos diecezijos
savaitraštis ‘Voice’ plačiai ap
tė, Sienutė Racevičiūtė, Danutė rašė kun. Pr. Garmaus ir kitų
Racevičiūtė, Aldona Riškutė, jubiliatų kunigų iškilmes ir jų
Teresė Binderytė, Marija Rady- biografijas- Gegužės 29 įsidėjo
tė, Nijolė Stravinskaitė, Gai- kun. Pranciškaus Garmaus foto
grafiją drauge su jo gyvenimo
lė P a gi ryt ė, Dalia Gaigalaitė,
trumpu aprašymu. Birželio 5 tai
Jūratė Truškūnaitė, Agota Va- pino įvairias grupines nuotrau
linskaitė, Liucija Buivydaitė, kas, kur figūruoja ir kun. P.
Danguolė Ilginytė, Irena Kuli- Garmus iškilmingų pamaldų ka
kauskaitė,. Margarita Janickaitė, tedroje ir banketo metu.
Miami lietuviai taip pat no
Gražina Kreimerytė, Eleonora
Laukaitytė, Auksė Balčiauskai- rėjo gerbiamam savo kunigui
ta proga iškelti banketą, bet.
tė, Irena Gudaitytė, Laima Pujubiliatui atsisakius, tas projek
pelytė, Violeta Zeikutė, Marija tas nebuvo įvykdytas. Grupė lie
švaraitė, Jūratė Jančytė, Saule- tuvių, pagerbdama jubiliatą, pa
nė Venclovaitė.
siuntė pasveikinimo lapą su

gausiais parašais, taip pat įteik
dami rūtų ir radastų puokštę.
Kun. P. Garmus buvo malo
niai sujaudintas ir visiems pa
sirašiusiems širdingai dėkoja,
siųsdamas ko geriausius linkė
jimus ir kunigišką palaimą.
Kun. Pran. Garmus yra visuomeninkas. Mokėsi Vokieti
joje Miuncheno un-te. Vėliau
baigė Seinų kunigų seminariją,
1914 įšventintas kunigu. Jo pas
toracijos darbą lydi patriotiška,
visuomeninė veikla. VikaraudaMAS Lazdijuose 1916 įsteigė pir
mąją lietuvių pradžios mokyklą.

Naujos
TAI SMAGU! — žaidimai vai
kams, išleido Eglutės laikraštis,
31 psl. gausiai iliustruotai, kai
na nepažymėta.

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adirondaky kalnų perlo —

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti gražiausioje ir
geriausioje vieloje — CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji
vieta, o OSTERVILLE MANOR SAVININKAS

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių Slyvynų vasarvietėje

JUOZAS KAPOČIUS

I

|

yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. L žsakymus siųsti'.

MANOR

OSTERVILLE MANOR. Ine.
WEST BAY RD., OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone
l
!
J

KALNU oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiausių pašaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas

»
;
•
•
•

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio puikus
pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens ski yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. Tenisas, ping-pong, kroketas
ir tt. Vakarais salėje koncertai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.

|

J

Telefonu kreiptis:
OsterviUe, Mass. GRrdcn 8-6991.
I
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Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame Cape Cod - OsterviUe
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje

|;i
j»Į
l»

JANSONU VASARVIETES VILOJE

AUDRONĖ

;
|

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto
tom virtuvėm).

J
J

Nuo New Yorko per 200 mylių. Tš New York Thnnvay Exit 24. j
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. j Šiaurę

!
!

J

Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

!

F

Rezervacijų ir informacijų reikalu.. kreiptis: .

|

DIAMOND POINT, N. Y.

*

87 East Bay Rd. OsterviUe Cape Cod Mass. 02655
Tel. (Area6l7) 428-8425

<m įreng-

• Vila Audronė yra apsupta didelio putų, beržų ir k. dekoratyvinių
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma
Visai arti šiltos srovės, privatus Jūros pliažas ( 7 min. pėsčiom)
Geras lietuvitkas maistas
šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir Įreng
ta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikr^ poilsi ir sustiprins sveikatą.
Vila AUDRON® jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kreip
tis tiesiai | — VILA AUDRON®, 87 East Bay Rd., OsterviUe, Cape
Cod. Mass. Marija Jansonienė — Tel. 428-8429.
•
•
•
•

BLUE WATER MANOR
Tel. (518) NH 4-5071

f—------- ------ ------------------------- — »----------- -- -------......-J.

POPIETE Btue Water va«irvie«Je.

•

Ntotr. V. Malelio

1»64 m., iUpo» 1 d., nr. 47
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PAUĮNIMKAt

SVEČIUOSE PAS ARGENTINOS LIETUVIUS
Rosario, Santa Fe. — Ge
gužės 17 Rosario lietuvių bend
ruomenė suruošė gražų priėmi
mą atsilankiusiam tėvų marijo
nų provinciolui kun. dr. Vikto
rui Rimšeliui. Ta pačia proga
buvo paminėta Motinos diena.
Kun. J. Petraitis, MIC, laikė su
mą už gyvas ir mirusias moti
nas, o kun. V. Rimšelis pasakė
pamokslą.
Parapijos sodelyje mūsų mo
terys suruošė gardžius pietus,
kuriuose dalyvavo gausus mū
sų tautiečių būrys ir apie 10
amerikiečių, atvykusių iš San
Nicolas. Kun. Vitas Šimanskis,

MIC, susirinkusiems pristatė
svečią kun. dr. V. Rimšelį, pa
kviesdamas jj sukalbėti maldą
prieš valgį. LB pirmininkas Ma
tas Klimas lietuvių kolonijos
vardu sveikino, dėkodamas už
malonų atsilankymą ir reikšda
mas padėką tėvams marijo
nams bei Amerikos lietuviams
už gausią paramą statant šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią, vie
nuolyną ir mokyklą. Provincio
lui buvo įteikta gėlių puokštė
ir Rosario LB leidinys “Lietu
viai Argentinoje”. Įteikė Elz.
Palaikytė. Moterų vardu kalbė
jo Rožė Simanauskienė, primin

Pietų metu svečio garbei su
giedota “Ilgiausių metų!” Bai
giant M. Klimas nuoširdžiai pa
dėkojo parapijos kunigams, o
ypač klebonui kun. K. Černiaus
kui, MIC. visiems šventės ruo
šėjams, šeimininkėms ir daly
viamsGegužės 19 ryte kun- dr. V.
Rimšelis, lydimas kun. K. Čer
niausko, traukiniu išvyko i Bue
nos Aires. Geležinkelio stotin
buvo susirinkę lietuvių ir ar
gentiniečių atstovai. Atsisveiki
nant buvo padarytos kelios nuo
traukos.
M. Klimas
MARIJONŲ provincijolas kun. dr. V. Rimšelis pas Rosario lietuvius Ar
gentinoje. Iš dešines: T. V. Rimšelis, M. Klimas E. Palaikytė, kun. J.
Petraitis, Matilda Barrett. Nuotr. J. Brizgio S.D.B.

BALTIMORES ŽINIOS
Ekskursiją į Ocean City prie
Atlanto birželio 15 surengė šv
Alfonso jaunimas, kuris prik
lauso C.Y.O. Autobusas išvyko
nuo šv. Alfonso mokyklos 8 vi.
ryte. Jaunimą lydėjo dvasios
vadas kun. J. Antoszevvskis.
Linksmai praleidę laiką ir pasi
maudė grįžo patenkinti ekskur
sija.
Seselės kazimierietės, kurios
dirba mūsų parapijoje, dar ne
turi poilsio. Viena dalis atlie
ka metines rekolekcijas, kitos
lanko aukštesnes mokyklas.
Linkime geros sėkmės.

Saldukaite...
(atkelta iš 4 pslj
tėję Chicagoje ir Marylando
universiteto tarptautinio klubo
fiestos Įvairių tautų šokių pro
gramoje. Ruošiasi dalyvauti dai
nų ir šokių šventėje New Yorko pasaulinėje parodoje.
Nemažai vasaros atostogų
praleido Immaculata stovykloje
Putname. Yra gavusi dovanų už
savo darbelius. Pernai stovyk
loje buvo pagelbininke, kurią
mažosios labai mėgo. Padėjo
seselėms spaustuvėje- Aktyviai
dalyvavo moksleivių ateitininkų
stovyklose Dainavoje ir Kennebunkporte. Dirbo stovyklos laik
raštelio redakcijoje. Sporte yra
laimėjusi pirmųjų vietų jieties,
disko ir rutulio metime į tolį
ir bėgime. Be to. yra aplankiusi
virš 40 JAV valstijų, kelias Ka
nados provincijas ir Meksiką.
Nuo rudens studijuos mate
matiką ir chemiją New Yorke.
Tikimasi jos aktyvaus Įsijungi
mo Į gausias N.Y. lietuviško
veikimo sritis.
D.C.

Lietuvių kongresą n Washingtone birželio 26. 27 ir 28 buvo
nuvykę nemažai lietuvių iš Baltimorės. Dalyvavo taip pat iš
kilmingoje vakarienėje Shoreham viešbutyje ir pamaldose
Marijos šventovėje.
Švento Vardo vakarą rengia
Šv. Vardo Draugijos vyrai lie
pos I Memorial Stadium. kur
Baltina orės ‘Orioles’ žais su Los
Angeles ‘Angels’. Bilietus gali
ma įsigyti šv. .Alfonso kleboni
joje. Kas mėgsta baisbolo spor
tą, raginame dalyvauti. Pelnas
eis stipendijoms
jaunuoliam,
kurie nori siekti
aukštesnio
mokslo.
Pikniką rengia Lietuvių Sve
tainės šerininkai liepos 5 arti
Alpine Beach prie gražių Chesapeake Bay vandenų. Rengimo
komitetas energingai dirba, kad
visiems svečiams patiktų. Bus
įdomi programa. įvairūs žaidi
mai, bus galima laimėti premi
jas. Autobusai eis nuo Lietuvių
Svetainės 11 vai. ryte. Bus ska
nių valgių ir Įvairių gėrimų.
Rengėjai kviečia visus. Galėsite
maloniai praleisti laiką su savo
giminėmis bei pažįstamais pasi
matyti.
Teklė Kuprūnienė,
senos
kartos lietuvė, ilgai gyvenus
Baltimorėje. po sunkios ir ilgos
ligos mirė birželio 22. Velionė,
kol sveikata leido, dalyvavo įvairiuose parapijos parengimuo
se. Sulaukus gražios senatvės,
sirgo ilgus metus. Gedulingos
mišios už jos vėlę buvo šv. Al
fonso bažnyčioje birželio 26.
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdę dukros Alvina ir Ona, sūnūs Vladas ir
Leonas.
Jonas Obelinis

IŠ VISUR

dama Rosario lietuvių parapijos
kūrėjus marijonus kun. Joną
Jakaitį, a.a. kun. Kaz. Vengrą,
ir kun. J. Margį. Pastarojo rū
pesčiu buvo pradėta statyti pa
rapijos mokykla ir iš J.A.V. at
gabenti puikūs vargonai. Spau
dos darbuotojų vardu kalbėjo
Jonas Papečkys.
Motinas pagerbiant, tarti žo
dį buvo pakviestas svečias kun.
dr. V. Rimšelis. Motinos meilę
jis apibūdino kaip dieviškosios
meilės atspindį, o motiną pri
lygino angelui sargui, saugan
čiam savo vaikų žingsnius visą
gyvenimą. .Ta proga kiekvienai
motinai buvo prisegta rožė. Mo
nika Kalainytė padeklamavo ei
lėraštuką “Brangioji Mamyte!”

Vasaros atostogų malonumai
Blue Water vasarvietė prie La
ke George. N.Y. Nuotrauka V.
Maželio (žiūrėk skelbimą 4 pus
lapy).

PATIKSLINIMAS

Birželio mėn- 20 Darbininko
straipsnyje “New Jersey lietu
vių diena. New Yorke” buvo
pasakyta, kad šoko L. B. New
Jersey apygardos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama J. Ma
tulaitienės. Iš tikrųjų tautinių
šokių grupei birželio 14 New
Jersey paviljone vadovavo Dan
guolė Vaičiūnaitė.
Leonardas Šimkus

NEW JERSEY LB tautiniu šokių grupės jaunimas lietuvių gegužinėje Rhavvay, N.J. Nuotr. V. Maželio.

—

Lituanistikos

Institutas

pirmais savo garbės nariais korespondenciniu būdu išrinko
Juozą Bačiūną, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininką,
ir prel. Pranciškų Jurą, šv.
Pranciškaus lietuvių parapijos
kleboną Lavvrence, Mass. Abu
yra daug nusipelnę lituanisti
kos mokslam. Prel. Pr. Juras
pernai savo lėšomis Putname
pastatydino patalpas Alkos ar
chyvui, kur sutelkta nemaža
medžiagos. Garbės nariam ati
tinkami pažymėjimai buvo įteikti lietuvių kongrese Washingtone birželio 26. Įteikė dr.
Jonas Balys, Lituanistikos Ins
tituto prezidentas.
— Pranas ir Stasė Slaneliai

NEW YORKO pasaulinės parodos lietuvių dienos finansų komisija su pirm. J. Šlepečiu. Nuotr. V. Maželio.

LOS ANGELES LITUANISTINEI MOKYKLAI 15 METŲ
Les Angele’-, Calif. — Birže
lio 14 šv. Kazimiero lituanisti
nė šeštadieninė mokykla baigė
savo mokslo metus ir kartu mi
nėjo 15 metų darbo sukaktį. Už
baigimo aktas ir minėjimas Įvy
ko parapijos salėje tuoj po su
mos.
Mokykla Įsteigta 1949 rugsė
jo mėn. kleb. kun. J. Kučingio,
kuris pakvietė joje dirbti sese
ris pranciškietes, muz. A. Skri
dulį ir tik ką iš Europos atvy
kusią mokyt. O. Razutienę. Tal
kininkavo pats klebonas kunKučingis, taip pat jo vikaras
kun. L. Jankus. Mokinių pirmai
siais metais buvo 25. Buvo
mokoma garaže ir mūšyje sek
madieniais. Pastačius naująją
bažnyčią (1951) mokykla galė
jo naudotis sale ir jos kamba
rėliais. Vėliau, Įsigijus naują
kleboniją, leista naudotis buvu
sios klebonijos nameliu, o pas
tačius naują gražią ir erdvią pa
rapijos mokyklą, savaitgalio
mokykla -jau galejo naudotis jos
patalpomis.
Mokyklos vedėjais yra bu
vę: V. Pažiūra, J. Kojelis, V.
Tamulaitis, K- Barauskas (abu
jau mirę), sesuo Augustina, se
suo Ancilla ir šiuo metu Ig. Me
džiukas. Mokyklos darbas kas
met buvo gerinamas. Grupinis
mokinių paskirstymas pakeis
tas skyrių sistema. Nustatytos
mokslo programos. Labiau at
kreiptas dėmesys Į mokinių
drausme ir pamokų lankymą.
Vyresniųjų skyrių darbas iš se
kmadienių perkeltas Į šeštadie
nius. o 1954 jau visa mokykla
veikė šeštadieniais. Tėvai savo
Įnašais ėmė prisidėti prie mo
kyklos išlaikymo. Stengtasi ieš
koti naujų priemonių sužadinti
susidomėjimą lituanistika. Ren
giamos dailaus skaitymo, dekla
mavimo. pasakojimo varžybosMokinių skaičius pasiekė 60.
Tik vėliau, pastačius parapijos
mokyklą ir joje ėmus dėstyti li-

tuanistinius dalykus, šeštadie
ninės mokinių , skaičius suma
žėjo iki 45. Prieš dvejus metus
mokinių skaičius vėl pakilo,
nes mokykla ėmė rodyti susi
domėjimo jaunieji tėvai, šiais
metais mokyklos 8 skyriuose
buvo 68 mokiniai ir prie jo
esančiam vaikų daržely — 15.

Mokykla šįmet dirbo 36 šeš
tadienius. Mokė O. Razutienė,
A. Balsienė, B. Čiurlionienė, ku
rios buvo ir atitinkamų skyrių
auklėtojos. Dar dėstė J. Jodelė, kun. A. Valiuška, sesuo Al
freda ir Ig. Medžiukas. Vaikų
darželį vedė N. Krakauskienė.
Šiemet mokyklą baigė 8 moki
niai; Daina Kojelytė (pirmąja
mokine), Raimundas Čiurlionis
(H-ju), Arimantas Arbas. Danu
tė Barauskaitė, Vytautas Sefrončikas, Bernadeta Pakalniš
kytė, Ramunė Pažemėnaitė ir
Valerija Rė»daitytė. Geriausi
pirmųjų skyrių mokiniai: I skyr
Audrė Kazakevičiūtė, n — —
Ilona Bužėnaitė, m — Raimun
das Mickus, IV — Andrius Kiršonis ir Linas Kojelis, V — Ra
sa Kojelytė. VI — Aldona But
kutė ir VB — Adria Ivanek.
Baigusius sveikino mokyklos

vedėjas I. Medžiukas, tėvų ko
miteto pirm. J. Motiejūnas; Lie
tuvių Kred.'to kooperatyvo var
du A- Kiršonis. LB apylinkės
pirm. J. Činga. Baigusiųjų mo
kyklą vardu atsisveikino Daina
Kojelytė. Mokyklos sukaktimi
džiaugdamasis kalbėjo klebo
nas kun. J. Kučingis. Klebonas
Įteikė parapijos tėvų ir vaikų
vardu nuo 1949 m. lituanistinė
je mokykloje dirbančiai moky
tojai O- Razutienei atitinkamą
žymenį.
Po iškilmingo .posėdžio su
ruoštose vaišėse buvo pasvei
kintas mokyklos kapelionas ku
nigas Antanas Valiuška, šven
tęs savo vardadienį. Komp. B.
Budriūnui vadovaujant sugiedo
ta Ilgiausių metu!
šiais metais tėvų komitetui
pirmininkavo J. Motiejūnas. Ki
ti komiteto nariai — E. Dovy
daitienė , R. Pažemėnienė, I.
Kliorikaitienė ir R. Bužėnas.

Birželio 20 Los Angeles lie
tuvių radio valandėlėje V. Pin
kas gražiai paminėjo lituanisti
nės mokyklos mokslo metu už
baigimą ir jos sukaktį, kaip vie
ną iš svarbiųjų kolonijos įvy
kių.
I.M.

ir Juozas Matusaitis po 100 do
lerių paaukojo Lietuvių Fondui.
Aukotojai yra naujieji atei
viai šioje šalyje, prieš keturio
lika metų atvykę ir apsigyvenę
Worcestery, Mass., nuoširdūs
ir veiklūs lietuviai.
— V. Bražėnas ir J. Valiušaitis, abu iš Stamford, Conn., ne
seniai Įvykusiame LB Connectieuto apygardos suvažiavime iš
rinkti rūpintis rezoliucijų pravedimu ir kitais politiniais rei
kalais. Tame pačiame suvažia
vime visų apylinkių valdybos
(apygardoje 8 apylinkės) bu
vo paragintos sudaryti specia
lias komisijas
— Inž. Balys Raugas, Cambridge-Riverside, N.J., LB vie
tos apylinkės pirmininkas, di
delis rezoliucijų žygio rėmėjas,
parašė rezoliucijų reikalu laiš
kus Philadelphijos ir Cambridge-Riverside miestų dienraš
čiams.
—MA

New

Haveno

klubas

šiomis dienomis išsiuntė 8 siun
tinius Punsko lietuviams pa
remti- Prieš tai klubo narės
buvo surengusios išleistuves
klebonui kun. J. Matučiui, per
keltam į Hartfordą. Dalyvavo
apie 40 asmenų.
— Knyga apie kovas dėl Lie
tuvos laisvės- Sovietinių depor

tacijų ir lietuvių sukilimo 1941
proga Vokietijoj pasirodė vo
kiškai dr. N.E. Sūduvio parašy
ta knyga vardu “Allein, ganz
Allein” (Vienų vieni). Knygoje
trumpai primenamos lietuvių
kovos su rusais praeity, bet
daugiausia vietos paskirta lietu
vių pasipriešinimui vokiečių,
ypač sovietų okupacijų metais.
Partizaniniam ginkluotam lietu
vių pasipriešinimui ir lig šiol
tebetrunkančiai
rezistencijai
pavaizduoti autorius panaudojo
Įvairius lietuvių, sovietų, ameri
kiečių ir vokiečių
šaltinius.
Knyga turi 134 psl. Išleista Eu
ropos Lietuvių Fronto Bičiulių
ir dr. J. Kazicko lėšomis. Kas
norėtų ją įsigyti arba dovanoti
pažįstamiems, turi užsisakyti
pas A. Grinienę. 8 Muenchen,
54, Kristallstr. 8. Germany.
Boršiūruotas egzempliorius kai
nuoja 6 DM. (1.50 dol.), o kie
tais viršeliais — 9 DM. (2dol.).

PASIJUOKĘ UŽMIRŠKIM!

Didžiai Gerbiamieji,
Chicago, 1964.VI.20
Prieš kelias dienas spaudoje
buvo iškelta mintis, kad turime
rasti lietuvaitę kandidatę “Miss
Universe" konkursui. Buvo tei
giama, kad tai daug padės Lie
tuvos laisvės reikalo popularizacijai.
Buvome Įsitikinę, kad šie
konkursai yra pigus moters gro
žio
komercializavimas. Mūsų
nuomonės nepakeičia ir šis ban
dymas konkursą rišti su patrio
tizmu.
Tikimės, kad pasiūlymas bu
vo iškeltas tik dėl juoko. Pui
ku, pasijuokėm, o dabar jį kuo
greičiau užmirškim
Su pagarba
Arūnas Liulevičius
Juozas Polikaifts
Janina Radvilaitė
Aušrelė Skirmuntaitė
Jenas šeliūnas
Dalia Stakytė
Arvydas Tamulis
Nerimantas Udrys

LIETUVIŠKA
VASARVIETE

BANGA
CAPE COD E. MASS.
_OS

ANGELES

lituanistinę

mokyklą

baigę

mokiniai.

MOKYKLOS VEDĖJAS Ig. Medžiukas įteikia pažymėjimą geriausiai bai
gusiai mokinei D. Kojelytei. Nuotraukos L. Kaniausko.

GREAT MARSH RU>.
CENTERVILLE. MASS.
• Prie Atlanto vandenyno.
Golfo srovės Šildomo gar
saus Craigville Beach.
• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai: patiems ga
lima gamintis valgj.
• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami
vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto
mobilių
transportacija j
ir iš paplūdimio.
• Salia ‘ Bangos" randasi eže
ras su viešu paplūdimiu.
Zuvavimo mėgėjams yra
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:
A. P A K S T Y S
74 Alicia Rd.
Dorthcslcr. Mass. 02124
Te!. 282-8046
o p<> birželio 20 d. j Bangą
Box 188. Centerville
Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633

.For
a»4i Ji'eckerui Panc. ug

mabchere

.

RJXEDO BALLROOM
210 E 88th SL and 3rd Avė.
New York City
RB 4-7338

HAPPY ANO JOYOUS
4A OF JULY
TO AU OUt FRKNOS
ANp CUSTOMERS

REAt ĖST ATE

ContiDM*trt Food at tts superb Bert
l«TK6MrStrert. N. Y. C. .
TB
TE 8-2024

OTTO LOWV

247 North 16th Street
Brooklyn, N. Y.
EV 74630

M& TING RESTAURANT

Happy and joyous 4th «< July
to all our friends and cnstomers

MFC at TRUCK COVERS

Astoria 2 Family Brick 6 and 6
Rooms Apartments, Near Station
and Shopping Price 334.900.
Come in and toli us your needs
Open Sundays. 1 to 5 P M.
GENOVESE REALTY
37-20 Astoria Btvd
RA *8-1120

2 Kprt Jericho Tpke.
Huntington Station, LI.

HCTEL FOR SALE

ąt its very bert
Wines A LJąuors — FaciRties
Cor small privato Parties
Member <rf Dtaers* Club
For resarvations erti HA 3-5937

20 rooms, 5 baths, large dinning
-room; garage, storage room. Ownar
retiring after 35 years. Reaaonable.
201 881-9741

247 Nbrth 16th Street
Brooklyn. N. Y.
EV 74830

Utuanistmė

M. GUApkGNOLI

REA|« ESTATE
Insurence since 1960

Happy and joyous 4th of July
to ai) our friends and customers

HELP ELECTRIC COMPANY
INC.

CHE2 IFOR
BEAUTY SALON
2156 Merrick Road

CUE LOUNGE BtLLIAROS

Happy and joyous 4th of July
to all our friends and customers

1107 Gun Hill Road
Brau, N. Y.
KI 7-4800

FOREIGN CAR PARTS

MURRTS

6423 2nd Avenue
Brooklyn, N. Y.
Peter Dtsilop HoriicoHore House
347 E 55th Street N.Y.C.. N.Y.
We decorate anything. Landscaped
and Florai Designer. We maintain
and install piants in Uncota Center;
also do Hve and artifldal installments — PL 2-1559.

Sales Management Appraisals
Mortgages — Industrials

170 Waveriy Place
N. Y. C.
WA 9-2748

•

HY 2-5383

SANDERS
RECORDING STULOS

mokykla

Hartford, Conn. — Birželio
6 Hartfordb ' lituanistinė mo
kykla baigė mokslo metus. Pas
kutiniąją dieną, kaip paprastai,
pamokos buvo kiek išėjusios iš
normalios tvarkos. Besiruošiant
Eglutės šventei Putname, pa
daryta tautinių šokių repetici-

Hajų>y and joyous 4th of July
to all our friends and customers

C. Ring For Rubbish Co., Ine.
2920 Avenue D
Brooklyn 26, N. Y.
UL 8-6916
DOMINICK TUKSI

INC.
Ėst. 1935
Moderato prices. Complete facihties
Religious Recordings
We copy your own tapė on discs
any npt c<*
187 West 48th Street (near 7th Av.)
Manhattan

Air Conditioned Chauffers
Driven Cadiliacs for all occosions

Happy and Joyous 4th of July
to all our Friends and Customers

Happy and joyous 4th of July
to all our friends and customers

AA AUTO SERVICE INC.
345 E. 81st Street
New York City
RE 7-6600

ISRAEL STREGER INC.
INSURANCE

41-04 30tb Avenue
ASTORIA
LH 5-8281

. Itaiian American DeHcatesseii
Ali our provisions made on premises
Fresh daily Crtd Cuts also famous
Cheeses — 2667 2nd Avenue, N. Y.
CaU us LE 4-9237

Happy and Joyovs-ąth rt July
to all our Friends and* Customers

THOMASP.MAGUIRE
INC.
GENERAL CONTRACTORS

P.CLB0K298
Turk
Remi
BRENVŠTER, H. Y.
•14 <R 94333

THE CAMILLE CO.

Brooklyn 26, N. Y.
Your Host
SY FISHER
BU 4-8711*

SUNNYStDE BRAUHALL
41-06 <^JE£NS BLVD.
Sunnyside, Queens

£X 2-8865

Happy and Joyous 4th of July
to an our Friends and Customers

RUSSO RESTAURANT
SMRU8 OAK
BEAUTY SALOM

For tbe Ftaest ta RooAng
Route376
MACGHRE ROAD
■** - —
wv
x.
914 482-2016

Private Dtatng Room
fer Catering
PIZZSRIA
Fine Kaltam Cuisine

Bors
BEAUTY PARLOR

FIFTH A VENŲ E
MOTORS

Under

ROSEMOHT
UNEN SUPFLY CORP.
Toffvte - COrt* - Apiunu

1531 E. Boston Port Rd.
Mamaroneck. N. T.
944 «W 8-9191

SORREKHNO
519 CENTRAL AVENUE
SCAR8DAUB. N. Y.

914 8C 8-8733

ja, nusifotografuota, o paskui
mokytojai išdalino mokiniams
pažymių knygeles. Pabaigai tė
vų komitetas mokinius ir mo
kytojus pavaišmo užkandžiais.

komitetą išrinkti Antanas Šlio
geris, Nina Gailiūnienė, Danu
tė Brazdžionienė, Vytautas Zda
nys ir Kazys Petruškevičius.
J. Bernotas

šiais mokslo metais pabaig
Uždaroma Švč. Trejybės .
tuvės atrodė liūdnokos.
Mat,
mokykla
lietuvių mokyklos
namai, ku
Su šių mokslo metų pabaiga,
riuose daugelį metų (nuo 1949)
buvo prisiglaudusi lituanistinė uždaroma švč. Trejybės parapi
mokykla, bus parduoti ir nu jos mokykla, kuri veikė 40 me
griauti. Naujajam tėvų komite tų. Namai bus parduoti ir nu
tui susidarys didelių sunkumų, griauti. Pastate buvo pradžios
mokykla ir aukštesnioji.mokykkol suras naujas patalpas.
Hartfordo lituanistinėje mo
Prel. Jonas Amfootas, ilgamekykloje pažymėtini ypač pasku
tinieji dveji metai. Buvo pa ; parapijos klebonas, miręs
kviestas muzikai ir dainavimui šių metų pradžioje, 1923 nupir
dėstyti Jurgis Petkaitis, kuris ko «pastatą iš šv- Jono katedros.
buvo suorganizavęs ir dūdelių Ten buvo įkurta pradžios mo
orkestrą. Gaila, kad praeitais kykla. Darbą mokykla pradėjo
mokslo metais dėl padidėju 1S24, mokytojavd seserys pransių darbų negalėjo čia muzikos ciškietės, mokinių buvo 164.
ir dainavimo dėstyti. Be to, Klebonas norėjo turėti savo
praeitais mokslo metais buvo aukštesniąją mokyklą, taip 1935sudaryta nauja amerikoniukų buvo atidarytas devintas sky
grupė, nemokančių visai lietu rius. Po metų buvo pridėtas dar
viškai. Su šia grupe dirbo mo- vienas skyrius; vienuoliktas ir
kytoja Jųratė DiBenedetto. Su • dvyliktas skyrius pradėjo veiklietnvių vaikas dirbo Nina Gai-, (i tik 1951 ir 1952. Ąukštesliūnienė, BĖutė- šimauskienė k niosios mokyklos pirmoji laida
Jonas Bernotas;, jis buvo ir mo- i.Heista 1953.
Šiemet aukštesniąją mokykla
kyklos vedėjas.
Tėvų komiteto pirmininkas baigė 83 mokiniai, iš jų 67 stu
buvo Kazys Mifcdauskas ir Be dijuos kolegijose, o 16 kurie
nediktas Dapkus. Ateinantiems klausė komercinius kursus, iešmokslo metams į naująjį tėvų kosis darbo.

ALBE MARLE

Happy and Joyous 4th of July
to aD our Friends and Customers

824 BERGEN STREET
BROOKLYN. N. Y.

baigi

*

AČIŪ, AČIŪ!
'
! .'

Lietuvių Bendruomenės New Strazdienei, V. Šimkienei; baro
Jersey Apygardos Valdyba, su- vadovo talkininkams: S. Adožavėta ir sujaudinta didele pa- lųaičnii, K. čiurliui, J. Jackū
raina ir paslaugumu Lietuviu nui, JB. Lukoševičiui, F. Misiū
dienai birželio 21 Royal Gar- nui, A. Strazdui, B. šarkeniui,
dens parke, Rahway, NJ., reiš S. Vaičiūnui;
kia savo nuoširdžią padėką:
'
5) įėjimo bilietų ir talonų rū
1) programos vykdytojams: pintojams 0. Lanienei, J.‘MaE2iz^>etho, Kearny, Lindeno, jauskienei, S. Skripkui, J. Stri
Newarko šeštadieninių mokyk maičiui, V. Tursai, J. Vaičkui,
lų mokiniams ir jų mokytojams' M. Vameckui, A. Vitkui;
J. Veblaičiui, N. Kiaušienei, J.
6) garsiakalbių įrengėjui Z.
Prapuoleniui, O. Skurvydienei,
A. Tiknienei; Newarko jaunie Zeoasnikni ir pranešėjui A. Kasiems ryčiams ir jų vadovui L canauskui;
7) visiems kitiems, kurių pa
Štokui; Elizabetho skautėms ir
jų vadovei BartytePLorai; New vardės neatmenamos, savo tūurJersey tautinių šokių ansamb bu bei auka prisidėjusioms, taip
liui ir jo vadovei D. Vaičiūnai pat visiems Lietuvių dienos
tei; programos vadovei R. Ba- * mieliems sveteliams- Ačiū!
ranskritei ir T.T- pranciško
nams už dovanotas knygas;
2) programos vykdytojams at
gaivą parūpinusiems New Jer
sey daktarams: A. Didžiulienei
(>5), L Giedrikienei (10), J. Gy
liui CIO), S. Kimgienei (10), S.
Petrauskui (10), S. Skripkui (5),
A. Šmulkščiui (10), R. šomkaitei (10), M. Žemaitienei (5);
3) laimėjimų fondo macenatams: J. Avizieniui, A Balbatšnei, V. Beraičiui, V. Butvydui,
Mrs. L. Ermanis, dail. Pauliui,
S. Skripkui, Stukieaei, Superior
Plece Goods Corp., R Somkai! tei, J. Vakkui,.F. Zarankai; kū>
! mėjhnų bilietų platintojoms: M! Šaulienei, Vykiataitei, Vykintienei, R. zukauskiemi ir laimėju
sius numerius ištraukusiai G.
4) bufetą aprūpinusiai skania
lietuviška duona ir akiniais py
ragais Kupinskų kepyklai (UIknulan Bakčryl Bizabethe;
Meto šeimininkėms: X Dffienei, K. Juškaitei, V. Straadaito,

322 UMON AVĖ.
BROOKLYN 11, N. Y.
Tol EV 7-2089
JURGIO J. JOKŪBAITIS, Manaper
DidsBa pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konJab3|. bUįšu — šventėms bei kitokioms progoms.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečią ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.
RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą, Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeL AL 4-831?

200 Orchard S*.

New York 2. N. Y.

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORPr Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”, namus ir LL Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo- metu vienos
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. M kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELI0NA8, 106-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799

HAVEN REALTY
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. - Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

CHANE SAVINGS&Loan Association

fe

fe

OBC B ĮTininj^J

47 and Bockwell Street.

tffc- --

TeL LAfeyette 3-1BS3

Nemokamai vieta automobiliam*

INVESTMENT
ACCOUNTS

VAUiFDOB: Ptnnd. ir tatvtrt. 9:00 ryto — 8^0 vakaro; Antrad. tr
ponktarteni 8:00 ryto - 5:00 vakaro; SeOtadMnrta
__________ F80 ryto — 12:00 Ims. TrtMniBmlels uMaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKIaA
Silver Bell Baking Co.

ir meisterio vardas ftaną Jartą atkeliauja į New Yorką.
Geroje, bet kiek
siauroje
aikštėje naujasis mūsų meiste
ris žaidė tokios sudėties: Jan
kauskas;
Malinauskas, Remėza I; Trampas, Remėza II,
Daukša (Budraitis); Budreckas,
Varnius, Klivečka L Klivečka n,
Varikauskas. Atsargoje SSlei-

PTadžioje Lituanicos iniciaty
va ir jų veterano Jenigo šūviu
vedama 1:0. Gerai, kad mūsiš
kiai nepakrinka Gynimas žai
džia kiečiau ir atidžiau. Kli
večka n, dideliu greičiu perė
jęs su kamuoju pusę aikštės,
žemu Šūviu ..nuginkluoja išbė
gantį Lituanicos vartininką, ir
jau 1:1. Neilgai trukus kairiu
kraštu praeina Vasiliauskas ir
paduoda kamuolį į vidurį, kur
Klivečka I be didelio vargo
ženklina 2:1.
Antrame kėlinyje
meisteris nepasiduoda ir graso
išlyginimu. LAK ginasi ir gelbs
ti prastokas teisėjas, galėjęs
anksčiau švilpti baudinį Litua
nikos labui. Kėlinio viduryje
Vainiaus aukštas kamuolys, įlėkęs į viršutinį vartų kMapu^,
užtikrina LAK pergalę (3:1) ir
meisterio vardą.
Naujasis meisteris, Lietuvių
Atletų Klubas, du mėnesius ne
turėjęs rungtynių, sužaidė tin
kamai. Komandoje
ypatingų
žvaigždžių nepasirodė. Visi su
žaidė gerai Nuvainikuota Lituanica nors ir atvažiavo savo
stipriausios sudėties, žaidė šį
kartą blankiai ir pralaimėt ver
tai, nes užtaikė ant siekusių
pergalės. Daugiau apie šias
rungtynes kitą savaitęMūsų futbolininkų džiaugs
mą kiek pritemdė pralaimėtos
rungtynės latviam (1:2). Kietos
rungtynės šeštadienio vakare,
o be to per didelis savimi pa
sitikėjimas atnešė mūsiškiams
pralaimėjimą.
Oras Clevelande pasitaikė
karštas. Gal dėl to k futbolo
rungtynėse ir pabaltiečių leng
vosios atletikos varžybose žiū
rovų buvo mažai.
Atletas.
• A GREAT OPPORTUNITY IN
BUSINESS for Foragn Teachers
Kale or Female for those with
eųuivalent background opentog to
Queens for one wtth good command
of Engiish Salary guaranteed Telephone IGss Simmons OL 7-7354 •

terinkitnų medžiagų
sutaupysite nei per*Mtte gauti ir kittanUu2MlN| tinlramy ghnitiaktais pitam ne* btt kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir aemoMMtebh^ųųpfete rašykite ar aptaškykite jums artimiausių skyrių:

MmM

.

Australijos ir Siaurės Ameri
kos lietuvių spcrtmmkų vardu
kreipiamės dar kartą į betariu
visuomenę -> organizacijas ir
atskirus asmenis, prašydami pa
remti mūsų krepšinio raktinės
išvyką. Dar trūksta nemažos su
mos. Išvykos reūūttš’įįrešia virs
ti nebepakeliama auka tiem, ku
rte su džiaugsmu buvo ėmęsi
organizarvkno datbo, galvodami,
•jos išvyka yra šiaurės Ameri
kos lietuvių draugiškumo bei
broliškumo išraiška Australijos
lietuviam.
Kreipiamės į mūsų visuome
nės lietuviškąjį solidarumą ir
nuoširdžiai prašome neapvilti
Australijos lietuvių
lūkesčių.
Prašome aukos, kad galėtume
padovanoti tautinę šventę'jau
niesiems Australijos lietariams.
Neatsisakykime suteikti pagal
bos mažesniajai lietuvių bend
ruomenei Austraūjoje, kuri šė
mai yra prašiusi atsiųsti Aust
ralijon tai, kas padėtų ten kel
ti lietuvių vardą.

o t>W^~ W:

SAM’S TAXI SERVICE
Radto dtepafched Cate at your door
tai a Flash — 24 hour servįoe. CadUlac Umoustaies — for VYeddtags,
Trtps, tad aB occ—tona ' Airpoct
tranaportatam. Tel. GI 2-0500. 16
Rfchmota Avė., Port Rtehmond, SJ.
"For the Best MovtT caD CL 7-2521
Bogart-Camin Co. Van Service —
Movlng A Storage serring aB 5 Bo
ro® and Long Island. From 1 piece
toaeompiete kome. Cufl us for rates

ALFRED M SANTO
Curtom Toilor
551 & BRQADWĄY

S^.

P. Kiafafa^Br.Mtarys, P. fMfį

•

•

■ ■'•s

trtĮMoaįįfeanlbi.... . r ■ ■■

raatanraat oo the jumažem. 5 mta.

karjeroj! Jis atsistojo prMaky So
vietų didžiūnų, įveikęs juos santy
kiu 2^:1%. Laimėjo prie* Brotatetoų Ir Spastaj, lygtom su ThUu ir
Smyslovu ir vienų pralaimėjo —
Šteinui.
Su Larsenu visi trys JAV dalyviai
(Reshevtay, Bvans, Benko> sužaidė
lygiomis. Reshevaids su Sovietų did
meistriais sužaidė 4 pertijas lygio
mis, pralaimėjo — Spasaktat
CMcaųoa .lietevtai dalyvauja U
savaitgali Western Open varžybose,
Mllwaukee. Lauksime žinių.
Bostonas, po 20 metų pertraukos,
rugpjūčio 16 - 29 d-d. turte JAV at
viras pirmenybes, j kurias tiktai su
traukti rekordinį dalyvių skaičių iš
JAV ir Kanados. Dalyvaus keli iž
Europos ir Centrinės Amerikos.
JAV p-bėse žada pasirodyti nema
žas lietuvių skaičius, įskaitant vie
tos, Chicagos ir kitų miestų mūsų
šachmatininkus.
Lareeno Ilsėta partija iš Sovie
tų didmeistrio Brenšteino, kuris žai
dė baltais. Juodieji — Larsen.
Ld42f6 2ic4g6 XŽc3Rg7 4.e4
d6 5-Re20-0 «.Rg5c5 7.d5e6 8.
2f3h6 9.Rf4e.d 10.e:dB#8 11.242
£h5 12.Rg3R<4 13.0-02:R 14.h:2
RtR
l&BblRg? 17.
BA2 M7 18424256 19. BelRc3 20.
2e4R^B 2Lt|^6B^2+ 22.K:Rf^2
23.Vg4Bf84- ŽAKglBfS 25.Vh3
vm 26.2g5bri+ 27.Kh2B-f5 28.
2»6Bb5 2»IVdŠg:V 30.2:VB:2 ir
baltieji pasidpffc^
"
n

Į ! 1.1 i L
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nearby. Htarttag M* Mtata.- GRIFFIIV8 IRI8H HOU8E. PateoviBe 1.
N. Y. — ORaMpe >-9778.

Kates 342-weak tachadas room and 3
meals dally. idovfes on p»(įminta
T-.A RGTC T.ARie,
reereatidR
totai, rwat»o image. Boakht ta
reąuest Karty A Marga -1- čemeriu

BR8-696S
IVA $2737
{, CMIV<LANO13* Ohto —į 904 Lfterary Rūta —— TO 1-1088
' DETROIT, MJfeh.-— 730 Michioan Avsnus
_____ Vi 14855
• RRAMB RAPID5, Mielu
63b-38 Bridge 8L, N.W. GL 8-22u«
• HAMTRANCK. Mtoh. — 11333 Jos. tampau ......
TO M575
• HARTFORD M, Conn.—200 FrankUa Av, TeL2Jo803A2466M5
O IRVUMTON 11, NJ. — 762 SpringfieM Avė._____ LS> 2-4685
• Y9UN«BTOWN 3, Otae — 21 Firte Avenue______ Ki 34440
S > YOHKERuį N.Y. — 555 Nepperhan Avė.___________ GK 6-2/81
• LbS AMGMLES SS, Ctaf. — 960 So. Atlantic Bivd. _ AK T-MN4
♦ LAKtWOvO, N.J. — 126 - 4th Strset_____________ FO 34o85
r-----------------..
W 3-1/87
LO 2-1445
. __ ___ ,__
... ________________ MM 4-4619
• MkBSIŪOt Mta —■ 176 taartcet Street------------------------ UR 2-6te7
• IMĮĮMtakUHHA 23» Fa. — 525 W. Girard Avė.__ FO 5-MN2
• « PIVTMOUIRMI A FA — 1367 K. Carson Street------ HU 1-n/oO
• 0AM FRAMMMkA Ūaht. — 20/8 suuer uu-eei------- Fl 6-0/ i
• WATWRMMtY,
—- o Jonn sireec--------------------t*u o-o«uo
ffiMMMtaTUU Mate. ■— 1/4 Mtubury Street---------

hgliday HOUBE
Oa Lake George ’
DeĮtohtful Lakefrent Hotel & Cottage Resort. PvL batas, finpiata'
exeeL meals.1 PvL besta, aR sportą.
Coėktafl Leunge. FRKE Waterskl^
tog Spųcial MichSuminer RateA
FHuta CŪIhnan owner-^Lake Goerga
20, n. Y. tol širmam

gerą atraižų medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.

. . . <ay:s.
. ITALIAN SĄRĖMY

rirOptakite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
aptartai žemom urmo kainom atraižų vilnonės meagoa —< fenportuotoe ir vietinės — trijose krautuvėse:

45 Raitota Avė, VaUey Stoate,
U. L
— Freah Bread and Rakta
haked dafly ta enyjrftaaiu DeMveriesmadeto homes and Stores,
tefeois -and rGtairrlisn .<.-CO Z-JOIO

•ALDYTUVŲ
maotMHlkhA aųtiningai ir ge
ra* aMMųi darbus.

gote iRcomc if yus .
invtet your
to our S. V. D.
ANNUTTY
PLAN

JOMS BUZEYKMS

You also share to tae^^^H
great work of the Mis- ^^^M
sions and help to ėducattog Priests 4 Broth- ffigr
ers for the Mtatons.
Certain tax adrantages
A lasttog Memorial and remeaabrances to maąy Maaaes and pasyvo.

SOCIETY OF
THE DMNE WORD
AUSTRALIJOS lietuvių sporte val
dybos nariai — J. Jonaviiius ir
V. Baltutis.

Annuity OepL

GIRARD..PA.

New Classes forming July 6

Vliko vadovaujamai Lietuvos
išlaisrinūno veiklai remti į LX
Tautos Fondo prašymus jautriai
atsdiepė lietuviai gydytojai ir
prisiuntė aukas, žemiau talpi
namas pintas sąrašas:

Po 25 doL — D. Jasaitis, J.
Dičpiaigaitis.
20. B. Matahonis, M- Nannkas, Jidda Tro
janas, J- Bakšys. Po 10 — A
Razma, P. Kazlas, A. Laucis, A.
Narvidas, J. Jusioms, A ir K
Miliai, A. Pakalnis, L. Plecha
vičius, Fr. Tarvydas, S. Vkkutis, Miknis, D- Degesys, K. Vileišis, A. Kisielius, G. Stanie
nė, V. Kanauka, V. Ingetevičius,
AL Klimas, R. Vienužis, K 6idrys, AK. Kaires, W. Vaitkus^ JMariute, Albina Didžtaiienė.
Visiems nuošūdžiai dėkoja

For A Beauty Career
• Beginners. Day
and evattog
classes
o Refresbėr course
o Manicuring
Service
Write for brochnre

y

rection and ownenh» of
Mr. CHARLES J. MOTA Jr.
FantfUee wiH apprectaže the moder
ato fanerai cbet, bot a ągnMied aa»pertor rimaral eetrice gžvtng soiace
and comfort to those tagrief. — 2515

•743 97th Street

Wppdliavan,a N. Y.
8kašnMnti vakarais

CANCRO FUNĖRAL KOMES,

7-3195

OrtlMiB Mmiltata ir kiti misos
prefektai arnm fir mažais kiekiais.
KMdten MMios — namų gamybos
-1927 Washinįton Avė,
Brome 57, M. Y.
Tftemont 8-8193

KAY-LAURE*

ARMIENTO STUDIOS
John M. Armiento—Deašgner, Graftsman. Bctastastaal wtadows, leaded
windows, stained glass windows —
Free Estimates. 104 Railroed Avė.,
Hackensack, N. J.; 201 HU 9-6181.

brolio broliui ištiesta ranka,
yra didelė pastanga įrodyti, jog
po laisvąjį pasaulį išblaškytos
keturių visuomenės negali iš
skirti nei vandenynai nei atstu
mai.
Australijos lietuviai padengs
visas krepšinio rinktines viešė
jimo ir tūkstančiais mylių skai
čiuojamų kelionių Australijoje
išlaidas. Siaurės Amerikos lie
tuvių visuomenė yra prašoma
rinktinę pristatyti į Sydnėjų.
Prašome ir kviečiame nesuda
ryti Australijos lietuviams įs
pūdžio, jog Siaurės Amerikoje
yra lietuvių, kurie pagaili dole
rio palaikyti broliškos meilės ir
p^albos ryšiam su kitų žemy
nų savo broliais ir seserimis.
Aukas prašome siųsti organizatinio komiteto iždininkui Vin
cui Grėbiamai, tofl S. Westenaw Avė., Chkago, CL 00029Kr^Baio fMdtote flbyfcm į
AuetraRfą dMpMlmcM* fcmtaBtatac
J.

rutis, alilihir,' '

Nttur W*K 3, M.Y. ■— 38 - 2nd Avenue___________ AL 4-M56
MEW YORK 11, N.Y. — 136 W. 14th Street______ CH S-2588
• BROOKLYM U, N.Y. — 370 Uaioa Atenue----------- EV 44953
• MbORLVN 7, M.Y. — 000 8utter Avenue________ Dt 5-8808
• ATNOL, Mum. — 61 JOL FIeasant Street
------------- CH 96345
• _ BbBTON 18, Mase. —• 271 8hawmut Avenue----------- Li 2-1767
• S&. BOSTON «7, Mm. >27 Weet Brotavray___ TeL 2684068
--------------------- ---- „
------------------------TJ_ Mf74

•
•

Dėmesio Australijos lietuviam

TOURS
Corning to the Worid’s Fair or vacatkmtag to N.Y.C. For tours when
to N.Y.C. call LT 1-2828. Crossroads
Sightseeing Corp. Escorted leeture
tours via air condttioned betas, apa
čiai consideration to religious groups
and societies. Make yonr reservations now! 1572 Broadway, N.Y.C.

. UNION DALE
FUNERAL HOME

•MM
Faciiities svailabte everywbere
599 Jeruaalem Avė, Uuiondah, LX
xv i-orn
PHILLIPS FUNERAL HOME
79-02 Metropolitan Avenue
aOddle VUtage
■ .
1W 4-88W
AireondMtaed — Modcm Chapelt'
FriendBy, Įtart taus servioe

KAY-LAURE’
8CHOOL OF 8EAUTY CULTURE
New Classes start every Mtmday
8 Duffy Avenue
HtoksviDe, N.Y. • OVerteuok 1-5313

RICHMONO CLEANERS
Free Pick-Up tad DeMery Service.
Expert work on Weddiiig Gemas,
SUp Cbvera - l»mtry and Starts.
We operate oor own Ftart. Formai
Wear to Hire. — MleMpan 1-0303.
112-OS Liberty Avenue

FRAKAS BRUCAS, savininkas.
S6-16 JAMA6CA AVĖ.
'wOODHAVEN 21, N. Y,

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes naptednofeme viežeu kur
negahma statyti namų, kur nėra eJtktios ar gtao. Lota IšMad te
toje gaMnybte didelės gudrūs pinigų tovurttaMMd tat garai Mta.
Prieš penkis mrtns tat akras žemės kaMavo (09, fehar 65886. Ban
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite mvu staM t asrttatj Lmk
Jsland. Neprebirtrtf e Mos sukatate ptagoaT
MrtUMfigu pūti

INVESTUOKITE DASAft!
Three Land Offiees: 729 Jericho Turnpike, Boute 25, taree aafles past
Sntehtovn, and 2956 Jericho Turnpike, Raute 25, mm ndls east of
the Smithtown Ry-pusu, sad 816 TOikhii Tūiltoiha. <6uuto
Mdeu. Hurry aut — Office open every fey toctaflųg Buufeys. OveT

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKKKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER&WEBER
Vft. LEONĄ KARMAZINĄ

6 DIDŽIULES KRAUTUVAS 6
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