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Prezidento pranešimas dėl torpedų ir bombų Vietname
ini
ciatyvos padėti Įtempti. Rugpiūčio 2 3 torpedinės valtys
paleido torpedas i Amerikos lai
vą naikintuvą, patruliuojantį
Tenkino įlankoje 30 mylių nuo
šiaurės Vietnamo. Laivas atsa
kė šūviais, viena valtis buvusi
nuskandinta, dvi sužalotos.
N. Y. Times mėginant kartoti
teoriją, kad tai galėjusi būti
tik klaida, rugpiūčio 4 vakarą
Šiaurės Vietnamas ėmėsi

Džiūgavimą dėl pataikytos į mėnulį raketos nutraukė šiaurės Vietnamo torpe
dos į Amerikos laivus. Amerikos lėktuvai atsakė į tai bombom į Vietnamo bazes
vakarą painformavo tautą apie
Vietnamo komunistų užpuoli
mus. Pranešė Įsakęs Amerikos
karo jėgom sunaikinti užpuoli
kus ir tuos Įrengimus, kurie pa
lengvino užpuolimą Įvykdyti.

Prezidentas pavedė ambasado
riui Stevensonui kreiptis į Sau
gumo Tarybą, valstybės sekr.
Rusk pavedė painformuoti ki
tas valstybes. Sukvietė Kongre
das. Bent dvi valtys buvo nu so abiejų partijų vadus ir pa
skandintos. Amerikos laivai be prašė Kongreso rezoliucijos,
nuostolių. Buvo aišku, kad tai kad Vyriausybė yra vieninga
ne klaida, o komunistų są pasiryžime imtis būtinų priemo
moninga provokacija Amerikos nių taikai apsaugoti pietų Azi
laivynui.
joje.
Prezidentas priminė, kad se
PREZIDENTO PAREIŠKIMAS
natorius Goldvvateris pritarė jo
TAUTAI
pareiškime kalbamom priemo
Prezidentas Johnsonas tą pat nėm. Pareiškimą baigė įspėji
mu. kad vyriausybė siekia ne
komunistų kelios valtys užpuo
limą pakartojo prieš du Ameri
kos naikintuvus 65 mylios nuo
kranto. Šūviai truko 3 valan

Po pirmojo Amerikos laivo
torpedavimo rugpiūčio 3 Khanhas viešai apeliavo į Ameriką
imtis griežtesnės akcijos prieš
komunistus, kad išgelbėtų Azi
joje savo vardą ir parodytų,
jog ji nėra tik “popierinis tig
ras”. kaip komunistai Ameriką
vadina. Gen. Khanh kalbėjo;

Vienybės kelias:

AMERIKOS BOMBOS
ŠIAURĖS VIETNAME

Po prezidento pareiškimo ko
mentatoriai aiškino, kad prezi
dento duotas karinėm jėgom įsakymas reiškia karo perkėlimą
į šiaurės Vietnamą. O valstybės
departamento šaltiniai pranešė,
kad Amerikos lėktuvai subom
bardavo šiaurės Vietnamo pa
kraščio baze*, kuriose turėjo
būti 30-40 torpedinių laivų.

ĮTAMPA PIETŲ VIETNAME

bama apie naują rengiamą per
versmą prieš Khanha.

PREZIDENTAS rugpiūčio 4 į tautą.
KHANH. P. Vietnamo min. pirmi

ninkas.

"Keturi šimtai laikraščių ir
magazinų, leidžiamų trisdešimčia kitokių kalbų nei anglų,
pasiekia daugiau kaip penkis
milijonus amerikiečių šeimų",
kalbėjo prezidentas ir toliau
priminė:
"Keturiasdešimt trys milijo
nai atvyko iš septyniasde
šimt kraštų.
Jie daug ką mums atnešė.
Jie daug ką rądo čia sau ir
saviškiam.”
Toje įvairybėje spauda daug
prisidėjo prie vienybės sukūri
mo. “Jūs ir jūsų pirmatakai
padarė daug mums visiem su
jungti. suartinti — kaip tautai,
valstybei”.
‘ ‘Amerikos vadovybė visose
srityse yra pašaukta dirbti Amerikos vienybei — dirbti prieš
Amerikos padalinimą”.
Prezidentas kvietė susirinku
sius vienybės vykdymą parem
ti.
Lygybės kelias:

“Vienvbė sako “ne” antros
rūšies pilietybei: vienybė sako
“taip” vienos rūšies pilietybei
visiem — nežiūrint kilimo, pro
kurstytojas, pasirodė atvykęs iš tėvių. vėliavos, religijos ar ra
Manhattano su agitaciniais la sės. Vienybė buvo ir bus mū
peliais.
sų vidybės genijus".

Negrų riaušes New Jersey tokios pat

LIETUVOS REIKALU

Amerikiečiu balsai — Šen.
Harriscn A. Williams parašė

kun. dr. St. Valiušaičiui. kad
jis raštu prašęs ambasadorių
A. Stevensoną imtis akcijos už
Baltijos valstybių apsisprendi
mą per Jungtines Tautas. Pasi
žadėjo ir toliau tuo reikalu rū
pintis. Kun. Valiušaitis buvo
prašęs senatorių, apsilankyda
mas Washingtone jo įstaigoje.
Balsai i amerikiečius. — Saturday Review rugpiūčio 1 skel

bimų skyriuje įdėjo "American
Lithuanian Fcundation. Ine.”
prašymą siųsti
tam
fondui
knygas (lietuviškas, angliškas,
rusiškas, žydiškas),
f i 1 m us.
plokšteles ir — "donacijas", iš
kurių būtų sudarytas Amerikos
kultūrai reprezentuoti rinki
nys centrinėje bibliotekoje Vil
niuje. “Sovietų Lietuvoje". Esą
tai būtų kultūriniu mainų tarp
tautų ženklas. — Tai ta pati
"fundacija", kuria mėgino garsintis A Šalčius lietuvių visuo
menėje. Nesulaukęs čia pritari
mo kreipėsi į amerikiečių vi
suomenę paramos savo ‘ 'mai
nų” idėjai. Dingo net iš “Lais
vės” kultūrinio gyvenimo ap
žvalgos.

Riaušės prasidėjo rugpiūčio
2. Per tris dienas sužeista apie
30 žmonių. Ženklai toki pat
kaip kitur — krautuvių plėši
mas. policininkų apmėtymas
akmenim ir Molotovo koktei
liais. Suimtas vienas baltasis
Rūpstis dėl pietinių valstybių

Pietinės valstybės lig šiol bu
vo demokratų šalininkės. Bal
tieji Rūmai dabar aliarmuoti,
kad pietinėse valstybėse esąs
nepasitenkinimas
demokratų
rasine politika ir iš 11 pieti
nių valstybių jau aiškiai už
Goldvvaterį eina Mississippi,
Alabama. Louisiana. Florida.
World Telegram dar prideda
Virginiją ir gal net S. ir N. Carolina.
— Saigone rugp. 1 komunis
tai susprogdino bomba, kuri su
žeidė 7 amerikiečius.

Užsienio politikos klausimai
žadėjo būti pagrindiniai gink
lai rinkimų kovoje. Jautriausia
tos politikos vieta yra Vietna
mas, iš kurio žinios vis neramesnės. Komunistai vis stip
riau puola, pasiekė jau ir sos
tinės priemiesčius; Amerikos
politika nesutaria su gen. Khanho siekimu permesti karą į
šiaurės Vietnamą. Šioje padė
ty dėmesio verti buv. vicepre
zidento Nixono samprotavimai
apie Amerikos politiką Vietna
me. paskelbti naujausiame Reader’s Digest.
Ko Amerika Vietname nori?

Mes vėl pademonstravom—
sako Nixonas —, kad mes ne
turim noro šį karą laimėti.
Mes tebesistengiam pasiekti ba-

Taikos ir laisvės kelias:

"Žmonės, kurie myli laisvę,
žiūri į šį kraštą dėl jo ryžties
ir išminties laimėti šio am
žiaus pergalę laisvei. Jei mes
turime įvykdyti šį pasitikėji
mą, tai turime laikytis savo ke
lio: mes turime dirbti su ryž
tingumu ir atsakingumu vieny
bei mūsų visuomenės, klestėji
mui mūsų tautos, garbingai ir
teisingai taikai visur tarp lais
vų žmonių”.
Įstatymo kelias:

"Kaip visų gyventojų prezi
dentas aš pasiryžęs veikti, kad
kiekvienas asmuo naudotųsi vi
som konstitucijos teisėm ir ly
gia galimybe...”
“Aš pasiryžęs panaudoti vi
su resursus, kad būtų tikra, jog
tie, kurie siekia sau teisių, ir
tie, kurie jiem tai paneigia, pa
lauktų savo aistras taikingam
šalies įstatymo paklusimui”.
Pažangos kelias:

Pažymėjęs, kad “turime dirb
ti vardan geresnės Amerikos—
visiem amerikiečiam’
prezi
dentas konkretizavo:
“Turime dirbti vardan gau
sesnių ir geresnių darbų, ge
resnių mokyklų, geresnių mies
tų. geresnės kaimynystės, ge
resnės ateities tiek mūsų jau-

nimui, tiek senimui.
Tai darbas, kuris įvykdys
svajones pasirinkusių šį kraštą
ir atvykusių jame gyventi —
bei skirti savo didžiuosius ta
lentus Amerikos idealui pasiek
ti”.
Tai prezidento siekimai, ku
riem jis kvietė ir spaudos at
stovus talkon.
Prezidentas pristatė čia esan
čius savo padėjėjus. Tarp jų
buvo valstybės sekr. pavaduoto
jas Harrimanas, valstybės sek
retoriaus padėjėjas Williams,
sveikatos ir viešosios gerovės
sekr. Celebrezze, Baltųjų Rūmų
spaudos šefas Reedy, valstybės
sekretoriaus pavaduotojo padė
jėjas M. Cieplinski.
Susirinkusieji paskui buvo
pakviesti vaišių, o prezidentas
stovėjo prie durų, spaudė-kiek
vienam ranką ir su kiekvienu
fotografavosi. Nebuvo tai leng
va pramoga, kad tų spaudos at
stovų buvo per 170.
Lietuvių spaudai atstovavo T.
Petras Baniūnas, O.F.M. (Dar
bininkas), G. Krivickienė (Drau
gas), Vincas Rastenis (Dirva),
M. Zujus (Garsas), Pijus Gri
gaitis (Naujienos), A. Sodaitis
Tėvynė), V. Tysliavienė (Vie
nybė).

— Meksika atmetė Amerikos
Valstybių Organizacijos nutari
mą nutraukti diplomatinius
santykius su Kuba
MtNUi.1^ is 470 MYLIŲ. Ranger VII liepos 31 nuotraukų pa d a r* 4,000,
pradėjo iž 1,300 mylių tolumo. Pirmas nufraukas padaręs sovietų lunikas.
bet tik iš 37,000 mylių Ranger nuotraukos 100 kartų aiikesnės nei lig
šiol teleskopų ar iš lėktuvų. Televizijos kamerom veikti buvo signalas iš
žemės. Ranger skrido 68 vai. 35 min. padarė 243,665 mylias. Kitos dvi ra
ketos bus paleistos šių metų pabaigoj ir kitais metais.

lanso tarp nepilno laimėjimo
ir nepilno pralaimėjimo. Šen.
J. William Fulbrighto kalba,
kuri reiškia vyriausybės linija,
kalba už lankstesnę liniją, susiderinimą su komunistais, po
litikos peržiūrėjimą kom. Kini
jos atžvilgiu.
Kur yra
klaida?

Amerikos pagrindinė

Vietname Amerika daro tą
pačią klaidą kaip ir Korėjoje
— gintis, bet ne pulti. Korėjo
je gen. MacArthuras siūlė pul
ti komunistų bazes anapus Yalu upės. Bet jo strategija buvo
atmesta. Bijota rizikos, kad ne
tektų kariauti su Kinija ir Ru
sija. Korėjos karas dėl to ne
laimėtas. Korėja liko padalyta.
Aš tikiu — sako Nixonas, —
kad mūsų sprendimas buvo
klaidingas, kad MacArthuras
buvo teisingas. Jo siūlyta akci
ja būtų sustabdžius komunizmo
ekspansiją Azijoje. Dabar Ame
rika yra taip pat priešinga
pulti šiaurės Vietnamo bazes,
iš kurių gauna partizanai pietų
Vietname visą pagalbą.
Ko Amerikos politika
me jau pasiekė?

Vietna

Per septyneris metus išleido
daugiau kaip bilijoną dolerių,
pražudė 230 savo vyrų, prara
do savo prestižą tarp sąjungi
ninkų Azijoje. Iš pasikalbėji
mų, kuriuos turėjo Nixonas ke
liaudamas per Aziją ir kuriuos
jis pakartoja dalim savo straips
ny, sudaromas įspūdis:
1. Azijos kraštus Amerikos
politika įtikino, kad ji nesiren
gia karo laimėti, nors jį ir ga
lėtų laimėti.
2. Įtikino, kad Amerika leng
vai duoda iškilmingus žodžius,
bet jų nelaikor Pirmas įvykis,
kuris taip įtikino, buvo pažadas
neperleisti Laoso komunizmui;
pažadas neparemtas veiksmu.
3. Antras įvykis, padaręs
baisų įspūdį
sąjungininkam,
buvęs prezid. Diemo nužudy
mas perversme, kuris buvo pa
kurstytas Amerikos. Tada kilu
si išvada: “Pavojinga būti Ame
rikos draugu, geriau apsimoka
būti neutraliu, o kai kada net
padėti priešui".
Į kur šioji politika veda ameri
kiečius?

RINKSIS: Kennedv — ne, Humphry
Prez. Johnsonas pasikvietė
R. Kennedy ir pasakė jam.
kad nesiūlys jo į vicepreziden
tus; kvietė vadovauti Johnsono rinkimų kampanijai; kvietė
būti kitos vyriausybės nariu. R.
Kennedy aiškaus atsakymo ne
davė. Kalbama, kad jis sutik
siąs būti kandidatu i New Yorko senatorius. Jo šalininkai dar
veikia, kad jo kandidatūra iš
kiltų konvencijoje. O jei ne,
kad būtų valstybės sekretoriu
mi.
W. S. White (Journal Ameri
can) rašo, kad R. Kennedy dau
giausia pakenkė jo draugai —
“kairieji liberalai”. Jie veikė
dvejopai: spaudė Johnsoną. pri
imt Kennedy į viceprezidentus;
stengėsi pakirsti paties Johnsono autoritetą. Jie rėmę
ir
Scrantoną Į respublikonų kan
didatus. kad priverstų Johnsoną
imtis į viceprezidentus
taip
pat liberalą. Tai visa negalėjo
būti nežinoma Johnsonui.

so Americans for Democratic
Action grupei.
Mažiau jau minimi į vicepre
zidentus senat. McCarthy
ir
šen. M. Mansfield. o visai nuti
lo apie šen. Dodd, kuris nepri
imtinas kairiajam sparnui.

NE! — R. Kennedy

Humphrey artimiausias

— Konge komunistų vado
vaujamas sukilimas
plečiasi.
Kovos eina Stanleyville mieste.

— Mississippi prie Philadelphijos miške rado
pakastus
tris lavonus. Spėjama, kad tai
dingę birželio 21 trys pilietinių
teisių kovotojai

Dabartinis Amerikos atsaky
mas bombom į šiaurės Vietna
mo bazes iš dalies patenkino
reikalavimus, kylančius Vietna
me, reiškiamus Amerikoje Nixono ir šen. Goldwaterio.

Nixonas lygina Amerikos politiką Vietname su Korėjos
politika ir randa, kad ji veda j komunistu laimėjimą

TAUTYBIŲ SPAUDOS ATSTOVAI PAS PREZIDENTĄ
Prez. L.B. Johnsonas rugpiū
čio 3 buvo pakvietęs į Bal
tuosius Rūmus Amerikoje lei
džiamų laikraščių neanglų kai
ba leidėjus ar redaktorius.
Pasveikino juos, primindamas
Amerikos valstybės kelius ir
neanglų kalba laikraščių rolę
tuose keliuose.

išplėsti karo šiaurės Vietname,
tačiau yra pasiryžusi parodyti
visa tvirtumą.

Pietų Vietnamo gen. Khanh
buvo įtampoje su Amerikos at
stovu Taylor. Khanh pasiskel
bė perkelsiąs karą į Šiaurės
Vietnamą. Amerikos politika
tam buvo priešinga. Khanh įtampoje ir viduje — atvirai kal

esą prezidentas Johnsonas rug
piūčio 2 įspėjo komunistus,
tarp jų ir Vietnamo, kad jie pa
liktų kitus kraštus ramybėj; ir
koks atsakymas? Žvelkite į fak
tus . . .

VIETNAMO KLAIDA KAIP KORĖJOJ

Daugiausia kalbama apie se
natorių H.H. Humphrey kaip
kandidatą į viceprezidentus. Jis
sakosi, kad prezidentas jam
nieko nesakęs. Bet Johnsono
asmeninis draugas Andersonas
buvo sukvietęs grupę pra
moninkų. kurie Įtikinėję Hum
phrey “parsiduoti". Pats Hum
phrey jau ėmėsi akcijos. Hum
phrey galėtų patenkinti kairįjį
liberalų sparną — jis priklau

TAIP?

H. Humphrey

Ligšiolinės politikos Vietna
me aiškus nepasisekimas su
skaldė amerikiečių nuomones.
Vieni siūlo pasitraukti iš Viet
namo patiem—tai būtų garbin
giau. nei būti išspaustiem. Nixonas aiškina, kad toks siūly
mas reiškia Aziją perleisti ko
munizmui. Amerikos buvimą
Pacifike padaryti priklausomą
nuo komunistų malonės. Kiti
siūlo Vietnamą neutralizuoti.
Nixono vertinimu, neutralizavi
mo žodžiu pakeičiamas dabar
appeasementas. bet jis reiškia
taip pat įtakos perleidimą ko
munistam. Nes Amerika sutiko
neutralizuoti Laosą, savo tech
nikinius patarėjus atitraukė, o
komunistai ir nesirengia sutar
ties vykdyti, priešingai ėmė
plėsti agresija. Treti siūlo ka
ro laimėjimo politika, bet jos
atstovai apšaukiami karo kurs
tytojais Prie trečiųjų Nixonas
priskiria ir save.
Kaip laimėjimas galimas?

Nixcnas pasisako už ofenzyvinį kara. Ofenzyva turi reikš
tis be atominių ginklų. Turi
būti puolami šiaurės Vietname
susisiekimo keliai ir tiekimo
bazės, iš kurių gauna paramą
komunistai pietų Vietname.
Nixonas sutinka, kad tai bus
rizika, bet rizika mažesnė nei
kompromisų, prisiderinimo, appeasemento padariniai “Istori
ja rodo, kad kompromisai, ku
rie nori išvengti pasipriešini
mo agresijai, privers pagaliau
priešintis anksčiau ar vėliau,
bet jau nepalankesnėje vietoje
ir nepalankesniu laiku
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Kalba apie save tie, kurie ateina
Laiškai
Lietuviams birželio
nr. paskelbė Aušrelės Skirmuntaitės rašinį “Jaunoji karta ir
lietuviškumas”, kuriame nagri
nėja dabartinio jaunimo, taigi
ir lietuviško jaunimo, dvasią.
Jaunųjų abejingumą — pa
brėžia autorė pirmuoju jauni
mo ženklu. Abejingumą vyres
niųjų vertybėm. “Stebėtinai di
delis skaičius jaunų žmonių,
nežiūrint į tai, kad jie padės
visas pastangas gauti geras sti
pendijas ir gerus pažymius, kad
paskui patektų į gerus universi
tetus, iš kur išėjęs gautų ge
rus darbus, vis dėlto žvelgia į
tą pasaulį, į kurį jie žengia, su
dideliu nepasitikėjimu. Tas vy
resniųjų pasaulis, į kurį jie ei
na, atrodo jiems šalta mecha
niška, abstrakti, specializuota ir
emociškai beprasmiška vieta . .
Todėl didelė dalis jaunimo jau
čia reikalą likti “šalti”, o “šal
tumas” kaip tik reiškia abe
jingumą neprisirišimą ir bet ko
kia kaina nerodymą entuziazmo.
Kodėl jie nori rodytis “cini

kai”?" ... daugelis jaučia, kad
toks abejingumas ir per anks
tyvas ciniškumas yra neišven
giami, kai visuomenė pasirodo
galinti duoti tiek mažai, kas
būtų reikšminga ir pastovu ir
prasminga. Jauni žmonės tokių
vertybių ir siekimų trokštų, ar
bent visuomenės institucijų, ku
riom jie galėtų be sąlygų atsi
duoti; jie jų vis tebeieško (ir
kai atsiveria tokia galimybė,
kaip pavyzdžiui Peace Corps Amerikos jaunimui, didelis jauni
mo skaičius mes viską, kad ga
lėtų prisirašyti). Tačiau kai vi
suomenė, bendrai imant, labai
mažai tokių progų suteikia,
“šaltas apsiėjimas’ ’ daugeliui
atrodo vienintelis būdas iš
vengti žalojančio atsidavimo
siekimams, kurie gali būti ne
tikri. šitoks “susilaikymas”
lietuviškumo, kaip vertybės, at
žvilgiu yra charakteringas mū
sų jaunimui”.
Ir dar vienas motyvas, ko
dėl jie nori būti “abejingi” ir
“cinikai”: “Jie jaučia, kad pa
sišventimas kam nors šiandien,
rytoj gali nebegalioti; kad per
spektyvos nuolat keičiasi ir to
dėl sunku atrasti atramos taš-

Jaunoji karta ir lietuviškumas
ką. kuriuo būtų galima pasi
kliauti visam likusiam gyveni
mui”.
Bejėgiškumo jausmas yra ki
tas dvasios ženklas, pabrėžia
mas rašinio autorės: “Praėju
siais laikais jaunosios kartos
ios buvo kažkaip įsitikinusios,
kad visuomenė turi ir gali bū
ti perkeista, kad jų pastangos
gali turėti įtakos visuomenei ir
politikai. Šiandien bejėgiškumo
jausmas siekia toliau už gry
nai visuomeninius ir politinius
interesus; daugelis jaunų žmo
nių jaučiasi bejėgiai paveikti
bet kokią, išskyrus pačią asme
niškiausią savo gyvenimo sri
tį. Į pasaulį žiūri kaip į tam tik
rą chaosą, kur individai tėra
aukos prieš likimo jėgas, ku
rias jie retai gali suprasti ir
dar rečiau suvaldyti. Universi
tetą baigus. įžengiama į tam
tikrą sistemą, kuriai dirbama,
bet kurios negali nei pakeisti
nei nuo jos pabėgti. Taip pat
ir lietuviškame gyvenime nusi
stovėjusios
veiklos
formos,
merdintis kūrybinis gyvenimas,
išsisėmė rašytojai ir kalbėto

jai... ir tu tuo viskuo bodiesi,
ir tu taip trokštumei gyvybės,
užsidegimo, prasmės... — bet
nei tu nei tavo karta nieko ne
įveiks, nieko nesukurs — tam
trūksta ir stimuliuojančios ap
linkos, ir kritiškos publikos, ir
tau pačiam proto bei kūrybi
nių sugebėjimų, ir svarbiausia
— noro bei energijos.
“Žiauriausia, kad šitoks bejė
giškumo jausmas gimdo bejė
giškumą tikrovėje. Karta, kuri
netiki, kad ji gali visuomenę pa
keisti, liks jos nepakeitus”.
Bejėgiškumą perkėlus į tauti
nių siekimų sritį, dar viena au
torės pastebima išvada: "Neat
vaduos Lietuvos jokios mūsų
pastangos, tad ko jos vertos?”
Kur gi nueina jaunų žmonių
susidomėjimas ir energija? Au
torė atsako:
Asmeniško

Gyvenimas dabartim. Jauni
mo pažiūra į laiką — “į laiką
žvelgiama maždaug nuo šian
dien iki rytoj; planuoti ką nors
už kelių ^netų ar net daugiau
kažkaip rodosi neprotinga. Neį
manoma savo padėties ir savo
gyveninio taip toli pramatyti,
kada pasaulis taip sparčiai kei
čiasi. Todėl ir dabartis įgauna
aukščiausią, kokia begali būti
reikšmę. Studentų tarpe pasiū
lymas ką nors visuomenei at
likti šiandien susilauks arba pa
lankios arba pasipriešinančios
reakcijos, bet tai bus reakcija.
Tuo tarpu projektai, kurie realizuotųsi tik per tam tikrą eilę
metų, dažniausiai skamba tiek
nerealiai, kad jie arba pamirš
tami arba čia pat apšaukiami
svajonėmis. Iš kito taško toks
laiko sutrumpėjimas, gal būt,
yra priežastim ir gana įsigalė
jusio jaunime hedonizmo”.

gyvenimo svarba:

“Jaunas žmogus pradeda la
biausiai vertinti tą savo gyve
nimo sritį, kuri mažiausiai turi
bendro su platesne visuomene
ir todėl mažiausiai nuo jos pri
klauso . .. universitetus baigu
sieji išskuba į priemiesčius, už
siima vien šeimos auginimu ir
savo gyvenamos vietos gerini
mu bei puošimu, bet kokių vi
suomenių rūpesčių į savo pa
saulį stengiasi neįsileisti. Taip
pat ir laisvalaikis yra traktuo
jamas kaip didelė brangenybė,
kuri sunaudojama vien užsiė
mimams, duodantiems giliausią
asmeninį
pasitenkinimą,
nes
to nerandama darbe, šansai
yra nedideli, kad žmogus tada
pašvęstų savo laisvalaikį vadi
namai “veiklai” — veikla daž
nai griauna sveikatą, negu skai
rina kasdienybę”.

Intensyvių pergyvenimų kul
tas. Dar ir tokį bruožą rado au

torė jaunime, bytnikų, sako,
kaip ir nėra, bet “pergyvenimų
ieškojimas gana gyvai reiškia
si” — keliavimais, ypačiai į Eu
ropą, erotinės meilė uždarume
ar draugų būreliuose .. .
Tai autorės nagrinėjimo svar
biosios mintys. Ar jomis teisin
gai apibūdintas lietuvių jauni
mas? Ar tokio tipo jaunimas
yra kas nauja, ar naujom for
mom pasireiškęs senasis nihi
lizmas? .Ar tokis jaunimas su
daro ir lemiančiąją jaunimo
dalį? Kas jį tokį padarė? Kaip
ilgai tokis kelias jam duos “gi
liausią asmeninį pasitenkini
mą”? Vis tai būtų jau skyrium
pergalvotini klausimai. Gerai,
kad autorė juos iškėlė — tiek
vyresniesiem, tiek ir jaunesnie
siem.

Laiskas redakci
Didžiai Gerbiami
Redaktoriai,

Aš prašau savo ir tūks
tančių kitų
jūsų laikraščio
skaitytojų vardu atviraus išaiš
kinimo jūsų šiaurios ir iškreip
KONGRESM. HENRY C. SHADEtos redakcinės linijos. Jūsų
BERG (R.— Wisc.), neseniai įne
vienašališkas ir iškreiptas apra
šęs naują rezoliuciją Lietuvos lais
šymas respublikonų
partijos
vinimo reikalu.
rungtynių prieš konvenciją ir
per ją, garbinant šen. Goldwaterį ir netiesioginiai
rišant
Prezidentas reaguoja rezoliucijų reikalu Scrantoną. Rockefelerį ir Lodge
su komunistais ir jų bendrake
JAV-b<Ų Prezidento atsaky visas direktyvas gauna iš kraš
leiviais
yra pasiekimas žemiau
mai rezoliuciją reikalu labai to prezidento.
migloti. — Kiekvienas geros va
Visi geros valios lietuviai ra sio lygio lietuvių žurnalistikoje,
kuriame ligi šiol glūdėjo vien
lios lietuvis raginamas vėl kon ginami dar kartą parašyti po
taktuoti krašto Prezidentą rezo trumpą laiškuti
Prezidentui. tik — Laisvė, Vienybė ir Tie
sa. Šitokia “geltonoji” žurnalis
liuciją reikalu.
Laiško pavyzdys duodamas že
tika sugeba tik griauti lietuvių
Lo$ Angeles, Calif., — JAV- miau. Kiekvienas prašomas tai
vienybę, retina skaitytojų eibių prezidentas Lyndon
B. pasakyti savo žodžiais.
lias. ypač jaunoje kartoje, ir
Johnson gauna daug laiškų re The Honorable Lyndon B.
paverčia lietuvių spauda sveti
zoliucijų pravedimo reikalu. PaJohnson
mų grupių propogandiniu įran
baltiečiai ir kiti amerikiečiai ra President of the United States
kiu.
gina Prezidentą visą reikalą The White House
Jūsų įvertinimas ir pateikisutvarkyti taip, kad Valstybės Washington, D.C.
mas šen. Goldvvaterio tebėra
Departamentas nustotų trukdęs
apsukrus metodas pamiršti pilrezoliucijų pravedimui JAV-bių My dear President:
Kongrese.
There are over sixty Senate
Pradžioje prezidentas Lyn or House Concurrent Resoludon B. Johnson visus tuos laiš tions. intrcduced in this Cong
kus persiųsdavo Valstybės De ress. that call for freedom for
partamentui. Iš ten visiems bū Lithuania. Latvia. and Estodavo atsakoma bendralaiškiu. nia. This legislation is pending
kuriame nė vienu žodžiu nebū befere Šen. Fulbright's and
davo užsimenama apie rezoliu Rep. Mcrgan’s committees. Šen.
cijas. nebūdavo net minimas Fulbright, Rep. Morgan, memLietuves ar Pabaltijo kraštų bers of their committees and
vardas.
Ccngress do net act on this cryNeseniai prezidentas L. B. for-i berty legislation because
Johnson pats pradėjo atsakyti the Administration and the Sta
į visus laiškus, gaunamus rezo te Department cppose it.
liucijų pravedimo reikalu. Dau
I kindly ask you. Sir. to diguma laiškų pasirašomi vieno rcct the State Department to
iš jo padėjėjų — Raiph A. Dun- give the green light to the aforgan (Special Assistant to the said legislatcrs and the CongPresident). Visi atsakymai labai ress as far as this very urgent
migloti, klaidiną žmones. Iš legislaticn is concerned. I want
laiškų susidaro įspūdis, kad the U.S. Congress to adopt the
prezidentas LB. Johnson re aforesaid resolutions during the
zoliucijų pravedimui nesiprieši eurrent session. You. Sir. are
nąs. rezoliucijų pravedamas pri the man who can make the
klausąs tik nuo Kongreso.
Congress to do so. Thank you.
Toli gražu taip nėra. Valsty
Sinccrely.
bes Departamentas visomis iš
(Parašas)
galėmis blokuoja rezoliucijų pra
Pilnas adresas)
vedimą. Visi puikiai žinome,
LIETUVIŲ JAUNIMAS su tautinę
(LT.)
kad Valstybės Departamentas

nos jo pasaulėžiūros dėl jums
palankios jos dalies. Turiu priminti jums, kad spauda turi pa
reigą pirma pateikti pilnus fak
tus, neišleidžiant nė jokios da
lies. ir tik,.paskui kelti savo re
dakcinę pažiūrą, šiandien jūsų
laikraščio skaitytojai yra panei
giami šio pilno betarpinio ži
nių pateikimo.
Dėl ko jūs tylite apie šen.
Goldwaterio pažiūras sociali
nės apdraudos srityje. Ar jums
nerūpi, kad šen. Goldwateris
yra pasisakęs už panaikinimą
socialinės apdraudos dabartinė
je formoje. Jo savarankiška apdrauda yra neįgyvendinama,
nes be korporacijų prisidėjimo
darbininkas viens pats negalės
jos panešti. Atsiminkite, kad di
džiuma jūsų skaitytojų savo
pragyvenimą uždirba sunkiu fi
ziniu darbu ir vien tik sociali
nės apdraudos pagalba tegalės
išgyventi nelaimingas dienas ir
senatvę.
Ar jūs negalite realizuoti,
(nukelta į 4 psl.)

MICHIGANO gubernatorius George Romney priėmė pavergtų tautų atstovus ir birželio 19-25 paskelbęs
pavergtų tautų savaitę. Lietubius pas gubernatorių atstovavo: iš k. į d. Giedrė Bajorūnaitė, Rimantas Gri
škelis — Studentų gairių redaktorius ir Daiva Bajo rūnaitė.

DRAUGŲ KALBOS, PRIEŠŲ DARBAI
Sezonas dabar kalbom apie
pavergtuosius, apie jų laisvės
pastangas, nes buvo Pavergtų
Tautų Savaitė: atėjo partijų
platformos, kurios siekia gauti
balsus iš pavergtųjų tautų bi
čiulių. Laisvės klausimas tebe
randa atgarsio ir lietuviškoje
spaudoje.

SPAUDA

ropos Komiteto skyrius Miun
chene buvo pavergtas korupci
jos ir protekcionizmo. Jei iš tos
korupcijos jis išlaisvintas, tai
liko betgi pavergtas diskrimina
cinės praktikos Baltijos valsty
bių atžvilgiu — ne tik laikraš
Prieš pabaltiečių diskriminaci tis tyli apie padėtį Baltijos
ją Laisvosios Europos Komitete. kraštuose, bet ir Laisvosios Eu
Drauge liepos 27 kreipiamas ropos radijas nėra laisvas duoti
dėmesys į dvejopą politiką A- lietuvių, latvių, estų progra
merikoje../‘Washj.ngtonas Pabal mas.
tijo valstybių,prievartinės inkor
Prieš partijy bendrus žodžius,
poracijos nepripažįsta, o Lais
už konkrečius veiksmus:
vosios Europos Komitetas, ku
Naujienos liepos 25 polemi
rio uždavinys padėti rytų ir cen
zavo
su Dirva dėl respublikonų
tro Europai sovietinės vergijos
nusikratyti, be jokios pastabė platformos, kurioje nieko kon
lės Pabaltijo valstybes įrikiuoja kretaus nesą pasakyta apie lais
į Sovietų Sąjungą”. Tokią išva vės atgavimą Baltijos valsty
dą padaro iš faktų, kad Lais bėm. o tik sujungiamas Balti
vosios Europos Komitetas lei jos valstybių laisvinimo klausi
džia “East Europe” žurnalą, mas su ukrainiečiais, azijatais
skirtą “informuoti apie politi ir kt. Laikraštis tą praktiką kri
nes;—ūkines, socialines ir inte tikuoja tokiu vaizdu: ‘ ‘Sakysi
lektualines apraiškas komunis me, godus prie svetimo turto
tų valdomuose rytų ir centro Bolševikoskis pavogė Jono auto
Europos kraštuose ir toms ap mobilį. Pastarasis susekė vagį,
raiškoms diskutuoti”; tačiau tas reikalaudamas, kad jo nuosavy
žurnalas niekad nededa infor bė būtų jam sugrąžinta. Bet tei
sėjas jam sako: “Palauk! Tas
macijos iš Baltijos kraštų. Lai Bolševikoskis jau seniai vagi
kraštis teiraujas, ar į tuos fak liauja ir yra nuskriaudęs dau
tus reagavo Altas, Vilkas, Lie gelį žmonių. Yra, beje, ir dau
giau panašių piktadarių. Kada
tuvos Laisvės Komitetas.
Klausimas senas, kaip ir pats nors visi jie bus patraukti tieson; tada ir tavo byla prieš tą
komitetas. Nors jis vadinasi
vagį bus apsvarstyta ir išspręs
Laisvosios Europos Komitetu, ta. Bet dabar tu teismo negai
tačiau jis pats yra pavergtas. šink. nes jam rūpi ne tavo viePrieš keleris metus Daily News no skundas, o teisingumo įvyk
plačiai rašė, kaip Laisvosios Eu- dymas visiem žmonėm!” Ką Jo
nas apie tokį teisėją pasakytų?
Panašiai yra su laisvės klausi-

mu: kas sako, kad jisai geidžia
laisvės visiems, bet nekreipia
dėmesio į konkrečius laisvės
slopinimo faktus, tas arba pu
čia dūmus į akis publikai — ar
ba pats nežino, ką šnekąs”.
Anie laikraščio žodžiai tau
rūs ir teisingi. Jie adresuoti
respublikonų platformai. Ar jie
netiktų adresuoti ir Vakarų bei
Jungtinių Tautų politinei prak
tikai? Duok, Dieve, kad jie ne
tiktų kitai platformai demo
kratų—ir kad anas teisėjas sa
vo paaiškinimo nenorėtų pra
tęsti žodžiais: “O, kad tas Bol
ševikoskis iš bado negautų galo,
anksčiau, nei jis ir visi pana
šūs piktadariai, bus 'patraukti
tieson, aš jam pasiųsiu maišą
pyragų...”
Konkretaus veiksmo
iš... Maskvos:

pavyzdys

Vienybė liepos 9 buvo pa
skelbus: “Vilniaus Tiesoje “Injurkolegijos atstovybė” paieš
ko Lietuvoje įpėdinių Ameriko
je mirusio Domininko Žadeikio turtui”. Veltui ieškosi en
ciklopedijoje tos ‘ ‘injurkolegijos”. Žinovai betgi aiškina, kad
tai Maskvos advokatų kolekty
vas. Jam pavesta rūpintis tarp
kitko sučiupti Amerikoje miru
sių palikimus. Jo agentai Ame
rikoje seka palikimų bylas teis
muose ir, kur tik gali, prisista
to kaip įgaliotiniai įpėdinių
esamam palikimui. Rado Žadeikio palikimą, tad ieško dabar
Lietuvoje tam palikimui įpėdi
nio, kurio vardu galėtų praturti Maskvos svetimos valiutos
fondą. Tai pavyzdys, kaip žo
džiai pakeičiami konkrečiais
darbais.

MIELI TAUTIEČIAI!

PASAULINĘ PARODĄ New Yorke daugelis jūsų, be abejo,
lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas norės
dar pabūti New Yorke ir susipažinti su šio pasaulinio miesto
įžymybėmis. Vis dėlto nepamirština, jog už Neto Yorko yraNew
Jersey valstybė, kuri gausi lietuviškomis kolonijomis.

Viena tokių yra KEARNY. apie 12 mylių nuo Neiv Yorko.
Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja bažnyčia, bai
giama įrengti parapinė mokykla, statomas naujas vienuolynas
seselems mokytojoms, finansiškai pajėgus lietuviškas bankas
ir du moderniški lietuviški klubai — Lietuvių Katalikų Bend
ruomenes Centras ir Lietuvių Politikos Klubas. Abiejų klubų
puikūs pastatai ir moderniški įrengimai.
Vykdami į New Jersey. sustokite KEARNY. pamatysite jos
kolonijos lietuvių darbštumą ir sugebėjimus, o Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centre '6 Davis Avenue. Kearny N.J.iir
Lietuvių Politikos Klube (134 Schuyler Avė., Kearny. N.l.i
pajusite tikrą lietuvišką nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir iš
čia išsivešite gražių atmintinų įspūdžių.

Laukiame atvykstant!
Į. R /•. 1.7. A .
Lietuvių Katalikų Rt ndruomi ne'> Cenbo Pu nuniidas
vėliava

pavergtu tautų

savaitės

minėjime

liepos

19

Philadelphijoje
Nuotr. K. Cikoto
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Lietuvių Politikos Klubo Pt>nutunkąs

|
!?•

, — iš Korėjos, tingį kone pašę
aviete vien šiton -aavažtenaan
t <
tekęs. B kito pasateto šono—
& .kante* vokite. B aprangos
‘4
imat ip^timy kwl kunigas,
tik kaklaraištis jttes. Taip,
esv dvfiiškai rengiasi visi ku4—
algai, dilbų pusauiijąje, ypač

VsKonfc

prez.

Rooseveitas sąlygas Sovietam užimti rytų

linio politiko aureole. Tai
vienas šviesiausių
Amerikos
prezidentų. Tekis jo vaizdas
yra išlikęs jo amžininkų atmi
nime. Tačiau kai kurios švie
sios to vaizdo spalvos ima
blankti, kai jo amžininkai vis
daugihu savo
atsiminimuose
praskleidžia tikruosius faktus.
žis diplomatas Robertas Murp
hy savo knygoje
‘ ‘Diplo
mai Among Warriors”.
Rooseveitas ir de Gaulle. Casablancos konferencijoje 1943
sausio 14-24 Rooseveitas
ir
Churchillis sutarė reikalauti iš
Vokietijos “besąlyginės kapitu
liacijos”. Sutarta taip pat de
Gaulle laikyti lygiom su gen.
Giraud ir jų vadovaujamas jė
gas paimti į sąjungininkų kon
trolę. Murphy vertina, kad de
Gaulle “mintys toli pralenkė”
Roosevelto ir Churchillio min
tis. Jis laikė sąjungininkų lai
mėjimą jau veik tikru dalyku,
o savo uždaviniu laikė atstatyti
Prancūzijos didybę, nors kari
niu ir ūkiniu atžvilgiu Prancūzi
ja buvo tada silpnesnė nei bet
kada. Tačiau Rooseveitas ne
kentė de Gaulle, laikydamas jį
anglų įrankiu.

Simpatijos Stalinui. Sąjungi
ninkų didžioji klaida buvo ta,
kad, Italijai pasiūlius taiką, ne
vykdė plano nuleisti parašiuti
ninkus į Romą, kurie su ketu

riom italų divizijom užimtų Ro
mos miestą ir Eisenhowerio ar
mija galėtų toliau per Italiją
žygiuoti Vienos ir Varšuvos
link, šio plano auto
rius buvo Anglijos ministeris
lordas Aleksanderis, kuriam pil
nai pritarė Churchillis. Bet planas buvo amerikiečių atmestas. Tai buvo .padaryta
Roose
*
~___ 
velto asmeninės diplomatijos
dėka. Plano atmetimas karą
prailgino visus metus ir sudarė

VINCAS

Daug kas būtų buvę kitaip, jei
po išsikėhmo Prancūzijoje są
jungininkai imtų laikę svar
biuoju uždaviniu užimti Berly
ną. Veltui ChurchiHis siuntinė
jo Rooseveltui telegramas. Roo
seveitas norėjęs įsiteikti rusam
aiškindamas, kad ‘ ‘mes tikrai
norim su jais bemfaradariuauti”,
siekdami “užtikrinti ilgą ir pa
tvarų bendradarbiavimą po ka
ro” ir tam bendradarbiavimui
dirva turėjo būti Vokietija, bet
dar 1944 amerikiečiai neturėjo
aiškaus plano dėl Vokietijos
ateities. Rooseveitas buvo ap
sėstas rusų — amerikiečių do
minavimo idėjos po karo ir
tam tikslui buvo paaukoto visą
kita — rytų Europos tautų
laisvė iki Elbės ir priėjimas
prie Berlyno. Tuo pat metu Ita
lijoje ir Prancūzijoje buvo or
ganizuojamos komunistų parti
jos.
Veltui Churchillis įspėdinėjo
prezidentą apie Stalino rengia
mus pasaulinės revoliucijos pla
nus. Veltui mėgino išgelbėti ir
Italijos, Jugoslavijos, Rumuni
jos monarchijas. Jam tai pavy
ko tik Graikijoje. Rooseveitas
ryžtingai siekė Teherane ir Jal
toje padalyti Europą Sovietam
palankia prasme be jokių nuo
laidų ir garantijų iš Sovietų pu

niu kebu. Lietuvių studentų atjau penkti metai Paz
Romanos pirmininkas, taigi ir

Vygantas

gėjas, tvarkytojas ir šeiminin
kas.

maldomis Katalikų Umversitete, Tautinėj šventovėje. Kai
tik prieš 25 metus Pax Romaniečiai čia meldėsi prie išstaty
to švenčiausiojo, išgirdę apie
prasidėjusi pasaulinį karą. Len
kų ir vokiečių atstovai tuomet
specialiai budėję ir meldęsi kar
tu, — prisimena Pax Romanos
kapelionas. Dabar, po 25 metų,
vėl čia — tik jau nauji žmo
nės, k daugelis iš visai naujų
kraštų, kurių prieš karą dar ir
nežadėjo būti.
Kaip susikalbėsim?

Melstis tai melstis — Dievas
supras. O kaip dalyviai susikal
bės? Per pietus ten pat Kata
likų universitete klausimas pa
aiškėja. Viskas vyksta trim kal
bom: angliškai, prancūziškai ir
ispaniškai. Net ir anekdotai.
Generalinis sekretorius, jaunas
austras su barzda, patsai deda
visom trim kalbom tą patį anek
dotą. Visom trim šneka ir tech
niškasis kongreso rengėjas Thomas O’Herrcn, šiemet baigęs
Kat Universitete teisės mokyk
lą ir geras lietuvių prietelis: jis
anąmėt Paleckiui laišką nusiun
Churchillis atrodo kitoks poli
tė, kad tasis pasiaiškintų dėl
tikas — jis suprato padėtį rea
Lietuves. Kalbamės su ponia
liai ir norėjo išgelbėti Europą
Mara Vygantiene: O’Harron
nuo dabartinio jos likimo, bet
būtų gal geras Pax Romanos
prieš Rooseveltą ir Staliną bu
pirmininkas, bet amerikietis,
vo bejėgis.
tai ar išrinktų? .
Atsiminimų šviesoje Roose
Ponią Marą pažįsta žmonės
velto Įprastinis vaizdas kinta iš įvairiausių pasaulio kraštų.
Daros dvišonis kaip mėnulio. Vienas New Yorke pavaišintas,
Šviesus tebėra socialinėm re kitas sutiktas Europoje. Daformom viduje, tamsėja savo bargi dažnas prilekia: “Kur dr.
vaidmeniu Europos ir pasau Vygantas?” Daug jo beieškan
lio likime.
čių, ir vis su svariais klausi-

Sovchoze.----- Išsiregistravau
įtikinęs,
kad vykstu į Dotnu
NELAIMĖ
vą studijų baigti. Iš tikrųjų
nuvykau į Šilutę. Apsigyvenau
pas žmonos motiną. Valdžios įstaigose pasisekė įtikinti, kad
vykimą į Dotnuvą turiu atidėti,
nes negaliu palikti sergančios
uošvės. Priregistravo. Mėnesį
Darbo netekęs, ryžausi kreip išgyvenau be darbo, nes neno
tis dabar į savo seną kalėji rėjau imti žemės ūkio skyriuje,
mo draugą, linų fabriko terek- kuris rinko kadrus kolchozam
torių Scaraitį. Vykdamas pas organizuoti. Po mėnesio gavau
jį, nakvojau pakeltai pas buvu vieno tarybinio ūkio ūkvedžio
sį savo direktoruĮ Stelmoką.
Buvo jau 1947 metų ruduo.
Bet čia patyriau, kad nėra ko
moi totam vykti. Suutetis bu Kas dieną lijo, ir keliai buvo
Reikėjo javus
vo nužudytas. Jį nužudė plė neišbrendami.
šikai rusai. Jie, matyt, patyrė, kulti. Trūko darbininkų. Kulia
kad tuo metu jis buvo gavęs moji buvo menka ir vis gedo.
nemažą sumą pinigų algom iš- Traktorius kartas taip pat iš
tisą dieną neveikdavo. Žmonės
mekėti.
prastovėdavo be darbo, o tuo
Grįžau. Patyriau, kad nau pat ir be uždarbio. Išsivaikščio
jas direktorius renkąs žinias, jo kitur. Turėjom tinti
prie
kaip mes galėjome parduoti kūlimo, kas tik pasisukdavo
valdiškas malkas. Kelsiąs bau gyvas: stalius, kalvius, sargus,
džiamąją bylą.
sandėlininkus. Tokia iš jų buvo
Bylos nesibaiminau. Tačiau ir nauda. Pelės daigiau nukal
baiminausi reikalų iš viso su davo, negu mes. Jau buvo Nau*
•prokuroru ir kitais poe^teate. ji Metai, o nukulta dar buvo
Minėtas Palangos pareigūnas visai mažai Sugalvojau duoti
vėl pasiūlė man eiti į Palangos dalį grudų žmonėm, kad pri
žemės ūkio skyrių. Nenorėjau traukčiau tiidnunus darbui Bet
tįsėti reikalų su kolchozim- ti buvo pavojinga. Tai gali bū
mu. Išsisukau, kad turiu baig ti palaikyto pasisavinimu. O
ti studijas. Tuo pasiteisinimu kontrolė buvo didelė. Už kokį
gavau išregistravimo pažymė centnerį grūdų prileisdavo kejimą. Oficialiai buvau išvykęs leris metus. O jei teriamop va
į Dotnuvą, o iš tikrųjų grįžau gystė buvo atifloto kettų asme
nų
tai
Ibu—
į Šilutės apskritį.

Lietuvos pajūryje
(4)
Ištyrus, užpuolė mane, kad
būčiau direktorium. Norėjo jau
tiesiai gabentis į partijos ko
mitetą. Atsisakiau griežtai. Išvy
ko, kito žmogaus nesuradusi.
Po geroko lako atsiuntė nau
ją direktorių, kuris tikrai bu
vo “raudonas”. Jis toliau per
kratinėjo kadrus ir auklėjimą.
Aš gyvenau kaime ir nesipai
niojau jam po akių.
Vieną naktį buvo nužudytas
Palangos policijos pasų stalo
viršininkas, gyvenęs su kažko
kia lietuve, turėjęs su ja vai
ką. Ta moteris buvo anksčiau
vedusi, vyras buvęs išvežtas į
S'bira. Su anuo vyru buvo tu
rėjusi du vaikus. Buvo gandų,
kad vyras iš Sibiro pabėgęs ir
grįžęs į Lietuvą. Gal tai buvo
tk gandas. Bet tą naktį kartu
su anuo rusu buvo nužudyta
ir su juo gyvenusi moteris. Dar
kelios žmogžudystės aphnkte.
Naujas direktorius, gal norėda
mas stiprinti saugumą ir apsi
supti tik patikimais, vis dau
giau rodė man nepasitikėjimo.
Pagaliau buvau taip pat atleis
tas.

ingtone, Pas Romanas studenįvažiavome. Ir ne vien tą
l ir vakarą: Lietuvos ver
žiame suvažiavime buvo

tyt atidaromajame posėdyje ar šai suminėta prie pasaulio šune? Ar Malajų atstovai neužsi- ių. Kesmedy pašneka, atsako eirūstintų, tokį priešą taip pager tę tesimų, išlydimas. Su juo
“nusiima” ir dalis publikos---bus?
amerikiečiai — neš jiem nePopiet Georgetoono Univer taip jau svarbu, ką darys ir ką
siteto Tautų Salėje pilna žmo. šnekės atstovai iš kitų šalių.
nių. Vieni jau užrimaustę au Sveikina Georgetowno preziden
sinėmis, kaip Jungtinėse Tauto. tas, hierarchijos atstovai, trumse, pasirengę klausyti kalbėto-,. pas /žodis k paties Pax Romajų sava kalba. Deda ausines_ir. nos pirmininko apie skirtumą
vienas amerikietis, o lotas jį su-. tarp siekimo tikros k teisingos
gėdina: na, nejaugi Bobby Ken- taikos k siektino vien išlikti,
nedy nesuprasi. Tai pagrindinė nerizikuoti žūtimi.
Po posėdžio — suėjimas jau
posėdžio atrakcija: Bobby Keni
nedy. Jaunimas sukelia jam di- “nefpraialus”, su džindžerėlu.
■ Margumėlis pasaulio — rodos,
gaus ir svarbaus ir jauno. Dr, iš suvkš 50 kraštų. Šone sto
Vygantas atidaro suvažiavimą; vi vienas rytietiško veido jau
šaukiamos tautos ir jų atstovai. nuolis nedrąsus. Prakaibinam

New Yorke Nuotr

v

Maželio.

vo kelis kartus didesnės.
Tačiau tik centnerio kito
priedas galėjo patraukti žmo
nes dirbti. Centneris galėjo pa
pildyti šiaip labai skurdžius už
darbius, kai tuo pat metu kai
nos produiiam buvo didelės.
Pvz. mano kaip ūkvedžio alga
buvo 600 rublių, o centneris, t.
y. 50 klg. ragių kaštavo 700
rub. Ypatingai buvo sunku
tiem, kurie turėjo didesnes šei
mas. Darianutoo atiygmmas
buvo labai menkas. Jis buvo
pritaikytas prie Sovietuose vei
kusių darbo normų. Viena (Me
nai skutą darbo normą kartais
galėdavo atBti per dvi tris die
nas. O duonos galėjai goti tik
pagal korteles. Bet žr kortelės
nieko negelbėjo, jei duonos ne
buvo kraatuvėse. Dėl to, kas
tik galėjo, stengėsi kepti namie.
Ypačiai kad krautuvėse gauna
ma duona buvo menkos rūšies.
Turguje iš kaimo atvežto atriš
to nelengva buvo nusipirkti,
nes kanas pakėtė atgabenti ru
sai. Krip minėjau, po karo dau
gybė karo veteranų su Seiman
buvo atgabento į Lietuvą, ir jie
viską turguose suputodavo. Supirtodavoir Mušdavo Rusijon,
kur jų gurinės bei artiuneji tik
rai badavo. Tos apyvartas dė
ka, ūkrninkri, kurie dar vertė
si privačiai, staigiai įrigįjo pini
go. Jotis tanmutojas ir jotis
dartiriakas negalėjo sudlyginti tuo meta su ūkininkais Nors
jie tarėjo temti didte py

atsčia kanadiečiui, kodėl Kėn
nedy jaunimą patraukia. Ken
nedy kalbąs kaip fmegus su
žmogum, ne kaip iš viduramžiu, lyg tas Apaštališko Sosto
delegatas šiandien, titulus vien

Po visų formalių ir neforma-

Iš Bendruomenės Tarybos posėdžių
Gegužės 25-26 dienomis Cle- kos lietuvių vienetas. Iš kitos
velande posėdžiavo naujai iš pusės turime prisipažinti, kad
rinktoji JAV LB Taryba. Stab- šis skaičius būtų nepalyginti di
desnis, jei būtų daugiau pastan
jos posėdžių momentais.
gų lietuvių masėms į bendruo
Pasveikinęs Clevelando apy menės rinkimus įtraukti. Da
linkės vardu, jos atstovas apy bar daug kur dirbta tik atbula
linkės valdybos narys R. Zors- ranka, be atsidėjimo, be širdies.
ka paprašė posėdžius pradėti Bet tai nereiškia, kad atmesti
tautos himnu. Kunigai P. Dzie- na pati idėja, kad nereikalingas
goraitis ir A. Trakiu sukalbėjo lietuvių iniciatyvos ir visuo
maldas. Keletą įvadinių pasta meninės atsakomybės skatini
bų padarė prezidiumo pirm. St. mas ir kad tai nenaudingas bū
Barzdukas. Jis sakė:
das bendruomenės organų su
darymo būtinai išvengti. Todėl
Ryšys su lietuvių mase
Savo darbą jau pradeda ket- galime tik pasidžiaugti, kad or
tirtoji taryba. Tai rodo, kad ganizacinė bendruomenės tvar
bendruomenė laikosi savo nusi ka pamažu prigyja, ir, kaip pa
statytos organizacinės tvarkos, stebėjo Darbininkas savo veda
paremtos visuotiniais apylinkė majame, geguž. 9-10, ketvirtie
se registruotų lietuvių rinki ji LB Tarybos rinkimai jau vy
mais. Tiesa, kai kam tokia ben ko daug blaivesnio bendruome
druomenės tvarka nepatinka. ninių organų reikalo ir. vaid
Bet bendruomenė jos laikosi, mens supratimo sąlygomis. To
nes tai demokratinė tvarka, ku kie rinkimai taip pat nereiškia
ria siekiama ryšio su lietuvių nė “nepabaigiamo LB organiza
mase. Tokioms pastangoms tu vimosi”, kaip kad kai kas pri
rėtume, rodos, pritarti visi, nes kaišioja, bet tai yra periodinė
tisiems turėtų rūpėti lietuvių sveikos ir gyvos organizacinės
išjudinimas ir suaktyvinimas, LB santvarkos apraiška.
reikalingas ir lietuvybei išlai Lietuvių išeivijos savivalda
kyti, ir Lietuvos laisvės kovai
Draugo vedamasis, skirtas
laimėti. Deja, to nėra. Daugiau LB Tarybos darbo pradžiai, pas
— girdime ir priekaištų: žiūrė tebėjo, kad darbas nebūsiąs
kite, esą, kokia ta bendruome lengvas, nes pati tikrovė nesan
nė negausi. Sutinkame: negau ti žavi. Pasakyta, ką visi dirban
si, ne tokia, kekia turėtų būti. tieji gerai žinom. Iš tikrųjų: J.
Bet bendruomenė savo užnuga Girniaus žodžiais, vienoj pusėj
rio neslepia ir nepavydi tiems, turim fatališką daugumą, kitoj
kurie kalba ir veikia lietuvių “negausiems ir visur tiems pa
“milijono’ ’ vardu. Nedidelis tiems našta pasidaro nepakelia
yra pusaštunto tūkstančio bal ma”, nes “visi” paverčia fan
suotojų skaičius JAV LB Tary tastine svajone pačius būtiniau
bos rinkimuose, bet taip pat ži sius uždavinius, štai kodėl ben
nome, kad tokio skaičiaus or- druomenė susiduria su dideliais
ganizaciniame savo gyvenime sunkumais derinti atskira ir
neturi nė vienas kitas Ameri(nukelta į 5 psl.)

Tuo tarpu Priekulės ir Lapynų
ūkiuose kūlė dar visą balandžio
mėn. Mūsų darbininkai galėjo
atsikvėpti ir savo uždirbtus grū
dus sudoroti. Aš pats taip pat
bebadavau, nes krip ūkvedys
turėjau savo žinioje pašarų ke
letą sandėliukų ir dar pieno bei
jo produktų kontrolę. Gyvulinkystės darbuotojai visi vogda
vo, kiek sugebėdami, todėl nie
kas nematydavo, kai aš kokią
toną k(xicentruotų pašarų ar
grūdų bei kitų prodcriEtų pasuk
davau į šalį. O parduoti buvo
labai lei^va, nes visi miesto gy
ventoju, darbomkri ir tarnau
tojai, laikė karves, kiaules ir
paukščius. Volėm buvo reika
lingas pašaras. Turėjau keletą
nuošaliai gyvenančių agentų.
Slaptai jiem nunešdavome, ir
jie viricą priimdavo. Išgudrėjome maišus sukrauti tarp mal
kų sunkvežimiuose. Nuvežę vis
ką išversdavome net vidury die
nos. Niekas ir neįtardavo, nes
malkas visi gabenosi, iš kur tik
griėdamL
Sunku bepavrizduoti, kokios
funkcijos buvo tada ūkvedžio.
Formaliai jis buvo atsakinga
už viską — tr už derlių, ir už
S-4 tartas daugiau negu dieną. pieno primelžimą, ir už prie
>▼—U-<f—•
J « e a•—
G3FDI1* CmbDimS)kI| auglį ir už tisų darbų įvykdy
tarėjom užtenkonai. Mano lai mą pagal pianą, h* už darbinin
mė, tarp lauko darbininkų buvo kų aprūpiriiną ir tt Jo žinio
tik viena ukrainiečių šeima. je — visa gamybA Be jo rieBet su ja dirbome sutarttaui, ir kas nieko negali iš ūkto gauti.
MteVISų UUUUVV. JMB uMUge* Bet ji tikrųjų gauti norėjo dau-

liavas valdžia natūra, sumokėti
mokesčius, atlikti privalomus
darbus — mišką vežti, kelius
taisyti ir kt, bet jiem iš ūkio
likdavo vistiek daigiau nei tar
nautojui ar darbininkui iš al
gos. Kas galėjo laikytis ūkiuo
se į valdžios apmokamus dar
bus nėjo. O ir tuos darbus pa
čius geruosius darbus, kur ga
lima buvo dar nukombinuoti
sau, išsiskirstė daugiausia rusa
— prie gyvulių šėrimo, prie
pieno išvežimo ir tt J laukų
darbus eiti rites nenorėjo.!
Ir žiema buvo bloga.
Visą
sausio mėnesį lijo ar Mjo. Kutiamąvias mašinas B vienos vie
tos į kitą pervilkdavom dviem
traktoriais. Bet po to kėliu ir
nemėgink pajudėti
arkliais.
Grūdus į sandėlį vežėm, sukin
kę 4 ar 6 arkEus. Ir Iri nega
lima buvo krauti į vežhną dau
giau kaip 500-600 Mg.
Tokia padėtis buvo ne tik
mtaų sovehoze, bet visoj Lie
tuvoje. Beveik gailėjaus pndęs
| tazybinį ūkį. Bet riebuvu krip
pabėgti. Elniausi kombinuoti.
Slaptai mokėjau darbiritem
už nakties kūlimą grūdais. To
kiu darbu naktim prikuldavom

me tftMmą apie kovo 06004*

lių apsipažtaimų, suvažiavimas
kibo nmton darban. Atstovai ir
dalyviai pasiskirstė į būrelius,
pagal susidomėjimą viena ar kito tema -4 ekumeninis judėjimas, studentų bendradarbiavimas ir pan. kr visą savaitę pasurinktąja tema kalbėjosi, nag
rinėjo, diskutavo, bendrosios
suvažiavimo temos
šviesoje:
“Krikščionybė keitimosi amžiu
je”. Kasmet suvažiavimui pasi
renkama nauja pagrindinė te
ma. pav. “Tarptautinė sąmonė”
(1960), “Universiteto užduotis
visuomeniniam gyveni me”
(1962). Vakarais paskaitos iški
lesnių katalikų asmenybių. Dr.
Vygantas aiškina, kad daugiau
sia pasiekiama būreliuose, ne
tų iškiliųjų paskaitų klausant
(nukelta |4pstj

fte.

Pradedant nuo rajono val
džios ir baigiant pačia ministe
rija. Rajono žemės ūkio sky
riaus viršininkas — pirmiausia.
Bet prie jo yra dar vyr. agro
nomas ir vyr. veterinarijos gy
dytojas, zootechnikas, skyriaus
vedėjas, eilė mažesnių instruk
torių, inspektorių h* kt. Toliau
— “tarybinių ūkių trestas” —
vėl tie patys titulai plūs dar po
litiniai darbuotojai ir buhalteri
ja. Dar aukščiau — ministeri
ja ir jos įvairios valdybos su
savo vyriausiais agronomais, vy
riausiais gydytojais, vyriausiais
zootechnikais ir tt. Jie visi —
miestų gyventojai. Iš algos gali
pragyventi normaliai vieną die
ną. Taigi dvidešimt devyniom
kiekvienas turi susikombinuoti.
Todėl diena iš dienos tų svečių
netrūkdavo. Vieni nebaigdavo
kontroliuoti ir jau pradėdavo
kiti. Ne tik mes, bet ir gyvu
liai su tom kontrolėm apsipra
to. Karvės visai nesikeldavo ir
rainiai toliau atrajodavo, kai
būrys kontrolierių eidavo per
tvartus. Kiaulės būdavo ner
vingesnės. Gal dėl to, kad po
kiekvieno vizito pora jų drau
gių gaudavo mirti. Vizitatoriai
oficialiai prieš darbininkus bū
davo labai griežti. Kabmdavosi
prie kiekvieno niekniekio. Pri
sirašydavo trūkumų pilnus blok
notus. (kušindavo viską pra
neštą aukščiau, parduosią prokurorte.

(Bus daugiau)

MtiMotitaas ir aaririna. oa neatsivežėm kitrirtų vaistų. Jo
putojančiai širdžiai reikrimgas tonfinstakau.
a

Pirmo# moteris, kuriai pasi
sekė aplankyti džiunglių indė
nus, sta kelionę baigė lovoje

Kur ieškoti'ptiffdtaų kaip pa-

mus šūdo> tat ir gąsdini tau
kinius teta*. Su džtaęna
iiseHrinuitu aušrą kuri mus išvadavo to teisios nnktin*.

(atkelta ii 3 pd.)

šįmet betgi pakviesta iškiliųjų
daugiau kaip tik todėl,
kad
amerikiečių publikos, valdžios,
hierarchijos, ir studentų dėme
sys būtų lengviau pagautas. Kai
specialiai atvažiuoja Olandijos
kardinolas Atfrik ar ir vietinis,
bet populiarus Notre Daine
prezidentas Herinug, tai
su
važiavimas “svarėja”. Amerikie
čiai šiaip jau menki tarptauti
ninkai, jų ir šiame suvažiavi
me mažiau, negu studentų iš
kai kurių kitų kraštų. Ir kana
diečių tik vienas ar du. Suva
žiavimą rėmė patsai valstybės
departamentas, bet eilinio, kad
ir apsišvietusio amerikiečio ki
tų tautų santykiavimas nelabai
tedomina. Tai buvo galima ma
tyti ir Pax Romanas šia proga
suorganizuotame “baigusiųjų”
‘ ‘sendraugių’ ’ pasitarime. Ne
nuostabu, kad kituose kraštuo
se nevisada ir amerikiečiams
palankios nuotaikos — štai iš
Pietų Amerikos kai kurie stu
dentai atsisakė priimti valsty
bės departamento paramą šian
pačian suvažiavimai atvykti.
Pax Romanos suvažiavimuo
se jau tradiciją kad mišįęs tai
komos vidury dienos. 'Įspūdin
gas visų dalyvavimas liturgijoje. Dalyvavimą paskatina jau
tai, kad altorius pastatomas vidury salės, kunigas veidu į
žmones. Georgetowne, kur aps
tu koplyčių, suvažiavime pa
sirinkta mišias aukoti darbų sa-

skambinti visos valandos Oopino ir Debussy.. Kad vakaras
pavyko, tai didele dalimi
A.
Barzduko nuopetaas.
Šalia pianistės ttiovakės, va
karas buvo pynė vien tauti
nių šokių ir damų: Philadelphijos ukrainiečių šokėjų grupė;
B. Brazausko Baltimorės tauti
nių šokių grupė; latvaičių septe
tas su kanklėmis ir solo E. Jurgėlaitė.

Visą programą publika pri
ėmė su dideliu entuziazmu ir
aplodismentais. Ypač rodėsi pa
tikę tie šokiai, kurie smarkiai
dinamiški — ukrainiečių vyrų
šuoliavimai ir mūsų Jonkelis,,
Lenciūgėlis, Malūnas. Progra
mos atskirus punktus apjungė
Ingrida Stasaitė su trumpais
įvadėliais, paaiškinimais. TRi
jai publika spontaniškai supto
jo — puošniai mergaitei puoš
niuose tautiniuose drabužiuose
O gale programos, į jos kvie
timą aplankyti kada nors laisvas
egzilų tėvynes, atsiliepta atsis
tojimu. Po vakaro ir dargi kitą

dieną ne vienas studentas, “egrilą” atpažinęs, prieidavo pagirti, kad vakaras labai patikęs.
OrgMirrarija ir rinkimai

Pasibaigus studijinei savaitei,
dalis suvažiavimo dalyvių išsidtette. «to W
itsiteims

vaBarime meta atstotai ft vtoų
&ih| sptete dr.
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tarpcsuuiMs vmyryues
Iš
buvęs pfrmininiai jau penkeris
dėl vadovybių apspręstų.

metas tetektas
Pfl|tetae
1969, Lisabonoj 1988 k jfotavideo 1982) jis betgi jaučiasi
jau savo duoklę atidavęs.

Reikia viltis, kad šitame tarptauttatee forume ir ateityje
neliesime be stipraus balso ir
atstovų.
AX

Laiškai redakcijai

(atkelta ii 2 psl.)
fed šen. Gokhvaterio respublikonų platforma šįmet yra nusistafiusi prieš tolimesnį emigrantų įsileidimą į Ameriką, išskyrus šeimų sujungimą.
Nepamirškite, kad jūs kaip ir aš,
esame tik emigracijos dėka Msidūrę Amerikoje, ir neturėtuDiskusijų būreliuose ir viso me užkirsti kelią į Ameriką dar
se suvažiavimo funkcijose daly po laisvą pasaulį išsklaidytiems
vavo keli studentų ateitininkų lietuviams. Svarbiausia
yra,
atstovai: Boguta, Norvilas iš kad toks nusistatymas
prieš
Chicagos, Umbrazaitė iš New emigraciją atžvelgia (išreiškia?)
Yorko, R. Sužiedėlis iš Brockto- stiprų nusistatymą prieš emi
no. “Sendraugių” pasitarime da grantus tarp kai kurių
šen.
lyvavo dr. Keblys su žmona iš Goldwaterio šalininkų, ypač iš
Detroito ir Dėdinienė iš Pitts- pietinių ir vidurinių valstijų.
burgo. Savaitgaliui dar atvažia Tam reikalui ir gub. Romney
vo studentai Naujokaitis
iš savo kalboje paminėjo ‘‘The
New Yorko, Idzelis, Brazaus Know Nothing” partiją, kuri
kas iš Ctevelando, atlydėję Ing prieš šimtą metų pasižymėjo sa
ridą Stasaitę, kuri buvo specia vo žiauriu persekiojimu svetim
liai “importuota” egzilų vakare šalių, ir kurios dvasia vėl at
dalyvauti.
gyja.
Taip pat ff šen. Goldwaterio
Eęzite šoka ir dainuoja
Egzilų vakaro idėja ir pla pasisakymai užsienio politikoje
kelia gitais klausimus apie tik
navimas
žinia, ne kieno kito, kaip Pax rą jo nusistatymą. Jis kalba
Ronumos pirmininko, o vakaro apie padidinimą kovos prieš
rengimo rūpestis Washingtone komunizmą bet ir kartu nori
atiteko arch. Arvydui Barzdu- ramažinti karines išlaidas Sttokui. Rūpestis nemažas—iš tau kiame nesutarime dvelkia izotybių pristatytų “gabalų”
vis liacKMūzmo dvasią kuri yra jau
ką surikiuoti į vientisą ir ba seniai prie kiekvieno Amerikos
štotas.
lansuotą programą Teko patir uRra-kmservataiaus
ti, Įtiek iškalbos reikėję, kad Atsiminkite šen. Taflo norą Aslovake pianistė sutiktų
ne- meriką atitraukti iš pasaulio

šen. GoJdwaterio pasaulėžiūros
įtapėją
Jūsų beveft atviras Bernas
už šen. Goįcfcratefį parodo Setuvių tipišką naivumą politinėje arenoje. Mūsų raUMtaoštaš
siekis poetikoje tūrėtų būŽLUetavos ištesvtataio tava, karią
turime išsaugoti nuo sutepimo
ir pralafanėjuno. Mes esame ma
žuma ir kaipo matoma- stekąda negalime patekti į pralaimė
tojų pusę, nes mūsų įtakai tai
būtų mirtis. Nežiūrint kaip pa
trauktus jums yra šen. Gokhvateris, jo galimybė laimėti yra
maža. Prez. Johnsonas yra vi
durinio kelio pietietis. Krašte
dar vyrauja didelė simpatija
nurustai preadentai
Kennedžhn ir svarbiausia, kad didelė
dalis respublikonų šiandien ruo
šiasi balsuoti už Jobnsoną, ar
ba visai nebalsuoti. lietuvių
spaudos ir vadų entazaatiškas
pasisakymas už šen. Gokhvaterio kandidatūrą ga& sukelti ati
tinkamą atsffiepimą mūsų rei
kalams iš demokratų ir 1968
m. respublikonų partijos kan
didato; jų atsiliepimas žinoma

Bfėrę taros, dar tartą pati*
matome su mūsų indėnais an
troje opės pusėje. Dabar kiek
vienas gavo daktaro konsultaci
ją ir tinkamus antibiotikas. Po
trumpos maldos, pavesdami li
gonius Viešpaties globai, pradedamą antrą ioMteote ętap^-—

tote ągrMęvink.
teida jie totlę Ir buvo 0 jto yra švelnaus
Mte tamės, batengi, nes be
globos, vargšai. Slepiasi
nflįlra Ritamoje, kad išvengtų
atetetb žmogaus medfioklės.
Xto$|ą tol jiems padarytą Uo
gą, tet myli sate geradarius ir
prie jų prisiriša.
finatoe vėl eilute. Vienas po
kito- Ttfūa, rasftauęę. Vis tos
pėČtos tankios Ir tamstos džiung-

šaukti tetarą S džtangtių? Ak,
kad galėčiau nueiti į ligoninę
to miesto, iš kurto išvažiavome.
Ten rasčiau visko, ko man rtokatinga. Bet ką kalbėti, kad nė
ra'galimybės nei taHko nei te
legramos pasiųsti

Ligonis bevefc nieko negali
valgyti. Aš teturiu supelėjusios
duonos gabalą ir konservų. TYošĮmfift kankinamas vis geria van
denį kurį jam atnešu, pasėmosi 8 upelio. Indėnai apsupa tė
vą švelnia meile, paaukodatni
jam retą ir brangų bananą.
Dešimts dienų praslinko- Li
gonio sveikata dar pablogėjo.
Aš gi nesiliaunu pagalbon vi
sus mūsų šventus
globėjus
šaukti. Jeigu dm* ilgiau čia pa
siliksime, mūsų padėtis pasida
rys be jokios išeities. Nutarėm
grįžti į Guajara-Mirim bet ko
kia kaina. Upelyje nėra pakan
kamai vandens, kad būtų gali
ma kktuoti. Suradome jauną
vyrą, kuris sutiko laivą stumti.
Aš taip pat noriu jam padėti
ir prižiūrėti ligonį. Tėvas ma
ne atkalbinėja dėl žuvų, vadi
namų “raie”. Jų pelekai apšar
vuoti lyg adatomis. Jais sužeis
tas žmogus patiria tokį skaus
mą, kad nebegali vaikščioti.

ta, ter saulės yptMuttąj šau
kte apšviečia,
ftaųtakomai
grtefoę ta^voe drtgW Skraidė
Anksti rytą nuvedam ligonį
tarp ĮjMęBų nMcsfiimfiami mū
ra itetate Mite ano teko aukš- 4 laivelį, paguldome. Laiveli
stumia jaunas ir energingas
žmogus. Aš
ta pačia krypti
mi joju arkliu. Eiti pėsčia bi
jau, nes gabu netekti jėgų- Du

teitoji lakyte Ttoęi, ktoteienas
gįtil pteteliti sali gyvenamus

Rūre Roberto, vadinamas
^tetėnų tovu”,
Padre Medico
~

Jau dūrite B medžio muzStos’iBstnMnentas, kad ptiinfr*fltiotų svefite Vakarai atėjus,
šoka ir dainuoja.
Jų šokiai ir dainos visiškai
tarinio stiliaus. Moterys nešo
ka, bet dainuoja atskirai. Jų
dainos švelnesnės ir labiau panašios į žmogiškus balsus
Rytojaus dieną — didelė puo
ta. Praeitą naktį buvo sėkmin
ga medžioklė: užmušė vieną au
tą ir du pacas (džiunglių žvė
rys). Prieš valgydami, pe atlieką stabmeldiškas apeigas. Atsisėdę aplink mėsos gabalus, verkte, šaukia, dejuoja. Taip jie
n leidžia, kad dangian nebomirsml

tų šeimoje. Sufinojome, kad ir
šioje indėnų kiltyje daug išmi
rė. Alkio priversti, jie atkasė ir
suvalgė keletą mnnirėtių. Mums
fHTOGe J1Į IUKHB CR10MS.

mums bus nepatenkąs.
Padre Roberto priverstos su
rcasn pazrareu, «n HBtsvių groti į Guajara-Mirim. Parstaspauda — Darbtatakas, Dran da seminaristą, teis arginėja.
gas, Dirva, Naujienos ir kiti^
bendrai štomfe dienomis ema
sensacijų kritu. Vieton gitas

‘Džiunglės tokios tankios. Me
džio šakos ir lianos susiviję.
Drasko veidą ir drabužius. Pri
siartinus prie upelio, norta pa
girdyti savo arklį. Jis manęs
nepatarta ir pasipurtęs nume
ta j vandenį. Visa šlapia ir pur
vina. Turiu pasikeisti drabužius.
Užlipusi vėl ant arklio, laikausi
labai atsmgiaL
Prieš išsiskirdami buvome susitarę gyvi ar mirę susitikti pu
siaukelėj, ty., pas Urumborū in
dėnus. Po trijų valandų kelio
nės jau ir mūsų susitikimo vie
ta- Skubiai bėgu prie upės. Die
vas žino, ar tėvas dar gyvas.
Laukiu su baime plakančia Šir
dimi, klausinėju fia žvejojančius indėnus, ar nematė lata
bo su ligoniu? Šie atsakė, kad
nieko panašaus nėra matę,

Po valandos pasirodė laive
lis. Tėvas gyvas. Ačiū Dievui!
Koks džiaugtais! Jis visas šla
pias. Latvelis buvo keletą kar
tų apvirtęs, ir ligonis buvo pri
verstas pasimaudyti. Vanduo
atgaivino jėgas. Pats vienas ga
lėjo išlipti iš laivelio ir prie
mūsų pririartinti

Jei norite siųsti pačių parinktus daiktus kaip
dovanas į Lietuvą, arba užsakyti prekes, gaminamas
U.S.S.R. (kaip pav. automobilius, dviračius, siuva
mas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną iš seniausiai
veikiančių ir patikimiausių firmų, turinčią

3 0 METŲ PATYRIMĄ
Atvykite arba rašykite mūsų centrinei įstaigai
arba kuriam nors skyriai didesniame mieste.

VYRIAUSIA (STAIGA
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walntit Street
Phiiadelphia, Pa., 19106

M08Ų SKYRIAI:
UPTOWJ< BRANCH,
PhUa<WpliiA, Pa.
632 Weat Chrard Avė.
WAhrat 5-8878

NEW YORK, N. Y.
48% E. 7th Street,
New Yorlc 3, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
346 Third Avenue,
Pittsburgh 22, Pa.
GRant 1-3712
NEVVARK. N. J.
263 Market Street,
tfewark2,N. J.
MArket 3-1968

BALTIMORE, MD.
3206 Eastern Avenue,
Baltinote 24, Md.
DI2-2374

TRENTON, N. J.
730 Uberty Street,
Treaton, N. J.
LY 9*163

DETROIT, MICH.
6446 Mfchigaii Avė.,
Detrait 10, Mfch.
TAsfamoo 5-7560

BOSTON, MASS.
390 West Broadvay,
So. Boston 27, Mass.
ANdreur 8-8764
CLEVELAND, ORIO
7023 Superior Avė.,
Cleveland 3, OMo
UTah 1-0807
ROCHESTER, N. T.
683 Hudstm Avė.,
Rochester 21, N. T.
BAker 5-5923

EUZABETH, N. 3.
943E&niheth Avenue,
EMzabeth, N. J.
EL 4-7608
MIAMI, FLA.
2755 Btoeayne Blvd.,
Miami 37, Fla.
9-8712

LOS ANGELES, CAUF.
3216 Sunset Blvd.,
Los Angeles 26, CaBf.
NO 5-9887

MHX.VIXX£, N. J.
1701W. Malu Street,
Milhrflle,N. J.
TeL 825-1609

SAN FRANCISCO, CALIF.
1236 — 9th Avenue,
San Francisco 22, Calif.
OV1-4229

OMAHA, NEB.
5524 So. 32nd Street,
Omaha 7, Neb.
TeL 731-8577

Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame Capt .Cod - Osterville
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

AUDRONE
87 Easf Bay R<L Orfervtie Cape Cod Mass. 02655
Tel. (Area6l7) 428-8425
VUa Audronė yra apsupta Adtlio palo, toriu ir k. dekoratyvinio

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
yra psiiraolf sero sveCbms Mtetai te prhuiisi poilsiui sąlygas.
Vasarviete atidaryta auo barikte M d.
rūpėjo 7 d. L'lsekymat

OSTERVILU MANOft. Ine.

w«ūt my ata rarramute cap« coū^ mam.

Į

Lietuvos y/Sę stovykla
Ms Pakuroje, ano rugpjūčio 6

-j
gonti* Uetavtoe. Jie laikos to
papročio ir istorijoje. Kair tik
ęstoMko 9toga ir garas oras, f
suguža iš plačios apytiskės tiek
pas tėvus marijeoos į Ttemp-

katto Pratodė^mo seserų sody iškentė^Me*; velsiečių kacetuose
tam- £ Yla. G kryžių projekta
vo net Montrealio architektas
V. Žabas (ornamentika — tuL

bą Pirtnam, Conn.
Liepos 26 d. — šv. Onos die
ną — esant gražiam orui, iš
New Ehgland ir New Yorko
apylinkių per du tūkstančius tie
tuvių suvažiavo autmnobdiais ir
autobusais į Putnam seselių sodybą atsigauti tyru oru, dalyvauti iškilmingose pamaldose,
kurios dėl žmonių gausumo laikomos lauke, pasidžiaugti parengta ir puikiai stovyklos mer
gaičių atlikta meno programa
ir, tėvynės ilgesio vedini, pa
matyti daugybę brolių lietuvių
ir pabuvoti jų tarpe.
Tikri šv. Onos atlaidai Alvi
te. Sumai pakviestas iš New
Britam svečias tam. B. Gauronskis. Pamokslą drožia net iš

ptų vainikas, kurio centre kruafiksas). Padirbdino gi meistras J. Andrijauto^s- Tačiau vieton atlaiduose įprastinu jnišparų čia buvo tik palaiminimas
’švenčiantou Sakramentu, kurį
atliko risur dalyvaująs preL P.
Net nr atlaiduose įprastos ma
tyti karabekiinkų būdos čia bu
vo pakeistos seselių rėmėjų pa
rengtais stalais iš įvairių lietu
vių kolonijų: Brockton, Lawrence, Worcester, šv. Kazimie
ro par., Worcester Aušros Var
tų par., Waterbury, kuriose pa
siūla įvairių užkandžių, dovanų

ib 22. Į stovyklą kviečiami ne
bk vyčių, bet ir visų lietuvių
vaikai nuo 8 ikų 16 metų am
žiaus. Informacijos
reikalais
kreiptis: Juozas
Kazlauskas,
1€183 Trinky, Detroit 19, tet
KSmvood 5-8455.
Bernardą sės. M. Confią
M. Jurgita ir R. Zdanytė. Pnį-Į
nešėja — J. Garsytė. Įdomią|
kad programa dedikuota
t?
Marijošiento. Mat ji buvo
eilę metų Putnam mergaiSt *
stoNyktes menmės programos
vadovė.

Pradžioje, suėjusi visa šbr*
tinė stovyklautojų ir pasveiki
nusi pub&ką, lengvesnius tau
tinius šokius užleidžia mažo
sioms: Aš pasėjau linelius, Au
dėjėlė, Voveraitė, Kalvelis, o po
to perima didžiųjų grupė ir pa
šoka su judesio lengvumu k
meniniu įsijautimu: Malūną
Lenciūgėlį,
šustą, Pavasario
dainą, Vainikėlį.
Masiniu visų šokėjų susiburimu inscenizuojamos partizanų
damos su didele rimtimi ir ati
tinkama nuotaika:
Neliūdėta
broli, Stoviu aš parimus, Veltui
lauks motulė. Užbaigai visos šo
kėjos kartu perkelia mus Lie
tuvon, grįžtančius iš įvairių ša
lių ir paveda Šiluvos Marijai
plastiniu judesiu sugieda: Mari
ją Marija.
E patiekto sprogramos gali
ma numanyti, kiek įdėjo dar
bo ir aukos tiek seselės, tiek
jų padėjėjos, kad iš įvairaus
tiek amžiumi, tiek išsilavinimu,
tiek kalbos mokėjimu stovyk
lautojų būrio būtų galima išgau
ti taip gražiai ir sklandžiai pa
rengtą meninę programą
Seselės labai dėkmgos vi
siem atsilantausiem svečiam,
rėmėjam, talkininkam ir auko
tojam, ypač prel. J. Balkūnui
už pažadą didesnės statybai au
kos. O svečiai iš savo pusės dar
daugiau dėkingi seselėms, kurios'*ėnuiEtamai darbuojasi ne
tik Bažnyčios, bet ir lietuviškos

Bridgeport, Conn. — Klebonui kun. J.V. Kazlauskui atsisataus eiti klebono pareigas, tai
parapijos administratorium iki
šiol buvo vikaras kun. Juškevi
čius.
Šiomis dienomis vysk. Walter W. Curtis pranešė, kad jis
šv. Jurgio lietuvių parapijos tae
bonu paskyrė kun. Praną J.
Pranckų, šv. Ambraso parapi
jos vikarą kuris perims klebo
no pareigas rugpjūčio 8 d.
Šv. Jurgio lietuvių parapija
yra gerame stovyje — dvasi
niai ir finansiniai. Tai garbė bu
vusiam klebonui kun. J. Kaz
lauskui, kuris labai sumaniai ve
dė parapijos reikalus.
Kun. Pnuias j. Pranokus gi
męs Lawrence, Mass., užaugęs
Nėw Britain, Conn., ir ten už
baigė šv. Juozapo parapijinę
kun.
PRANOKUS
mokyklą. Po to įstojo į Marianapolio kolegiją
Thompson,
Conn., ir TT Marijonų semina
riją Hinsdale, II i. Teologijos
mokslus baigė St. Procopius se
(atkeltais 3psl)
minarijoj ir St Mary’s seminari
joj, Baltimore, Md.
bendra. Atskiriems uždaviniam
Kunigu įšvęstas 1945 metais turim organizacijas, o lietuvy
gruodžio 22, šv. Juozapo kated bė yra vieną tad taip pat viena
roje, Hartford, Conn.
ir tautinė lietuvių bendruome
Vikaru buvo švč. Trejybės nė. Bendriesiems uždaviniams
lietuvių parapijoj Hartforde; jau reikia visų jėgų ir talkos.
šv. Juozapo lietavių parapijoj, Todėl bendra turėtų būti svar
Waterbury; šv. Jurgio lietuvių biau už atskira. Turėtume mo
parapijoj ir šv. Ambraso para kytis iš sėtosios mūsų išeivijos
pijoj Bridgeporte.
nelaimės: “Senosios išeivių or
Sveikiname kun. Praną J. ganizacijos daug nuveikė savo
Pranckų ir linkime Dievo palai atskiruose baruose, bet kas pri
mos naujose pareigose.
klausė visai bendruomenei, tas
buvo palikta tik atsitiktinei ini
ciatyvai” (J. Girnius), štai ko
New Haven* Conn. dėl negalime nepritarti Dirvos
Lietuvių diena, rengta S.L.A. vedamojo siūlymui LB daryti
ketvirtosios apskrities,
buvo lietuvių išeivijos savivaldą ku
rugpiūčio 2 Belleview Grove riai pavedami bemfaieji šios iš
paike, Waterbury, Conn. Prog eivijos švietimo, kultūros, socia
ramoje pasirodė “Vijurko” tau liniai ir ekonominiai reikalai.
tinių šokių grupė, vadovaujama Šia linkme pirmieji žingsniai
jau žengti, bet iki norimų re
Linos Mikalavičiūtės.
Tautinių štotių grupė dalyva zultatų dar labai toli. Čia savo
vo praeitris metais antrojoje įnašu turės dėtis ir naujoji LB
JAV ir Kanados lietuvių tauti Tarybą
nių šokių šventėje, šiemet ma Tacp galimo ir negalimo
žiai pasirodė Bridgeporte, ConLinkstame veikti individua
necticut, dabar rengiasi daly liai Dėl to mūsų visuomenė be
vauti lietimų dienoje pasauli galo diferencijuota ir jos vei
nėje parodoje.
kla puhrerizuoCa. Idealu būtų vi-

tebut

px.

są šią veiklą apjungti ir derin
ti, nes taupytus jėgos ir lėšos.
Tai būtų bendruomenės uždavi
nys. Bet ar visi esamomis sąly
gomis sutiks su jos autoritetu?
Antra, ar ji jau pajėgi tai vyk
dyti? ir vis dėlto, kai PLB val
dybos tarpininkavimu buvo su
tarta politinių mūsų veiksnių
vienybė, atsikvėpėm lengviau.
Vienas slogutis praeina. Tad ar
nederėtų šias pastangas pratęs
ti ir praplėsti? E kitos pusės
nereikėtų iš bendruomenės rei
kalauti to, ko ji negali duoti.
Antai girdime, esą bendruome
nė smukdanti kultūrinį lygį,
tad būtų net geriau, jei jos vi
sai nebūtų. Bet kas yra tas 'kul
tūrins lygis? žinome, kad ben
druomenė surengė net simfoni
nės lietuvių muzikos koncertą,
kad ji skelbė eilę konkursų ir
skyrė premijų, vykdė dainų ir
šokių Šventes. Svarbiausia gi
jai rūpi sudaryti kultūrinio lie
tuvių gyvenimo užnugarį ir at
ramą. Apimdama mases, ji ne
gali B visų lietuvių reikalauti
pvz. filosofijos daktarų lygio ar
versti juos rašyti taip, kaip kad
rašo kai kurie mūsų poetai —
be jokių skiriamųjų ženklų.
Tokio lygio kvailystei ji visuo
met bus svetima. Vadinas, ati
duotam kiekvienam tai, kas
kam priklauso, $r j LB težiūrė
tam kaip į pastangas suorgani
zuoti prigimtinę lietuvių bend
ruomenę tauriniams jos uždavi-

Liepos 5 iš JAV grįžęs Vasario 16 gimnazijos direktorius
kun. Br. Liubinas buvo sutik
tas mokinių, pasveikintas inspektoriaus dail A Krivicko. Di
rektorius pasisakė esąs labai pa
tenkintas kelionės rezultatais.
Pasakodamas savo įspūdžius
kun. Br. Liubinas ypač iškėlė
•gimnazijos rėmėjų būrelio vaid
menį. Jei ne tie būreliai, tai
gimnazija negalėtų išsilaikyti.
Vietoje vieno nuvargusio, vi
suomet atsiranda naujas.
Toliau ypatingai pažymėjo
Btofo vaidmenį tiek aplamai re
miant gimnaziją, tiek talkinin
kaujant jo kelionėm. Balfas per
eilę metų yra rėmęs maistu. Ir
neseniai Balio centro valdybos
posėdyje gimnazijos maistui pa
skirta 3,060 dol. Jei ne Balfas
ir jo reikalų vedėjas kun. L.
Jankus, gimnazijos direktorius
nebūtų galėjęs išvystyti gyvos

Ką- pasakojo iš JAV grįžęs Va
torto 16 ginui. dir. kun. B.
Liubina*.

tuvių kolonijas'. Baito centrui
rekomendavus savo skyriams,
iš jų susilaukta realios paramos.
Be to, kun. L. Jankaus pažinčių
bei įtakos dėka, buvo rasta ga
limybė apsilankyti pas Bostono
kardinolą R. Cushingą. Kardi
nolas labai domėjosi Vasario
16 gimnazija ir išrašė 5,00 0
dol. čekį; pažadėjo paremti ir
ateity.

Nuoširdžios paramos kun. B.
Ilubinas susilaukęs iš lietuviš
kų parapijų klebonų ir kitų ku
nigų. Jie jam suteikę pastogę,
maistą, moralinę paramą. Ne
menku talkininku buvusi ir Lie
tuvių Bendruomenė — PLB
Valdyba, JAV ir Kanados kraš
tų valdybos apygardos, apylin
kės, paskiri veikėjai. Efektin
gai rėmė lietuviški laikraščiai
ir radijo valandėlės.
Spauda
skelbė mokinių ir mokytojų
straipsnius, dėjo nuotraukas.
Kun. Br. Liubino straipsnius
paskelbė Draugas, Darbininkas,

pareigas einąs J. Audėnas, Alto
pirm. L. šimutis, Kanados LB
krašto valdybos pirm. dr. P. Lu
koševičius, Fasko pirm. J. Nasvytis ir kt., taip pat gautas
sveikinimas iš Australijos —se
siją prisiminė ir jai sėkmingo
darbo palinkėjo lietuvių spor
tininkų išvykos vadovas L.B
Tarybos narys V. Adamkavičius bei patys sportininkai
tMHMt prSCKTl
Laikinojo prezidiumo pakvie
timu — pirmininkauti vyriau
sieji amžiumi dr. S. B&is ir
V. Sidzikauskas. sekretoriauti
jauniausiasis amžiumi stud. T.
Leonas. Sudarytos trys komisi
jos — mandatų: V. Dflis,
K
Jcnušką P. Balčiūnas, nomina
cijų: K. Bobelis, P. Kisielius, L.
Kriaučeliūnas, V. Sidzikauskas,
_____
A Razma, P. Vileišis, nutariatidaato vyMt V. Brizgyą Lies mų: A Klimas, E. Arminienė,
turto tolini J. Rajeckas, ge- T. Biinstrubas, Br. Nainys, Br
aeranotol Mtotoa J. Budrys ir
dr. P. IMvaribą Vttbe pirm.

Dirva, Tėviškės Žiburiai, Nepr.
Lietuva. Radijo valandėlėse te
ko kalbėti 17 kartų. Dar buvo
daug kitų talkininkų —organi
zacijų ir atskirų asmenų, bet
nelengva visus išvardinti. Jei
bus įmanoma visų pavardės bei
surinktos aukos.bus paskelbtos
specialiam pranešime.
Buvo užmegzti ryšiai su as
menimis, kurie tebedirba gim
nazijos labui. Visuomenės susi
rinkimuose aiškinta apie gim
naziją, atsakinėta į priekaištus.
Aukos buvo renkamos ir bažny
čiose, sutikus parapijų klebo
nams. Kun. Br. Liubinas su dė
kingumu nurodė šešias tokias
parapijas: Brooklyne — Apreiš
kimo, Brocktone — šv. Kazimie
ro, Clevelande —- šv. Jurgio,

Detroite — šv. Antano, Hamil
tone — Aušros Vartų, Toronte
— Prisikėlimo.
Per 2 su puse mėnesio kun.
Br. Ilubinas aplankė apie 30
didesnių kolonijų JAV ir Kana
doje. Dėl nuotolių bei laiko sto
kos buvo aplenkta Kalifornija,
tačiau iš Los Angeles buvo gau
ta vajaus metu surinktos gim
nazijai skirtos aukos.
Bendri vajaus rezultatai labai
*geri! Atsivežta apie 20,000 dol.
gi atskirose vietose įsteigti spe
cialūs vajaus komitetai, kurie
vasarai pasibaigus, pradės ener
gingą lėšų telkimo akciją. Rei
kalinga iš viso surinkti bent
50,000 dol.
Direktorius įsitikinęs, kad li
gi žiemos naujasis pastatas bus
"baigtas. Rėmėjams priklauso
padėka ir prašymas
pala įkyti Vasario 16 gimnaziją ir to
liau kaip vieną iš gyvųjų lietu
vybės židinių.
V. A.

skyriaus valdyba birželio mėn.
pasiuntė per 200 atsišaukimų,
prašydama sumokėti nario mo
kestį po vieną dol už 1964
metus, iki šiai dienai yra gau
ta tik 109 dol
Balto nariu būti ar nebūti
yra kiekvieno laisvas apsi
sprendimas. Tačiau ir tuos vi
sus, kurie nenorėtų būtį Balio
nariais, matomai prašytume su
grąžinti atsakymą.
Dėl vietos stokos mes nega
lime paskelbti visų tų, kurie
jau yra sumokėję. Jei kas iš
narių domėtųsi galėtų
kiek
vienu metu peržiūrėtį pas mus
esamus sąrašus. Galim pasaky
ti tik tiek, kad iš biznierių ir
profesijonalų mažiausias nuo
šimti tėra atsiliepę. Daugelis
jų yra išvykę atostogų. Mes
tikime, kad jie, grįžę iš atosto
gų, duos teigiamą atsakymą
—Buvo ir tokių, kurie prisiun
tė daugiau, kaip kad jų šeimo
se yra suaugusių narių. Pavyz
džiui, po 5 dol prisiuntė inž.
J. Augustinaričns, K Gelažis,

— Lietuvių diena Jungtinių
Amerikos Valstybių (federaliniame) paviljone bus rugpiūčio
24, tuoj po bendros lietuvių
dienos pasaulinėje parodoje.
Programoj dainuos keli rinkti
niai chorai ir pasirodys kelios
rinktinės tautinių šokių grupės.
Bus dvi programos, viena 4 v.
kita 6 v. popiet. New Yorko
valstybės paviljone lietuvių die
na bus rugsėjo 20.
Leit. Juozas A Glaviskas, ku
rio tėvai gyvena Worcester,
Mass., gavo medalį ir -pažymėji
mo lapą už nuopelnus tarnybo
je. Jis vadovauja ryšių kuopai,
stovinčiai Korėjoje, Kuopa pa
sižymėjo žiemos sniego prati
muose.
Kapitonas Tomas G. Jurge
lės, 31 metų, žuvo lėktuvo ka
tastrofoje liepos 25 prie Bradley, Conn., kai jų pakrančių
sargybų sprausminis lėktuvas
užsidegė ore. Kapitonas T. Jurgėlas buvo baigęs Conn. uni
versitetą, kilęs iš South Windsor, Conn. Jis buvo lakūnas.
Kartu žuvo ir kitas kariškis,
kapit. Wesley A. Lanz.
— Jonas Šoliūnasv keliaująs
su krepšinio rinktine po Aust
raliją, atsiuntė Darbininkui svei
kinimus.
— šv. Kazimiero seserys lie
pos mėn. pradžioje išrinko nau
ją savo vadovybę šešeriem me
tam. Motina M. Adorata išrink
ta genertoine vyresniąja, kuri
ir prieš tai buvo tose pačiose
pareigose. Jos patarėjomis iš
rinktos seserys: Geraldina, Hyacinta, SimpŪcita, Eleną gen.
sekretore — sės. Elena ir gem
ekonome — sės. Winifreda.
*
—Lietuvių dienos ženkliu
kai jau visur platinami. Pieši
nys atrinktas konkurso keliu.
Konkursą laimėjo studentė iš
Australijos — Rūta Kavaliaus
kaitė. Ženkliuko kaina 1 doL
Ženklelis buvo aprašytas Darbi. ninko 49 numeryje, liepos 15 d.

V. Giedraitis, dr. E. Lenkaus
kas ir 3 dol. A. Martus
Kiti po mažiau. Tik tokie prie
dai išlygina mūsų turėtas fak
tiškas išlaidas.
— Studentų ateitininkų vasa
Pernai metais Balio skyrius
ros
stovykla įvyks rugpiūčio 26teturėjo tik 17 užsimokėjusių
narių. Šiais metais naujas ko rugsėjo 8, Dainavoje. Stovykli
respondentinis būdas
buvo nis mokestis 45 dol. plūs 5 dol.
registracijai, neužsiregistravusėkmingesnis.
siem 55 dol, ir 30 dol. vienai
Visiems sumokėjusiems na
rio mokestį nuoširdžiai dėkoja savaitei Registracijos mokestį
me. Visi, kurie dar norėtų su prašom atsiųsti iki rugpjūčio
mokėti, prašomi pinigus arba 15 d., šiuo adresu: Jonas Šal
čius, 5633 S. Maplewood, Chimoney order siųsti šio skyriaus
cago,
III. 60629. Mokestis papi
iždininkui adresu: Balfas, c. o.
ginamas,
jei du ar daugiau va
Mr. Jonas Balbatas, 19711 Muskoka Avė., Cleveland, Ohk> žiuoja iš vienos šeimos.
— Detroito radijo valandėlė,
44119.
vadovaujama R. Valako, pakei
čia savo translacijų laiką nuo
— JAV-biy LB IV-toji Tary
rugpiūčio 1, šeštadienio. Prog
ba savo sesijoje,
įvykusioje
rama bus
girdima vakarais
1964 m. liepos mėn. 25-26 die
kiekvieną šeštadienį nuo 8:45
nomis Clevelande, priėmė rezo
iki 9:45 v. iš Detroito radijo
liuciją, kurioje LB Taryba pasi
stoties WJLB, banga 1400 k.
sako už rezoliucijų žygio rėmi
Klausytojai kviečiami pranešti
mą ir ragina visus geros valios
savo nuomonę dėl naujo laiko.
lietimus šį darbą remti.
Rašyti: Lithuanian Melodies, Ra
dio Station WJLB, 3100 David
Broderick Tower, Detroit, Michigan, 48226.
CATSKILL KALNUOSE

Ideali vasarvietė atostogom,

savaitgaliam, iškylom. Svečiai
atostogom priimami visą rug

piūčio mėnesį. Informacijoms
kreiptis:

Mrs. S. Kraunaitianė
ANDES. N. Y.

Tel. ANDES, N. Y. 67S-27S1

HOMESTEAD, PA

Baisi nelaimė
Boleslovas Mikelionis. eida
mas per gatvę, buvo užgautas
automobilio ir užmuštas. Liepos
24 palaidotas iš lietuvių šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios.
Buvo kilęs iš Barzdziūnų kai
mo. Liškiavos parapijos. Homesteade išgyveno 54 metus. Vi
są laiką dirbo plieno dirbtuvėje
U.S. Steel Co. Buvo klubų pir
masis organizatorius. Paliko <ta
sūnus ir vieną dukterį. Buvo
malonaus būdo ir visų buvo
mylimas. Amžiną atilsį suteik
jo sielai, Viešpatie.

tapdamas Rosario mieste dide- A. Sbariysir J.J
le Argentinos vėliavos šventę
Hriefia
i
(b ržefoM d.), pakvietė iš Bue- Crate- tegfct
bos Aires resmAEtos prer.den- tautybių

tą C. Perette, dalį laivyno kariuomenės ir daugybę klų aukš
Vicegubernatorius
tų svečių.
Afaegi&ernatorins
pakvietė j Šventę ir Rosario lie
tuvius, su koreis jau seniai
draugauja ir rodo jiems daug
prielankumo bei nuoširdumo.
Dr. E. Malaponte yra ir lietuvių
pastatytos mokytos “Repubhca de Lituania” kūmas. Vėlia
vos šventės parado metu tribū
noje lietuviams buvo skirta gar
binga vieta tarp kitų svečių.

2 East Jerichą Tpke.
Huntington Station. LX
Chinese-American Cuisine
at its very best
Wines A Liųuors — FaciHties
for small privalė Parties
Member of Diners* Club
For reservations cari HA 3-5937

bet ir lietimai pasirodė, s
-raudami saro tėvynei. Li
vi*» buvo gavę 50 bilietų

komisija: J. StasevSSus, A. Lu
košius ir B. Pundytė. M. Klimas
FANtFIELD, CONN.

Liepos mėn. Danieliaus
ir
Angelės (Kneižytės) Keyack. ir
Antano F. Kneižk), gyv. 18 Judson Road, buvo atvykę gimi
nės iš Brockton, Mass., Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos vika
ras kun. Antanas P. Kneižys,
kuris praleido .kelias dienas ir
liepos mėn. 12 d. aukojo mi
šias šv. Tomo parapijos bažny
čioje; iš Hartfordo (Conn.) JV
aviacijos majoras Jonas Vilkas
su žmona ir dukrele. Majoras
Vilkas, atitarnavęs 20 meti> avi
acijoj, išėjo j pensiją. -P. Vil
kienė yra Manikų gyv. Hart
forde, dukrelė. Kartu su jais bu
vo atvykus Teklė Mitchell, gyv.
Nashua, N.H. Ji yra Kneižio ir
Manikienės sesuo. Taip pat lan
kėsi Jonas ir Dorothy švagdžiai
su šeima iš Springfield, Mass.
ir praleido porą dienų.

iho darbų” tomus. Kai kurios
spaudos Liet Katalikų Mokslo jame atspausdintos paskaitos,
Akademijos “Suvažiavimo Dar kaip pav.: prof. dr. Z. Ivinskio
bai’’, V-tasis tomas. Tai stam — Lietuvos istorija naujų šaltyrinėjūnų
bus. XVF647 puslapių veikalas, tinhi ir pokario
šviesoje (77 psl.), dr. K. JurgėAmerikoje
mos. S.J., apimąs 1961 metais los — Lietuviai
(69
į/ykusio Chicagoje LK Moks prieš masinę imigraciją
lo Akademijos
suvažiavimo psl.), dr. J. Girniaus — Istori
skaitytas paskaitas ir paties su nė krikščionių atsakomybė (45
važiavimo eigos aprašymą. To psl.), kun. dr. A. Baltinio —
mo pradžioje yra kardinolo Modernusis žmogus ir tikėji
Pizzardo laiško Suvažiavimui mas Į Dievą (38 psl.) ir kitos
faksimilė ir kun. klebono Juo yra tiesiog plačios apimties stu
zapo Karaliaus, L.K. Mokslo dijos.
Akademijos garbės nario, davuŠį naująjį tomą bus galima
s’o lė’is šio didžiulio tomo iš
pamatyti ir Įsigyti LK. Mokslo
leidimui, fotografija.
Penktasis tomas savo didu Akademijos suvažiavime rugsė
mu ir verte prašoka visus ki jo 5-7 dienomis Fordhamo uni
tus iki šiol išėjusius “Suvažiavi- versitete New Yorke.

Norite geros meniškos fotografių

IOEAL RESTAURANT
Authcntic Spanish-American Cuisine
Our Specialty
A real Family Restaurant — 90-12
Roosevelt Avenue. Jackson Hights,
Queens N. Y. — Hl 6-9800 — Ask
for Mrs. BELTA.

Birželio 20 d. betainų parapi

nę valdybą iki sekančių metų,
būtent pirm. M. Klimas, vicepįrm. — R. Rudys, sekr. —A.
Latvėnas, ižd. — A. Svariys.
Savaitę prieš tai Pnndžių na
Valdybos nariai: B. Kaušpadas
muose įvyko paruošiamasis su
ir R. Shnanauskienė. Revizijos

sirinkimas, kuriame dalyvavo
Rosario Lietuvių Bendruome
nės valdyba ir spaudos atsto
vas Jurgis Brizgys. Tos pačios
dienos vakare buvo sušauktas
ir svetimtaučių susirinkimas,
kuriame lietuvių atstovai taip
pat dalyvavo. Čia buvo išdalin
tos programos tautų pasirody
mui, kuris įvyko “EI Circulo”
teatre.
Birželio 14 d., 11 vai. šv. Ka
zimiero parapijos patalpose įvy
ko tragiškųjų birželio dienų pa
minėjimas. Kun. J. Petraitis.
MIC, skaitė šiai progai paruoš
tą paskaitėlę, o žuvusieji buvo
pagerbti susitelkimo minute.
Toliau buvo Antanų, Jonų ir
Petru pagerbimas bei vaišės.
Prie garbės stalo buvo pakvies
ti varduvinmkai: Ant Latvėnas,
A Švarlys, J. Stašauskas, A. Samauskas, J. Petronis, J. Rnkšys,
P. Daugys, P. GKeznys ir J. Ra
kauskas. Visus varduvininkus
sveikino Dėt Bendruomenės
pirmininkas M. Klimas, o mo-

MZI PNG RESTAURANT

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
'vairių progų: vestuvių, krikštynų. gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinti seną fotografijų? Jums geromis sąlygomis
padarys —

INSURANCE

LOUIS COLLAZO

Rašytoją Stasių Budavų aplankius

INSURANCE
Everything and anything in the In
surance line <except life).
Special consideration to reiigious
groups. 1863 Lex Avė N.Y.C. N.Y.
LE 4-7772

Malonus keliukas iš West
Palm Beach miesto į St. Mary’s
ligoninę; žali laukai, kalnelis,
pušynėlis. Tarp žalių spyglių
baltuoja rūmai, kur gulį rašy
tojas kun. Stasius
Būdavas.
Kambarys 305.
Ligonis atrodo kiek pavargęs,
veidas smulkesnis, svoris su
mažėjęs. Bet vis dar juokau
ja, kaip ir sveikas būdamas ...
O tie sąmojai — kits kitą veja,
kits už kitą įdomesnis, taik
lesnis. — Visai nusiskutau
plaukus, taip, kaip Youl Brinneris — šaiposi. Įeina gailes
tingoji sesuo. — Kada jūs man
užsakysite grabą, sesute? — Ir
sesuo šypsosi ...
Tačiau, tai juokai pro ašaras.
Rašytojas sunkiai serga. Nese
niai jis pakėlė iš eilės dvi ope
racijas. Kažin, gal bus ir tre
čioji ... — Tikiu tik į stebuk
lą, bet ne į daktarų technišką pagalbą ...
Susimąstęs, surimtėjęs vei
das. Prašo pasimelsti...
Ligonis dabar turi erdvų,
gražų kambarį (ligoninėje) su
atšaldytu oru. Labai švaru ap-

cijos nieko nebegalėtų sau pa
gelbėti.
— Man reikąlinga globa, —
ir per jo veidą prabėga rūpes
čio šešėlis ...
Baisi toji vienatvė, sunkios
jos nuotaikos, ypač, kai tenka
susirgti.
Ligonis apsikrovęs laikraš
čiais, žurnalais, laiškais.
— Skandinu savo mintis skai
tyme. Gaunu po 7-8 laiškus į
dieną, vis su užuojautomis, lin
kėjimais, kartais su čekiais. Bet
nepajėgiu visiems atsakyti ir
padėkoti, nors ir labai to no
rėčiau, nes dažnai jaučiuosi
labai pavargęs.
Kai rašytojas kun. St. Būda
vas atvyko j ligoninę, jam su
leido 6 pantis kraujo: būta jo
visai nusilpusio. Jeigu dar kiek,
tai būtų nustojęs sąmonės. Tik
šiaip taip atstatę jo jėgas, gaĮėjo operuoti,
Jo adresas ligoninėje: Rev.
St. Budavas, St. Mary’s Hospital, Room 305, West Palm
Beach, Florida. Namų: 737 Cinnamon Rd., North Palm Beach,
Florida.
J. Narūne

gerai prižiūrimas. Matyt, visų
mylimas. Vedėja riet televiziją
atsiuntė į jo kambarį, kad ne
nuobodžiautų. Viskas čia gerai.
Bet ar ilgam? Kaų> bus, kai
jį išrašys iš ligoninės? Juk kada nors vistiek taip bus. Kun.
S. Būdavas savo namelyje gy
veno vienui vienas. Kas jį pri
žiūrėtų tada namie, kai jis iš
eis iš ligoninės? Jis po opera-

NY., siųsdamas Rochesterio dra
— Br. Užemis, J. Jurkus mos mėgėjų būrelio 20 dol. au(abu iš Rochester, N.Y.) ir J. ką Rezoliucijoms Remti KomiJodolė ir A. Markevičius (abu tetui, rašo: “... Viri lietuvių
iš Los Angeles) parėmė rezo- vienetai turi prisidėti prie šio
liucijų pravedlmo žygį dides- taip svarbaus darbo pinigine
nėmis p:.ilginėmis aukomis. Vi parama ...” Visos patriotinės
sos aukos siųst’nos Komiteto lietuvių organizacijos, draugi
kasininkui: Mr. G.A. Petraus jos, klubai ir kiti vienetai turė
kas, 3442 Madera Avė., Los An tų pasekti šio vieneto pavyz
džiu.
geles, Calif., 90039.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

TRAVEL AGENCIES
Elmont. L.I., 9 Covert Avė., (corner
Hempstead Tpke) Libertas Travel
Agency — Honeymoon specials. domestic & foreign tours, eruises, airlines, steamships, hotels & reserva
tions. free passport & immigration
Information. Anthony Basta — 516
GE 7-72S2 — 212 - LA 5-1088.

6AUA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-33-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6. N. Y

Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

AUTO SERVICE

RAYS UQUOR STORE

FRANKS AUTO PAINTING
Jericho Tpke - Commack, L.I., N.Y.
Complete Auto Painting. Body and
Fender Work. Welding and Auto
Repairs. Across St. from Chain Link
Fence. — 516 - FO 8-8373

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
IO3-55 LEFFERTS BLVD.

/

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544
SELDON BODY WORKS

BODY AND FENDER REPAIRS
Ali Work Guaranteed
24 Hour Tovving Service
Route 25, Sekfon, L. I.
SE 2-8603

Liquor Store, Ine.

BRCNX HEADOUARTERS
for Foreign Car Parts

STUTZ STUDEBAKER

322 Union Avenue
BrooHyn 11, N. Y.
Tel. EV 7-2089

221 Bruckner Blvd., Bronx
CY 2-0260
Open 8 AM — 8 PM; Sat. ’til 5

JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis psirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon, jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas
WO0DHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SAL« VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

86-16 JAMAICA AVĖ.

Salėje gaH tilpti 100 dalyvių

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Ertari — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobihj. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; deStadieniais iki 6 vai popiet

874)9 Jemdca Avė., Woodhav«n 21, N. Y.

•

Tel. Vi 7-4477

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adirondakti kalnu perlo —

KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP, Ine.

LAKE GEORGE, N.Y.

Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus "mortgage”, namus ir tX Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą.
Visais akcijų pirkimo reikalais praėome kreiptis:
V. V ERELIO N AS. 100-21 89th Avė.. Richmond Hiri N. Y.; HI 1-6799
arba
A. VEDFCKA8. 83 Morgan SL, Stamford. Conn. — TeL 325-0997
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

lietuviu Slyvynu vasarvietėje

ssssasfc88as====ąsss=s=s==_

lillMMOlt
vienoje pirmaujančiu visame Lake George rajone

—

CRANE SAVINOS & Lomi Assoeiation

KALNI.’ <was. nuostabi gamta — c/eras vienas •; gra.'iausiu pa<tulvie su $T0 «aly ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, gera* maistas

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio pu’kus
pliažas, ka-dieninė* išvykos motorlaiviu, vandens ski (yra instruk
toriai). įvairios valtys — irklinės, burinės, canoes ir kt. Mauchmosį baseinas stikliniame pastate. Tenisas, p’ng-pong. kroketas
ir tt. Vakarais salėje koncertai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogom.
į

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvu tTs įsnumnojamos patalpa ir b mai-io < <u jr. tįs
iom virtuvėm).
Nno N«v- Yorko per 200 mylių. Iš N»t Yo-V Tbruvrov Evit 24. į
Northv.'ay 87 iki Ln!;e George VilJege; iš ten 9N keliu 7 myl. J šiaure

Vasarrietė x!;elhinma N. Y. Times ir Daily Ncv.-s- sekmad laidoje

Rezervacijų ir informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y.
UbJil Hiivaags

Tel. <318> NH 4-307.
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mas ten. Lietuviška sporto šei
ma stebi prie altoriaus einan
tį savąjį Klemą Budreetą, susi
tuokti su Aukse Vilpišauskai-

Klemas — tikras savos lietu
viškos sporto šeimos narys, nes
augo ir brendo New Yorko lie
tuvių sporto aplinkoje, čia pradeža žengti (ar bėgti) pirmieji
sporto žingsniai, čia prasideda
naujas Šeimos gyvenimas. Ro
dos, dar taip neseniai — o jau
daugiau kaip 10 metų — V. Ste
ponavi&aus-Steponio suorgani
zuotoje parmoję N.Y. lietuvių
jaunių futbolo komandoje ma
tėme mažiuką puoliką, * Bal
toko” vaidu atsišaukiantį. Kle
mas “Baltokas”, amžiumi d$r
per jaunas, bet jau žaidė jau
nių komandoje, nes jaunučių
dar neturėjome. Klivečkai su
organizavus jaunučius, Klemas
Budreekas jų ramstis, bet ne
apleidžia bt jaunių komandos,
nes ir čia jis reikalmgas. Geri
žaidybiniai sugebėjimai vos 17
metų teturmtl Kiemą įkelia į
seniorų pirmąją komandą, ku
rioje jis ir šiandiena žaidžia di
deliam lietuvių žiūrovų pasigerėjimuL

L. Shashys, Highland Park,
N.J. 8 doL
Kun. G. Razutis, Mianri, Fla.
ir S. Kamaatis, Brooklyn, N.Y.
po 6 doL
F. Kaupas, A. Mockevičius, I.
Steponaitis, Brooklyn, N. Y.
Prof. Dr. B. Paliokas, Santa Fe.
New Mexico, F. Puskunigis, College Point, N.Y. po 5 doL
M. Keiftmra, Ch. Sfenkus,
Brooklyn, New York. J. Stažaibs, Brockton, Mass. po 4 doL

4- gerą atramą medžiagos patini, k
Pasirūpinkite
išstantimu
nfipaprastai žem r..
kair m at.a’^j vi. i čt r?
džiagos -t,
• ir vietinės
tri
kra..tt vės

voje atletikoje katin ar
Yorke geresnį lietuvį esame tu
rėję. Jo su New Yorko jannĮll
komanda pastatytas 4x100 m

estafetės S. Amerikos lietuvį
rekordas, berods, ir šhmdiei*:
dar nesmnuštas.
Amerikos lietuvių jaunii&
dingimo laikotarpyje šalia
lės sąjūdžių šviesiai nuteildh
mūsų sporto organizacija. Kfemas Budreekas puikus lietuvių
sparto organizacijas davinys.
Auksė VilpiŠauskaitė — būvi
moji Budreckienė — irgi mum
visai artima. Tėvas' Vilpišauškas senais — daug kam jau nebepamehamais laikais — buvo
vienu geriausiu mūsų dvirati
ninkų, atstovavęs Lietuvą olim
piniuose žaidimuose, ^vėliau Lie
tuvos Sunkiosios Atletikos Ko
miteto narys, o dabar žymus
mūsų šachmatininkas ir Lietu
vių Atletų Klubo vicepirminin
kas.
Šiose sporto skiltyse per eilę
metų teko atžymėti ir sveikinti
nemažą naujų lietuviškų šeimų.
Jaunajai Budreckų
porai
nuoširdžiausi linkėjimai skaid
riam rytojui
Atletas

New York, N.Y. K. Karečka, Jammca, N.Y. J. Budraatis, Woodbaven, N.Y. J. Mickevičius, Maspeth, N.Y., A. Kenns, Great
Neck, N.Y. A. Pazerečkas, Bethpage, N.Y. J. Kasauskas, Linden, N.J. V. Stasiškis, Franklin
N.J. W. Dilš, K Orange, N.J.
A. Sedgvrick, Stratford, Conn.,
B. Kondratas, Quaker
H iii,
Coim. V.J. Burdufis, Wbreester
Mass. A. Stepaitšs, Mr. Prospeėt
HL, Sk Morkūnas, Verčhin, Ca-

JA. Jonaitis, K. Karys, E. KePo 2 dol. A. Mickevičius, _J.
zienė, A. Kriščiūnas, J. Stan- Staškus, Brooklyn, N.Y. J. Kut
ins, Brooklyn, N.Y. E. Mic- kauskas-Rutenis, Merrick, N.Y.
keliūnienė, H. Petniūnas, A. E. Liaugaudas, Paterson, N. J.
Šidlauskas, Richmond HilLN.Y. K Graudienė, Newark, N. J. V.
O. Jankevičiūtė, 0. Parravicini, Valikonis, Cliffside, N. J. A,

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad liepos 29 d. 6 vai. ryto

su šiuo pasauliu atsiskyrė

86 metų, kilusi iš Žvirblėnų, Lietuvoje.

118-135-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

S. LevKexujteuio Krautu.KaAūa..u.

Atšmeficite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

R£2f:e4 16.f:ec:d5 17. R:c5d5 K.
Ra3d^ 19. V:c3Rg4 20. h3Rb5 21.
g4Rg6 22. Vb4 Bf7 23. 0-0-0 Bd7 24.
Kbl Bc8 25. Kai Kh7 26.Vb3a6 27.
Ve3b5 28. c:b5d5 29. b:a6d:e4 30.
Rb5Bd5 31. Re22:e2 32-V:e2Bc2
33. a7Bd3 34.VelB:a3 35.Žb3Ve7
36.2a5 Ve6 ir baltieji pasidavė.
JAV atviros p-bės Bostone nigp.
16-29 d.d.; laukiama, kad sutrauks
rekordini dalyvių skaičių (300) iš
JAV, Kanados, Centrinės Amerikos
ir Europos: Nugalėtojui skiriamas
$1,500 prizas, n v. $600, M — $350,
IV — $250, V — $200, be to prizai
goriausiems ekspertų A ir kitų kla
sių dalyviams Jauniai iki 21 metų
amžiaus. Pirmenybes tvarkys iš Ka
lifornijos atvykęs George Koltanovski.
Latvis A. Gipslis (Sov. S.) laimė
jo Vengrijos tarpt, turnyrą su bul
garu Bobocovu, surinkę po 10% tk,
didmeistris Cholmov liko penktoj
vietoj su 8% tš.

Diškėnas, Maywood, N.J. P. Leveckienė, Metuchen, NJ. A J.
Paleckis, Hartford, Conn. A
Masilioms, Paima, Ohio, A. Ražūtis, Los Angeles, Cakf.

Vilčinskas, New Britam, Conn.
A.M. Voketaštis, New Haven,
Conn. M.P. Stamoms, Midland,
Pa., E. Dapšys, Omaha, Nebr. U
Vamackas, Los Angeles, Calif.
B. Ofrossifnow, Wasl»gtonJ).
C. J. Jasokažtis, Ehzabeth, NJ.
V. Zelenis, Ozone Park, N.Y.

ELENAI VYZIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia

FRANK FLORE8
kUNOCDk SERVICE

Mielam draugui Antanui Sabaliui, jo Seimai ir artimiesiems nuoiirdžią užuojautą reiškia ir dėl jo mylimos mamytės

KATRYNOS SABAUAU$kie#S

ington — a I87 bed gcncral hospital. EzceUėnt safary, congenhl
atrnosphcrc, literai peoonDcl policics — you vriR enjoy workmg
and playing in the teautiftil, temperate Pacific Novtfmest.
For information ivrite or catt...
DIRECTOR OF NURSING — THt OMTORt HOBPlTAfc
909 OMvvralty 9tr*«t, Bcattl*, Wa*hingt*n 9B101
ArM Cote 209— MAin 4-4200, ExL 233

Single rooms $15 up weekly. Doublę
rooms $23 up weekly. CHARLES &
BELLA BRENNAN, Owners-Mgrs.

CHESTER
HOUSE
TOBYHANNA, PENNA.
Tel: (717) 894-8022 or 8160. Atop
the Poconco Mt*. Filtered pool, scenic location, modem rooms, 3 well
planned meals daily, RECREATION
HALI, MOVIES, shuffleboard, dandng, etc. on premises. Boating, fishing, golf; Churches nearby. Bklt.
$43' to$55 weekly
MAE E. KIBBLE, owner-mgr.
Celebrating our 20th Season “Ireland in the Catskills” — EMERALD
ISLE HOUSE Rte 23, S. Cairo, N.Y.
Tel. 518 MAdison 2-9526. For the
best vacation ever for young & old.'
Beautiful large airy rooms, innerspring mattresses. Štili serving 3 bot
meals daily. Menu on reųuest Large
filtered swimming pool, lawn sports,
swings & slides for chUdren. Free
transportation to Church, TV. Rates
$45 weekly incL everything. Special
lovv rate for chiidren. For reserva
tions or booklet, cali or write. —
OWEN and JULIA LAMB, Props.

Brooklyn, N. Y, J. fh&koni*,
280 Union Avė, Brooklyn, N.Y. Ir
ten'kur pirmocio* plokštelė* buvo
gaunamos. Kaina $5U0. NCrtatiem* įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODI8 AT TOWN HALL Ir
DAINUOJAME SU LIONE abi
plokštelė* už $860. Dideedem*
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymu* su čekiu:
Alex. Mathews, 256 Union Avė*
Brooklyn 11, N. Y.

Family vacations. Parents— enjoy
New EnglancTs largest and best
eųuipped resort for your dridren.
Real country living with white sand
playgrounds, pool, beach, fast tennis
courts etc. Kitcbeaette cottages $75
to $150 wk. Phone 203-349-3431 or
write — HAPPY ACRES on Lake
Beseck MidlefieM 8H, Conn.

lltaų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Soviete Sąjongos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijonu rašyl^te/Bka^inkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

COSMOS ntAVEL BUREAU, Ine.
45W. 45 Street, New York 38, N.Y. • Tel. CIrele 5-7711

Uceased by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mOsų skyriuose jūs raatte didelį pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainarašČių rašykite ar aplankykite jums artimiąmdą skyrių:

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kalninius apsiaustus, šalikus
(stols). Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirbinių.

NEW YORK, N. Y.
Boom 402.

•
•
o
•
•
o
•
•
•
•
•

AL 4-5456
NEW YORK 3, N.Y. —• 39 - 2nd Avenue -----CH 3-2583
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ..
EV 4- 4952
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ..
5- 8808
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue _
9-6246
CH
ATHOL, Mas*. — 61 ML Pleasant Street-----2-1767
BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue *
Tel. 268-0068
80. BOSTON 27, Mas*. 327 We*t Broadway .
.....
TL
6-2674
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...
..... BR 8-6966
CHICAGO 22, III. — 2222 W. CMcago Avenue
._ WA 5-2737
CHICAGO 8, III- — 3212 So. Hatetead Street .
.... TO 1-1068
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Uterary Road
__ VI 1-5355
DETROIT, Mich. — 730 Mfchigan Avenue —
____________
GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38
Bridge SL,, N.W.r. GL 8-2256
HAMTRANCK, Mich.
11333
------- ---Jos. Campau
“
_____ TO 7-1575
HARTFORD 14, Conn. ■200 Franklin Av, Tel. 233 8030,246 0215
IRVINGTON 11, NJ. - 7«2 Sfiringfieki Avė.--------- ES 2-4685
36440
YPUNG$TOWN 3» Ohio.
_ 6-2781
LOS ANGELES Žk CaUf.
960 So. Atlantic Blvd. _ AN t-2994
LAKĖWOOO, NJ.
126 - 4th Street-------------------------------- FO3-8569
NEWARK 9, NJ. — 428 8pringfioki Avenue----------- BĮ 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congrem Avė.-------------- LO 2-1446
PATER8ON 1, NJ. — 99 Main Street-------------------------------- MU4-4619
PASSAIC, NJ. — 176 Market Street____________________ GR2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.------ PO 5-5692
PITTŠBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street-------- HU 1-2750
SAN FRANCI8CO, Calif. — 2076 Sutter Street-------- Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 John Street ------------------ PL 6-6766
WORCE8TER, Mass. — 174 Millbury Street----------- «W 8-2S68

VOKIETAITIS
ADVOKATAS
41-40 74th Street
JscksonTMghts, N.Y.
Te*. NEwton 9-6820

Open AH Year
Write for Booklet
TeL: MaigaretvUle 586-4831
DORIS E. GRAY

ANTANAS VAITKUS, vedėja*

WEST
SflORE UODGE

84-09 JamMca Av*^ Woodhav«n 2I, N. Y.

•

TeL VI 9-5077

būvu* J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Stneit, Brootiyn ll; N.Y.

Į •

TeL STag$ 24329

AND DELUX£ MOTEL
Yulan, N. Y. on Washfegton Lake.
TeL: Barryvilie 914-956-4104. Hok
lyvvood filtered Pool Acc. 200. Air
cooled dining thl, cocktail lounge,
TV ir rec. nns. Rms. w-witbout pvL
bath. AB sports. 20 nūn. from Mon-

187 OftCHAftD ST., N. Y. C.

T«L GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

mirties kartu liūdi

Daiva ir Arvydas BŠrtduHd
Regina ir Kfsitais KUEiSisn
GaUna ir Antsuub SdtitAitiai
Marija ir V^Udstas

512 First Avė, Asbury Park, N. J.
Double and single rooms with or
without bath; running vvater in all
rooms.

Po 1 doL — E. Cherenka, M.
iMatusaitis, T. Margaitis, P. šla
pelis, P. Stripeikis, J. Venstauskas, Brooklyn, N.Y. V. Balsys,
K. Kantakevičius, B. Karmas- *
A^'^ltaiihausfcas, A. Vai'1 FaMILY FUN — New Indoor Pock
’s- -Rates; Delicious Meals.
nius, A. Žukas, Woodhaven, N. Ctnldren
Reservations available now. Open
Y. T. Guobas, KB. Kulpa, Rich all year. r
HILLCREST FARMS
mond HH1, N.Y. J. Jasaitienė,
Booc 286, R-D. 5, Stroudsburg 6, Pa.
Fhzshing, N.Y. H. Mikuckis, Write
or Phone — 717 - 421-3311.
Yonkers, N.Y. K Miklas, Ptamview, N.Y. A. Steponis, Gi^i ' ŠŪŠFirŠ RIVER VIEW—$41.
Neck, N.Y., V. Čifiūnas, V. Yus- NARROWSBURG, N. Y. — Tel.:
2-3284. Beautifully situated
tas, J. Galiūnas, A. Rugys, Pa- ALpine
on Delaware River; private lake on
terson, N.J., K Nakrošas, K. premises, good boating, swimining,
Šalkis, Kearny, NJ. J. Statkus, fishlng, shuffleboard, pingpong, arhandball, recreation bąli, barRahway, N.J. M. Gorkis, Bayon chery,
becue. Spotlessly clean, best food,
ne, NJ. C. Vasiliauskas, Irving- own farm produets. Chiidren half
toa, NJ. V. Borey, Poant Ptea- rate. Free transportation to station
and churcbėš. Open thru Sept 15th.
sant, NJ. Dr. A. Vilešta, River
FLORENCE DUFFT & SON
Edger NJ. K. Koncevščiutė, .
Jersey City, NJ. V. Ramanaus
GREEN MOUNTA1N
kas, Harrison, NJ. J. ValiukoFARM
nis, So. Boston, Mass. J. NarKELLY CORNERS, N. Y.
For Your Summer Vacation,
kus, Lawrence, Mass. A. Lu-

Skausmo prislėgti vaikai

ELENAI KULBER ir šeimai, jos brangiai mamytei

icuku>.^. . .u..u.

Važiuoti BMT išlipant Essefic Street, keltis elevatorium J
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

< RGAtlNŪ

I

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• AotftDtai an^i&CB ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• jįjtfflotgllŽėmb, ttJRoa tečMM audimus į užsienį
e Mbb pofidtnome «rvo pstalpes, kad galėtume geriau
kiyeMao*, PhHm trifetii fr pasižiūrėti.

AdMMdshėcųo ,.

... glO

SptBshMė .......... .
člmI
Viimeofyna. ..........
.. GL 5-»

Lietuvos otsimmHnv radijo
valandos piknikas, įvykęs rug
pjūčio 2 Jamaicoje, sutrankė
ypač daug publikos ir praėjo
nuotaikingai. Kitas radijo va
landos piknikas, skirtas New
Jersey lietuviams, bus rugsėjo
13 Royal Gardens Parke, Rahway, N.J.
bus jubiliejinėje Pennsylvanijos
lietuvių dienoje rugpiūčio 16
Lakewood, Pa. Ta proga bus ga
lima užsisakyti Darbininką, ku
ris pirmiems metams duodamas
papiginta kaina $5.00.
Operetės choro repeticija dai
nų šventei įvyks rugpiūčio 7,
penktadienį, 8 v. v. Bručo sve
tainėje.

Jamesburg, N. J. — Liepos
19 d. Puronų namuose įvyko
būrelio lietuvių pasitarimas,
kuriame buvo tartasi, kas įeik
daryti, kad respublikonų no
minuoti asmenys — Barry
GoMwater į prezidentus irW.
E. Miller į vice prezidentus —
būtų išrinkti. Abu šie vyra
yra smarkiai pasisakę frieš
komunistus ir abu yra įnešę į
kongresą rezoliucijas, kad Bal
tijos valštyteų okupacijos klau
simas būtų iškeltas Jungtinėse
Tautose, kad rusai iŠ okupuotų
kraštų pasitrauktų ir kad Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai būtų
grąžinta nepriklausomybė. Su
sirikusieji nutarė
sudaryti
New Jersey laikinį lietuvių ko
mitetą, kuris pasirūpintų su
kviesti platesnį New Jersey lie
tuvių visuomenės veikėjų pasi
tarimą. Į laikinį komitetą įė
jo: pirm. Pranas -Puronas, vi-

kas, inž. Valentinas Mėlynis, A.
siukas ir J. Jesaitis, sekretorius K. Bartys. Adresas: 235
Gatzmer Avė., Jamesburg, N.
J. Tel. JAmesburg 1-1039. Laikinasis komitetas nuoširdžiai
kviečia visus lietuvius ateiti
komitetui į pagalbą ir į jį įsi
jungti. Komiteto raštinė veikia
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po
piet.
Pr. Putom*

ta ttuo liBpos lS ii rugpjūčio
d. Pristatyti į Justino Vaičsičio snmtinių persiuntimo įataiga 327 Broadway, So. BosJtane. Visi, kas tik turi atlieka; WL dar tikrai gerų drabužių,
prašomas paaukoti juos Ralfui
|Ūr- pristatyti aukščiau nurodytu
. adresu.
"’ PauorgtęiY
savaitės
įdienomis automobilių vilkstinė
^važinėjo po Bostoną ir per

tas šiemet bos spalio 11 šąį
Tomo salėje Woodhavene.
certo programą išpildys paafr
žymėję Amerikos lietimai sėd
listai Kazys Jakutis ir Liliją j
Memikaitė. Kitais metais Dard
šiuo koncerto pradedama
ti sukaktis.

diodo vakare, rugpiūčio 1, bu- j
vo susirinkę Atletų Klube, kur |
Vytautas Abraitis padarė pra- j
nešimą apie savo veiklą respub
likonų konvencijoje Los Ange- '
les. Plačiau išryškino pastan
gas, kaip programon platformon buvo įtraukta Lietuvos
klausimas. Po jo pranešimo bu
vo gana gyvos diskusijos ak
tualiais respublikonų ir rinki
minių metų reikalais. Sudary
tas 15 asmenų komitetas, kuris
rūpinsis atgaivinti lietuvių res
publikonų lygos veikimą, šiais
rinkiminiais metais plės veik
lą už Goldwaterį, stengdamasis
pritraukti ir nerespubhkonų.
Susirinkime be vietinių dar da
lyvavo ir iš New Jersey bei
Stampfcrd, Corm. Buvo pasi
kvietę ir šiaip svečių, kuriuos
domina dabartinė Amerikos po
litika. Susirinkimui pirmininka
vo St. Gudas ir J. Kiaunė.

racijos tikslą. Tas buvo parody
ta per televiziją ir tą demonst
raciją matė tūkstančiai žmo
nių. Gal šis naujas demonstraci
jos būdas daugiau atkreips dė
mesį masėse, negu paskaitos sa-

LKM AKADEMIJĄ REMIA IR LAIMINA ŠV. TĖVAS
Akademijos pirmininko —T.
dr. Liuimos, S.J., paprašytas
šv. Tėvas Akademijos darbams
paremti paskyrė 100,000 itališ
kų lirų, (apie 150 doL), ir kar
tu suteikė ypatingą^savo palai
minimą.
Paskutiniame Centro Valdy
bas posėdy birželio 21 buvo pa
tvirtinta VI Suvažiavimo New
Yorke
programa, nustatyta

“Suvažiavimo Darbų” V tomo dr. Pr. Brazys, M.I.C., ir arkyva
kaina, priimti du nauji nariai, ras — Msgr. dr. V. Balčiūnas
patvirtintas naujai įkurtas Aka bei reikalų vedėjas — kun. R.
demijos židinys Montrealy, Ka- Krasauskas.

Rekolekcijos vyrams organi
zuojamos pas tėvus marijonus
Marijanapoly rugpiūčio 29-30.
'Rekolekcijas ves prel. V. Bal
čiūnas, šv. Kazimiero -kolegijos
Romoje dvasios vadas. Į Reko
lekcijas kviečiami vyrai ir stu
dentai nuo New Yorko iki Mai
no valstybės.
Kun. dr. Pr. Gaida, iš Toron
to, Tėviškės Žiburių redakto- rius, rugpiūčio 1 ir 2 lankėsi
Bostone ir buvo sustojęs šv.
Petro parapijos klebonijoje.

Suvažiavimui Ruošti Komite
tas su atvykusiais Centro Val
Suvažiavimui Ruošti Komite dybos nariais liepos 30 d. pas
tas New Yorke jau išspausdino prel. J. Balkūną Maspethe turė
ir išsiuntinėjo pakrviteimus ir jo posėdį VI suvažiavimo reika
Arkivyskupijos reikalą m s
Suvažiavimo darbų programą lu, kuriame buvo galutinai nu
• rugpiūčio 9 visose bažnyčiose
apie 300 asmenų. Registraciją į statyta suvažiavimo programos
daroma speciali rinkliava, šios
suvažiavimą jau pradėta. Visi sekcijų laikas. Posėdyj dalyva
rinkliavos pirmasis tikslas pa
Vieny Vieni, mūsų resisten- registruojasi šiuo adresu: Rev. vo C.V. pirmininkas T. A. Liuigelbėti išlaikyti arkivyskupijos
cijų kovų apžvalga, spausdinta Dr. Walter C. Jaskiewicz, S. J.,
katedrą, kuri kiekvieną savaitę
Leonardas Valiukas, Rezoliu Darbininko atkarpoje, išleidžia Fordham University — Bronx,
Vaišnora, MXC., ir reikalų ve
duoda 1000 dol. nuostolių. Ap
cijų komiteto pirmininkas, rug ma atskira knyga, kuri jau vi N.Y. ,10468. Atrodo Suvažiavi dėjas kun. R. Krasauskas ir Su
link katedrą naujose miesto
piūčio 11-12 lankysis Washing- sai baigiama paruošti spausdi mas susilauks nemaža dalyvių. važiavimui Ruošti komiteto pir
pastatuose apgyvendinti dau
tone, o 13 — sustos New Yor- nimui. Knyga bus papildyta, Iš Centro Valdybos Suvažiavi mininkas T.V. Jaskevičius, S.J.,
giausia porturikiečiai ir kubie
me dalyvaus: pirmininkas — T.
ke.
iliustruota.
prof. dr. A. Liuima, S.J.; vice sekretorius A. Vasys, iždinin čiai.
Kun. Mečys Burba, salezie
pirmininkas —' T. dr. J. Vaiš kas prel. J. Balkūnas ir kun. S.
PAIEŠKOJIMAS
tis
iš Italijos, atvyksta Bosto
nora, M;LC.; išdiniųkas — T. Raila.
Petronėlė Aleknienė, gyv.
nan ir rugpiūčio 9 d. 10 v. šv.
Lietuvoje, Radviliškas, Tarybų
Petro bažnyčioje aukos mišias
g-vė 6, paieško savo sesers Sabei suteiks primicianto palai
Ifemėjos Poškutės žr jos vyro
minimą.
Justino Čepų šeimos. Čepai bo
Kun. Jonės Klimas rugpiū
vo kHę iš Arimaičių km., še
čio
2 išvyko vasaros atosto
dirvos v. ir Amerikon atvyko
Vytenis Vasyliūnas pradėjo yra labai graži, įdomios konst- goms.
1910 m. Esą žinių, kad Čepai

jau yra mirę, bet likę jų trys
sūnūs: Stasys, Bromus ir Algi
mantas ir penkits dukterys: Pet
ronėlė, Adelė, Ona, Malvina ir
dar viena. Čia paminėti asmens
ar apie juos žiną, prašomi at
siliepti ankščiau minėtu adresu.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
PRANEŠA, kad priima maisto dovany užsakymus giminėms SSSR. Pri
statymas skubus iš maisto sandėlių,
esančių Soviety Sąjungoje. Kainos
prieinamos.
Pageidaudami katalogu, kreipkitės j bet kurį mūsų skyrių
arba į vyriausią įstaigą:
45 West 45th Street

New York, N. Y^ 10088 — Room 1101
TeL O 5-7905

nigas dr. Feliksas Jucevičius.

pakvies
tas vadovauti dideliam “Polymnia” chorui, kuris per eilę me
tų yra išpildęs žymiausius vei
kalus su simfonmiu orkestru.
Greitu laiku numatoma pasta
tyti Brucknerio “Te Deum Laudamus” — chorui, solistams ir
orkestrui. J. Kačinskas su para
pijos choru dalyvavo lietuvių
dienoje pas tėvus pranciško
nus Kennebimkporte, Maine, ir
ten pasiliko savaitės atostogų,
šv. Petro bažnyčioje jį pava
duoja seselė Inkamata.

Ekonomistas Juosas AUDGMAS
•) padeda lavaatavimų Fondų
Mrua pirkti, b) sudaro planua
JauuManiem žmonėm slstestiatiMat taupyti tr ateičiai kapitalus
ugdyti, e) sudaro planus pensininkama, santaupų turintiem a.
papildomų pajamų gauti.
Warwick SL. BHdyn, N. Y.
11267; tti. TA 7-9518, LA 4-6484

Vasaros atostogas
be rūpesčių praleisti maloniai
kviečiame S. M. LuSių ir B. I.
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje

42 Beach St.. Monument Beach
CAPE COD, MASS.
Tel. 759 - 3251 (617)
Plačiai žinoma Ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys
•
Geras maistas,
nuoširdus patarnavimas, jauki
lietuviškos šeimos nuotaika •
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir pingpong stalas • Muzikai piano,
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir
Televizija • Tėvams vakare
išvykus — prižiūrimi vaikai.
Užsisakymai iš anksto labai
pageidaujami. Kreiptis vilos
MEŠKA adresu.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STffHBi AROMBKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.
STagg 2-5043

Mattbew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRONAS
Licensed Manager
& Notary Public
680 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
GRABORIUS

Jeronimas Kačinskas

RAIMUNDAS GRAUDIS

sūnus sėkmingai baigė Newarko Public School of Fine and
Industrial Arts. Jo pasirinktoji
specialybė — knygų žurnalų,
iliustracija.
Raimundas nuo
pirmosios
aukštesnės mokyklos
klasės

da, būdamas 7 m., pagrojo Sd* ornamentikos,
pine
harmonika
Kaieoines
giesmes Dillingeno
pradinės
MINKŲ RADIO PIKNIKAS
mokyklos kalėdiniame pasiro
Rugpjūčio
9, sekmadienį, įdyme. Jis jas pagrojo visai ne
simokydamas — iš klausos. Tai vyks paskutinis šios vasaros
parodė, kad jis turįs įgimtus didelis radijo piknikas, ši lie
gabumus ir tinka muzikai stu tuviška radijo programa yra se
niausia N. Anglijoje, veikia jau
dijuoti
30 metų. Piknikas bus BrockSavo studijas pradėjo Kolum tone, erdviam Fair Grounds,
bijoje, būdamas 10 metų ir jas Belmont St Programoje
bus
tęs visą savo gyvenimą, šiuo Fox kailių, vestuvinių drabužių
laiku Vytenis yra geras pianis ir 1965 metų drabužių paroda.
tas, grodamas su savo tėvu kon- (Drabužių vertė 10 0,0 0 0 dol).
šoks pagarsėjusi lietuvių tauti
duodąs koncertus, šią vasarą, nių tokių grupė, vadovaujama
jo duodamas koncertas yra Met Onos Ivaškienės, bus šokių var
huen Memorial Hali
salėje, žybos su dovanomis, klounas
Methuen, rugpiūčio 8, 8 vaL 30
min. Vytenis išpildys Cesaro
- Francko, Jeronimo Kačinsko, J. Bus įvairiausių lietuviškų val
Jule Roger-Ducasse, Paul Hingi*
desmith ir Johann S. Bacho kū
Įėjimas suaugusiems 1 dpi.
rinius. Bilietų kaina — 1 dole-

ninkams, vėliau New Yorko stu
dentų ateitininkų skyriaus na
rys. Šiais metais išrinktas į to
skyriaus valdybą vicepinnmm- Hali iš Bostono — 93 iki Lawko pareigoms. Priklauso taipgi rence, o ten

lietuvių piliečių klubo išeis 1

vedėjai,

simfoninis orkestras,
kuriam vadovauja kom. Jeroni
mas Kačinskas, ateinantį sezo
ną duos 5 simfoninius koncer
tus. Vienas iš jų — gruodžio
6 skiriamas lietuvių publikai
So. Bostone. Bus išpildyta Čiur
lionio “Miškas”. Taip pat bus
lietuvių solistas, kuris atliks
dvi dainas su orkestru ir vieną
ariją.
Melroeo

Stasė Griauzdronė išvyko po
ros mėnesių atostogoms Aust
ralijon. Ten aplankys savo gi-

231 BEDFORD AVĖ.

J. B. SHALINS
84-02 JAMAICA AVĖ.

Koplyčios

nemokamai

visose

Tel. VlrgMa 7-4499

THEONRE VOUMN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių dfrektorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition

GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

Adolfo SCHRAGERIO
Vienintelis statom Amerikoje «ų vekMkų

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

PETRAS KARALIUS, mv.

Laidotuvių direktorius
ir b&lzunuotojaa
74 PROVIDENCE 8T.
VVorceater, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTSR AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorių*
tr belMunuotojiui

Cambridge, Mass.
notarv pubiic

336 East86th St, N. Y. C.
Atidaryta kutai nuo 9 ryto fld 9 vaL vMraro

Patarnavime* dienų ir n*ktj
Nauja tnodemllka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cambrldge ir Bostono kolonijai* te-

