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E jaunimo kongreso dalyvių 
tebeateina įspūdžiai. Sustojam 
šiuo kartu prie tų, kurie lietė 
kongreso “užsienių politiką”,

no savo “piliečius” dalyvauti 
Šventės programoje. Paragini
me buvo minimas ir vienas pro
gramos punktas — demonstra-

fironam tironija nėra nei užmiršta nei dovanota
Pro didžiuosius rūpesčius — Vietnamo karą, Amerikos rasines 
riaušes, streikus, sėkmingą Gemini kelionę — rodomas rūpes-

“diplomatiją” — kongreso ren 
gėjų santykius su Amerikos fe 
deralinės ar vietinės administ 
racijos atstovais; kiek tie san 
tykiai rodės sėkmingi ar nesėk 
mingi, kiek jie rodė takto nuo

cija, kurioje kongreso dalyviai 
pareikšią pritarimą vyriausybės 
politikai Vietname šūkiu: Lais
vė Lietuvai, Laisvė Vietnamui! 
— Šitas pažadas virto pirmas 
kontraversas tarp vertintojų:

Pavergtų Tautų Savaitę pre- 
identas L. B. Johnsonas pa- 
ikelbė liepos 13. Priminė, kad 
>agal savo tradiciją Amerikos 
lolitika išpažįsta tautinės ne- 
iriklausomybės ir žmogaus lais
tės principus ir siekia, kad jais 
galėtų naudotis visos tautos.

Viceprezidentas H. H- Hum- 
>hrey atskirame pareiškime ap
gailestavo, kad ne visos pasau- 
io tautos gali naudotis tokiom 
/ertybėm, kokias turi Amerika 
r kokias Amerika pripažįsta 
tiekvienai tautai.

Gubernatorius N. A. Rocke- 
feller liepos 14 proklamacijoje 
jareiškė pasididžiavimą tais pi- 
iečiais, kurie surado Ameriko- 
ie azylį ir laisvę.

New Yorko majoras Lindsay 
savo proklamaciją Įteikė liepos 
19 Pavergtų Tautų Seimo pir
mininkui V. Sidzikauskui.

Liepos 17 New Yorke šv. Pat
riko katedroje mišias laikė vys
kupas Pr. Brazys. Po pamaldų 
buvo eisena iki J. Tautų. Da
lyvių buvo gausiau nei kitais 
metais. Dalyvavo ne tik tautos, 
kurios yra Pavergtų Tautų Sei
mo nariai, bet taip pat ukrai
niečiai, kazokai ir kitos tauty
bės, kurios yra Sovietų Sąjun
gos valdžioje ir siekia sau lais
vės. Dalyvavo ir amerikiečių 
kurie yra pavergtų tautų drau
gai-

Washingtone liepos 24 buvo 
surengtas priėmimas Kongre
so nariam ir kitiem Įžymiem

laisvės rėmėjam. Pavergtos Eu
ropos Seimo medaliai įteikti 
kongresmanam Ed. Reinecke, 
r. Calif., Lester L. Wolff, d. N. 
Y. ir kapitonui K.A. Lubavs,

latviui, kuris žuvo Vietnamo ka
re. i

New Yorke pavergtų tautų 
savaitę priminė Daily News 
dviem vaizdais — pamaldų Pat
riko katedroje ir majoro pro
klamacijos Įteikimo aktu. N.Y. 
Times nutylėjo. The Tablet ve
damajame išskaitė 32 paverg -

MASKVA nenori nei laisvės nei taikos 
Vietname 

Teismas būtų ėjimas iki karo 
“briaunos”, bet vargiai norės 
Maskva, kad būtu per ją per
žengta.

šioje įtampoje, tenka stebė
tis katros pusės nervai geriau 
atlaikys. Pažymėtina, kad Ame
rikos vyriausybei kelio į kapi
tuliaciją nebėra. Tai būtų prieš 
visos masės valią. Amerikos 
opinijoje 5 iš 6 remia Hanoi ir 
Haiphongo bombardavimą, ir 
apskritai pritarimas Johnsono 
linijai iš gegužės mėn. 46 proc.• 
pakilo dabar iki 55 proc.

Pasaulio politikos centre šiuo 
netu — Vietnamas. Įtampa 
:arp Amerikos iš vienos pusės 
r š. Vietnamo, kom. Kinijos 
r Sovietų iš antros pusės pa- 
lidėjo. Įtampos didėjimas ar 
itoslūgis priklauso nuo Mask
vos. Įtampai atleisti žygius da- 
•o Amerika, Maskva juos atme- 
a. Eiga tokia:

Amerika nuo birželio 29 su
stiprino š. Vietname karštąjį 
karą — bombardavimus priarti- 
10 prie Hanoi ir Haiphongo. 
Bombardavimai tęsiami. Tuo 
patmetu sustiprino diplomati
nę veiklą paveikti Maskvai, kad 
rodytų iniciatyvos derybom dėl 
Vietnamo. Maskvoje lankėsi In
dijos min. pirmininkas Mrs. I. 
Gandhi. Jai liepos 16 iš Mask
vos išvykus po valandos atvy
ko jau Anglijos min. pirm. H. 
Wilsonas. Indijos ir Anglijos ke
lionės buvo veltui: Maskva ne
sidavė perkalbama — atsisakė 
nuo spaudimo š. Vietnamui; 
kartojo Amerikai piktus kalti
nimus: žadėjo š- Vietnamui sa
vanorių ir ginklų. Nei taika nei 
derybom ji nesuinteresuota. 
Labiau suinteresuota Amerikos 
ir Kinijos galimu susikibimu.

Š. Vietnamas paskelbė dali
nę mobilizaciją, žadėdamas ko
voti iki pergalės, nors ir 20 m. 
Kom. Kinija padrąsino, lie
pos 18 oficialiai pasiūlydama 
savo teritoriją karinėm š. Viet-

NEGRAI — ar jų riaušės v irs 
partizaniniu karu?

Kai užsienio politinė eiga su
stoja, tuojau įtampa atsiranda 
Amerikos viduje. Po demon
stracijų dėl Vietnamo išaugo 
vėl rasinės riaušės. Milžinišku 
mastu jos atsinaujino Chicago- 
je, Clevelande, tvenkiasi Brook
lyne ir kt.

Chicagoje riaušės prasidėjo 
liepos 12 ir truko 3 dienas. 
Šimtai negrų, daugiausia pa
auglių apmėtė policiją plytom, 
buteliais, Molotovo kokteiliais; 
pasigirdo ir šūvių iš langų; pa
deginėjo namus, daužė langus, 
plėšė krautuves, -užkabinėjo au
tomobilius, jei juose buvo bal
tieji. Po trijų, dienų siautėjimo 
Majoras Daley iškvietė tautinės 
apsaugos 4,000 vyrų. Tie pagra
sino: jei i juos šaus, jie turi 
įsakymą^atsakyti tuojau pat šū
viais. Riaušės aprimo- Jų rezul
tatas -*~~užmttšta—vieno negrė 
mergaitė ir vienas vaikinas; su
žeisti 83, suimti 403. Kiek tur
to sunaikinta, neskelbiama.

Dėl ko riaušės kilo? Dėl karš
čių. dėl vandens. Liepos 12 kaž
kas atsuko hidrantą ir paleido 
vandenį negrų sekcijoje. Atvy
kusi policija vandenį užsuko.

Vienas negras tuojau pat vėl 
atsuko. Policija jįx suėmė. Jis 
šaukėsi pagalbos, išaugo minia, 
ir prasidėjo. Atrodo, kad karš
čiai ir vanduo buvo tik kibirkš
tis gaisrui, kuris buvo iš anksto 
rengiamas. Sociališkai jį paren
gė aplinka — negrų' sugrūdi- 
mas siauroje erdvėje, nedarbas, 
menkesnis socialinis aprūpini
mas. Idėjiškai jį parengė dr. M. 
L. King mitingai; jis ragino ko
voti be smurto. Bet klausytojai 
nuėjo toliau — ėmėsi smurto. 
Iš Kingo kontrolės jie išėjo; 
pakliuvo Į kontrolę tų negrų 
vadų, 
kaip 
kurie 
zaninį
augliai buvo pamokyti suaugu
sių gaminti Molotovo koktei
lius. Riaušėm^ ženklas • buvęs 
duotas per vietos radiją.

Smurto bangą pratęsė Cleve- 
landas liepos 19 tokiu pat bū
du — kova prieš policiją plyt
galiais, Molotovo kokteiliais, šū
viais, gausiais padeginėjimais . 
Apramino taip pat tik iškvies
ta tautinė apsauga.

Padėtis nerami ir Brooklyne.

kurie skelbė smurtą ir, 
Washingtone aiškinama, 
grasina pradėsią parti- 
karą- Išaiškinta, kad pa-

Chicagos eisenoje Pavergtų Savaitės iškilmėse lietuvių dalyvavo apie 
2,000. Nuotr. L. Noreikos.

tas tautas ir baigė: “Bus prok
lamacijų ir deklaracijų, kalbų 
ir dainų, demonstracijų ir eise
nų. Jų visų tikslas — priminti. 
Priminti tironam, kad jų tiro
nija nėra nei užmiršta nei do
vanota. Priminti tiem, kurie 
yra pančiuose, kad jų laisvės 
troškimą remia laisvieji- Pri
minti laisviesiem, kad jų lais
vės yra grėsmėje ir kad jos ga
li būti išsaugotos tik Dievo 
duotų teisių reikalaujant ir jas 
užtikrinant visiem žmonėm“.

voką, kiek jo stoką-
Įspūdžiai ir dėl šių santykių 

(kaip ir dėl kongreso dalyvių 
suartėjimo) yra skirtingi: tai, 
ką vieni vertina ar teisina, ki
ti smerkia. Keletas pačių fak
tų, kurie susilaukė kontraversi- 
nio vertinimo.

1. Santykiai su Chicagos ad
ministracija buvo užmegsti 
prieš kongresą. Atsilankiusi pas 
miesto majorą lietuvių delega
cija laimėjo: majoras Daley pa
skelbė lietuvių savaitę, paragi-

New Yorko majoras Lindsey jteikč proklamaciją Pavergtos Europos Sei 
mo pirmininkui V. Sidzikauskui.

Streikai — Amerikos stiliaus brangi dalis
Tebeina jau pora savaičių 

streikas penkiose lėktuvų kom
panijose (Eastern, National. 
Northwest, United, TWA), ku
rios normaliai perveža 60 proc. 
visų keleivių ir 70 proc. pašto. 
Streikuoja mašinistai. Turizmo 
pramonei ir su ja susijusiom 
šakom tai milžiniški nuostoliai 
— New Yorko viešbučiam ir k. 
vienai dienai 1 mil- dol. Miami 
dienai 400,000, Havajuose skai
čiuoja savaitei 2,225,000 dol.
SLAUGIŲ IR KT. STREIKAS 
BAIGTAS

New Yorke liepos 18 5 ligo
ninėse baigtas nemedicinos per
sonalo streikas. Atlyginimas 
bus pakeltas 24 proc. Sutartis 
garantuoja minimum už valan
dą 1.90, vietoj 1.57. Bet bus pa
keltas ir mokestis ligoniam —

už pusiau privatų kambarį ligo
ninėje 75 dol. dienai.

— Filipinai paskyrė 4000 ka
rių į P. Vietnamą. Tai jau ket
virtos valstybės ekspedicinė ka
riuomenė Vietname. Po Ameri
kos daugiausia karių atsiuntė 
P. Korėja — 25,000, Australų 
yra 4.500.

— P. Vietnamo vyriausybė 
susekė, kad politinė propagan
da, kuri buvo vadovaujama 
ČIA, indoktrinavo pareigūnus, 
jog dabartinė Ky vyriausybė 
nesanti verta pasitikėjimo.

— Ispanija liepos 18 sulau
kė 30 metų sukakties, kada 
prasidėjo sukilimas prieš komu
nistinę vyriausybę Ispanijoje. 
Franco valdo Ispaniją jau 27 
metai-

namo bazėm, š. Vietnamas ėmė
si propagandos agresijos prieš 
Ameriką — liepos 15 paskelbė, 
kad teis Amerikos lakūnus be
laisvius kaip karo nusikaltė
lius. Jų turi 40; didelė dalis yra 
taip pat belaisviai iš tų, kurie 
laikomi dingusiais be žinios — 
o jų yra 240. Amerika į tą gra
sinimą teismu atsakė protes
tais ir įspėjimais, kad Ameri
kos belaisvių teisimas gali tu
rėti tragiškų rezultatų. Balsą 
prieš tokius teismus pakėlė ir 
J.T. gen. sekr. U Thant ir po
piežius Paulius- Nors Vietna^- 
mas atmetė Amerikos protestą 
ir žada teisti, tačiau netikima, 
kad teismo sprendimą vykdytų.

Jaunimas lankosi
Jaunimo kongreso delegacija 

aplankė New Yorko majoro 
atstovą J.S. Palmer, viešųjų rei
kalų pareigūną. Pasikalbėji
mas truko 45 minutes. Delega
cija painformavo apie kongre
są, peticiją J. Tautom, Įteikė

— Izraelio aviacija liepos 14 
įsibrovė Į Syrijos teritoriją 8 
mylias ir puolė vandens atšako- 
jimo sistemą. Syrijos Migai du 
Izraelio lėktuvus sakos nušovę. 
Izraelis tai neigia. Tačiau įtam
pa tarp Izraelio ir arabų yra pa
didėjus.

— Italijoje apklausto jauni
mo tik 14.8 proc. rodo intere
so politikai ir partijom, 41,71 
proc. visai nesidomėjo politi
ka, 18.43 laikė ją “purvinu 
daiktu".

— Vokietijos universitetuose 
iki 15 proc. studentų yra parti
jų nariai. Giesseno universiteto 
rektorius skelbė, kad iš 5.000 
studentų apie 20 proc. priklau
są “Nacionalistinių demokratų 
partijai", kuri esanti dešiniųjų 
ekstremistų.

dovanas majorui Lindsay ir pa
čiam Palmer — po knygą “Li- 
thuania under the Soviets", ma
jorui dar ir grafikos albumą. 
Pats Palmer pasisakė neseniai 
buvęs Maskvoje, pažįstąs Lie
tuvos problemą. Delegacijoje 
buvo R. Cibas (Australija), Ry- 
mantė Steponaitytė (Brazilija), 
J. Miklovas (N. Yorkas). Jūra 
Gailiušytė (Clevelandas). N. 
Umbrazaitė (N. Yorkas). A. Sta
nevičius (Urugvajus).

— Lenkijos komunistai su
galvojo pastatyti paminklą po
piežiui Jonui XXIII. Breslau ar
kivyskupas Kominek įspėjo ku
nigus, kad nedalyvautų pama
tų dėjimo iškilmėse, nes jų tiks
las suardyti bažnyčios vienybę.

— Sovietų Sąjunga ir Lenki
ja atsisakė dalyvauti Los An
geles atletų rungtynėse Tai 
esąs protestas dėl Vietnamo. Chicagos miesto majoras Rlchard Daley (teikia L. Prapuoleniui proklamaciją, skelbiančią Pavergtų

Tautų Savaitę. Nuotr. V. Noreikos

“Ar kongreso rengėjai buvo 
garbingi majoro atžvilgiu-paža- 
dėdami ir neištesėdami?”

“Pažadėdami! O iš kur žinia, 
kad jie tai pažadėjo? Gal tai 
tik majoro noras, mintis, bet 
ne kongreso rengėjų pažadas!”

“Ar toki žodžiai reiškia prie
kaištą majorui Daley, kad jis 
nebuvo garbingas?”

Klausimas pasilieka neatsaky
tas.

2. Kongreso atidaryman mies
to majoras atsiuntė savo parei
gūną. Atidaryme jam nebuvo 
duotas žodis, jis nebuvo kong
resui nei pristatytas- Jis netru
kus išėjo. Faktas pažadino ais
tringą dialogą:

“Majoras padarė netaktą, at
siųsdamas mažą pareigūną. Te
gul jis žino.”

“Bet tai buvo pareigūnas, 
kuris atvyko ne savo, o miesto 
majoro vardu. Tai kovos pirš
tinė ne jam, o miesto vadovy
bei”.

“Tai nieko. Tegul žino, kad 
čia ne diplomatai, kurie saugo
jas! teisybę pasakyti. Jaunimui 
daugiau leistina.”

“Tačiau tas -jaunimas ėmėsi 
rizikos gadinti santykius su 
miesto administracija ne sau, o 
visiem lietuviam. Kpngreso da
lyviai išsiskirsto, o pasilieka 
Chicagos lietuviai, kuriem rei- 
kia su miesto administracija 
gyventi ir toliau Santykius pa
laikyti”.

Taip ir lieka neatsakyta: ar 
tie akibrokštai demonstruoja 
naują taktiką, kuri laimėtų iš 
miesto administracijos dides
nės pagarbos lietuviam, ar jie 
tėra vaikiško atsakomybės ne- 
jautimo ženklai?

3. Buvo įspūdingas banketas. 
Pagrindinis kalbėtojas bendruo
menės pirmininkas pasakė sa - 
vo kalbos pagrindinę mintį: 
mum reikia pinigų ... ir pa
siuntė su krepšeliais rinkti pi
nigus- Krepšeliai sustojo ir prie 
garbės kalbėtojo ir prie svečių 
svetimų valstybių konsulų...

“Aš po tokio pasielgimo išė
jau iš banketo ...” pareiškė vie
nas iš dalyvių.

“O ką darysi, jei pinigų rei
kia”, teisina kitas. Pats bend
ruomenės pirmininkas pajuto 
reikalą viešai atsiprašyti, kad 
sugadino nuotaiką. Gal ir dau
giau nei nuotaiką.

4. Buvo išrūpinta kongreso 
delegacijai audiencija valsty
bės departamente. Praėjo pora 
savaičių, o delegacija nesirodo. 
Tik pradėjus aliarmuoti iš ša
lies, delegacija buvo suorgani
zuota ir vyksta liepos 21 pas 
valstybės sekretoriaus asisten
tą.

“Tai kas — tegul palaukia. 
Nedidelis tai ponas"-

“Didelis ar ne, bet tai šio 
krašto šeimininko atstovas, ku
riam pirmiausia derėjo vizitą 
sukloti . . ."

Kai kam toki faktai nieko 
nesako. Kai kam jie kalba apie 
neleistiną takto neturėjimą. 
Bet buvo ir tokių faktų toje 
“užsienių politikoje", kur ne
buvo kontraversinio vertinimo. 
Antai New Yorke atsilankymas 
pas miesto majoro Lindsay at
stovą paliko abiem pusėm ge
rus įspūdžius. Su pasitenkinimu 
ir pasigėrėjimu apie delegaciją 
minėjo ir Laisvosios Europos 
direktorius Richardsonas.

Praeis kuris laikas, ir tada 
naujosios diplomatijos reiškė
jai. gal būt. nenorės savo dip
lomatinių žygių minėti.
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’ TBųhaHoriui 60-7S rvbtiy 'r
Sovdtozų buhalterių (aąskai- 

tybininkų) atlyginimas Lietuvo
je svyruoja tarp W ir 75 rublių 
mėnesiui, priklausomai nuo dar

kyti, įdek savo kasdienybėje 
ueirttoato tai, dMk»pe auko- 
‘jusiAtsakymas į šį klatuimą ir 
liudys tai, kiek esame jų'verti”.

Tokiais žndBHafe žurnalas pa
ryškina tiesą, kad vertindami 
1941 sukilimą, partizaninę re
zistenciją ir iš viso pasiprieši- 
nūną Stovėt mes atskleidžiame 
save pačius; parodome, kas 
esame, kas mums rūpi, kas nu
lemia mūsų galvojimą ir veiki
mą.

Gal būt, save ir parodysime 
mėgindami žiūrėti į aną 1941

To meto Vliko ir kitų veiks
nių nuotaikas jau ne tik dėl 
laikinosios vyriausybės, bet ir 
dėl jos šaltinio, paties sukili
mo bei iš viso rezistencijos 
vaizduoja žurnalas I Laisvę 1961 
Nr. 25-62: nurodęs, kad sovie
tinė spauda tais metais daug 
kalba apie 1941 sukilimą, žur
nalas tarp lietuviškų veiksnių
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— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknedeL 
Pasirūpinkite medžiagas išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo ktan&tn' atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos Ir vietinės— trijose iuautrivėpta

— Nuolatinė, 
munistai, katė

tašote, kairi jfettravie- 
I ptaąuty dar išlikę už- 
L Geriausi to pavyzdžiai 
tava, Latvija ir Estija., 
kalba apie koalicinę vy-

kovos dvasia, karią reikėjo ma
tyti, kad patikėtum... Mes tu
rim parūpinti daugiau radijo 
programų pavergtosioms tau
toms jų pačių kalbomis, kad tie
sa it dalykinė informacija at
remtų sovietų kontroliuojamą
ją spaudą. Turim siekti, kad 
būtų atviri keliai maisto, vais
tu beidrabužių siuntiniams, bet 
užvis tebtau, kaip tai nevaisin
ga beatrodytų, turim stengtis 
priversti Rusiją grįžti į protą... 
Tikėkimės, kad Jungtinės Vals
tybės savo veiksmais nusipel-

ĮįįįĮjįįigĮB;'1 komunų- boapimties ir tarnautojo patir-
Uįtaų toNNMb^to 'JMtolĮtoKB^^I Tačiau, jei sovcboce sam
stote- lįlrijMĮ taoota, įtarių laisvai domi du buhalteriai, tai bend-
tetan) prasme, jau ketvirta ŠtaĮtatačo \ pirmas ras jų atliginimas neturi pra-
i, ra- laikomi poUtitaate ttahtafe; dar ' tekti vidurkio tarp 20 ir 75 rub-
Hp- nematyt jų įtadįntato RfejR b*- <- N. Y4 bų ribą Pavyzdžiui, jeigu vfe-
rig ir tefigvėjimo... Nora ČMto# M- fr|Mlbd||pi pernykštę lap nam iš jų būtų mokama 75 rub- 
tttty- «ų dbOMNto dattk aukrtapta į kritoilSlIri' manifatatiją, liai mėnesiui, tai kitam nebega- 
Įoytog totą kampą, maa ’ ■atartia* pte u2fcfc;';- Urna mokėti daugiau kaip SO

miršti što pritrotatiroffte bra- — Tiesa, buvo ten ir aša- rabtių. (fctta) 
(Elta) talumų ir naikinimų atvejo. r rų, bet buvo-ir pasitikėjimo bei '

Tautos suksimo ir Laikinosios 
Vyriausybės veikimo buvo lai- 
tanai atstatytas”.
,. Pagal tuos deklaracijos WMĮĮ|S| 
cHtus susidaręs pogrindyje Vy- 
riaušias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pripažino valstybinę H|||||| 
satodūno ir jo paskelbtos Laito- 
nestos Vyriausybės reikšmę ir mHHHI 
pats ėmėsi tęsti tos vyriausy- 
bės kova dėl nepriklausomybės, tarnu «

Frtrtfc Anęėfttfet d- Httnon:
— Tik nuolat pabrėždami ir 

palaikydami Baltijos tautų lais
vės tįdą kiekvienoje prieina
moje. viešoje vietoje, galim ti
kėti jų laisvę pagaliau pavers
ti; tikrovę. .1’7

Komitetas tų metų vasario 16 
dienes deklaracijoj skelbė: “Su- 
vereninė Lietuvos valstybė nei 
dėl Sovietų Sąjungos nei dėl 
dabartinės reicho okupacijos 
nėra išnykusi, tik suvereninių 
Valstybės organų veikimas yra 
įtikimai sutrukdytas. 1940 m. 
Mtžetio 15 d. Sovietų Sąjungos 
okupacijos ir tos okupacijos 
prievartoje padarytų kitų jėgos 
ir klastos aktų pertrauktas Lie
tuvos suvereninių organų vei-' 
tomas 1941 sn. birželio 23 d.

tėvynėe, j* -Į? _wiį^įl
sąmonmasi jų šaukiaijri r <fo- jrhmgimiM butų gtraaUąe toagto 
mėjimąsi savo gų^i- ą|| Įtarią lĮirurijilutli ir kpi
nimu i laisvą pašeriu. tas būtų MkrežĮrito festošfio dė-
Comelius E. GaNaglM»rr d. Bay-

onne, N. Ar ir.

potvarkis, kuriuo apylinkių su- raffc ĮRphiH dĮNfttoŪM 
vietom pavesto išieškoti iš kri- svvtBita^' •
tininkų nuostolius už nuganytus sieto fcltatoĮIritatota . 6yii 
kolchozų pasėlius. Bet retai kas ir žatote ttfo tetitaM 
dėl nuganymo teapsiskundžia. gina Mtirti, ptoMI 
Kai kur kolchozo vyresnybė nytejM Mtotolto bito pah 
tuos klausimus paveda spręsti nuoatotių atlygintai, ir 
teismam, nors tokiem teismam ti, kaip pMtų Mti M 
nėra duota teisių tokias bylas potvarkio skylės.
spręsti: jie nuganytojam daž-

reikriaviinų buvo atidėtas | šą- beBeritaas ta
3 laikinosios vyriausybės var- #au toto totatetff, kad |ą (re- lę 
das, ir atgaivintas Vliko veiki- ir kk

PO svarstymų, pasitarimų bu-
vo pagaliau atsiribota ir nuo ■ < - į'7 '77 ;!>' į
tokio Vliko, kuris buvo susida- raS'J7'.'į7į 
ręs Lietuvoje — atsisakant nuo »’ ‘- '/ . -?■; '7'77 ‘7 j
1938 metų konstitucijos, kurią ■ ’ / * '/* • -į ”7'; 7 '>'■
buvo priėmęs Vlikas Lietuvoje, 
ir pasėsekaut už giįlimą prie
1922 ksnstitacijM. “ 7}J*' ‘'7-C7

Naujos sąlygos neftatalavo « 7^

mis . ' ■’gH
Praėjo 29 stotų nuo 1941 me- S 

tų sądoaimo. Sętygos vėl buvo *w 
gerokai rista Įtarios. & Votoe-;« 
tijes vis ąsiirįniąi jro buvo «t- kf J 
sidūrę Asaeriitaje. Bet Ameriko- Į79 
je ir fcftur Iritamjme pasauly 
buvo išpoputiarmtos Lietuvos -ta 
-pėritataų kovos, kurios buvo. JĮ 
atprastos kaip 1941 sukiiimo ' 
tęsinys. Ypačiai i^popuĮlMTiio -'*^7^ 
partizanų ' :į^‘ jįįayta - ' 
J. Deumūntas, paąteįųr vakaras 
ir palikęs savo patažyią knygą 7'7'7 
“Partizane už grietinė* aifdlrai 
gos”. Gal atBŠtSctūūs buvo rriš- tai
kinys, kad laisvajame pasauly 
partizano kultą labiausiai išgar
sino grupės, esančios šalia Vli-

Buvo 1944 metų pradžia. Pa- 
sipriešinimo vokiečių okupaci
jai laikai. Susiorganizavęs Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo

mu, Amerikos Bakas perduoda 
į Latviją, Lietuvą ir Estiją tik 
plikas tinįav, kadangi valstybės 
departamentas bgo įžeisti So
vietų Sąjungą. Manau, kad turi 
būti sustiprintas Amerikos Bal
so programų pobūdm ir padi
dintas jų kiekis... Mes tikrai 
tarnp imtis paveikių žingsnių 
padėti latvių, lietuvių ir estų

IMriftpr Vaisty- 
(<nrz- 

12-15 d. prieduose) yra atspaus
dinti septyniolikos Atstovų Rū
mų narių pareiškimai ryšium 
su 25 ir 26 metų sukaktimis 
nuo sovietinės okupacijos pra
džios ir nuo. pirmųjų masinių 
deportacijų Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj.

Čia pakartojamos kelios iš
traukos ir tų pareiškimų:
Frank Norton, Rochester, N.Y.

— Tai yra tinkamas mostas, 
kad kongresas skiria laiko pa
mąstyti apie Baltijos kraštų tau
tas ištikusią tragediją 1940 ir 
vėl 1944 metais. Mūsų uždavi
nys, tačiau, aiškus. Mes turim 
stengtis įkvėpti ertuose, latviuo
se bei lietuviuose nesiliaujan
čios drąsos ir ryžto, kad jų 
laisvės viltys neužgestų. Netu
rim vžritiūtivoti manymo, esą

«tWVCVZM_ ▼taFZTUS IU1I1* 
tautams... Nelemtieji įvykiai 
kurių sukaktis minim šį mėne
si, turi mums padėti atminti, 
kad tų tautų viltys bei svajo
nės yra taip pat ir mūsų. Tai 
turėtų mums padėti tvirčiau

Paul M-J4 7
— Sovi^rayua^a netari jo

kio teisini C pagrtodo laikyti 
tris Baltijos valstybes , okupuo
tas, bet bando tai patetosti 
klastote ir tautų valios paš- 
glemžimu ... Aš jaučia, tari šių 
sutampančių Rudau sukakau “*Su jums”, 
minėjimai ne tik primins ameri- friuird J. Sm 
kiečiams, kiton būdu Sėdėta/ — Mano ji
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štė gyvena' virt 4,000 
Veikia Bėtavių knlffl- 

tauti-

. Amtripi lietuviško iaimimn 
atstovas Raimundas Lopšys pa- 
stebėjo, kad čia lietuvių belikę 
apie 80. Gyvena po kraštą išsi- 
'įnėtę ir suartėja bent per Kalė
dask Vasario 16. Daigumas 
prifrteren ateitininkam ir visi_______ _____ ____
jbngtasi į vieną bendrą lietųviš-. kiniai

mase cetozuose^rha betėviai 
kunigai, turima lietuviški na
mai .

Studijuojančio lietuviško jau
nimo virt 150. Daugiausia susi
būręs Melbourne, Sydnejuj ir 
Adelaidėj. Iš organizacijų pažy-: 
mėtim r sportininkai, skautai ir

ftaUįos atstovas Jonas Sukas 
pastebėjo, kad čia svarbiausi

j Jy “ 1 ■: * r. ..TSįįjir .——T;- -r ■ ■ , 1 -' 8 * v Romo-
ateitininkai. Didesnėse koionv M sean<-.; Z - € | je šv. Kaminero kolegija 4r tė- 
jose veikia tautinių šokių gnt Belgijos atstovė Sofija Ali- vų marijonų kongregacija, o 
pės, veikia keli chorai ir kele-ša^ka^misiskundė, kaįtfda-- Caštetnubvesaleziečių^ vadovau
tas teatro mėgėjų grupių, šalia bar lietimų ten b^flre ^ųįpie jama benūukų ginmazija.

Vokietijos lietuviško jrtri- 
mo veiklą apibudino delegatas 
Arvydas Lingė. Po didžių- 
jų emigracijų sumažėjus lietu
vių skaičiui, Vokietijoje dar yra 
arti 800 jaunimo, Universite
tus lanko apie 80. Veikia Stu
dentų sąjunga, ateitininkai, 
skautai, evangelikai. .Tikrai 
veiklus lietuviškas židinys — 
Vasario 16 gimnazija,. kurios 
tikslingumu niekas neturėtų 
abejoti. Daugelis šią gimnaziją, 

.baigusių dabar vadovauja ^at
jauni- riom lietuviškom organizaci

jom. Tarp .organizacijų- veik - 
liausi ateitininkai, kurie leidžia 
ir savą biuletenį Ateitin. Stipri 
Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupė Berlyno festivaly 
laimėjo antrą metą. Ir kiturvei
kia tautinių šokių grupės, o 
Hamburge ir sporto kinba&Jau- 
nimas gyvai prijungia į LB 
veiklą. Pranešėjas kreipėsi į 
Amerikos lietuvius, prašydamas 
vykti mokytojais į Vasario 16 
gimnaziją ir dirbti tarp lietu
viško jaunimo- r

V<.Y.. ■ Švedijos lietuvių atstovas pri- padėkojo vižtem auko-
minė, kad dabar Švedijoje be- toJam- kurie įgalino šhĮdaega- 
likę tik 38 lietuviai. Tad nebe- kelionę. Ateities darbai pa- 
gali būti kalbos apie chorų ar rodys aPĮe tautinio investa- 
tautinių šokių grupių organiza- vbno apsimokėjimą.
vimą. Vis dėlto, lietuviai patri- Baigiantis posėdžiui buvo 
i°tiškai ir narsiai nusistatę, pranešta, kad prieškongresi-

■ Suprasdami, kad jiem tenka sto- nėję jaunimo stovykloje nutar- 
vėti pirmoje linijoje, gyvai ta steigti prie Pasaulio Lietuvių 

, t . . : reiškiasi bendroje veikloje ir Bendruomenės bendrą jaunimo
kartu su kitais pabaltiečiais organizaciją, kuri apjungtų vl- 

. prieš keletą metų-sukėlė Švedi- so laisvojo pasaulio lietuviško 
Nuotraukos a. šimukonio, montažas r. Kisieliaus j°je triukšmą ir pajėgė padary- jaunimo veiklą.

valdybose. UniversitetiioBe šie- ros draugija, a 
met studijuoja virt 300 lietu- niųŠokių gn 
vių. Vien Toronto šeštadieni- tito'tietuvijta 
nėj mokykloj arti 600 mokslei- buk.- 
vių^Gyvas veflmnas jaunimo 
tHngaęincijoee,’ kurios tarp . sa
vęs gerai sugyvena. Sporto klu
bų nariai 'išsikovoja laimėjimų 
ne tik rungtynėse. su pabaltie
čiais, bet ir su kanadiečiais.

Kolumbijos atstovė L Ser-. Neės risi čia minėti žygiai 
vyko New c Yorkę, nesnlaaktą 
dėmesio iš tokios spaudos kaip 
New York Times ar televizi
jos. Tai reiškia, kad tokiai 
spaudai ar kitom informacijos 
priemonėm nepakeliui su pre
zidento skelbiamom pavergtų 
tautų savaitėm, nepakeliui 
su laisvės siekimais paverg
tiem. Jiem daug artimiau 
smerkti Johnsono ir visos JAV 
vyriausybės laikyseną, priešin
gą komunizmui.

Nukrypsta dėmesys ir į pa
čių lietuvių dalyvavimą tokiuo
se žygiuose. Ne vienas tokius 
žygius nuvertina. •Į)ėl skirtingų 
priežasčių. Vieni: kam asmeniš
kai eiti i tokias demonstracijas 
ir žygius?. Juk rengiau ne aš; 
tegul eina tie, kurie rengia... 
Kiti ima samprotauti tokios 
spaudos kaip minėtoji įtakoje. 
Tokiem ir jaunimo kongrese 
kyla mintis ribotis prašymu 
Rusijos jaunimui, kad jis drau
giškai žiūrėtų Į lietuvišką jauni
mai

Gerai, kada lietuviškasis jau
nimas vakaruose mato pilieti
nes skriaudas Alabamoj ir ki
tur.'Gerai, kad jis aktyviai pa
reiškia savo, jausmus.. Bet jei
gu nemato anapus uždangos mi
lijonų, kuriem atimtos laisvo

irtkymas,rasių lygybė ir pana- paneštosorgtntaa<$aš. 
šūs klausimai ramia garsų at
garsį. Ir tai gerai. Minint pa
vergtų tautų savaitę iškyla ki
tas klausimas: o kaip su pa
vergtų tautų žmogiškom tei
sėm? Ar jos susilaukia tokio 
pat jautraus atgarsio? Jei ne 
dėl pavergto brolio meilės, tai 
bent dėl savisaugos, nes tas, 
kuris pavergė aną, jau priartė
jo Ha ŪOmylių.nuo šio gyve
namo krašto krantų.

Amerikos dalies piliečių tei
sių pažeidimas sukėlė ameri
kiečių visuomenėje masines re
akcijas — žygį į Washingtoną, 
pilietinių teisių įstatymą, žygį į 
Seimą — Montgomery, piketus 
po piketų ir pan.
- Daromi yėygiri «*- - žmogiš
kųjų teisių grąžinimo visam 
bilijonui pavergtų žmonių. Da
romi žygiai į Jungtines Tautas, 
Sovietų atstovybę. Daromi žy
giai jei ne visų amerikiečių ma- 
ri’*;u įkarščiu, tai bent dalies 
Amerikos gyventojų, kurių bro
liai yra pavergti. Antai žygia
vo lietuviai su latviais ir estais 
pereitą rudenį, dar ir dabar te 
beaidinčioj lapkričio 13 mani
festacijoj prie Jungtinių Tautų- 
Žygiavo ir prieš porą savaičių 
lietuviško jaunimo kongreso į- 
vairių kraštų atstovai su kitais 
lietuviais prie Jungtinių Tautų 
ir Sovietų atstovybes^ Prie So
vietų atstovybės žygiavo ir per
eitą šeštadienį bei sekmadienį balsavimo teisės, kuriem kliu- 
įvairių pavergtų tautų jungti- domos tikėjimo išpažinimo teį
neš jėgos, gausiai 
amerikiečių, kurie šave laiko jimo teisės; jeigu nepareiškia 
pavergtų tautų draugais, šią dėl tų žmogiškųjų* teisių pa- 
paskutinę manifestaciją bend- neigimo savo jausmo, tai jau 
rai ruošė ir” dalyvavo United negerai, nes tai ženklas, kad to- 
Committee of all Captive Na- kis žmogus yra panašus į aną 
tions, Ali Cuban Front, Confe- arklį, kuris dėl ant akių uždė- 
rence of Americais of Central tų uždangalų žvelgia tik viena 
and Eastern European Dės- kryptimi-

jęs paskutiniam dešnntmety. šokių ffupės. E_orgaumzacijų 
Veikia lietuviška parapija, tei- gyviausi atritii^ilpū. Didelę jfa- 

Lv— ūžiamas betuviškas laikra^is. ką lietuviškame gyvenime tebe
turi šv. Cicilijos choras, nmdat 
*pasų»ldąs naujais nariais, turįs 
ir iaįią. tautinių šokių grupę. ......... 
IŠ Brazilijoj gyvenančių 30,000. naitė pranešė, kad Kolumbijo- ra^jofpr^ramęat- 
lietuvių jaunimo yra apie 5000- je nesą tokių lietuvių jaunuo

lių, kurie nemokėtų lirtuviš- 
kai skaityti ir rašyti. Jaunimas 
veiklus ne tik savitarpy, bet 
sHeidfia Lietuvos klausimą ir 
tarp kolumbiečių.

Nauįosioc Zelandiįos vienin
telis atstovas pranešė, kad da
bar visam krašte betikę 170 lie
tuvių — 104 vyresnio amžiaus 
ir 66 jaunuoliai bei vaikai. Vei
kia sekmadieninė lietuviška mo
kykla. šiemet suruošta Vasario 
16 ir motinos dienos minėji
mai, bendra gegužinė.
mo. peticijai surinkta. virš 12, 
000 parašų- Tai rodo' lietuvių 
susiklausymą ir gerą vardą vie
tinių gyventojų tarpe, nors 
šiaip svetimšaliai N: Zelandijo
je ne labai mėgiami. Sunkų lie
tuvišką veikimą tikrai pagyvin
tų iš /kitų kraštų atsilanką lie
tuviai kultūrininkai.

Šveicarijos atstovas ir tenykš
tės LB pirm. Algimantas Ge- 
geckas nusiskundė negausumu. 
Iš viso Šveicarijoje belikę apie 
50 lietuvių. Daugelis sudarę 
mišrias šeimas ir gyvena išsi-
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vannkiškai atskirai”. Pasiteiravęs, kaip ilgai Ja

Delsėme ne mes; Klaipėdoje — mes savo darbą ga
lėjome baigti ir ankstau. Bet neturėjau nieko tikro 
iš Kauno- Ateinančiomis iš ten žiniomis buvome pasi
piktinę. Visi, kam buvo siūloma sukilimo vadovybė-, dėl 
vienų ar kitų aplinkybių, atsisakydavo. To mažai — 
prasidėjo kerta lyg -partiniai ginčai. Atsirado atkaklių 
priešininku bet kokiai akcijai. Matyti, ta grupė buvo 
stipri ir įtakinga, nes į Klaipėdą gruodžio 30 dieną 
atvyko jų “el^pertas” majoras, neseniai buvęs krašto 
apsaugos viceministras B. Pažinojau jį. Neryžtingas, nie- * 
kuomet neturėjęs savo nuomonės arba drąsos ją saky-

Gruodžio 31 dieną, vėlai vakare, mės su Erdmonu 
grįžome iš Pagėgių (Katyčių) purvini, pavargę ir alka
ni Lynojo. Vadavome namo mano atviru automobiliu. 
Erdmonas sugrįžo namo, o aš į viešbutį, šiek tiek ap
siprausęs ir susitvarkęs nusileidau apačion pavalgyti. 
Valgomasis perpildytas — ūžė nuo daugybės žmonių
— risi taukia Naujų Metų. Staiga prieina p. B. “No
rėčiau su jumis pasikalbėti”. “Tik ne čia, — atsakiau,
— mano kambary. AŠ eisiu pirmas, po kiek laiko 
ateikite”. Atėjo ir pasisakė: “Esu atsiųstas slaptai vyr. 
štabo”.

dvidešimt rankinių granatų, ir jie pasiduos”, ir jo akys 
laukia mano pasakymo. Nerodydamas savo realrdjnr 
tokiam planui, aš ramiai atsakiau: “Tamsta pašiurtas 

Jus žinote, kas už toktas darbus štabo’ spė’U’ P«tikri^ ““a® pranrtimams. Džtaugino-

Naujųjų Metų dieną viską uSudgėm, kas reikėjo. 
Nervai visiems, kurie buvo įtraukti į sąmokslą, buvo 
įtempti fiti aukščiausio laipsnio. Laukti buvo neįmano
ma fcr pavojinga. Viena, Paryžiuje kiekvieną dieną ga
lėjo įvykti sprenfimas — žonojome, kad jis nepalan- 
kas Uetavai, o svarbiausia; jei vieno ar kito žinančio

ffcis aikštėn — Lietuvai Hks tik vienas kelias: atvirai 
pasiųsti kariuomenę užimti kraštą, o tai pastatytų vals-
tybėa egzhtenciją pavojun.

pasirodė- Visų žvilgsniai pakrypo į mane. Jų veiduose 
rodėsi lyg gailestis — ne asmeniškai man bet pra-

atlikęs. Užbaigiau tuo, kad viskas ten paruošta, ir žmo
nės ten nerimauja, ilgiau juos laikyti tokiam nervų 
įtempime neįmanoma. Visi tylėjo. Ministras majoras

Min. pirmininkas apžvelgęs paklausė, ar jau visi? 
Ir nuėjo pakviesti tos rezidencijos šeimininko. Po de
šimties, gal ir kiek daugiau minučių, E. Galvanaus-

shi^ Gen. štabo virt, majoras (kietos: “Vado skirti 
negalima be kariuomenės vado pritarimo, Pulktoinkas 
grįš vėtai Ryt rytą aš referuosiu jam tai pirmiausia”.<

grįžti į Kauną. “Tai ir aš jau ten taksiu”, atsakė p. B.
I Kauną galėjau atvykti tik sausio 5 dienos rytą, 

kur manęs jau laukė- Tiesiog iš stoties nuvykau į Ita-

momeotu kftas dalykas, bet stengiausi rodytis ramus.

4

“Viskas gerai, bet neturime vado. Kam siūlome 
— atsisako. Vienam kariuomenės vadas davė įsakymą, 
bet ir tas pareiškęs: ‘Jūs, vade, galite man įsakyti ei
ti su kariuomene ir uniformuotam, bet ne civiliškai 
apsirengusiam”. ! . ,

Viceministras, kapitonas Juozas Papečkys, metus 
su viršum mane pažinojęs, tiek anksčiau, tiek per vi
są pasiruošimo laikotarpį rodęs mšn draugiškumą, 
kreipėsi į ministrą: " .

- “Nuo ko pradėsime?”
Majoras Gricius: “Nuo majoro B.’

- Majoras B. trumpai, bet šį kartą drąsiai: “Buvau, 
mačiau, kraštas vokiškas, joks sukilimas ten negali
mas”. Lygiai žodis į žodį — kaip tie pradžioje mano 
paminėti didlietuviai Klaipėdoje.

Aš mačiau, jog neįprasta p. B. drąsa turi ‘remtis

pirmnitokae. Jo žvilgsnis nepeikė jb laukė. 
“Ar aš gatiu prašyti majorą B. pakartoti jo žo- 

džius, man pasakytus prieš tris dienas Klaipėdoje?”
tariau: paklausiau. Majoras B. išraudo, sujudėjo kėdėje. Bet

“Aš nesiskverbiu į vadus, bet be vado, tiek žmo- a$ prisibijojau, kad štabo viršininkas majoras Gri- 
" 4 *”-• «-sas ■- — j. nuo mano “puolimo”, todėl grek

toliau: “Ponas majoras W tod aš juos pa- į

1- 
I

r.
IrS

■ j-

daidiviz. vado teisėmis). 8į kartą kariuomenės vadas * do irgt nebuvo. U»ad buro ^ekipertas** buv. vfcemfci. 
buvo kaž kur tai išvykęs ir nedalyvavo. majoras B.



Jie visi mokosi lietuviškai
FOOHAMO VASAROS KURSUOSE

I

Kun. J. Jackevičius, S. J. slavis
tikos instituto direktorius. Jo ži
nioje veikia lituanistiniai kursai.

Birutė Barauskaitė, Woodhaven, 
N. Y.

Birželio gale New Yorke pra
sidėjo dideli karščiai, kai ter
mometrai kliedi šimtą laipsnių, 
rodos, viskas sustoja. Kas tik 
gali — sprunka prie jūros. Mo
kytis tokiu laiku? Baisu net pa
galvoti apie tai. Bet štai lietu
viai studentai nesibijo karščių. 
Jie studijuoja lituanistiką Ford- 
hamo universitete.

Išgirdę apie tuos drąsuolius, 
ir patys pasidrąsinome: nuvy
kome į Fordhamo universitetą 
pasižiūrėti, kaip jie mokosi. Nu
vykome visa redakcija, drauge 
su savo bendradarbiu fotogra
fu Romu Kisielium-

Naujo “Memorial Hali” pa
stato trečio aukšto koridoriuje 
sutikome lietuviško jaunimo. 
Greit atsirado ir prof. A. Va- 
sys, šių kursų vadovas. Jis su
pažindino mus su visu lituanis
tikos kursų darbu.

Tokie kursai pradėti 1957. 
Daugiausia studentų buvo 1958- 
59. Tada studentų skaičius sie
kė 30. šiemet kursus lanko 23. 
Įdomiausia šiemet tai, kad yra 
jaunimo iš Kanados, Brazilijos, 
Urugvajaus, Argentinos ir net 
Australijos. Tai jaunimo kon
greso dalyviai, atkeliavę iš Chi- 
cagos čia pasimokyti. Daugu
ma jų gyvena Woodhavene. Tai 
yra nepaprastai toli nuo uni
versiteto. Reikia važiuoti net 
dvi valandas Į vieną pusę.

Kursai padalyti į dvi grupes: 
I-ai grupei priklauso pradedan
tieji, antrai — jau pažengę.

Pirmiausia užėjome pas pra
dedančiuosius, kuriuos mokė 
dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė. 
Lentoje buvo Įrašyta “Aš ver
du, tu verdi”. Gal žodis buvo 
paimtas tyčia, pritaikytas vasa
ros karščiam. Ir mes “užvirėm” 
klasę Įvairiais klausimais. Pir
miausia paklausėm:

kodėl jūs mokotės lietuviš
kai.

Pirmoji atsakė Joana Mažei
kaitė (So. Ozone Park), kuri pa
ti yra mokytoja, o dabar atsisė
do Į mokinio suolą. Ji raštu pa
aiškino savo motyvą: lietuvių 
kalba esanti labai sena ir žo
dinga; ji norinti tą turtą per
duoti savo vaikams.

Visockaitė, iš Bronxo, Į klau
simą pažiūri praktiškai. Ji čia 
gimusi ir augusi. Tėvai kalba 
lietuviškai, bet ji turi už juos 
rašyti laiškus Lietuvon. Ir kaip
gi rašysi, jei kalbos užtenkamai 
nemokėsi

Lois Piro iš mišrios šeimos.

Visos nuotraukos Romo Kisieliaus
Motina Gurskytė, ištekėjusi už 
italo. Norįs išmokti lietuviškai 
kad pažintų Lietuvos istoriją.

Klasėje buvo ir to universite
to tusų kalbos lektorius Joseph 
Rapagha. Rusiškai jis išmoko 
pas prof- A. Vasį. Dabar Ford- 
hame pats dėsto rusų kalbą, 
bet sumanė išmokti lietuviškai. 
Lietuvių kalba traukia jį kaip 
filologą. Visų bendrai gerai 
nuotaikai pridėjo ir naują mo
tyvą: jam patinka ir lietuvių 
kalbos skambėjamas, ir jam 
patinka .. .lietuvaitės.

Perkėlėm klausimus į lietu
vių literatūrą, čia jiem buvo 
sunkiau ir suprasti ir atsakyti.

Pažengusiųjų grupėje dėsto 
prof. A. Vasys. čia visi kalba lie
tuviškai. Beveik visi kalba ge
rai. Tik vienam kitam susimai
šo liežuvis, ir Įsimaišo angliš
kas, ispaniškas žodis. Daugiau 
padaro kalbos klaidų, ispanų ar 
anglų kalbos dėsnius pritaiky
dami lietuvių kalbai.

Toje grupėje Rymantė Stepo
naitytė, iš Brazilijos, iškėlė nau
ją motyvą, kodėl jai kilo noras 
pasimokyti daugiau lietuviškai

“Norėdama parašyti kokį 
straipsnelį laikraščiui ir mėgin
dama išversti, pajutau, kad ma
no lietuvių kalbos pažinimas 
gan siauras, trūksta žodžių, gra
žesnių išsireiškimų, o taip pat 
kyla abejonės dėl pačios gra-

Dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė, 
kursų lektorė.

matikos, jau gerokai pamirštos. 
Tad pajutau gyvą reikalą pagi
linti ssavo lietuvių kalbos ži
nias. Brazilijoje tirai nebūtų 
buvę tam sąlygų- Tad labai 
džiaugiuos atvykusi į kongresą 
ir gavus šią progą. Tik apgai
lestauju šio kurso trumpumą. 
Tikiuosi betgi jis man daug pa
dės ir atidarys vartus į kitas ga
limybes, būtent, kur ir kaip to
liau gilinti savo lietuvių kalbos 
žinias.

Mes Brazilijoje, jei gausime 
iš Amerikos lietuvių paramos, 
planuojam spausdinti portuga
lų kalba lietuvių literatūros kū
rinius ir paskleisti po plačiąją 
Braziliją.

Prof. A. Vasys, kursų vedėjas.

O dėl savo menko lietuvių li
teratūros pažinimo, stengsiuos 
dabar tą trūkumą panaikinti, 
nes per kongresą tam pasisė
miau užtektinai entuziazmo ir 
ryžto.”

Paklausėm: ar daug jų buvo 
jaunimo kongrese. Tos grupės 
beveik du trečdaliai.

Kongrese paskaitos buvusios 
Įdomios, bet viskas buvę per- 
grūsta, nebuvę galima suspėti 
visur nueiti. Taip kalbėjo B. 
Barauskaitė iš New Yorko.

Rymantė Steponaitytė iš Bra
zilijos džiaugėsi, kad stovykloje 
ir kongrese buvo jaunimo iš 
visų kraštų- Patiko jai kongre
so vakarinės programos, bet

Lituanistikos kursų dalyviai Fordhamo universitete. Pirmoje eilėje ii k. j d. prof. A. Vasys, kun. J. Jackevi 
čius, S. J., dr. A. Sleptyti-Janačienė.

taip pat nusiskundė dideliu die
niniu perkrovimu. Prisiminė 
ir tai, kad kiekvieno krašto da
lyviai laikėsi savo grupių, kad 
susipažinti su Amerikos jauni
mu neteko. Amerikos lietuviai 
svečių atžvilgiu laikėsi pasy
viai, abejingai, į atvykusius ne
kreipė dėmesio.

Dainavos jaunimo stovykloje 
geriau buvo pirmą savaitę. Bu
vo geresnė, draugiškesnė nuo
taika.

- Persikėlėm su klausimais Į li
teratūrą. Pacitavus “Jau saule
lė vėl atkopdama budino svie
tą” — pasakė, kad tai Donelai
čio “Metų” pradžia. Kas parašė 
“Užtrauksim naują giesmę, bro
liai,” — jau niekas nežinojo. 
Priminus, kad tai Maironis, vi
si jo vardą buvo girdėję.

Ar žino bent vieną dabar A- 
merikoje gyvenanti lietuvį rašy
toją? Suminėjo bent kelis: Alę 
Rūtą, Nelę Mazalaitę, Bernardą 
BrazdžionĮ. Atsakė ir į klausi
mą — koks svarbiausias Lietu
vai- Įvykis- bwA-191B metais. 
Žinojo, kad tai nepriklausomy
bės paskelbimo metai; kad 
šiemet sueina 25 metu sukak
tis nuo deportacijų ir sukilimo.

Pabaigus pasikalbėjimą, prof. 
A. Vasio iniciatyva pavaišinti 
visi studentai ir svečiai Taip 
pat atsilankė ir prof. J. Jac
kevičius, slavistikos skyriaus 
direktorius.

Kas davė stipendijas
Šiam vasaros semestrui sti

pendijas davė: prel. J. Balkū- 
nas, prel. Pr. Virmauskis, dr. 
Al. Šmulkštys, dr. K. Valiūnas, 

dr. J. Kazickas, LB New Yorko 
apygarda — per J. Šlepetį, dr. 
A- Vasys, dr. J. Dičpinigaitis. 
Dar to neužtenka. Dar trūksta 
keturių stipendijų. Prof. A. 
Vasys rūpinasi jas surasti.

Pagalbos reikalingi ir patys 
studentai, ypač užsieniečiai. 
Baigiasi jų atsivežti pinigai, ki
ti neturi kur gyventi. Visi šie 
reikalai irgi atitenka prof. A. 
Vasiui.

Sunki ir karšta vasara Ford- 
hame. Tiesa, ten auditorijos ge
rai vėdinamos ir šaldomos, bet 
vistiek reikia ryžto keliauti toli
mą ir karštą kelią. Reikia ryž
to ir lietuviškai mokytis. Todėl 
ir gerbi šį drąsių jaunuolių bū
rį. Gerbi prof. A- Vasio iniciaty
vą kursam organizuoti. Tai jo 
ir jo kolegų dėstytojų indėlis 
jaunimo metam.

Alicija Uiniauskas, Urugvajus .

Louis Piro, Rye, N. Y.

Mirta Paukštė, Argentina

Jūratė čeponkutė, Toronto, Kana 
da

Joseph Rapagha, Rye, N. Y. Rymantė Steponaitytė, Brazilija Alfredas Stankevičius, Urugvajus Algirdas šimukonis, Woodhaven, 
N. Y.

Joana Mažeikaitė, Oueens, N. Y.Kazytė Visockaitė, Bronx, N.

Rūta Danytė, Ottawa, Kanada Jean Daubėnas, New York Visvaldas Gerdvilis, Oueens, N..Y. Giedrė Karosaltė, Bostonas Edvardas Klimas,, Urugvajus Nancy Koher, Port VVashlngton, 
N. Y.

Denis Mažeika, So. Ozone Park.
N. Y. - • •
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fį- •. r; ĮfamUte atidarymo 
proga pranešta, kad iki liepos 

Jg yp^y*** jėtynimo patV-ijąj bU- 
■‘Wa vnriylįty-140,893 parašai-.

Bostone persUoMė- į naujus ba
rnus; Dabartoris jo adresas: 
862 East Third Street, Bos
ton,Mass., 02127, tel- 268- 
5347.

dmį. Be Jašą auką gkaaaa^a . . -■ J^į 
notariškas Stanys neilgai ga 
lėtų spindėti Europos širdy k- xqS; • 
liudyti mūsų meilę irjštikjmybę :
pavergtai Tėvynei -

lankydamas Amerikoje, bet . ■ - 
negalėdamas visus asmeniškai Tradicinė
pasiekti, šiuomi reiškiu nuošir
džiausią padėką Vokietijos kraš
to valdybos, Vasario 16 gim
nazijos direktoriaus, mokytojų 
ir mokinių vardu visiem rėmė 
jų būrelių vadovam, aukoto
jam, Baltui ir visom kitoms or
ganizacijom, remiančiom gim
naziją. Ta pačia proga noriu 
prašyti ir toliau nesiliauti taip 
gausim rėmus šį mum visiem 
brangų lietuvybės židinį, šiuo 
metu gimnazija ypač reikalin
ga sustiprintos paramos, kad 
būtų galima pagerinti mokslei
vių maitinimą vaisiais ir daržo
vėm, sutvarkyti špato aikštes 
ir pritaikinti pagal fizinio auk-

ima Lakewo<J parke, Pa.
dusia "Lab- žmbja tufestamtinės mintos, Iže- 

igpiųčio M. tuvių kalba skamba nedrąsiai, 
Komitetasdaro visa, kad tas lietuviškų dainų yeik negntiėti. 
jrarsttsh ^lietuvių susibūrimas Lietuvis nededa išsižadėti sa-
praeitų iškilmingai ir duotų 
kuo daugiaudvasinės naudos. 
Komitetas nori, kad šis lietu-

mūsų tėvų žemę Lietuvą, atgai
vintų ir sužadintų meilę tėvų ir 
protėvių kalbai To siekė lietu
vių dientM^jj^iatoriai prieš 52 
metus, k4eSSBS^j®hkės lie
tuvius į Lakevvood parką. Lie
tuviška daina,' lietuviška kalba 
skambėjo visuose kampuose iš 
visų ten dalyvavusių lūpų. Šian
dien taip jau nėra. Nors suva-

Kodėl, taip yra? Šiai dide
liai lietuvių kolonijai visados 
trūko lietuvybei atsidavusių va
dų. Pirmųjų ateivių vaikai bu- nės susirinkimas, kuriame pada- 
vo veržlūs ir ėjo mokytis, šios 
apylinkės lietuviai davė daug 
daktarų, teisininkų, kunigų, in
žinierių. Dauguma, aplinkybių 
verčiami, paliko šį- anglių rajo
ną ir išsikėlė į miestus. Ten jie 
nutolo nUo lietuvių bendruome
nės. Likusieji nors ir buvo pa
triotai, bet, įsitraukę į tiesiogi
nį darbą, maža laiko beskyrė 
lietuvybei- Liaudis liko be va-

REZOUUaJV ATSTOVO IR JAUNIMO PRANEŠIMAI
Liepas LAP. klubo že- 

mut salėje sušanktae visuome-

ryti pranešimai apie rearihid- 
jos Lietuvos laisvinimo reika
lu Senate pravedimą ir jauni
mo kongresąChicagoje.

įspūdį, bet programa buvusi per 
plati. Nebuvę galima, visur pa
tekti ir suspėti- Džiugas Min
kąs palietė sporto reikalus. Gi

vedimą kalbėjo LB. atstovas Jai nepatikę, kad kitų kraštų

kad šiuo metu yra jau 25 se- krašto kalba. Pav^ iš Vokieti- 
natoriai, remia rezoliucijos Se- jos tietovud jaunuoliai kattėję-

Dragunevičhis. Taip pat perda
vė ir Australijos lietuvaitės Jū
ratės Reizgytės kalbą, kurią ji 
baigė šiais žodžiais: “Kaip J. 
Paleckis buvo- apgautas išgau - 
nant jo parašą po Lietuvos 
išlaisvinimo peticija, taip jis 
buvo apgautas ir pasirašė, par
duodamas Lietuvą rusams ir 
išduodamas savo parašu lietu
vių išvežimą į Sibirą.’’

J. Bernotas

Baigiasi mergaičių stovykla Putname
Putnamo vienuolyno sodybo

je vyksta mergaičių vasaros sto
vykla, kuri baigiasi liepos 24. 
Tai 23-ji tokia mergaičių me
tinė stovykla-

šiemet stovyklauja 115 mer
gaičių. Jos pasiskirsčiusios įvai
riais būreliais, po 7-8 būrely
je. Dienos programoje šalia žai
dimų turi lituanistines pamo
kas, rankdarbius. Kartu rengia
masi stovyklos užbaigimui, ku
ris bus lieposy 24:

DAILĖS PARODARJTNAME
Ta pačia proga seselių vie

nuolių iniciatyva rengiama dai
lės paroda, kurion bus sutelk
ta apie 12 dailininkų Įvairių 
kūrinių. . .

Parodoje dalyvauja: A. Galdi-

Raulinaitis, B. Gedvilienė, R. 
Ingelevičienė, J. Juodis, E. Ur- 
baitytė, M. Ambrazaitienė ir k. 
Dauguma jų iš New Yorko 
Kiekvieno dailminko bus išsta
tyti bent keli kūriniai.

Paroda vyksta Alkos muzie
jaus patalpose. Ji bus atidaryta 
1 vai. . ?

r?- Kibtrkitole*. Laikraštukas 
spausdintas vienuolyno spaustu-

Lietuvių dienos programa
Programa prasidės 3 v. po

piet. Pagrindinę kalbą pasakys 
V. Volertas, inžinierius, Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pir
mininkas. Philadelphijos lietu
vių tautinis ansamblis, vadovau
jamas muziko L. - Kaulinio, 
pradžiugins lietuviškom dai
nom. Philadelphijos šokėjų gru
pė, vadovaujama V. Puzinienės 
ir globojama Jono Skladaičio, 
pašoks lietuviškų šokių.

Smulkesnė programa bus pra
nešta vėliau.

nuotraukom, suredaguotas pa
čių stovyklautojų. Redakciniam 
buleliui vadovauja sesuo M. 
Eucharista. Pirmasis šios sto
vyklos Kibirkštėlių numeris da
tuotas liepos 9, taki 16 psl-

daugiau. Tad ragino senato
riam, ypač Fulbrigbtui, 'parašy
ti kuo daugiau laiškų ir 
šyti, kad rezoliucija šiais 
tais Imtų Senate pravesta.

E Hartfordo jaunimo 
grėsė Chic; 
jaunuoliai: 
Džiugas Minukas, 
Petrauskaitė, Gintautas 
kus, Dalia Navasaitytė ir 
nas Jucėnas.

Susirinkime dalyvavo 
jaunimo atstovai, kurie ir pa- 
darė pranta. Pirmoji kalbė- G~:. ra4ijo „įmdos 
30 Nijole Draugelyte. Pazyme* * 
jo, kad jai Jaunimo kongre- 
sas labai patikęs ir palikęs

KAI.* ATVYKO JAUNIMO

pra- 
me-

kon-
agoje dalyvavo šeši 
Nijolė Draugelytė, 

Praurimė 
Moc- 

Anta-

trys

LIETUVIŲ FONDAS
Lietuvių Fondo šeima gegu

žės mėn. pasipildė šiafe nau-
jais nariais: Po 1,000 dol.: kun., 
Balys Ivanauskas ir Stasys Tiš
kevičius; . Juozas Miglinas 750 
dol., Vincas ir Ona Kuliešiai 
500 dol., a. a. dr. Jono Kalpoko 
atmint. įnašas 350 dol. Po 
250 dol.: Veter. gyd. Anicetas 
Grigaliūnas ir a- a. Valentino 
Galdiko atmint. įnašas. Po 200 
dolerių: a-a. Barboros Grie- 
žės-Jurgelevičienės atmint. įna
šas ir dr. Vytautas ir Aldona 
Mauručiai; 160 dol. Aloyzas ir 
Regina Balsiai. Po 100 dol.: Ka
zys Balčiūnas, Fabijonas ir Se
veriną Valinskai, a. a. Antano 
Kasparo atmint. įnašas, Vitalis 
ir Modesta Umbrasai, a. a. Juo
zo Rakučio atmint įnašas, a.a. 
Vincentos Gedgaudienės 
mint. Įnašas, 
gelis, Juozas 
Vytautas ir 
liai, Andrius

į šiai, Kęstutis ir Ona Žygai, An- 
i tanas ir Mk Tamuliai, Edmun- .
į das Rydelis ir šeima, Alfonsas 

ir Ona Mikidskiai, Juozas ir Ona 
žemaičiai, Antanas ir Aleksand
ra Mikoliūnai, dr. Šarūnas Tau
ras, dr. Arvydas Tauras, Anta
nas Kruklys, Magdalena Baltru
šaitytė, Jonas Vosylius, Vincas 
Skladaitis, SLA 126 kuopa, Pet
ras Dalinis, Vincas ir Chariotte 
Ruseckai, Kazys Miltakis, Feli- tuviška muzika. Ši programa 
cija šimukėnaitė, Bronė Šimų- bus transliuojama šį sekmadie- 
kėnaitė, Eva Danilienė, Petras nį, liepos 24, 10 vri. ryto per 
ir EodBja Cigai, Pranas ir Ka- Baltimorės 11 kanalą (WBAL-

KB. Hartforde apylinkės pirm. Iš Vokietijos į jaunimo kon- 
Antanas Ustjanauskas pranešė, grasą atvyko 14 atstovų. Vo- 
kad rugpjūčio partorimį sekma- ’ Itiėtijos delegacijos vadovu bu- 
dienį organizuojama didžšalė vo kun. Vingaudas Damijonai- 

( ekskursija laivu iš Hartforde į tis.
1 Mid<fietowną — su mu^a, dai- Jų kelionėm iš jaunimo 

ūom ir Lt Pirmininkas pažy- metų komiteto finai^ų kmnisi- 
mėjo, kad šiam sumanytam pri- jos gauta 3000 doL VtaesK Kiz- 
taria ir fiefovių panųdjos kle- laitas iš ČlėvrtaDdo sumokėjo 

vieno asmens kėfionę ir Ginta
ro korporacija vieno asmens.

Svečiam iš Vokietijos daugu
moje buvo sumokėta visa ke
lionė, keturiem sumokėta tik 
pusė kelionės išlaidų.

Vekiėtijoje veikiąs jaunimo 
mirtų komitetas Darbininko rė? 
,dakcijai atsiuntė apyskaitą, iš 
kurios matyti, kaip sunaudoti 
pinigai. Pajamų komitetas viso 
turėjo 18594.57 DM, išlaidų — 
18141,69 DM; Likutis 452,88 
DM bus sunaudotas Vokietijos

bonas kun. J. Matutis. į.
Apie Chicagos jaunimo kon

gresą ir dainų šventę Chicago-

Baltimorės žinios
CY.O.šv. Alfonso jaunimas 

visą rugpjūčio mėnesį neturės 
susirinkimų, nes tą mėnesį jų

TRADICINIS SUSIBŪRIMAS
Sekmadienį, liepos 24, 1%6

Putnamo Seserų Sodyba—Putnam,
.. ' ' ' [■&'.' --i:,

JAUNIMO METUS ATšVįSfeJMEDienos užsiėmimai

11 vai? mišios ir pamokslas 
J.E. vysk. Pr. Brazys

12:30 pietūs, pramogos

4 vai. stovyklos užbaigimas

i
Prašom, prašom aplankyti!

PUTNAMO kĘRGAICIŲ STOVYKLOJE 
DĖMESIO PATYRĘS JAUNIMAS, 

> Dobiau liks lietuviškas
PAAUKOJĘ DIENĄ, GALIME LAIMĖTI 
OKNTKARTfc

Kviečia
Stovyktadtojos, sešetys, t0vūi

at- 
Vaidevitis Drau- 

ir Bronė Batisai, 
Genovaitė Valiu- 
ir Olimpija Bal-

dvasioš vadas kun. . J. Anto- 
szevvski išvyksta atostogų. ______________ _______

SodaBeMs rengia madų pato- beturiu jaunimo suvažiavimui, 
dą ir jau dabar pardavinėja bi- kuris bus liepos 30 Vasario 16 
lietus. Laimėjimam taip pat ren- gimnazijos patalpose, 
ka įvairius daiktus.

Suaugusiųjų klubas liepos 30 
Alberto ir Betty’s Juškų kieme 
rengia vėžių vaišes (Crab 
Feast). Visi nariai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti.

Baltimorės lietuviai vyrai 
pakviesti tvarkdariais Šiluvos 
koplyčios šventinimo iškilmėm. 
Kunigai iš sakyklos ragina vy
rus registruotis klebonijoj, nes 
reikės labai daug tvarkdarių. Vi
siem'tvarkdariam vadovaus An
tanas Strazdauskas ir Juozas 
Mitcbell-Mičiulis.

į Šiluvos koplyčios šventini
mo iškilmes iš Baltimorės va
žiuoja nemaža žmonių- Visi ra
ginami rš anksto įsigyti bilie
tus, kurie gaunami klebonijo
je. Jonas Obelinis

Jaunimo 
centrui

Televizijos programoje “Out - 
of the Depths” (“Iš gilybių”) 
bus paminėta Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė. Programoje taip 
pat bus rodomi vaizdai iš ne
priklausomos Lietuvos, Sibiro 
ir kt Visa bus palydima lie-

dendją, į naują Lietuvių Fon
do tarybą išrisdrti: dr. A.
ma — 1054, dr? G. Bąlukas — 
1047, dr. P. Kisielius 973, 
dr. B. Poškus — 809 . ir inž. 
K&tkus 535 balsais. Dr. V. 
Paprockas ir V. Pauža liko kan
didatais.

— Lietuvių Fondo narių iki 
birželio 8 d. buvo 1,153. Bend
rą įnašų suma siekė 264,172.63 
doL

— Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, O.FM, rugsėjo 11-17 daly
vaus antfame tarptautiniame 
skotistų kongrese Oxforde, An
glijoje ir skaitys paskaitą: ’Sko- 
tizmas ir skotistai Lietuvojė’. 
šis kongresas įvyks Jono Duns 
Skoto 700 m. gimimo sukak
ties proga.

— Lietuvių religinio kongre- ' 
to, įvykstančio Washingtone 
rugsėjo^3-5r specialūs ženkle
liai jau pagaminti. Jie yra tau
tinių spalvų, lyg Lietuvos vėlia
vos gėlė, kurios raudoname 
dugne yra Mergelės Marijos ap
sireiškimo Šiluvoje paveikslas, 
po juo įrašas “Šiluva — 1608”. 
Tai Marijos Šiluvoje apsireiš
kimo metai, ženklelio žalioje 
juostoje įrašas: Liet. Religinis 
Kongresas Washington, D. C. 
1966. Kongresui rengti komite
tas yra pasiryžęs aprūpinti vi
sus kongreso dalyvius ženkle
liais ir programom. Laukiama 
virš 15,000 dalyvių.

' Tradicini* lietuvių susibū- 
nmas, uždarant Putnamo mer
gaičių stovyklą, šiemet įvyksta 
liepos 24 Putnamo seserų so- 

' dyboje. Po 11 vai. mišių, ku
rias laikys ir pamokslą pasakys

> vysk. Pr. Brazys, bus pietūs ir 
pasižmonėjimas, e 4 vai. stovyk
los uždarymo programa, kuriai

> stovyklautojos uoliai ruošia
si.

300 dol. F. Radzevičius, Brockton, Mass., įrašo a.a. žmoną 
Eleną, dukrą Emiliją, tėvus, brolius ir seseris.

Po 100 dol.: Vaičius, D., Hudson, N.Y.
Valaitis, F., Chicago, III.; įrašo visą šeimą ir mirusius- 
Maceika, A. Rkhmond Hill, N. Y.
N. N., Ozone Park, N. Y.

40 dol. Tamošauskas J., Paterson, NJ.

Po 20 dol.: Ateitininkų Sendr. Sąjunga New Yorko skyrius, 
užjausdami Ą- Kepalaitės tėvelio Kazimiero mirtį. 
Jarmala Ch., Riveredge, NJ., įrašo motiną Elzbietą. 
Petronienė, R. So. Boston, Mass.

15 dol. Beržanskienė P., Elizabeth, N.J. x

Po 10 dol.: Gruodis P., Chicago, 111.
Kapitonas C. ir A- Globis, Fairfield, Calif.
SzaNevvski E. Mrs., Brooklyn, N.Y.

Po 5 doL: Bertulis, J., Chicago, UI., įrašo a.a. Malviną Pa- 
lejienę.
Aleksiejus Z., Brooklyn, N.Y.
Gudaitis Z., Brooklyn, N.Y.
Ingeleričius V., Brooklyn, N.Y.

ir Emilija Širvius- liepos 25, pirmadienį, 9 vai. 
ld&.Bartkus, Juozas ryto. Programų vedėjas yra ku- 

. .... nigas Kazimieras Pugevičius oiwmju, n.i.
Prie šios programos paruošimo ,. Rytis Balčiūnas iš Newark, NJ.. laimėjęs Tėvynės 2vaigtou- 
prisidėjo šie Baltimorės ateiti- ” 
ninkai: Eimutis Rėdžius, Vida 
Noreikaitė ir Vėjūnė Svotely- 
tė.

ir Veronftt JMtfakiai.
Tuo pat laiku savi įnašus pa

pildė: Pranas Gudas iki 950 
dol.,, Ona Pranckūnaitė iki 200 
dol-., Klemensas ir Sofija Balt- 
rūšiai iki 200 dol., Petras ir 
Emilija NorkeHūnai iki 102.50 
K. Duonelaičio Lit. mokykla- sey Sk. ir New Yorko Apskr. _________
iki 200 dol. Prof. Jonas ir V-bos iki 165 doL, Nežinomo' Nuoširfžiai prašom nebeatidėliojant aukas siųsti: BUILMHO 
Marija Kuprioniai iki 750 doL, Lietuvio Partizano įnašas iki FUND, Franclscan Monaefory. 690 Bvshwick Ava., Bioektyn* M. 
ALRK Moterų S-gos New Jer- 61950 dol. Y. 11221.

tės premiją 5 dol. už gražiausi rašinį perdavė ją Židinio 
statybai.

2 dol. Mrs. R. H. Stubbs, Uniondale, N Y.

Visiems aukojusiems teatlygina Visagalis!



NOTARY#vfeiČ

783-6171.

VYTAUTAS BOECKAS
(sk.)

Burroughs, OJyrnpiM, Beyri
Katalogus ir informacijas gari 
aite tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Bany Df« 
E Northport, N.Y., 11731. |

VAITKUS
FUNERAL HOME ' 

167 Webeteė Avettoe

Don’t Be Cheatedi! Dėt us do your 
HOME £MPROVEMEN*TS at a price 
to auit your pocket. Palntiiig, pium- 
bing, plastering, electrfcal, roofing. 
Also fight tnovtag. AH wurk guar- 
anteėd. 425 Ltacota PL, Brooklyn;

salykle, kuriuos mes 
naudojame? . ; 
Mes nežinomu bet ką 

^bors tikrai gerai - $

fai, įv«,skaiSarimo na 
cash registeriai, rašomos 
visomis, kalbomis. Visi fu

toduMriMMK N. T.

■■Ji.ti litiajfeag

ko pasaulio čempionas Tlgiim Pet- 
rosjan ir B. ūpanairy, nors ir buvo 
pradžioj parneT 
lyvauti. Dabar
8, bet 10 didmeistrių. Turnyras pra- 
sidejo sekmnAeri. tope® 17U. fr

DAUGIAUDOVANI 
PER PODAROGlFtS, HfC.

P. Maurice Bifkm, Podaro- 
gifts, Ine. preridentas šiom die
nom grife S Maskvos, kur jis 
prakfeo ėvi savaites.

JotafeMfeJft^s buvosasi-

FUNERAL HOME 
Moderiataptyria-AiteMtiraed 

A. X BMUTCM4ALEB0MAS

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA fr ALBERTAS RAMrONAB, Mtr.
88-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11208

Telefonas STagg 2-8838

- HAVEN REALTY -
RmIE>M» JOSEPH ANDRUSIS - Inwwce 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IhcosneTax užpildymas. Mutual Funds — PL-

UT4S luyestimg Co.lnc.

Pirkti ąkeifes «» garcntaota dloideadu ir oapenfta gerte 
— ctiflsrmt fesfcaftąfZipi "

SkoliKtis iMtomriKaoms, namo rateontoi, sfceifų psĮrfcitnri 
DM prurmekto to Kitais reikalais:

V. VEBELIOHAS. Rictaunod Hffl N.Y.; HI 1-6799
Darbo vajanrina: MJdiaAakais 6-9 vaj. vak.; SeŽta/fieniais 9-4 yaL 

CHICAGO, 1LL: 8775 So. Western Avė., teL GR 6-2242 
Darbo valandpB '— trečiadied ir penktadieni vakarais, 

________' tottadkfe nab 16 iki S vai. popiet. j \,____________

TeL EVsrgraca 7-4385

CiankoM AfMMiieHc JISfeCB M UNMNM3
< ARIANĄ ItaKĄS) 

ri-fih<MHw PnlsaTĮiiiftojai
MODERNI fcŪELYCĖA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

Saddle Brook Convakscent
15 Caldwell Avė. Saddlebrook N J. 

843-7333
- i and

Brookvood Convaiescent
30 Legregni St. Saddlebrook N J.

avalynė, 
baldai ir net apartamentai

P. Rifkin pats asmeniškai 
tuos sandėlius apžiūrėjo ir įsi
tikino, kad tie, dovanom galimi 
daiktai, yra puikiausios koky
bės ir konkurentinėm kainom. 
Kitaip sakant, yra. naudingiau 
abiem — pirkėjui r dovanų ga
vėjui įsigyti tatai per Vnešpo- 
syltorg, negu tai iš Jungtinių 
Valstybių siųsti siuntiniais. Ne
skaitant fakto, kad per Vnešpo- 
syltorg perkant dovaną gimi
nėm, pirkėjas sutaupo laiką do
vanas supirkdamas ir išlaidas, 
įpakavimo, persiuntimo reika
lam ir muitam; gavėjas dar tu
ri galimybės pats parinkti pre
kės spalvą ir dydį, arba pirkė
jas gali palikti visiškai gavėję 
valiai išsirinkti daiktus, kokfe 
jis nori.

Kai kurie aukščiau minėjj 
daiktai galima apžiūrėti puikfe

CARROL- 
FUNERAL HOME?, 

FSIBĄS KA8ALTO8, ant

PORTRETO - fiEIMOS - VAIKŲ
Pratartų progų: ' * ~ '
traukų; norite 

’*4W“ VYT. MAŽELIS

je parodinėje salėje, Podarto 
gifts, Ine., kurie yra vienintelis 
Vnešposyltorg agentas tom do
vanom pirkti ir kurio parodini 
salė yra 220 Park Avė. Sout^ 
New York City. Dovanom užsa
kymai priimami pašto, arba pifr

Daug sutaupysi pirfcdamaa 
per “Spartą” radiją, radio-eofe 
eotes, cotor ir tat. TV, T^>

juo m 
SfeMpIM

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairią moterišką drabužių krautuvė 

drabužių pasirin- 
____ _____ _____  _ . _ teisu; UpšSBibkal, 

bihMkufcės, kojinės, čia gaunama stantiniams gatavi moteriSki dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
7MH JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

- — TeL 949-7240 —

LAKB4URST LODGE 
J^HOME 

JU&JtOmtoNKOMA L. I.

PfeVATE BEACH 
UMra to Guests anšT Families 
rinito jCtarcta MtUn the ar?a

k Mtab 2788 
l) fiMMrtovvn 
stotorasri. 
m » to B

843-84H
Offers Hospętal Estension Service 
in treatment for thė convalescent 
and rehabilitive patient in our new 
aitra modern Nursing Homes. Ali 
rooms on one leveL 24 iiour nursing 
care Doctor on call

Call 201 - 843-7333

U You Really Want Your Car to Go 
See MARIO

MARIOMS Auto InaReėtrafi Service 
Mario De Saatis, Prap. — Auto re- 
pairs, skilled mechanfcs. Shell Bay 
Road, MayviDe (Opp. E3dt of State 
Inspeetion Service) Čepe May Court 
Brase, K Ji Pbotae (80B) 46MS07

AEON HOME iUPROVEMENT 
CON8T CO.

LAl£)CXnmę DIREKT(»UUS 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Pway Stattoa) 
WooM»aven, N. Y.

GRABORIUS 
balėaMučtojas 

2312BEOFOR9 AVĖ.
Brooidyn, N. Y.

\ PRANAS BRUČAS, savininkas
>-*6-16 JAMAICA AVĖ. Woo<fliaven, N.Y. 11421

x TeL Virpinto 6-SM9
SALE VESTUVBM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM

BaKje gkli tilpti 100 dalyvių

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CEŪCSTNŪT STREET

NBV BBtTAfif, COKN,

UBERAL 
FRINOE BENEFTT9

Wettern UnionG A J PHOTO Laba, Ine. 
Ecchutvely 

weoOtnai 
8X10

COLOR ALBUM 
UNDER 3100 

Cail: PA 7-323ŽOTPA 7-7100
m'bsammnįm
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