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{ŠVENTINTAS Į KUNIGUS 1904
Angelo Ronca Iii

Opozicija turi pagrindo saky-

KARDINOLAS. Vatikano nuncijui Roncalli 1953 uždeda biretę Prancūzi
jos prezidentas Vincent Aurioli, kairėje min. Bidault.

KARO KAPELIONAS 1915 Angelo
Roncalli

IŠ JONO XXIII
PRAEITIES

POPIEŽIUM ir tapęs Jonu XXIII 1958.IŠRINKTAS

KAS BUS PO JONO XXIII MIRTIES

socialistų suva-

valdo
kardi-

išrinktas
11 ar 12

1958 
balsa

popiežius turi būti 
kardinolų kolegijos 
dienų nuo buvusio 
mirties. Tai daroma

atvykti. Dabar

Busimasis popiežius Jonas 
XXIII, buvęs Angelo Giuseppe 
Roncalli gimė 1881 lapkričio 
25 ūkininko šeimoje Sotto ii 
Monte kaime, Lombardijoje. 
1901 metais atliko karinę tarny 
bą. iš kurios išėjo seržantu. 
1904 rugpiūčio 10 baigė moks
lus ir įšventintas i kunigus. 
Pirmasis pasaulinis karas rado 
jį Bergamo vyskupo sekreto
riaus ir seminarijos profeso
riaus pareigose. Su pirmuoju 
pasauliniu karu mobilizuotas 
kaip kapelionas leitenanto 
laipsniu. 1925 paskirtas tituli
niu vyskupu ir pasiųstas į Bul
gariją kaip popiežiaus vizita
torius. Tai buvo diplomatinės 
karjeros pradžia. 1935 metais 
tom pačiom diplomatinėm pa
reigom nukeltas į Graikiją ir 
Turkiją. Nuo 1945, kada Pran
cūzijoje susidarė de Gaulle val
džia. popiežiaus nuncijus, bu
vęs prie Petaino. turėjo būti 
pakeistas. De Gaulle iš karto 
davė sutikimą naujam nunci
jui Roncalli. Paryžiuje tai bu
vo Roncalli diplomatijos viršū
nė. Išbuvo 8 metus, iki 1953 
buvo paskirtas kardinolu ir 
Venecijos patriarchu. Ten jis 
stipriai bendradarbiavęs su 
krikščionių demokratų vadina
mu kairiuoju sparnu ir net da
lyvavęs Nenni 
žiavime.

Popiežium 
spalio 28. po
vimo. Apaštalų Soste išbuvo 4 
metus 7 mėnesius ir 6 dienas. 
Mirė būdamas 81 metų 6 mė
nesių ir 9 dienų.

Jonas XXIII kilęs iš ūkinin
ko šeimos ir palaikė artimus 
ryšius su savo šeimos nariais, 
jau būdamas ir popiežium. Jei 
Pijus XII laikomas asketu, tai 
Jonas XXIII mėgo diplomatų po 
būvius, surūkydavęs cigaretę. 
Jei ankstesni popiežiai laikėsi 
uždarumo, tai Jonas XXIII ėjo 
į viešumą — į ligonines, lan
kė kalėjimą, kur jis susidurda-

Popiežius Jonas XXIII birželio 3 d. mirė
Ne tiek didžiu mokslingumu, kiek didžia žmonių meile popiežius Jonas XXIII 
nusipelnė sau simpatijas bei pagarbą ir anapus kataliku pasaulio ribų

Popiežius Jonas XXI I I jau 
ketvirtadienį savo gydytojui 
kalbėjo: “Manim nebesirūpinki
te. mano lagaminai jau sukrau
ti. ir aš esu pasirengęs grei
tai iškeliauti”. Kelionė tarp gy
venimo ir mirties betgi truko 
keturias dienas. Tik pirmadie
nį Vatikano radijas paskelbė 
30 kalbų, kad birželio 3 die
ną 7.49 vai. v. popiežius Jo
nas XXIII mirė.

Visas pasaulis skyrė pagar
bų dėmesį popiežiaus Jo
no XXIII paskutinėm dienom 
kaip ir jo enciklikom. Popie
žiaus mirtis palydėta gausiom 
užuojautom. Amerikoje užuo
jautą pareiškė prezidentas Ken- 
nedy. Jungtinės Tautos pager
bė atsistojimu. New Yorko 
majoras Wagneris įsakė vėlia
vas nuleisti iki pusiau stiebo.

Pereinamuoju tarpu 
popiežiaus kamerlingas 
nolas Aloizas Masello. Kardino
las Eugenijus Tisserant. kardi
nolų kolegijos dekanas, pakvie
tė kardinolus 
kardinolų'viso yra 82. iš jų 23 
buvo paskyręs popiežius Jo
nas XXIII. Tarp 82 kardinolų 
jau 55 yra neitalai.

Naujas 
renkamas 
per 15-18 
popiežiaus
Sikstinos koplyčioje, iš kurios 
kardinolai negali išeiti, kol nau
jas popiežius neišrinktas. Per 
dieną gali būti balsuojama ne 
daugiau kaip du kartus. O bal
suojama turi būti tol, kol ku
ris kandidatas surinks du treč
dalius ir vieną balsą. Pijus XII 

vo su konkrečiais žmonėm. Jis 
pirmasis padarė ir vizitą Ita
lijos prezidentui, paisydamas 
ne tiek nusistojusių etiketo 
tradicijų, kiek natūralaus žmo
niškumo.

Spauda skyrė puslapius infor
macijom ir vedamuosius, ver
tindama popiežių Joną XXI11 
bei jo reikšmę.

N.Y. T imes vadino Jo
ną XXIII taikos čempionu ir ne- 
nusilstančiu kovotoju dėl Baž
nyčių vienybės. Jo esminius nu
sistatymus politikos atžvilgiu 
vadino liberaliais. Jo enciklika 
Mater et Magistrą socialiniais 
klausimais vadino pažangiu do
kumentu, kokio šiom dienom 
nėra jokio kito. Enciklikoje 
apie taiką žemėje matė žmo
niškumą ir minčių taurumą ir 
tai davė visai enciklikai didy
bės antspaudą.

N. Y. Hereld Tribūne kalbė
jo apie popiežiaus paprastumą 
ir šiltumą, kuris jį ypatingai iš
skyrė. Tai buvęs “popiežiaus 

buvo išrinktas antru balsavi
mu. Jonas XXIII išrinktas 11 ar 
12 balsavimu.

Nors jau dabar viešai rašo
ma. kad galimiausias kandida
tas ir artimiausias popiežiui 
Jonui XXIII įpėdinis yra Mila
no arkivyskupas kardinolas 
Montini, tačiau kardinolai bal
savimo metu gali visada paro
dyti staigmenų.

Su popiežiaus mirtimi nu
trūksta ir visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas. Ar jis bus tęsia
mas, jau priklausys nuo naujo 
popiežiaus.

KIEK JĖGOS SOVIETAI TURI 
KUBOJE

Prezidentas skelbė, kad so
vietų kariuomenės belikę Ku
boje 12-13.000. Senato komisi
ja pripažino, kad sovietų kari
nės jėgos Kuboje nėra suma- 
žėjusios ir kad kariuomenės 
skaičius tebesąs apie 17.500, o 
kai kurie tvirtina ir apie 40, 
000. Žodžiu, nieko tikro nde- 
žinoma. 

kaimietis”, greičiau ganytojas, 
ne mokytojas. Jei lotyniškai 
pontifex reiškia tiltų statytoja, 
tai Jonas XXIII ir statęs til
tus tarp Romos ir visų kitų 
krikščioniškų ir nekrikščioniš
kų bendruomenių.

Chr. Science Monitor popie
žių pažymėjo kaip "liberalios 
minties katalikų Bažnyčios va
dą ir modernirjtoją”. kurio Baž
nyčios atgaivinimo pastangos 
negalės būti sulaikomos.

Time žurnalas, priminęs po
piežiaus pastangas ką nors da
ryti. kad ir Bažnyčios padėtis 
anapus uždangos palengvėtų, 
atsiliepė: tai buvusi jo politi
ka, paremta daugiau meile, ne 
geopolitine tikrove.

Staetszeitung .. laikė Jo
no XXIII didžiausiu darbu su
šaukimą visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo, kurio nebuvo jau 
nuo 1869-70 metų. Popiežius 
Jonas XXIII ėmėsi ieškoti susi
pratimo dvasios tarp krikščio
niškų bažnyčių ir ypačiai su
mezgė tamprius ryšius su pro
testantais. Dienraštis dar pri
minė. kad Amerikos vyriausy
bė, kuri nepasisakydavo dėl 
enciklikų apskritai. Jono XXIII 
paskutinį encikliką įvertino 
kaip “istorinės” reikšmės daly
ką.

Panašūs ir kitos spaudos pa
sisakymai. Vargiai ar kuris ki
tas popiežius susilaukė tiek dė
mesio ir pripažinimo nekatali
kiškame pasaulyje. Popiežius 
patraukė Į save ne tiek moks
lingumu ir išminties didybe.. 
kiek nuoširdžia meile žmonėm. 
Jis prasmingai pasirinko vardą 
to apaštalo, kuris virto meilės 
simboliu, nuolat kalbėdamas sa
vo mokiniam: mylėkite vienas 
kita. Ir popiežius Jonas XXIII 
mylėjo žmones, mylėjo jų gy
venimą ir tikėjo, kad meilė yra 

žmoguje tas dieviškasis pradas, 
kuris gimdo tarp žmonių, tau
tų. tikėjimų vienybę, tiesia til
tus tarp katalikų ir nekatalikų, 
tarp tikinčiųjų ir net netikin
čiųjų. kurie betgi yra — ge
ros valios. Iš meilės žmonėm 
ir šio tikėjimo plaukė ir popie
žiaus enciklikos, reikalaujančios 
socialinio teisingumo, taikos, 
vienybės.

KAI AMERIKA
Išlaisvinimo šūkis dingo 
Amerikos politiku lūpose: 
ji pasisavino Chruščiovas. 
Amerikoj kalba apie gene
racijų kitimu komunisti
niuos kraštuos, Maskvoj— 
apie pagalbu išsilaisvinimo 

•kovai
Senato ir Atstovu Rūmų 

jungtinis respublikonų užsie
nių komitetas gegužės 31 pa
reiškė negalįs pritarti vyriausy
bės užsienių politikai, nes “nie
kas. atrodo, nežino”, kokia 
yra vyriausybės politika kon
krečiai dėl Sovietų ir jų sate
litų. dėl Kubos ir komunistų 
grėsmės Laosui. Brazilijai, Ve- 
nezuelai. Britų Guianai. Pagal 
vieno pareigūno prasitarima. 
kad vyriausybė turi palaukti iki 
liepos 5, kada susitiks Mask
vos ir Kinijos komunistai, ir pa
žiūrėti. ka jie sutars, opozici
ja užsienių politiką pavadino 
“palauksim, pažiūrėsim“ politi
ka.

AUDIENCIJOJE Mrs. Kennedy.

PRITILO, TAI NIKITA PRABILO
ti. kad vyriausybės politikoje 
persveria laukimas, mažiau pa
grindo. kad niekas nežino, ko
kia ta politika. — Valstybės 
sekretorius Rusk ir apsaugos 
sekretoriaus padėjėjas saugu
mo reikalam Nitze — abudu 
sutarė, kad iš konflikto tarp 
Maskvos ir kom. Kinijos nie
ko gero nelaukiama Vakaram. 
Jei tos dvi komunistinės galy
bės norės surasti kompromi
są, tai galima laukti tik sustip
rintos akcijos prieš Vakarus, 
pirmiausia, anot Nitze. gal Ber
lyno klausimu.

Vyriausybei artima spauda 
(M. FrankeI N.Y. Times) infor
mavo, kad vyriausybės užsie
nių politikos rūpestis artimiau
siam dešimtmečiui Nr. 1 yra 
Kinija. Vyriausybė, kaip tik 
gavusi žinių, kad kom. Kinija 
galinti savo atomus išmėginti 
dar šių metų gale. Kom. Kini
jos atominis stiprėjimas darys 
įtakos Azijoje Amerikos sąjun
gininkam ir neutraliesiem.

Kokias išvadas darosi vyriau
sybė akivaizdoje kom. Kinijos 
stiprėjimo?

Prieš porą menesių J. Alsop 
skelbė, kad nacionalinė Kinija 
siekia dar šiais metais daryti 
invaziją į Kiniją. Amerikos vy
riausybė tokiai invazijai yra 
priešinga kaip ir Kubos egzilų 
invazijai i Kubą. Ieškoti kom- 
promitų su Kinija9 Max Fran
ke! (Times) tvirtina, kad var
giai kas vyriausybėje tiki, jog 
diplomatinių santykių užmezgi
mas ar kom. Kinijos priėmimas 
į J. Tautas pakeistų Kinijos ko
munistų priešiškumą Amerikai. 
Prezidentas Kennedy dar 1960 
pasisakė už pasitraukimą iš 
Quemoy ir Matsu. Tai būtų lyg 
pasisakymas už "dvi Kinijas". 
Tačiau korespondentas tvirtina, 
kad ir “dviejų Kinijų” buvimas 
negarantuos pastovumo toli
muosiuos rytuos. Kokia tad iš
eitis9 Esą nuo Kennedy valdy
mo pradžios apie pustuzinis į- 
takingų departamento pareigū
nu tikina, kad Amerika turi 
laukti, ne komunizmo sugriuvi
mo iš vidaus, o laukti naujos 
generacijos vadu, kurie bus la
biau interesuoti savo visuome
nės vidaus raida negu užsienio 
avantiūrom.
Amerikos nusistatymą Kinijos 
atžvilgiu Kitaip informuoja 
Chr. Sc. Monitor apie komu
nistų nusistatymą Vakaru ir 
ypačiai lotynu Amerikos atžvil
giu

— o —
Taip N A’ T informuoja apie 
Komunistų grėsmė -- infor

muoja dienraštis — lotynų 
Amerikoje auga Komunistiniai 
kraštai numato paremti lotynų 
Amerikoje tariamuosius išsilais

vinimo ar išlaisvinimo sąjū
džius.

Chruščiovas gegužės 23 Mas
kvoje kalbėjo apie karine pa
ramą tokiem išlaisvinimo sąjū
džiam. "Ką reiškia paremti tau
tinį išsilaisvinimo sąjūdi?” pa
tetiškai klausė Chruščiovas ir 
pats aiškino: “Tai reiškia pir
miausia kovoti prieš imperia
lizmo kišimąsi į išlaisvintų 
kraštų vidaus reikalus, teikt i 
visokią paramą, įskaitant ir gin
klus. tautom, kurios ryžtasi nu
mesti svetimą jungą. Antrajai 
reiškia pasipriešinti bet kokiai 
kolonializmo formai, padėti 
jaunom valstybėm plėsti jų 
ūkinį gyvenimą, teikti visokią 
paramą tarptautinėje arenoje”.

Atrodo, Chruščiovas perėmė 
žodžius, kurie kitados buvo sa
kyti prezidento Eisenhovverio, 
prabilusio apie “išlaisvinimą”.

Monitor korespondento pra
nešimu. tokia komunistų pagal
ba jau pasireiškia lotynų Ame
rikos punktuose: Domininkonų 
respublikoje komunistai sten
giasi infiltruoti demokratinę 
Bosch vyriausybę; pereitą mėn. 
jaunų revoliucionierių grupė, 
vadovaujama poeto Javier He- 
raud. Perez treniruota Kinijo
je ir jos ginklais bei pinigais 
aprūpinta (susidūrime su poli
cija prie Bolivijos sienos visi 
buvo ar paimti ar žuvo). Kitas 
punktas yra Britų Guiana. o 
taip pat Venezuela.

Taigi komunistinė politika ki
tokia. nei Times atvaizduota 
Amerikos vyriausybės politika.

—o—
Abidvi pusės taria, kad jų 

politika teisinga. Kyla betgi 
klausimas, ar tie. kurie siūlo 
Amerikos politikai nesikišti ir 
laukti pakitimo iš vidaus, lauk
ti net ištisom generacijom, yra 
logiški iki galo'.’ Ar jie pvz. 
mano, kad ir . . . Alabamoje rei
kia laukti ir nesikišti, iki na
tūraliu keliu dings segregaci
jos dvasia ir faktai. To jie ne
siūlo. ir vyriausybė elgiasi prie
šingai—pasiuntė federalinė ka
riuomenę. kuri jėga panaikintu 
segregaciją ir įvestu demokra
tine lygybę.

— Kongrese priekaištaujama 
vyriausybei, kad ji išleidžia pa
ramos 80 mil cukraus auginto
jam. o pirkėjai turi mokėti vis- 
tiek dvigubai daugiau už cuk
rų nei prieš metus

— Azijoje gegužės 31 pirmi 
Amerikos laivyno daliniai išvy- 
ko į Thailandą; ten birželio 17- 
19 manevrais demonstruos 
prieš komunistus Laose

— Pakistanas siekia pagerin
ti santykius su Maskva. Buvęs 
J T pirmininkas Muhaminad 
Zafrulla Khan antradienį išvy
ko i Maskvą.
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Atsakiau visa, ko jus galėtumėt klausti
Atsilankymas Zagorske (2)Kai iš muzėjaus išėjome, bu

vo apie antra valanda. Ant suo
lelių sėdėjo pilkosios moterys 
ir užkandžiavo, ką buvo atsine- 
šusios. Mus nuvedė į refekto
riumą. Esą jo vedėjas girdėjęs 
apie mūsų atsilankymą ir pa
ruošęs mums mažą užkandį. Į- 
sistebėjau dvasininką kokių 
trisdešimt penkerių metų, san
tūrų; jo veido oda buvo dram
blio kaulo spalvos, labai rūpes
tingai apsirengęs. Kažkas jame 
buvo žydiška. Jis man buvo 
greičiau panašus Į rabiną, o ne 
į popą. Jis turėjo mus vedžioti 
po dvasininkų seminariją.

Pakalbinau ji, ir suradom 
bendrą kalbą — angliškai. Ga
vau iš jo kai kuriuos skaičius. 
Esą apie du šimtai studentų 
mokosi teologijos ir rengiasi Į 
dvasininkus. Esą vienuolyno 
mūruose gyvena apie aštuoniaš- 
dešimt vienuolių. Ar yra dar 
panašių vietų ir seminarijų So
vietų Sąjungoje? Dar keletos. 
Didesnės ar mažesnės? Pana
šios . . Toliau nebevarginau jo 
klausimais.

Seminarijos direktorius, pas 
kuri buvom nuvesti, gali būti 
apie 60 metų. Paskiau jis sa
kėsi, kad čia, Zagorske, prieš 
40 metų pats buvęs teologijos 
studentas. Jis nešiojo akinius 
be rėmų, pro kuriuos žvelgė i 
mus melsvos vandeningos akys; 
išretėję pelenų spalvos plaukai 
laikėsi tvirtai tik užpakaly ir 
buvo sufrizuoti.

Pasveikinęs pakvietė mus su
sėsti. Jis esąs pasiryžęs atsaky
ti į keletą mūsų klausimų. Bet 
numatydamas galimus klausi
mus, jis. tų klausimų ir ne
laukdamas, ėmėsi informuoti 
apie seminarijos studentus, jų 
paruošimą, dalykus ir kalbas, 
kurių jie mokomi. O vertėjas 
Sterjinski viską vertė sakinys 
po sakinio vokiečių kalba, ku
ri labiau tiko operetei... Visa 
jo kalba tai buvo tinklas, ku
riuo mėgino pats apsisaugoti. 
Kalbėjo apie bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimą, kuris nau
dingas bažnyčiai, nes atpalai
duoja ją nuo politinių ir žemiš
kų siekimų; pačią bažnyčią da-

ro nepriklausomą nuo valsty
bės kišimosi ir įtakos.

Visa ta kalba buvo negai
lestingas savęs suniekinimas ir 
oportunizmas Ir tai buvo sako
ma ne ironijos ir patoso tonu, 
bet su paprastu įsitikinimu, už 
kurio stovėjo keturių dešimčių 
metų atpratimas nuo laisvės ir 
asmenybės pajautimo. Dėl to 
įspūdis buvo dar graudesnis ..

Dievo ir Bažnyčios tarnas 
kalbėjo ir kalbėjo. Jo veideliai

vis labiau raudo, akys gavo 
daugiau spalvos, o nuo jo ges
tų sidabrinis krucifiksas ant 
kaklo pradėjo šokinėti ant krū
tinės, kurioje buvo dvi sielos, 
viena jų buvo išreikšta gausia 
ir ilga kalba, antroji nedrįso 
pavirsti žodžiu. Pagaliau kalbus 
seminarijos vadovas nutilo, pri
mindamas, kad jis bus atsakęs 
Į visus klausimus, kurie, jo 
manymu, čia galėtų būti kelia
mi. Po tokios pastabos kas bus

toks be takto, kuris dar klaustų 
iš naujo.

Klausimas buvo nusuktas į 
kitą pusę: kiek tikinčių krikš
čionių dabar esą Sovietų Sąjun
goje ... Gal tai nepatogus ir 
provakuojantis klausimas? Bet 
jis susilaukė greito atsakymo. 
Esą gyvenime svarbu ne kie
kybė, bet kokybė. Rusų bažny
čia galinti džiaugtis, kad ji ne
turinti drungnų sekėjų kaip ki
tuose kraštuose, bet ji turinti į- 
sitikinusius, pasiaukojančius ti
kinčiuosius. Kas esą pagaliau ti
kintieji? Kaip juos suskaičiuo-

NcW JESEY LB apygardos 10 metu minėjime iš k. j d. A. Masionis, V. Cižiūnas, S. Kontrimas. Nuotr.
V. Maželio. '

si ir pasversi! Ir kad negalima 
pasverti — seminarijos direk
torius patrynė delnais ir ėmė 
pasakoti istoriją iš savo per- 
gy vertimų. Esą prieš kurį lai
ką — metai nesvarbu — jis 
buvęs Konstantinopoly orto
doksų Bažnyčios susirinkime. 
Vieną dieną jis atlikęs anksti 
pamaldas ir paskui pusryčiavęs 
savo viešbuty. Tame* viešbuty 
pusryčių atėjęs ir archimandri
tas — pavardė taip pat ne
svarbu. Iš pasikalbėjimo su juo 
paaiškėjo, kad archimandritas 
pramigęs ir likęs be pamaldų, 
‘"įsivaizduokite, archimandritas 
šventos dienos nepagerbė. Nors 
mums Bažnyčia duoda visokių 
lengvatų kelionėse, bet toks ap
sileidimas ar gali būti toleruo
jamas! Aš klausiu jus . . .”

Klausimas pakilo ore, ii* po 
trumpos pertraukos jį pagavo 
žydiškai atrodąs teologas, kuris 
buvo įėjęs nepastebimai ir da
bar pranešė, kad kava jau pa
ruošta ir laukia.

Aš pataikiau eiti pro duris 
taip, — pasakoja vokiečių lai
kraštininkas. — kad susitikau 
prie durų mūsų vadovą Ster- 
jinskį. “Bažnyčiai einasi gerai”, 
lėtai pakartojau žodžius ku
riuos prieš porą dienų buvau 
girdėjęs iš Sterjinskio. Tas tik 
linksmai nusijuokė, tardamas: 
“Argi ne? Einąs net nuostabiai 
kaip jūs matote .. .”

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. •

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rasy- , 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BlIKEAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36. N. Y. • Tel. CIrcIe 5-^M 1

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį.......................................................... Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose’jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausia skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456 Į j
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............. CH 3-2583 ;
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952 ;
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............... Dl 5-8808 į Į
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ............ CH 9-6845 ; |
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue . .... Ll 2-1767 j!
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 Vvest Broadvvay Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ............ TL 6-2674 Į j
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue BR 8-6966 !
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ..... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue .......... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W.......... GL 8-2256 I
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........ TO 7-1575 j
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 2238u30 Į
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė............ ES
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... R!
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., .................. GR
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street .......................... FO
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............. BĮ
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street .........   MU
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ........................  GR
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.......... PO
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ......... HU
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... Fi
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................  PL
• VVORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ........... SW

2- *+685 j
3- 0440 I j
6-2681 j !
1- 2994 !
3-8569
3- 1797
2- 1446
4- 4619 i
2-6387
5- 5892
1-2750
6- 1571
6-6766
8-2868

• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg

Vliko pirmininkas lankėsi Valstybės departamente

Nixonas patinka, bet ne i pre
zidentus

Gallupo institutas rado, kad 
visuomenė tebėra palanki R. 
Nixonui, bet rinkimuose neno
rėtų matyti jį kandidatu į pre
zidentus. Palankumą pareiškė, 
visų balsuotojų 43. proc., nepa
lankumą 37. be nuomonės 20. 
Respublikonų palankumą rodė 
68 proc., demokratų 29, nepri
klausomų 44 Tačiau, kad jis 
būtų kandidatas i prezidentus, 
nori 24 proc., nenori 65; de
mokratų 18 proc. nori, 69 ne, 
respublikonų 36 nori. 56 ne. ne 
priklausomų 22 nori. 67 ne.

— Kanados kviečiu auginto
jai susirūpinę, kad šiemet kom. 
Kinijoj tikimasi geresnio der
liaus. tad mažės rinka Kana
dos kviečiam.

Ryšium su vykusia Nato 
konferencija Otta\voje ir JAV 
nuolatiniais pasitarimais su So
vietų Sąjunga Europą liečian- 

■čiais klausimais gegužės 24 dr. 
A. Trimakas lankėsi Valstybės 
departamente Washingtone. Il
gokai užtrukusiame pasikalbėji
me su departamento pareigū
nais. buvo paliesti pagrindiniai 
Lietuvą liečia klausimai: sovie
tinio kolonializmo panaikini
mas Lietuvoje, sudarymas lais
vės sąlygų tautos apsisprendi
mui. dėl ko šiandien kovojama 
visur, kur tik yra nelaisvų 
tautų, kad šitie reikalai be at
vangos būtų keliami Jungtinė
se Tautose ir šiaip tarptauti
nėse konferencijose, kuriose 
svarstomi įvairių tautų klausi
mai. kad JAV kaip didžioji pa
saulinė jėga su pavergtosios Lie 
tuvos ir bendrai, pavergtosios 
Europos dalies klausimais pla
čiau supažindintų ir kitų kraš
tų diplomatijas, kurioms šie 
klausimai yra tolimesni. At
sižvelgiant į dabartinę tarptau
tinę padėtį, buvo panagrinė
ta visa eilė klausimų, kas šiuo 
metų būtų darytina svarbiau
siajam tikslui atsiekti.

Pasikalbėjimas buvo visais

atžvilgiais pozityvus ir naudin
gas, nes jis išryškino daug svar
bių dalykų dabartinėje Lietu
vos laisvės kovoje. Buvo pasi
keista nuomonėmis-ir dėl Pa
vergtųjų Tautų Savaitės minėji
mų, nes ir šiemet šio krašto 
prezidentas J.F. Kennedy tokią 
savaitę paskelbiąs — Vliko pa
geidavimai buvo pateikti raštu.

Atsilankymo reikalą gražiai 
patvarkė Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Kajeckas, su ku
riuo vėliau, dalyvaujant jo pa
tarėjui dr. S. Bačkiui, buvo ap
tarta daug Lietuvos klausimų.

Ta pačia proga Washingtone 
buvo susirinkusi Vliko politinė 
komisija ir ji drauge su Vliko 
pirmininku svarstė Lietuvą lie
čiančius klausimus ir kartu ap
tarė visas naujienas sužinotas 
Valstybės departamente. Posė
dyje dalyvavo politinės komi
sijos pirm. dr. D. Krivickas, dr. 
J. Pajaujis, dr. V. Viliamas, 
pulk. K. Škirpa, archt. A. Barz- 
dukas.

Vliko dvidešimtmečiui pami
nėti leidinio rašinius Algirdas 
Landsbergis pradėjo versti i an
glų kalbą. Buvę Vliko pirmi-

ninkai — prof. Steponas Kai
rys, prel. Mykolas Krupavičius 
ir Jonas Matulionis prisiuntė 
savo trumpūs žodžius, kurių jie 
buvo. redaktoriaus pa
prašyti. Elta

PASAULINIAME MAITINIMO
SI KONGRESE

Š. m. birželio 4-18 Washing- 
tone įvyksta pasaulinis maiti
nimosi kongresas. Jame daly
vauja vyriausybinės ir šiaip or
ganizacijos,’ kurios turi pata
riamųjų organizacijų statusą 
prie Jungtinių Tautų. Viena to
kių organizacijų yra Pasaulinis 
Motinu Sąjūdis, kuriame atsto
vaujamos ir lietuvės. Jo dele
gaciją kongrese sudaro Irena 
Mancaux, to Sąjūdžio pirminin
kė (Prancūzija). Irėne Silva de 
Santolalla, vice-pirmininkė (Pe
ru) ir Ona Bačkienė, to sąjū
džio tarėja ir pasaulio lietuvių 
b-nės įgaliotinė.

— New Yorke cigaretėm nuo 
birželio 1 pakelti muitai 2 cn. 
Faktiškai dėžutė pardavinėja
ma 3-5 cn. brangiau. Miestas 
tikisi papildomai susirinksiąs 
per metus 24 mil.

Leonardas Valiukas rezoliuci
joms remti komiteto pirminin
kas birželio mėnesio . pirmųjų 
dviejų savaičių bėgyje aplan
kys didesnius lietuvių centrus 
pakraščiuose, kur taip pat tu
rės pasitarimus su latviais, es
tais ir kitais amerikiečiais re
zoliucijų pravedimo reikalu. Jo 
pirmieji sustojimai bus Detroi
te ir Rochesteryje. Birželio 5d. 
trečiadienį, 8 vai. vakare, kal
bės lietuvių susirinkime, įvyks- 
tančiame Detroito lietuvių na
muose. Kitą dieną, birželio 6, 
ketvirtadienį, lankysis Ro
chesteryje ir 8 vai. vakare kal
bės šv. Jurgio lietuvių parapi
jos salėje. Birželio 7, 8 ir 9 
praleis New Yorke; birželio 10 
ir 11 — Hartforde, Philadel- 
phijoje ir Baltimorėje. Skiria
mos trys diehos Washingtone 
birželio 12. 13 ir 14- Birželio 
14 — Clevelande, birželio 15 
ir 16 Chicagoje.

Tautiniu šokių šventės prog
ramos vadovas L. Sagys ir Vyk
domasis komitetas prašo lietu
vių organizacijų sudaryti visas 
galimybes dalyvauti repeticijo
se tiems savo nariams, kurie 
yra ir atskirų šokėjų grupių da
lyviai- Prašoma ligi liepos 7 
atleisti nuo kitų parengimų ir 
repeticijų, jei tai juos apsun
kintų. Lietuvių visuomenė kvie
čiama rūpintis, kad už kelių sa
vaičių įvykstanti šventė palik
tų mums patiems ir kitataučiam 
aiškų įrodymą, jog lietuviai sie
kia pirmiausia tautinio tikslo, 
o tarpusavio neaiškumus palie
ka laisvalaikio diskusijoms

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — i

3 - jose krautuvėse į<

S. BECKENSTEIN, Ine,
II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, UKrainiškal
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
; 187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130 ii'

DUOMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ $

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. iii 
i* ■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. i> 
5 ■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį. $ 
! ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 1 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

ANTięUE ALTO SERVICE 
ir Įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis. tai kam eiti pas svetimuosius. 

Shell Gas 27"$ 
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Rebuilt -Rcpaired and InstMled

Rcsealed - Parts and Labor < most cars) 1
Guaranteed jor 12 Monthso,' 12.000 Milės 

F’REE PICK LT and DELIVERY

8 Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
R.ebuilt. Rcpaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from QQ50 
Parts and Labor 

--------- Rebuilt Units Installcd ----------

107-56 N'ew Y ork Blvd., Janiaica, N. .
— JA 6-9026 -----

OMAHOS skautai Sv. Jurgio proga apdovanojo "Už Nuopelnus” ordinu su rėmėju kaspinu J. Drukteinienę ir 
J. Lileikį. Iš k. j d. G. Drazdys, F. Pabilianytė apdovanota Tėvynės "Dukros žyminiu. J. Lileikis. J. Druktci- 
nienė, . R. Micutaitž — Tėvynės Dukros žymimu ir Gražina Reškevičienė. Nuotr. K. L. Musteikio.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS $

j Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
» šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir ‘f 
Į} šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
>1 tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! '•!

iii :ji SLPERTOR PIECE GGODS CORP.
; 200 Orchard St. Tel. AL 4-0-319 New York 2. N. Y. •

ILGO GROJIMO LiET. PLOKŠTELĖS
f (Long Play Hi-Fi Liihuanian Recoids)

^r žinai tą ša!:. 13 liet, dainų Romos Mastienės
A. šabaniausko damų-šokiu 2 albumai (X—$5.00 ir XI—-$5
3 plokštelės su 40 įvairių polkų <1 oi. su 12 polkų $4.001

Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su R :tos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai. L. Juodis: 14 liet, dainų ..........
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai. 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitc 
16 lietuviškų šokiu, akord. Ch. D ..
S. Barkus radijo vak. daim oia. 10 ( 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 
Lietuviški maršai. Br. Jonušas, igro 
Liet, dainų ir operų rinkimai. J. Karvelis. 10 plokšteliu po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūrimai (stereo $6.00' 
Čiurlionio ansam. Mes padainuos.m. 16 liet, dainų (st. $7.501 
Ar pameni... V. Stankus. 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokiui...........
žirginėliai. Montrealio liet, dramos vaikams pasaka 
Lithuanian. 2-spccd rccord course

šokių

S 5.00
10.00
10.00

. 4.00
$3.50

. 5.00
8.00
4.50
4.00
5.00
6.00
7.00
5.00
5.00
6.50
6.00
5.00
5.00
3.00

15.00
4.00
5.00
5.00

fe

A. Stcphcns, Iš rūtų šalelės. ! kaled. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 IVilloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.
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Reikalaukime Lietuvai laisvės
Birželio 15 dieną sukanka 4. kad demokratinių kraštų 

dvidešimts treji metai, kai dide- parlamentų nariai ragintų savo 
Ii Kremliaus kariuomenės dali
niai, ilgai buvę sutelkti Lietu
vos pasienyje ir parengti žy
giui, okupavo Lietuvą. Ji buvo 
pirmoji Europoje sovietinio im
perializmo auka.

Užgrobusi Lietuvą ir sunai
kinusi jos valstybines instituci
jas, Sovietų Sąjunga vykdė ir 
tebevykdo fizinį ir moralinį Lie
tuvos naikinimą, griaudama ūkį, 
tautinę lietuvių kultūrą ir šim
tus tūkstančių žmonių žiauriau
siu būdu tremdama j tolimuo
sius Sibiro kraštus.

Tokį pat naikinimo būdą so
vietai naudoja ir kaimyninėse
Pabaltijo valstybėse — Latvi
joje ir Estijoje.

Šių ir bet kurių kitų kraštų 
pavergimas yra atviros tarptau
tinės žaizdos, kurios pūliuos tol, 
kol pasaulis nesiims tinkamų 
būdų ir griežtų priemonių šiom 
dvidešimtojo amžiaus gėdin
goms žaizdoms gydyti.

Mūsų laisvųjų lietuvių užda
vinys šias Lietuvos žaizdas 
kelti ir viešai pasauliui rodyti. 
Minėdami šias Baisiojo birželio 
okupacijos ir didžiųjų trėmimų 
sukaktis, savo susirinkimuose 
ir priimamose rezoliucijose rei
kalaukime:

1. kad laisvųjų kraštų vy
riausybės reikalautų Jungtinė- 
se Tautose ir kituose tarptau
tiniuose formuose Lietuvai lais
vo apsisprendimo teisių, kurias 
jai antrojo pasaulinio karo ei
goje okupantas, Sovietų Sąjun
ga, atėmė;

2. kad Jungtinių Tautų spe
cialioji kolonializmo komisija 
greičiau pradėtų svarstyti sovie 
tinio kolonializmo panaikinimą 
Lietuvoje;

3. kad didžiosios pasaulio val
stybės greičiau imtųsi žygių ant
rojo pasaulinio karo padariniam 
likviduoti ir tuo pačiu pagrei
tinti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą;

vyriausybes, kad jų atstovai 
tarptautinėse konferencijose ir 
institucijose ne tik primintų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos faktus, bet ir reika
lautų šiem kraštam laisvės, 
kaip nuolatos reikalaujama ki
tų žemynų tautom;

5. kad vakariečiai liautųsi ti
kėję, jog kultūrinių bei preki
nių mainų su Sovietų Sąjunga 
pagalba evoliucijos keliu bus su 
daromos sąlygos sovietinei san
tvarkai pakeisti ir tuo pat ke
liu pavergtąja! Lietuvai išsilais
vinti;

6. kad lietuvių išeivija, tra
giškuosius birželio įvykius mi
nėdama, įsipareigotų dar ener
gingiau ir ryštingiau kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, kad be sąly
gų atmestų Maskvos agentų, 
nors ir lietuviškai kalbančių,
siūlymus su jais bendradar
biauti ir tuo pačiu užkirstų kelią 
Lietuvos laisvinimo frontą skal
dyti.

Tegyvuoja Lietuvos laisvė ir 
jai pasiekti mūšy vieninga ko
vos dvasia!

Laisva ir nepriklausoma De
mokratinė Lietuva — mūsų 
idealas!

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Rusai bolševikai tebeskelbia 
melą, kad Lietuva pati įsijungė 
į Sovietų Sąjungą, štai tiesa: 
“Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteris Urbšys iš Maskvos bir- , 
želio 15 d. apie 14 vai. (2 vi. 
popiet) atsiuntė tokią telegra
mą: “Sovietų Sąjungos liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas 
ir užsienio reikalų komisaras 
Molotovas įteikė tokius reikala
vimus: "Sovietų Sąjungos ka
riuomenė birželio 15 d. 3 vai. 
popiet pereis Lietuvos sieną"..

(LA 1940. VI. 16).

KAT. MOTERŲ, draugijos Prisikėlimo parapijos skyriaus pirmoji valdyba 1957. lik į d. pirmo
je eilėje E. Senkuvienė, S. Sakalauskienė, dv. valas Tev. Placidas Barius, M. Karkienė — pirm., 
L. Murauskienė; stovi S. Dervinienė, B. Dambrauskienė, I. Vadauskienė, D. Keršienė, Z. Daugvai-
niene.

Prisikėlimo
Z—~ -

A : ‘ ; . .

parapijos dešimtmetis
Dešimties metų laikotarpis 

asmeniniam gyvenime labai 
daug ką reiškia. Bendruomeni
niame gyvenime, apimančiame 
kelias kartas ir vis besiveržian
čiam pirmyn, gal ir ne taip jau 
didelė sukaktis. Vis dėlto kar
tais minėtina, kad pasiektais 
laimėjimais būtų dar labiau 
stiprėjamą ateities žygiam-

Po antrojo pasaulinio karo 
atsivėrus durims į Kanadą, čia 
patraukė nemažai lietuvių miš
ko ir kitokiem darbam. Pasi
baigus darbo sutartims, telkėsi 
į didesnius miestus. Tuo būdu 
daug, atvyko į Torontą, kur jau 

• rado ankstesnės emigracijos lie
tuvius ir jų įsteigtą šv. Jono 
Krikštytojo parapiją. Ta mažy
tė bažnytėlė toliau nebepajėgė 
aptarnauti naujos masės lietu
vių. Buvo gyvas reikalas steig
ti naują lietuvišką parapiją. To
ronto kardinolas JZMcGuigan 
kreipėsi į Pranciškonų ordiną, 
kurs kvietimą priėmė.

Sutvarkius visus dokumentus 
ir oficialiai per Šv. Sostą pra
vertus lietuvių tautinės parapi
jos steigimą, 1953 gegužės 22 
trys lietuviai pranciškonai — 
T. Bernardinas, T. Petras ir T. 
Placidas — pirmiausia rado 
prieglobsti turistų namuose. Ne 
buvo kur nė pamaldų laikyti. 
Bažnyčių trūkstant net ir vie-

; tiniams kanadiečiams, teko ieš- 
l koti vietos kino teatro salėse.

Pasiskolinus pinigų ir užpir- 
kus prie College gatvės skly
pą. pradėta statyti laikinoji baž
nyčia ir salė. Dabartinėje baž
nyčioje pirmą kartą šv. mišios 
buvo atlaikytos 1955 rugsėjo

1 11.

Parapiečių dauguma — pas- 
( kutintosios kartos ateiviai, jau 

nos augančios šeimos. Per pra
ėjusį dešimtmetį pakrikštyta 

’ 762, o palaidota tik 77. Dabar- jungia didelį jaunimo būrį, 
tiniu laiku parapijai priklauso 

“ 3384.

Parapijos pirmajam klebonui 
i T. Bernardinui išėjus į gimna-
■ zijos darbą Kennebunkporte,
> klebono pareigas perėmė ir
■ iki šiol jas eina T. Placidas. 
- Jam talkininkauja T. Paulius,
■ T. Rafaelis, T. Kornelijus ir 
i Brolis Hortulanas.
> Prie parapijos veikia katali

kų vyrų ir moterų draugijos. 
Katalikų Vyrų Draugija, įsi
steigusi 1959 pavasarį, rūpina
si religine tautine bei kultūri
ne veikla. Nuo 1962 veikia ir

! stipendijų fondas. Pernai jau
parėmė keletą studentų. Mote
rų Draugija, įsteigta jau 1956, 
turi virš 120 narių. Reiškiasi 
karitatyvinėje veikloje, siun
čia siuntinius Suvalkijon ir Vo
kietijon. Tretininkai pati pirmo

ji parapijos organizacija — 
veikia nuo 1954 pradžios.

Parapijos chorui priklauso j 
55 nariai- Vadovavo prof. S. 
Kairys, Pranas Motiejūnas ir 
Vaclovas Verikaitis- Dabartiniu 
metu vargoninkauja ir chorui 
vadovauja muz. kun. Br. Jurk- 
šas. {

Daug dėmesio skinama jau- j 
nimo globai ir auklėjimui. Jau- j 
nimo choras, kuriam taip pat 
vadovauja kun. Br. Jurkšas,

Virš 100 vaikų lietuviškai gie
da kiekvieną sekmadienį savo 
mišiose ir lietuviškomis daino
mis paįvairina parapijos paren
gimus^ 1962 gegužės mėn. jau
nimo choras .išpildė paties di
rigento parašytą operetę “Prie 
koplytėlės”. Pavasario metu 
jaunimo choro nariai dalyvau
ja . Kanados vaikų suvažiavi
muose: 1961 Delhi, 1962 Nia
gara Falls, šiemet Hamiltone.

Negalima nepaminėti ir pa
čios kovingiausios organizacijos 
— Aušros sporto klubo. Sis klu
bas yra daug prisidėjęs prie lie
tuvių vardo garsinimo Kanado
je ir JAV. įsteigtas 1955 vasa
rio 11. Dabar yra išaugęs į 
stiprų vienetą, pajėgų rungtis 
įvairiose sporto šakose- Aušros 
lengvatletai ir plaukikai lietu
vių pirmenybėse yra pasiekę

PRISIKĖLIMO bažnyčia Toronte.

33 naujų rekordų. Paskutinėse 
Š. Amerikos pirmenybių varžy-. 
bose “Aušra” tretį kartą iš ei
lės pasiekė krepšinio meisterio 
titulo ir savo nuosavybėn gavo 
d i d ž i ąją Nepriklausomybės 
Fondo taurę. Daug laimėjimų

LB KULTŪRINĖ PREMIJA
Pirmoji Pasaulio Lietuvių 4 Komisijoms atrinkus ats-

Bendruomenės kultūrinė premi
ja skiriama šiems (1963) me
tams pasibaigus, žemiau skel
biamos PLB Kultūros Tarybos 
priimtos ir PLB Valdybos pa 
tvirtintos premijos taisyklės.

1. Laisvojo pasaulio lietuvių 
kultūriniam darbui skatinti ir 
remti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba skiria me
tinę 2000 dolerių premiją už 
literatūros, dailės ir muzikos 
kūrinius bei lituanistikos moks
lo darbus.

2. Premijos gali būti skiria
mos už spausdintus ir rankraš
tinius darbus. Nespausdintų 
darbų rankraščiai turi būti at
siųsti PLB Kultūros Tarybos 
Pirmininkui (Dr. Jonui Puzi- 
nui, 1311 W. Wydming Aver, 
Philadelphia 40, Pa.) ligi gruo
džio 31 dienos. Premijuotinas 
dailės kūrinys parenkamas tų 
metų apžvalginėje lietuvių dai
lininkų parodoje.

3. PLB Kultūros Taryba su
daro specialistų komisijas pre- 
mijuotiniems darbams atrinkti 
ir jury komisiją dailės kūriniam 
apžvalginėje parodoje Įvertin
ti. Komisijų nariai gali būti ir 
PLB Kultūros Tarybos nariai.
Komisijos pačios išsirenka pir- sprendžia PLB Kultūros Tary- 
mininkus. ba. PLB Kultūros Taryba

bei lengvatle-

aušriečiai yra išsikovoję Toron
to bei Ontario rungtynėse krep
šinio. - plaukimo 
tikos sporte.

Vasaros metu 
vyklavietėje N.

/nukelta i 4 psl. >

parapijos što-
Wasagoje nuo

kirų sričių premijuotinus dar
bus, PLB Kultūros Taryba, po
sėdyje sprendžiamuoju balsu 
dalyvaujant ir komisijų pirmi
ninkams ar juos pavaduojan
tiems komisijų nariams, nuta
ria, kurios srities darbui skiria
ma tų metų PLB premija.

5. Premija gali būti skiria
ma už literatūros ir muzikos 
kūrinius ar lituanistikos moks
lo darbą, spausdintą po pasku
tiniosios PLB kultūrinės premi
jos, skirtos atatinkamos srities 
darbui. Rankraščiai gali būti 
premijuoti, jei nebuvo svars
tyti komisijų, skiriant paskuti
niąją PLB kultūrinę premiją 
už atitinkamos srities darbą.

6. Metinė PLB kultūrinė pre
mija gali ir sekančiais metais 
atitekti tos pačios srities dar
bui.

7. Komisijose, taip pat galu
tiniame PLB Kultūros Tarybos 
posėdyje, kuriame paskiriama 
metinė PLB kultūrinė premija, 
negali dalyvauti asmenys, ku
rių darbai svarstimi premijai 
gauti.

8. Jei taikant šias PLB kul
tūrinės premijos taisykles iškil
tų kokių neaiškumų, juos

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(31)

Praktiškai bet kokių karininių dalinių organizavi
mas buvo atidėtas. Tačiau minėtame visuomenės vei
kėjų pasitarime bene darbo tarėjas dr. J. Paukštys 
buvo kėlęs mintį, kad reiktų šaukti visuomenės kon
ferenciją, kuri pasisakytų dėl karinių dalinių orga
nizavimo. Vokiečiai jai nebuvo priešingi. Tačiau jie . 
nustatė jos pobūdį ir šaukimo būdus, kad nedomi
nuotų, anot jų, intelektualai o gautų savo nuomonę 
pareikšti tiesiai “tautos atstovai”. Konferencijos da
lyviai buvo parenkami tokiu būdu: tarėjai nuvažiuo
ti į apskrities miestus; sutaria su apskrities virši- 

, ninku, kuriuos žmones pakviesti į konferenciją; kan
didatus dar patikrina gen. komisaras, pasilikdamas 
teisę išbraukti ar papildyti. Šitaip buvo sušaukta 
1943 pa vasari konferencija Kaune, Vytauto Didžiojo 
muzėjaus patalpose. Jai pirmininkavo prof. M. Bir
žiška, kuris turėjo vilčių, kad šitokia konferencija 
suvaidins panašią rolę, kaip 1917 metais Vilniaus kon
ferencija. Bet tokiom viltim maža buvo pagrindo. Darv 
prieš konferenciją jos programos rengimo komisija, 
kuriai pirmininkavo gen. St. Raštikis, buvo atsistaty
dinus, kada generalkomisaro politinio skyriaus virši
ninkas von Luethe nesutiko, kad rezoliucijose būtų 
vartojami žodžiai “nepriklausomybė”, “valstybė”, “ka
riuomenė” (žr. St. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos, II, 
331 p ). Konferencijai buvo pasiūlyta rezoliuciia re- 

. daguota generalkomisariato; konferencija prašo Vokie 
tijos vyriausybę leisti organizuoti karinius dalinius 
kovai prieš bolševizmą Vokietijai vadovaujant. Kon
ferencija rezoliucijas pakeitė ta prasme, kaip buvo 
atsistatydinusios komisijos paruošta: pasisakė už rei

kalą kovoti prieš bolševizmą, už reikalą organizuoti 
karinius dalinius; minėjo Lietuvos laisvę, vardan ku
rios lietuviai kariai stoja į kovą. Kitaip sakant, kon
ferencija davė rezoliucijai idėjinį pagrindą, valstybinį 
tikslą. Kada konferencijos pirmininkas su pirmuoju 
tarėju rezoliucijas nunešė gen. komisarui, pastarasis 
išbraukė viską, ką konferencija buvo pridėjusi ar pa
keitusi. Tokia rezoliucija, nerodžius jos. daugiau kon
ferencijos dalyviam ir buvo paskelbta konferencijos 
pirmininko parašu. Betgi švedų spaudoje prasiskver
bė žinia tučtuojau, kad konferencija pasisakiusi už 
Lietuvos nepriklausomybę. Žinia, iš esmės buvo tei
singa ir sukėlė Berlyne susijaudinimą atsiliepusį vie
tos lietuvių tardymais ir grasinimais, beieškant ži
nios autoriaus. Savo ruožtu žinios apie konferenci
jos rezoliucijos suklastojimą pasklido Lietuvoje ir su
kurstė naują pasipiktinimo bangą visa procedūra.

Praktiškai ir vėl bet koks lietuviškų dalinių organi
zavimas buvo nudelstas. Jis atgijo jau tų pat metų ga
le. Pats gyvenimas jį suaktualino ir paskatino trečią 
visuomeninę konferenciją, kurioje formavosi lietuvių 
karinių siekimų formulės.

(5) Lietuvių karinių siekimų formulė — 1943 
antroje pusėje pagausėję Šiaurės ir rytų Lietuvoje 
sovietinių partizanų veikimas. Gyvendami miškuose, 
jie lankėsi pas gyventojus, ėmė maistą, drabužius, gy
vulius, žudė įtariamus bolševikam nepalankiuosius, 
sprogdino geležinkelius, tiltus, užpuldinėjo vokiečių 
mašinas. Prie partizanų dar dėjosi ir plėšikai. Vokie
čiai įsakė vietos gyventojam saugoti geležinkelius, 
strategines vietas ir padarė juos atsakingus už par
tizanų veiklą. Aną padėtį pogrindinis laikraštis dra
matine ir ironizavo:

“Banditizmas, kaip kokia Dievo rykštė ima siausti 
vis labiau ir labiau. Šis pasibaisėtinas reiškinys, su
prantamas dalykas, kelia visoj tautoj didelio susirūpi
nimo, nes ne tik kaimuose ir viensėdijose pasidarė 
doram žmogui nesaugu, bet ir miesteliuose ir net 
didesniuose miestuose, ktfr yra apsauga ir apsigynimo 
priemonės. Pasekę banditizmą ne vien iš skelbiamų 
laikraščiuose užuojautų žuvusių giminėms, gavome 

patirti labai liūdnų dalykų. Ne tik kaimuose, bet ir 
miesteliuose esamos lietuviškos policijos pajėgos daž
niausiai yra per menkai ginkluotos, kad galėtų dides
nes bandas sunaikinti arba- nors tinkamai beginklius 
apginti. Turime užregistravę ne vieną faktą .. .jog 
vokiečiai dėl šito dalyko galvos sau nesuka. Kai vie
noj vietoj, aiškiai turint žinių apie siaučiančių ban
ditų būrelį, buvo kreiptasi į garsųjų gestapą ginkluo
tos paramos, buvo atsakyta neigiamai ir pasiūlyta ko
voti turimomis priemonėmis. .. .Iš keleto atsitikimų 
patyrėme, jog vokiečiai, kad ir netiesioginiai, stačiai 
banditizmą palaiko. Kuo daugiau žus žmonių, tuo 
jiem geriau... Mūsų žmonės nori priversti Rusijoj, o 
čia tegu rusai buvę poli trakai ir enkavedistai, pava
dinti ukrainiečiais, padeda naikinti lietuvius ir plėšti 
jų turtą ... Ot, kai sužino, kad kas nors papjovė 
kiaulę, narsusis gestapas tuojau pribūva ... jeigu ban 
ditai naikintų vien kiaules, vokiečiai tikrai susirūpin
tų” (Lietuvos Laisvės Trimitas 1944 vasario mėn.).

Tokioje atmosferoje 1943 lapkričio 24 pas pir
mąjį tarėją pirmojo tarėjo ir jo tarybos pirmi
ninko M. Biržiškos vėl buvo sukviesti 46 visuome
nės veikėjai: Kubiliūno tarybos nariai, ir aukštieji ka
rininkai ir visuomeninių grupių veikėjai. “Susirinku
siųjų sąstatas buvo margas. Jame buvo tik vienas kitas 
vokiečiams palankus asmuo... Visi kiti aiškūs lietu
viai patriotai... Po ilgo svarstymo ir diskusijų aš pa
siūliau tokią išvadą šiuo klausimu (dėl tokio siūlymo 
aš iš anksto buvau susitaręs su kaikuriomis pogrin
džio organizacijomis): 1. SS legionas ar kitas karinis 
SS junginys mums visai nepriimtinas — 2. Lietuvių 
tautai priimtina tik tautinė Lietuvos kariuomenė (ki
taip jos nevadinti). 3. Lietuvos kariuomenė skiriama 
tik Lietuvai betarpiškai ginti... 9. Lietuvos kariuo
menės visos dalys ir visi dalintai turi būti lietuvių ka
rininkų vadovaujami. 10. Lietuvos kariuomenės va
das turi būti lietuvis, kuriuo lietuvių visuomenė pa
sitikėtų ... Prieš šį mano siūlymą pasisakė tik tary
bos narys ats. pulkininkas Birentas ir mjr. Šimkus. 
Mano pasiūlytiems pagrindams pritarė visi kiti kal
bėtojai ... Generaliniai tarėjai nedalyvavo balsavime. 
Lietuviam tada atrodė, kad sunkiose vokiečių okupaci

jos sąlygose ir jaučiant galimą naują bolševizmo pa
vojų visi tie principai priimtini ... Žinoma, vokie
čiam tokios sąlygos buvo visai nepriimtinos, ir jie jas 
atmetė. (St. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos II, 356 p ).

Vokiečiai atmetė. Bet tai, ką jie atmetė, ir buvo 
lietuvių bendras nusistatymas; anų laikų kalba ir sti
lium, buvo išreikštas tokiais pogrindinio laikraščio 
pasisakymais, reiškiančiais Vliko valią: “Lietuvių tau
ta, turėdama prieš akis vyriausią savo tikslą — Lie
tuvos valstybės išlaisvinimą ir tam tikslui tausodama 
gyvąsias savo jėgas, atsižvelgdama betgi į besiartinan
čios naujos bolševikinės invazijos grėsmę okupuoti 
Lietuvą ir mūsų tautą galutinai sunaikinti, be to. į 
vis plintantį krašte bolševikinį banditizmą, vienin
gai pasisakė už reikalą kurti Lietuvos kariuomenę.

“Okupacinė vokiečių valdžia, tą lietuvių tvirtą 
norą paneigdama ir vietoj Lietuvos kariuomenės te
siūlydama organizuoti lietuviškus dalinius vokiečių 
vadovybėje, parodė, kad vokiečiai ir toliau tebesie
kia vien savo politinių tikslų, visai nepaisydami Lie
tuvos gyvybinių reikalų ir interesų”.

“Dėl to Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas kviečia lietuvių tautą vieningai laikytis savo 
nusistatymo, — tik tada paklusti šaukimo mobilizuo
tis, kai bus organizuojama Lietuvos kariuomenė, pa
čių lietuvių sudaroma ir vadovaujama, Lietuvos sie
noms ginti ir kovoti už Nepriklausomybę ...

Kartu V.L.I. K. mūsų visuomenei primena: vo
kiečių okupacinės valdžios ar jos pritariamų asme- * 
nų skelbiama mobilizacija, priešinga mūsų tikslams 
ir tautos valiai, teisiškai yra Lietuvos piliečiams 
neprikalbama, pavartojimas mobilizacijai prievartos 
priemonių bus smurto aktas, prieštaraujantis tarp
tautinei teisei...” (N.L. 1944.1.30).

Tokia lietuvių valia. Jau generaliniam tarėjam 
teko toliau tartis dėl naujų kompromisų, iš kurių iš
kilo Vietinės Rinktinės idėja.

(Bus daugiau)
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Kai vyrai
Apie Lietuvių (arba milijoni

nį) Fondą mūsų spaudoje daug 
rašoma. Fondo metinio suvažia
vimo išvakarėse ir jūsų bend
radarbis Chicagoje aplankė to 
Fondo v-bos pirmininką Teodo
rą Bliristrubą.

T. Blinstrubas — mielas, ir 
kuklus žmogus, dargi abstinen
tas. Bet kol priėjau prie jo, 
teko laukti valandą. Gink Die
ve. ne už durų, bet jo darbo 
kabinete, kurį jis įsirengęs bu
vusiame savo dukters kambary
je. Tai oficiali Lietuvių Fondo 
v-bos pirm, raštinė. Niekas už 
ją nemoka ir nereikalauja nuo
mos, o pats v-bos pirm- visą ad
ministracinį darbą atlieka lais
valaikio valandomis po tiesio
ginio darbo. Tik atsikvėpęs po 
ilgų telefoninių pasikalbėjimų 
pirm, bėgo man haibolą su
maišyti. bet tuo metu vėl su
skambėjo telefonas.

— Čia kalba Lietuvių Agro
nomų Sąjungos pirmininkas. 
Mes antradienį norim įteikti 
Fondui tūkstantinę. Ar rasim 
jus namuose?

— Taip, prašau, kiekvienu 
metu pas mane durys atviros.

Padėjęs ragelį, T. Blinstru
bas atsiduso: — Dabar jau tu
rėsim 71.000 dol.I

— O nuo kokios sumos pra
dėjot, ir kaip žmonėse plinta 
Fondo idėja9

Pirmininkas paėmė storas by
lų papkes. Dabartinė Fondo val
dyba buvo išrinkta 1962.11.10, 
o patvirtinta 1962.III.7. Tada 
kasoje buvo 19.179 dol. ir 28

PROVIDENCE. R.I.
— Gegužės 11 šeštadienį, 

mūsų parapijos mokyklos vai
kų choras suruošė koncertą, iš- 
pildydamas keliolika lietuviškų 
ir keletą angliškų dainų. Kon
certe dalyvavo solistė Nancy 
Mile ryte iš Worcesterio padai
navusi lietuviškų dainų ir ki
tom kalbom arijų iš operų. Pro- 
videnco lietuviai gausiai kon
certe dalyvavo ir buvo labai 
patenkinti.

Birželio 2 d. šis vaikučių 
choras pilnam sąstate (30 as
menų) dalyvavo Putnamo ‘‘Eg
lutės" skaitytojų šventėje. Cho
rui sėkmingai vadovauja muz- 
Jonas Beinoris.

Jaunųjų vyčių kuopos daini
ninkų būrelis dalyvavo Atholio 
jaunųjų vyčių suvažiavime ir 
\Vorcestery 50 m. vyčių veiklos 
jubiliejiniam koncerte. Visur 
publikos buvo šiltai sutikti.

Poros mėnesių laikotarpy iš 
Anglijos atvyko 3 šeimos: Kaz.
Kriaučiūno. Jono Permino su 
2 dukrom ir Bronio Černiaus
ko su 3 dukrom ir sūneliu. Pra
džioj sustojo atkvietėjo kun. 
V. Martinkaus turimoj sody
boj. Greit surasti jiem geri dar
bai ir butai. Dabar persikėlė į 
miestą ir kuriasi sėkmingai. 
Sveikiname!

Nors tik antri metai, kai čia

PROVIDENCE šv. Kzimiero mokyklos koncerto. Vidupy choro dirigentas J. Beinoris ir viešnia solistė.
Nuotr. Beatričės Kerbeliencs

tūkstančius
REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

tikrieji Fondo nariai. Gi šian
dien -jau kasoje yra per 70,000 
dol- ir 220 tikrųjų narių, (šis 
pasikalbėjimas darytas gegužės 
12 d.)

— Taigi, matot, — tarė T. 
Blinstrubas, — lietuviai Fondo 
idėją suprato, ji tapo sava. To
dėl malonu konstatuoti tokį 
stiprų Fondo augimą. Neuž
mirškite, kad šalia turimų 70, 
000 dol. mes turim ir pasižadė
jimų dar 40,000 dol., ir tie pi
nigai pamažu įplauks į Fondo 
kasą.

Bevartant bylas toliau, T. 
Blinstrubo kalba su pasididžia
vimu nukrypo į provinciją, kur 
vienas po kito dygsta Fondo 
vajaus komitetai. Šviesiausiu 
pavyzdžiu čia šviečia Hartfor
do ir Rochesterio lietuviai. Ro- 
chesterio pirmūnų tarpe matom 
ir čiagimį lietuvį-kunigą kleb. 
Valiukevičių. Visur, visur jau
čiama didelė LB apylinkių tal
ka.

Štai paskutinis naujagimis— 
New Yorko Lietuvių Fondo va
jaus komitetas, kuriam vado- 
jaus Henrikas Miklas. J. Sir- 
gedas ir A. Reventas. Toliau 
Kenosha. Clevelandas, Bosto- 
tonas, Racine, Philadelphija ir 
kitos lietuvių kolonijos. Vieno
se iš jų vajaus komitetai jau 
seniau įkurti ir gražias sumas 
surinkę, kitur dar tik kuriasi. 
Tai vis žinia, kad Fondo idėja 
gyva, kad visur auga didi talka, 
kuri dešimtis greit pavers- šim
tais tūkstančių- Tikiu, tada 

įkurta berniukų ir mergaičių 
skautų daliniai, bet. berniukam 
vadovaujant Juozui Staričenkai. 
mergaitėms Ievai Paulauskie- 
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ir tarybos nariai posėdžiauja. Iš k. į d. T. Blinstrubas, S. Vaičekonis. dr. 
A. Razma, B. 3abrauskas. Z. Dailidka.

LIETUVIŲ FONDO valdybos
G. Balkus, dr. F. Kaunas, dr.

LAISVĖS PAVILJONAS PASAULINĖJE
Lietuviu Komitetas gavo raš

tą iš First Foundation For 
Freedom organizacijos, kuria
me prašo lietuvius skubiai pri
sidėti prie Laisvės Paviliono 
pastatymo: * gegužės mėn. 20.

skaičiuoja
lengvai ir patenkintai atsidus 
ir šios idėjos pirmūnas - ir ne
sustojus puoselėtojas dr. A. 
Razma.

— 70,000 dol. tai jau kapi
talas, — tariu T. Blinstrubui, 
— tai kiek kainuoja to kapita
lo administravimas?

— Kol kas nieko. Tiek val
dyba, tiek ir taryba dirba be 
jokio užmokesčio. Kaip matot, 
ir raštinė nuosavame darbo 
kambary. Aš esu priešingas 
bent kokioms administracinėm 
išlaidom. Tad jų ir vengiam. 
Mūsų pagrindinis tikslas—kaip 
geriau investuoti turimą kapita
lą, kad gautumėme didesnius 
procentus. Juk tie procentai 
ir eis mūsų kultūriniams rei
kalams.
Čia pat T. Blinstrubas paro
dė L. Dambriūno Lietuvių Kal
bos Sintaksę, kurią išleido Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas Chicagoje su L. Fondo skir
tos aukos iš praėjusių metų 
procentų talka.

Begalės klausimų mus jungė 
ta vakarą su L. Fondo v-bos 
pirm. T Blinstrubu. Bet artė
jo vidurnaktis ir reikėjo išsi
skirti. Tad ir čia nebegaliu su
minėti dar visos eilės aktualių 
minčių.

Šiandien, šiuos žodžius ra
šant. jau pasibaigęs ir L. Fon
do narių metinis suvažiavimas. 
Apie jį kas nors, tikiu, para
šys. Nors, kaip "Darbininko" 
atstovas, turėjau kvietimą jame 
dalyvauti, bet keliai tą vakarą 
pasisuko pas operos žmones ir 
rytojaus dieną į "Varpo" kon
certą. kurį rengė LB Kultūros 
Fondas. Juk ten mano širdis. 
Bet ir Lietuvių Fondo pastan
gas labai vertinu ir jas visuo
met kelsiu. Džiugu, kad jas ver
tina ir šimtai lietuvių, aukomis 
ir kitaip ji remdami

VI. Ramojus

000 dol.. birželio mėn. 40.000 
dol. Įnašais. Šis raštas komite
tą labai nustebino, nes priešta
rauja ankstyvesniam minėtos 
organizacijos pareiškimui, bū
tent. kad pavergtų kraštų tau-

MARIANAPOLYJE vysk. Vincent Hines šventi 1a studentų bendrabutį. Jo kairėje marijonu
jrovinciolas J. Jančius. dešinėje prel. Pr. Juras.

NAUJAS MARIANAPOLIO STUDENTU BENDRABUTIS
Mariampolis, Conn. Tėvai 

Marijonai gegužės 19 Mariana- 
polyje pašventino naują virš 
pusės milijono vertės studentų 
bendrabutį šv. Jono Krikštyto
jo vardu, norėdami įamžinti 
vardą popiežiaus Jono XX 111 
ir tų Tėvų Marijonų bei kuni
gų Jonų, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie Marianapo- 
lio mokyklos ir vienuolyno į- 
steigimo ir palaikymo. Prisimin
ti: pirmasis rektorius T. Jonas 
Navickas. M.I.C.. T. Jonas Ja
kaitis. M.I.C.. dabartinis pro
vinciolas T. Jonas Jančius. M. 
I.C.. dabartinis rektorius. T- 
Jonas Petrauskas. M.I.C., prel. 
Jonas Ambotas. prel. Jonas Bal- 
kūnas. kun. Jonas Vaitekūnas, 
kun. Jonas švaigždys. kun. Jo
nas Bakanas.

Pašventinimo apeigose daly

PARODOJE
tybės niekad nemokės už pavi
liono įrengimą. Lietuvių komi
teto pirmininkas J- Stukas ir 
vicepirmininkas dr. kun. St. Va- 
liušaitis tuo reikalu aiškinsis su 
First Foundation For Freedom 
organizacijos pareigūnais.

Jau anksčiau spaudoje buvo 
užsiminta, lietuvių komitetas 
savo veiklą yra paskirstęs Į ke
letą sekcijų. Kiekvienai sekci
jai vadovauja vienas iš komite
to narių, kuris kviečiasi pagel- 
bon patyrusius organizatorius.

Viena iš svarbiausių sekcijų 
yra finansų. Nuo jos priklauso 

i nukelta į 3 psl.) 

vavo apie 500 žmonių, daug 
dvasiškių, seselių, studentų tė
vų. rėmėjų bei geradarių. Šven
tinimo apeigom vadovado Nor- 
\vicho vysk. Vincent J. Hines. 
Buvęs Norvvich vysk. Bernard 
Flanagan dabartinis VVorceste- 
rio diecezijos ordinaras, pri
siuntė savo nuoširdžius linkėji
mus. Šventinimo apeigom asis
tavo prel- Joseph King. Nor- 
\vicho vyskupijos mokyklų di
rektorius. prel Pr. Juras, Ku
nigų Vienybės pirmininkas, ir 
kun. VVilliam Zeigler, vyskupi
jos kancleris. Dar dalyvavo ma
rijonų provinciolas T. Jonas 
Jančius. kun. Jonas Bakanas, 
kun. Benediktas Gauronskas, 
kun. Juozas Matutis, kun. Jur
gis Vilčiauskas. prel. Donat 
Jctte. prel. K. Vasys. jėzuitų, 
saiažiečių. Jėzaus Širdies ir Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolijų atstovai.

Po šventinimo apeigų svečiu 
salėje iškilmingą aktą atidarė 
rektorius T. Jonas Petrauskas, 
pristatydamas šio akto pirmi
ninką Gerardą Caron. Kalbėjo 
advokatas Francis Danaher. sta-

PATERSON, N.J.
Dolores C. Jesolaitytė (Yeso- 

litisi. VVayne. N.J.. Marijos ir 
Jurgio Jesolaičių duktė, trečios 
kartos Amerikos lietuvaitė, bir
želio 5 baigia Rutgers univer
sitetą. Nevvark. N.J. Baigusi šv. 
Jono aukšt. mokyklą Paterso- 
ne. 1959 Įstojo i katalikų Seton 
Hali universitetą, iš kur 1961 
perėjo į Rutgers universitetą.
Pagrindinė jos studijų šaka yra 
socialogija. o šalutinė — psi- 

DOLORES C. JESOLAITYTĖ

tybos komiteto pirmininkas, 
provinciolas Jonas Jančius ir 
vyskupas Vincent Hines.

Provinciolas T.J. Jančius pri
minė, kad jaunimo katalikiškas 
išmokslinimas ir išauklėjimas 
reikalauja didelio pasiaukojimo 
ir visų bendradarbiavimo. Pa
sidžiaugė marijonų rėmėjų pa
rama, gausiomis aukomis. Vys
kupas Hines sveikino ir prašė 
Dievo palaimos marijonams, stu
dentams, jų tėvams ir visiems, 
kurie aukojo ir kurių dėka pa
statytas naujas Šv. Jono Krikš
tytojo bendrabutis.

Šventinimo apeigose, gaila 
negalėjo dalyvauti Marianapo- 
lio vyresnysis T. Juozas Dam
brauskas. M.I.C., kuris buvo Ii-, 
goninėje. Bet visiems buvo aiš
ku. kad ant jo pečių gulėjo sun
kiausia statybos rūpesčių naš
ta ir atsakomybė.

Šv. Jono Krikštytojo bendra
butis yra pirmasis iš eilės pra
matytų reikalingų pastatų Ma- 
nanapolyje- Tikimės, kad Die
vui padedant, netrukus bus 
šventinamas dar vienas naujas 
pastatas. AVM

chologija. 1962-63 buvo deka
no garbės sąraše. Jos tėvai, Ma
rija ir Jurgis Jesolaičiai. prik
lauso Patersono lietuvių šv. 
Kazimiero parapijai, yra dideli 
parapijos ramsčiai. Be jų pa
galbos neapsieina nė vienas pa
rapijos parengimas, kuriuose 
uoliai dalyvauja ir jų dukros. 
Be Dolores turi dar dvi dukte-
ris: Mariją, kuri yra baigusi Pa
tersono mokytojų kolegiją Ir 
gavusi magistro laipsnį iš peda
gogikos. ir Margaritą, kuri da
bar lanko Patersono mokytojų 
kolegiją. Dolores ir Margarita 
vasaros atostogas praleisdavo 
Putnamo seselių stovykloje, 
kur tėveliui Jurgiui Jesolai- 
čiui taip pat nekarta teko pa
talkininkauti stovyklos užbaigi
mo iškilmėse. Birželio 1 Dolo
res ištekės už savo klasės drau
go R J. Gibson. Sutuoktuvės 
įvyks Patersono lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Ta proga 
jos mokslo draugė Irena Bra- 
žinskaitė gegužes 25 savo na
muose surengė priešvestuvini 
pobūvi. Barb. Paež.

ui u i   i m»i n m irr r~

IŠ VISUR
Prie Laisvės Statulos Ne\v 

Yorko uoste yra statomas Ame
rikos Imigracijos Muziejus (A- 
inerican Museum of hnmigra- 
tion). kuriame bus Įvairių tau
tu skyriai, 'ruošė skyriuose bus 
išstatyti iš savo šalių imigrantų 
atvežti drabužiai, daiktai, Įran
kiai ir t t. Muziejus reikalauja, 
kad rūbai ar daiktai būtinai 
butų imigrantu atvežti. Jei kas 
turėtų tokių senų daiktu, malo
nėkite painformuoti Lietuvos 
Generalini Konsulatą tokiu 
adresu: Consukite General of 
Lithuania. 41 \Vest 82nd Str., 
Xe\v York 2-1. X.Y. Jokiu būdu 
eksponatų nesiųskite be susi
tarimo.

Lietuviu Fondui po šimtinę 
Įnašų įmokėjo sekantieji asme
nys: Jankauskaitė .Aldona, Chi
cago. 111 . LB Xe\\ York Apy
gardos valdyba. Brazauskas Jo
nas ir Albina. \Vaterbury. Conn 
Drevinskas. Stasys ir Ona Hart
ford. Conn.. Pilvelis Vytautas, 
Hartford. Conn.. Pilvelis. Jonas 
ir Leokadija Hartford, Conn., 
l.ažaitis. Adomas, Baltimore, 
Md.. Motuzas Antanas ir Al
dona. Chicago. III., Janulis Pra
nas. Chicago. III. Šaulys Jonas 
ir E.. Hartford, Conn. LB Great 
Neck. N.Y. apylinkė. Gužaitis, 
Jonas, Cicero, Iii. Dočkus, Kos
tas. Cicero. III., Kapočius, Juo
zas. Boston. Mass., ALKK Susi- 
vienyjimo 160 Kuopa. Chicago
je, ir B.T. Philadelphia, Pa.

Amerikos Balsas pranešinė
ja naują savo programų kartoji
mų laiką ir bangas. Pagrindi
nė pusės valandos programa 
trumpom bangom 13.16.19, 25, 
,31. 41 ir 49 metrų girdima New 
Yorko laiku 12:30 v. (Lietuvo
je 7:30 v.vi. Pirmas pakartoji
mas. iki šiol duotas 2:30 v. New 
Yorko laiku vidutine 251 m. 
banga, dabar duodamas trum
pom bangom pusvalandžiu anks 
čiau. t.y. 2 v. popiet. Antrasis 
pakartojimas Xew Yorko laiku 
girdimas 11 v. vakare.

Cooperio skridinio melu kar
tojimų vietoje buvo girdėtos 
gyvos programos su vėliausių 
žinių santraukomis, pasikalbė
jimų erdvėje ištraukomis ir t. 
t. Anglų kalba Amerikos Bal
sas visa skridimą transliavo 
nuo pradžios iki galo.

Ramiausios atostogos Cox- 
sackie, N.Y., pas Albiną ir 
Joe Motiejūnus, visiems gerai 
žinomus brokiyniečius Dvide
šimt hektaru žemės plote yra 
gražūs sodai pilni uogų ir vai
sių. Galima ramiai praleisti atos
togas ar sustoti tik savaitgaliui.
Visas pragyvenimas ir maistas 
savaitei kainuoja tik 35 dol. 
Maisto produktai švieži, iš sa
vo ūkio. Rašyti adresu: M r- Mrs 
Joe A. Motiejūnas. P. O. Box 2. 
North St.. Coxsackie. X. Y., ar
ba skambinti telefonu 731-2145, 
Coxsackic. N.Y.

Povilas Parijusios, lietuvis, 
katalikas, gimęs 1 <395 metais, 
batsiuvis is profesijos, ieško bu
to ir darbo. Vžcu-go Kelmėje, 
ilgai g.vcno Vokietijoje trem
ties stovyklose, lengvai ir Grei
tai galėtų atvykti i JAV. jei 
k-i> g.iictu F l’arLiU'-kui. 
lii;i; ui. garantuoti butą ir dar
bą. Baitas mielai sudarytu do
kumentus. iiaųti: Balius. 165 
Grand St . BroAlyn 11 XV

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKU STOVYKLA
PRIE ATLANTO

Vasaros karščiai, miestu dulkės ir bendras nuovar
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų 
kraštą — Maino. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 

nuplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 
hitais draugais bei pažįstamais.

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

FraiHTM’an Monasterv. Kennebiin

, • Stovykla veiks nuo birž; Lo 2<> iki rugpiucio 2
• Berniukai priimam, nuo B iki 15 metu

I • Vadovauja emyre vadovai
■ • X įsi lietuviai berniukai yra k\ leėiami aNga.v mL
I dvasia ir kunti religinėje ir patriot m«‘p’ (ha.-.i-’I ....
Į • Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas ■ u mm•- 
I n lai šiltu juros vandeniu.
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ŠILUVOS PAMINKLAS RICONE
KUN. PR. JOKŪBAITIS

Lietuvių tauta, apsupta di
džiųjų kaimynų, nuolatos kovo
ja už savo būvi. Komunistinė 
Rusija brutaliausiomis priemo
nėmis siekia jos vardą išbraukti 
iš tautų tarpo. Lietuviai visame 
laisvame pasaulyje visokiomis 
galimomis priemonėmis ryž
tingai kovoja už Lietuvos lais
vę. Savo kultūriniais tautiniais 
laimėjimais ir religiniais pa
minklais kalba žmonijai, jog 
katalikiška Lietuva. kenčianti 
komunistų vergiją, trokšta lais
vės-

Šiuo metu vysk. V. Brizgiui 
^vadovaujant, visoje Ameriko
je ir Kanadoje renkamos au
kos Šiluvos Marijos koplyčiai, 
kuri bus Įrengta Washingtone. 
Tai bus pats didžiausias pa
minklas, kuris liudys lietuvių 
meilę Marijai ir garsins Lietu
vos vardą.

Rincon. New Mexico, kun. 
Justinas Klumbis prieš keleris 
metus tarp gražių kalvų įkūrė 
visų tautų Dievo Motinos šven
tovę. Savo plane yra numatęs 
pastatyti paminklus Marijos ke

turių apsireiškimų, būtent. 
Guadalupėje (Meksikoje). Šilu
voje (Lietuvoje). Liurde (Pran
cūzijoje) ir Fatimojei Portugali
joje).

Kiekviename paminkle bus 
įrašyta trumpa Apsireiškimo 
istorija anglų ir ispanų kalbo
mis. Šiluvos istorija bus įrašy
ta lietuvių ir anglų kalbomis.

EI Paso vyskupas M.S. Metz- 
ger, kuris davė leidimą įkurti 
šią šventovę, prieš du mėnesius 
pašventino Kryžiaus Kelių sto
tis ir Marijos Apsireiškimo Gua
dalupėje. Meksikoje, paminklą.

Kun. J. Klumbio dabartinis 
rūpestis yra pastatyti Šiluvos 
paminklą. Šio paminklo pasta
tymui nuoširdžiai pritaria vysk. 
V. Brizgys- Paminklas kainuos 
apie 10,000 dol. Kun. J. Klum
bis kreipias į lietuvius prašy-

jamas aukų. Vardai asmenų, 
aukojusių 15 dol., o šeimų 25 
dol., bus įamžinti paminklinėje 
lentoje. Būtu gera, kad atsi
rastų asmuo, kuris paaukotų di- 
de-ne sumą.

Šiluvos paminklas šiame eg
zotiniame krašte liudys įvairiu 
tautu turistams apie Lietuvą, 
Marijos žemę, apie lietuvių tau
tos meilę Dievo Motinai.

Aukas siųsti adresu: Rev. J. 
Klumbis, Our Lady of Ali Na- 
tions .Sūrine. PO. Box 240.'Rin
con. Nc-\v Me.xico.

BUFFALO, N.Y.
Birželio deportacijų metinės 

bus minimos sekmadienį birže
lio 16, St. Louis bažnyčioje. 
Buffalo lietuvių klubo ir lat
vių katalikų grupės prašomas 
klebonas kun. Ho\vard J. Sch- 
vvartz maloniai sutiko 10 valan
dos mišias aukoti už deportuo
tuosius pabaltiečius. Jis pasa
kys ir paminėjimui skirta pa

NASHUA, N.H.

Mūsų kolonijoje nėra jokiu 
parengimų Per vasara gal ne
bus nė vienos išvykos. Senes
nės kartos žmonių jau liko 
mažai, o čia gimusieji išvykom 
nesidomi. Tad neapsimoka jų 
rengti, nes susidaro nemažos iš
laidos.

Kapinių komitetas dirba ge
rai. Jau kapai pusėtinai aptvar
kyti. bet dar yra nemaža dar
bo ir dar daug reikia pinigų.

Lietuviu bažnyčioje yra trys 
kunigai, ir sekmadieniais būna 
ketverios mišios, bet jaunimo 
daug eina į kitų tautų bažny
čias. Taip mūsų parapijos pa
jamos mažėjo.

Mūsų kolonijoje trumpu lai
ku mirė keturi lietuviai, tarp 
jų dvi geros moterys: Emilija 
Kazlauskienė-Iikevičiūtė ir Ona 
Skirkevičienė-Žeimiutė.

Emilija Kazlauskienė buvo 
laidotuvių direktoriaus Kazimie
ro Kazlausko žmona, buvo slau
gė ir visiem mielai padėdavo, 
nors pati buvo serganti. Turė
jo kelias operacijas. Paliko vy
rą Kazimiera, sūnų ir dvi duk
teris. viena brolį, vieną seserį 
ir sena tėvą Prana Ilkevičių.

Ona Skirkevičienė buvo LDS 
65 kuopos narė ir kuopos raši- 
ninkė nuo pat kuopos susiorga- 
nizavimo. Priklausė visom ka
talikiškom draugijom ir pa
rapijos chorui, kuriame giedo
jo apie 35 metus. Buvo drau
giška ir linksma. Pirmą karta 
susirgo, padarė operacija ir ne
pasveiko. Nuliūdime paliko vy
rą Juozą, tris sūnus ir dukterį. 
LDS 65 kuopa reiškia gilią už
uojautą jos šeimai.

K- Nadzeika

CLEVELAND, OHIO
Traginąųiu birželiu 

mineįimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

C’evelanūo skyrius birželinių 
minėjimą rengia birželio 16. se 
madieni.

Iš r\to 10:30 vai. iškilmin
gos šv. mišios Šv. Jurgio liet, 
parapijos bažnyčioje už išvež
tuosius į Sibirą ir žuvusius lie
tuvius. Pamaldų metu giedos 
bažnytinis choras ir solistai, va
dovaujami muziko Pr. Ambra- 
zo. šv. Panelės Nesiliaujančios 
Pagalbos liet, parap. bažnyčio
je pamaldos 10 vai. už išvež
tuosius į Sibirą ir žuvusius lie
tuvius.

Vidudieni 12:30 vai. Cleve- 
lando lietuvių kultūriniuose 
darželiuose iškilmingas tragin- 
gųių birželinių minėjimas. Cle- 
velando miesto burmistras-ma- 
joras locher sutiko dalyvauti ir 
pasakyti pagrindinę kalbą- Vi
sos liet, organizacijos su vėliavo

mis kviečiamos dalvvaut pamal
dose šv. Jurgio liet, parapijos 
bažnyčioje ir iškilmingam minė
jime lietuvių kultūriniuose 
darželiuose.

Susirinkusiems minėjimo da
lyviams bus patiekta priimti 
rezoliucija ir ją priėmus bus 
pasiųsta JAV prezidentui, vals
tybės departamento sekreto
riui ir kt. valdžios pareigūnam.

Gyvename ypatingu momen
tu. Tik mes. būdami laisvame 
pasaulyje, galime prašyti lais
vojo pasaulio valstybių vyriau
sybes kelti Lietuvos išlaisvini
mą iš komunistinės Rusijos ver
gijos. Todėl tą dieną visus ki
tus reikalus 'atidėkime ir daly
vaukime tragingųjų birželinių 
minėjime. Tik gausus mūsų da
lyvavimas vers amerikiečius 
kelti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyriaus Valdyba

Mirė R. Žukas
/atkelta iš 4 psĮj

Y. Netrukus iš čia jis išvyksta 
į Pfizer skyrių May\vood. N.J., 
kur paskiriamas darbininkų vy
resniu, o vėliau laboratorijos 
techmku. 1959 m. jo skyriui 
keliantis į Grotom Conn., per
sikelia į čia ir apsigyvena Nc'.v 
London, Conn. Ir čia dirba, 
kaip tyrimų laboratorijos tech
nikas bendrosios farmokologi- 
jos skyriuje, darydamas jau 
pagamintų vaistų veikimo pa- 
t krinimą. švirkščiant i įvairių 
gyvulių venas bei gerklę torai). 
Darbas atsakingas, bet velionis 
jį atliko labai kruopščiai, lenk
tyniaudamas ir su amerikie
čiais baigusiais šio krašto ko
legijas. Skyriaus viršininkas 
Med. Dr. Aleksandras Scriabi
ne jo darbu buvo patenkintas 
ir. rodos, ko daugiau reiktų. 
Bet mirtis į nieką neatsižvel
gia . . Nežinai dienos, nė va
landos . . .

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26'h Street, New York City, N. Y. ® MU 3-292o
GERI PIETOS IR VAKARIENE: lAl’KDS HAftA.'-

Salės vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 200 žmonių 

I.IETl'Vnj SUSIRINKIMAMS SALE NEMOKAMAI 
Mielai kiek\ ienas ‘"is sutiktas

mokslą. Visi Buffalo ir apy
linkių lietuviai kviečiami 10 
valandos mišioms į St. Louis 
bažnyčią, kuri yra Main ir Ed- 
vvard gatvių kampe. L.K.V.

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

BANGA
CAPF. CODE. MASS. 
C.REAT MARSH RD

CENTERVILLE. MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
.-•rovės šildomo garsaus Craig- 
vil’e Beaeh.

• Patogūs kambariai ir atskiri na
mukai. kuriuose patiems galima 
gamintis valgi.

• Skanūs lietuviški valgiai.

• Crvnas nušų oras ir rami vieto
vė poilsiui.

• Svetiams be nuosavu automobi
liu transportacija j ir iš pa- 
plūdvmio.

• Vaikų priežiūra tėvams išvykus.

• šalia "Banmis" randasi ežeras s:i 
viešu paplūdymiu: žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atostogas 
piašomi si; užsakymais kieiptis šiuo 
;.d:\ .'u:

A. PAKŠTIENĖ
74 Alicia Rd.. Boston 24, Mass. 

Tel. AV 2-3046

o po birželio 15 d. į "Bangų

P. O. Box 188. Centerville 
Caoe Cod. Mass.
Tel. SP 5-4633

Kelias dienas prieš mirtį ve
lionis savo bendradarbiams iš
sireiškė: "Daug žmonių mirš
ta širdies smūgiu tik dėl to. 
kad nežino, kaip elgtis. Jeigu 
pajunti širdies smūgio reiški
nius. įkvėpk orą giliai, kiek 
tik gali, ir praeis”. Tačiau po 
kelių dienų širdies smūgis pa
siėmė ir patį a.a. Robertą. Už
ėjus priepuoliui nakties metu, 
nuvežtas į ligoninę, gegužės 
17 d. 2 vai. 31 min. ryte iš
keliavo pas Viešpati.

Gegužės 20 d. velionis palai
dotas iš Švč. Marijos bažnyčios 
to pat vardo kapuose. Iškilmin
gas šv. mišias aukojo pats 
klebonas Msgr. Alfred Driscoll, 
dijakonu buvo kun. R. Cronin. 
o subdijakonu — kun. E. Ko- 
nopka. kuris ir palydėjo į ka
pus ir iš vakaro atkalbėjo laido 
tuvių namuose rožančių. Kars
ta nešė Pfizer Co. a.a. Roberto 
skyriaus viršininkas D.R. A. 
Scriabine ir bendradarbiai S.T. 
Miknius. B. Kondratas. V. Lilei- 
ka. F. Rajeckas, ir A. Zavadz- 
kas.
į laidotuves buvo atvykusi 
velionies sesuo A. Bagdonienė, 
jos sūnus dr- Alb. Bagdonas, 
pusbroliai Vyt. ir Jonas Žukai 
su šeimomis, giminaičiai Gai- 
liūnai. R. Šidlauskas, ndšlės Žu- 
kienės pusseserė B. Karmazi- 
nienė ir kt. Laidotuvių namuo
se lankėsi jau minėtas Dr. A. 
Scriabine ir kit Pfizer Co. dak
tarai ir bendradarbiai bei be
veik visi vietos ir apylinkių lie
tuviai. Gražus būrys lietuvių 
bei Pfizer Co bendradarbių pa
lydėjo ir į kapus. Kapa priden
gė apie 20 šeimos, giminių, Pfi
zer Co. ir velionies skyriaus 
bei bičiulių gražių vainikų. Ve
lionis buvo “Darbininko” pre
numeratorius.

Ilsėkis Viešpatyje, mielas Ro
bertai. nors ir per anksti iške
liavęs į amžinybę. Tu čia dar 
buvai šeimai ir ypač mažam sū
neliui taip reikalingas. Bet 
Viešpaties buvo kitokia valia. .

Birželio 1 d., šeštadienį. 8 
vai. ryto Švč. Marijos bažnyčio
je. New London. Conn. už ve
lionies vėlę bus laikomos, jo 
bendradarbių užprašytos, šv. 
mišios. Vietos ir apylinkių lie
tuviai prašomi dalyvauti.

Jurg. Ežer.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte High- 
land Park sekcijoje. Patogus 
susisiekimas, galima naudotis 
garažu ir kitais patogumais. 
Teirautis šeštadieniais ir sek
madieniais visą dieną, kitomis 
dienomis vakarais po 6 vai. 
Ml 7-6962.

LITAS IAVESTING CO. Jnc.
LIETUVIU FINANSINĖ BENDROVĖ

Moka 4'< už padėtą kapitalą
Duoda asmeniškas bei kumerenos tr -rr.’ ala'k 's pa k- las: 
i;,ut<> r.iašimi pirkimui, namų remontui pr--kvb>s plėtimui >i pan ■

Kreipti.- po 6 vai vakaro arl.ii šeštadmnmis:

NEW YORK:
V. VEBEUUNAS 

100-21 81th Avenue 
Richmond H iii 18. N. Y.

Tel.: Hl 1-6799

CONbTCTCUT:
A. VEOEC.KAS 

8 3 Mor q;m Street 
Stamfoid. Conn.
Tel.: 325-G997

Re kalinga lietuvaitė mergai
tė vasaros sezono darbams 
F-y-ho Vallev vasarvietėje Poco- 
no kainuose. Pennsylvanijoje. 
Lietuviai savininkai Julius ir 
Elena Garinai prašo jiems ra- 
švti adre-u: Echo Vailey, Echo 
Lake. Pa . arba skambinti te 
lef.: AReacode 717-424-1920

SKI ' r M AUKŠTOJ. SAUSOJ VIETOJ

7 t<) 00 Už AKRA
I Tarn Ne\v Snn’i'c Kwv Ext. ir Nesv York - Riverhead Express\vay. 

Arti įvairios darbovietės darbui gauti Mes neparduodame vietos kur 
ne'-a.i'i a statv'i namu. kūi nėra elektros ar gazo. Lnng Island sa
lo . galimybė-- : - gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino
I’rr-š • .’i"ųs n,(< j.-, akras žemės kaštavo $99. dabar $3000 Sun
ku p;.bet taip via. Investuokite savo pinigus į augantį Long 
Isi.ind Nepraleiskite šios auksinės progos Pirkite tuojau pat!

5 19 CO -noxė:ima--. $10 00 mėnesinis mokestis
Rungalo-.v mo<!<-!-..-i prie .Jericho Turnnike. Route ir25 .3 mylios
>1.*. S: ith’osvn T 'p ?at nauja mūsų įstaiga prie .Jericho Turnpike. 
F’.1 '~ 25 1 m iž Smithtosvn Bv-pass ir .376 Jericho Tpke Selden

K. H. LEEDS —LAKE RONKONKOMA

Norite geros — Dieisi*k<^ folojn’:i>H j*'1-
PORTRETO, ŠEIMOS VAIKU

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų gimtadienių, pomivių lt 
pan nuotraukų; norite atnaujinti sena fotografija9 Jums 
geromis sąlygomis padarys

V Y T . MAŽELIS
422 Menahan S+reet, Ridqewood, Brooklyn. N V 

Tol HYaoint 7-4.Ą77

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

WINTER GARDEN TAVERH 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. Y.

< Ridgevvood)
Tel. EVergreen 2-6440

WHITE UOKSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BHUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti J00 dalyvių {

R E P L B L ! C 
Lifjuor Store. Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV7-20S9

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, ko-.- 
jakų. midų — šventėms D'-i kitokioms progoms

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Gar-iame Cape Ccd Osterville. Mass. kurorte pi ie atviro Aliu: '<’
I.ong-B<a<h pliažo, pušų pavėsy e, g:až.ioi<> lietuviškoje \-:i>arv.' t<’.’*-

JANSON't,’ VII.OJE

• Ari)KOX IV
87 East Bay Rd.. Ostervilln. CapA Cod, Mass. 

Tel. 428-8425
Ištaiginrn vila erdvūs kambariai • Gražus : u : v n i: s ' •* l pu-
S v na s pa j ’k .'t s • Šiltos Golfstromo stovės, a siras juros ph a / •'s
5 nūn p. sėion • Rami aplinkuma ..a-.g vietos I'Ollsltn i; . 11 •
diman • Geras lietuviukas maist.o ir nui omis pa’atnav:

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 O.
I.ii-ts:\iai savininkai I'r EI' u MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kvieėia atvykt: Iš ank-to kreiptis

ED JANSONAS
I5 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Tc'cf. 288 5999

ai ha nuo birželio 15
Audrone - Jansonas. 87 East Bay Rd . Osterville. Cape Cod. Mass.



1M3 m., birželio 4 cl, Nr. 40.

naujienos^*
DARBININKO pavasariniam 

piknike, kuris įvyks birželio 23, 
šiais metais bus ir bazaras, ku
riam gauta vertingų dovanų iš 
Marytės Šalinskienės, Woodha- 
ven, N.Y., > Pulkerijos Janu
tienės. Jackson Hights, N. Y- 
Antons. Jankauskienės, Scran- 
toni Pa. Aukotojoms dėkoja 
Darbininko administracija ir 
kartu kviečia ir kitus prisiųsti 
šiam mūsų piknikui dovanų, 
kurios bus išdalintos laimėji
mo keliu pikniko dalyviams. 
Dovanas siųsti: Darbininko ad
ministracija, 910 Willoughby , 

Avė., Brooklyn 21, N.Y.
Antanas P. Krasnickas, 51 

metų amžiaus gyveno Mas- 
peth, N.Y., mirė birželio 1, lai
dojamas iš V.J. Atsimainymo 
par. bažnyčios birželio 5 šv. 
Karolio kapinėse. Pašarvotas 
Šalinskų koplyčioje.

Juozas Garšva, buvęs ilgame
tis laidotuvių įstaigos vedėjas 
Brooklyne. mirė gegužės 31 
Palaidotas birželio 4 šv. Jono 
kapinėse.

Metu ketvirčio pasninkas yra 
šios savaitės trečiadienį, penk
tadienį ir. šeštadienį. Trečiadie
nį ir šeštadienį galima valgyti 
mėsos tik vieną kartą.

Veronika Ona Balčiūnaitė ge
gužės 18 Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje susituokė su 
Warrėn Kocher. Sutuokė ku
nigas B Kruzas, asistuojant ku
nigui A. Rubšiui. Vestuvių vai
šės įvyko Lauraine Murphy 
valgykloje ir Balčiūnų namuose 
Queens Village, L.I. Dalyvavo 
dėdė Pranas Speecher su žmo
na Nancy iš Los Angeles. Calif. 
kur jie verčiasi Real Estate ir 
Beauty Parlor. Petronėlė Zinie- 
nė. dukra Aldona, dėdė Tadas 
Speecher ir kiti artimieji. Jau
nieji dėkoja tėvams už puotą, 
linkėjimus. Vladui Sinus. Vero
nikos krikšto tėvui ir Sinušie- 
nei už gražią dovaną bei vi
siems kitiems už dovanas. Po 
vestuvinės kelionės Pocono kal
nuose apsygyvens Bayside, N. 
Y.

Juozas Gaigalas, Darbininko 
skaitytojas, 69 metų amžiaus 
gyv. Richmond Hill, N.Y. mirė 
birželio 2, laidojamas v iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
birželio 6. Paliko liūdinti žmona 
Veronika ir sūnus su šeima.

Leonardas Valiukas, Rezoliu
cijoms remti komiteto pirmi
ninkas iš Los Angeles. Calif. 
šį savaitgalį atvyksta į New 
Yorką dalyvauti Ateitininkų Fe
deracijos nepaprastoje konfe
rencijoje Waldorf-Astoria vieš
butyje. Ta proga sekmadienį 
birželio 9 d., 12.00 vai., po su
mos, Apreiškimo parapijos sa
lėje padarys pranešimą iš Re
zoliucijoms remti komiteto vei
klos ir atsakinės į. klausimus 
suinteresuotiems tuo reikalu.

Dr. Marija Žukauskienė da
lyvauja meno parodoje, kuri 
vyksta Brooklyn Arts Galery 
nuo birželio 2 iki 22 d. ir už 
paveikslą Blue Flovvers gavo 
Certificate of Award Honor- 
able Mention.

Skautams remti komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie padėjo surengti koncertą— 
balių balandžio 21 Maspetho lie 
tuvių klubo salėje: programos 
dalyviams — išraiškos šokėjai
Elenai Kepalaitei, J. Matulaitie-' A. Vakselis. Leidinių paruoši- 
nės tautinių šokių grupei, Vy
rų oktetui, vad. Al Mrozins- 
ko, aktoriams L. Karmazinui ir 
E. Liogiui; aukotojams už 
niginę paramą ir Maspetho 
tuvių piliečių klubui, kuris 
do nemokamai pasinaudoti 
le.

Ekskursiįo* dalyviams į 
garą Falls, Ont, Canada, 
šama, kad autobuse jau 
vietos užimtos. Ekskursija 
vyksta birželio 15, 
po 6:30 vai. mišių tėvų 
ciškonų koplyčioje, 680 
wich Avė-, Brooklyn 21, N. 
Ekskursija į Brooklyną grįš 
želio 16, sekmadienį, 11 
vakare. Visi ekskursijos 
viai prašomi pasiimti 
bės dokumentus, kad 
rytų sunkumų į Kanadą įvažiuo 
ti.

Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas bus birželio 16 Car- 
negie Endowment salėje, E. 46 
St. New Yorke
gresm. Otis G. Pino, 
programoje dalyvaus 
choras. Minėjimui 
adv. St. Briedis.

Kalbės Kon- 
Meninėje 
Operetės 
vadovaus

Paroda
(atkelta .‘J 5 psl.)

lietuvių pasirodymas pasau
linėj parodoj. Sekcijai vadovau
ja dr. kun. Stasys Valiušaitis, 
ir organizatorius inž. V. Dilis.

Eksponatų surinkimo sekci
jai vadovauja Balforeikalų ve
dėjas kun. L. -Jankus. Meni
nei programai aktorius K. Va
siliauskas. Dailės darbų sekci
ja rūpinasi E. Kulber, organi- 
zatorė-dailininkė Merker. Spor
to reikalais rūpinasi Z. Jurys ir

ir

pi- 
lie- 
lei- 
sa-

Parduodamas dviejų butų na
mas. Pirmo aukšto bute: 2 
miegamieji ir patalpos kokiai 
įstaigai, antrame aukšte — 3 
miegamieji. Prie gero susisieki
mo. Adresas 330 Glenmore 
Avė., Brooklyn 7, N. Y. tel. 
Dl 6-6799.

mu V. Vaitiekūnas. Jaunimo 
sekcijai vadovauja A. šetikas 
ir organizatorius Algirdas Bud- 
reckas.

Meninių programų sekciją 
pradeda paruošiamuosius dar
bus. New York, New Jersey ir 
Connecticut apylinkėse gyveną 
lietuviai muzikai iki birželio 
1 sudaro savo vadovybę ir pro
gramas lietuvių dienai. Jauni
mo sekcijos organizatorius Al. 
Budreckas pareiškė, kad dau
guma jaunimo organizuotų vie
netų mielai sutinka komitetui 
padėti Tik reikia išdėti tikslų 
darbų planą. Sr.

LIETUVOS atsiminimų radijo valandėlės ir Rūtos ansamblio koncerte ge
gužės 19 Webster salėje. Nuotr. V. Maželio.

Tautinių šokių sambūris, va
dovaujamas Onos Ivaškienės, 
gegužės 19 atšventė 25 metų 
savo sukaktį, šventę pradėjo 
sambūrio pirmininkas stud. Gin- 

čepas. Sveikino ■ Zuzana 
Lietuvos garbės kon

sulo žmona. Programoje buvo 
lietuvių bei kitų tautų šokiai ir 
dainos. Programą pradėjo 3-5 
metų mažieji, paskui Šoko 7-10 
metų. L. Baltušytė, mažųjų gru
pės, padeklamavo eilėraštį Mo
tinai. Škotai pašoko tris savo 
šokius. Dalyvavo 4 jų poros. 
Vengrų šokį solo šoko L. Bes- 
krowny. Ukrainiečiai, vyrai ir 
moterys, vikriai pašoko savo ka
zokiškus šokius. Toliau į pro
gramą įsijungė šv. Antano gim
nazijos choras iš Kennebunk- 
porto- Dirigavo T. B. Graus- 
lys, O.F.M. Choras padainavo: 
Oi toli toli, Nemune ledus iš- 
lauš, Tėvų nameliai brangūs, 
Milžinų kapai. Skudučiais pa
grota: Piemenėlių pasaka, Ne
munėlis teka, Rugučiai, Pamy
lėjau vakar. Bostono universi
teto studentai pašoko tris vo
kiškus ir vieną itališką šokį. 
Ansamblio ‘vadovei Onai Ivaš- 
kienei įteikta gėlių. Vakaras 
praėjo jaukioje nuotaikoje, bet 
žiūrovų galėjo būti daugiau. O- 
na Ivaškienė yra to užsitarna
vusi.

Ostorvill* Manor vasarvietei 
vasaros sezonui reikalingos dvi 
mergaitės. Pirmenybė studen
tėms. Prašome skubiai kreiptis: 
J. Kapočius, Osterville Manor, 
West Bay Road, Osterville, Ca- 
pe Cod, Mass., tel. GArden 8 
6991, arba So. Boston tel: AN- 
drew 8-7730.

MLLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMiSKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Baisaniiiotojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
F IT N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 
ALBIN J. BALTON-BALTRONAS

Licensed Manager 
& Notary Public

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

KARALIAUS
MINDAUGO
MINĖJIMAS
Birželio 8
šeštadienį
Pradžia 8 vaL vakare

Waldorf-Astoria
Empire Room

Programoje dalyvauja:

Tadas Alinskas

, Abu solistai padainavo due-
tus: Nesek sau rožės (VI. Pau- 

operos Tra-
SOLISTAS JONAS VAZNELIS dainuos karaliaus Mindaugo minėjime. V’iatOS, (mUZ. Verdi), Duok ran-

Lietuvos atsiminimų radijo koncertas
Lietuvos Atsiminimų radijo 

ir “Rūtos“ rėmėjų klubo pava
sarinis koncertas buvo gegužės 
19 Websterio salėje.

Programoje dalyvavo New 
Yorko vyrų oktetas (akompo- 
navo Al. Mrozinskas) solistė Ire
na Stankūnaitė (akomponavo 
muz. J. Stankūnas) solistas Liu
das Stukas (akomponavo Algir
das Kačanauskas), akordeonis
tas Kazys Daubaras iš Philadel- 
phijos ir dramos aktorius Ka
zys Vasiliauskaą. kuris progra
mą pravedė. Scenos papuoši
mus piešė dail. J. Juodis. Pro
grama užtruko apie 3 valan
das.

Vyrų oktetas1 padainavo: Pa
jūriais, pamariais (V. Kuprevi
čiaus) Kur banguoja Nemunė
lis (J. Švedo), Kir vir jo (A- 
Mrozinsko), Jūreivių maršas (V. 
Paulausko), Vabalas ir gėlė (H. 
Weito), Kampelis (harm. A. 
Mrozinsko). Prie gintaro jūros.

Solistė Irena Stankūnaitė pa
dainavo: Kaip raiba paukštutė 
(St. Šimkaus), žvaigždutė (B. 
Dvariono), Gėlės iš šieno (J. 
Stankūno), Kaip svaigina ma
ne iš op. Romeo ir Juliette, 
(muz. Gounod) L'na Voce po- 
co fa, iš op. Sevilijos Kirpėjas, 
(muz. G. Rossini).

Solistas Liudas Stukas: Tur
tingas gyvenu (V. Klovo), Kas 
ant žirgelio (St. Šimkaus) Lietu
vos laukai (S. čerienės-Mulks), 
Valentino malda iš Fausto ope
ros (muz- Gounod) arija iš op. 
Kunigaikštis Igoris (muz. Bo- 
rodino).

J- Romanas iš savo radijo ge
gužės 26 pranešė, kad jo or
ganizuojama j Lietuvą ekskur
sija išvyksta liepos 24. Leidi
mas gautas lankytis tik Vilniu
je. Vietoje teks atsikviesti gi
mines arba prašyti leidimo iš 
Vilniaus išvykti ir aplankyti. 
Iš anksto dėl to įspėjo ekskur
santus. Tai tau ir laisvas “kul
tūrinis bendravinias”?

ką man iš operos Don Giovan- 
ni (muz. Mozarto).

Akordeonistas K. Daubaras 
pagrojo keletą kūrinių. Dalis jų 
buvo lietuviškų melodijų py
nės, dalis tarptautinė akordeo
no muzika.

Visus programos dalyvius 
publika sutiko labai šiltai, ne
sigailėjo plojimų, o solistai ir 
oktetas nesigailėjo bisuoti.

Pabaigoje žodį tarė J. Valai
tis ir pats koncerto organizato
rius, Lietuvos Atsiminimų radi
jo vedėjas Jokūbas Stukas.

Vėliau buvo šokiai, grojant 
Ted Maksymowicziaus orkest
rui. Veikė Darbininko spaudos į varžybas. Vadovauja kun. Juo- 
kioskas. (p.) zas Svirskas.

Bostono arkivyskupijos CYO 
orkestrai ir Drill Teams grupės 
gegužės 29 pradėjo vasaros se
zono varžybas. Šv. Petro para
pijos CYO orkestras ir Drill 
Teams-grupės taip pat Įsijungė
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ATEITININKŲ KONFERENCIJA
PENKTADIENI, birželio 7 d. 
vai. registracija Waldorf-As- 

toria viešbutyje kambaryje 4F,
IV aukšte; įėjimas iš Park Avė. 
Elevators West.

Bendras posėdis 10.00 vai.
Park Avenue Suite, IV aukšte, 
įėjimas tas pats.

šv. Mišios šv. Patriko kated
roje 12.00 vai. prie švč. Jėzaus 
širdies altoriaus, dešinės navos 
koplyčioje.

Paskaitos dr. Ant. Sužiedėlio 
ir dr. Vyt. Vardžio 7:30 vai. 
vakare Empire Room. Įėjimas 
iš Park Avė., pagrindiniam 
aukšte dešinėj pusėj.

ŠEŠTADIENĮ, birželio 8 d. dr
Vyt. Vyganto paskaita 9 vai. 
ryto Astor Gallery. m aukštas, 
įėjimas iš Lexington Avė., Ball- 
room Elevators.

Sekciįę posėdžiai 10.00 vai. 
Park Avenue Suites.

Šv. Mišios šv. Patriko kated
roje 12.00 vai. prie didžiojo al
toriaus.

Iškilmingi (Metus 1.00 vai. As- 
tor Gallery.

Sekei į ę posėdžiai 3.00 vai. po
piet, Park’ Avė. Suites.

KARALIAUS MINDAUGO 
mirties 700 metų sukakties mi
nėjimas 8.00 vai. vakare Em
pire Room. Įėjimas iš Park 
Avė. pagrindiniame aukšte, de
šinėje. Punktualiai. Prašome 
nevėluoti.

Šokiai 10.00 vai. vakare iki 
2.00 vai. Empire Room. Groja 
Joe Thomo orkestras.

SEKMADIENĮ 9 vai. mišios, 
agapė, posėdžiai V. Jėzaus At
simainymo parapijoje Mas- 
peth, N.Y.

Visi maloniai kviečiami daly
vauti.

Ateitininkę Federacijos
Valdyba

Juozas Daubenas
Aldona Kepalaitė

Išnuomojamas suaugusiems 
5 kambarių butas antrame 
aukšte, gražioje, ramioje Rich
mond Hill sekcijoje, trys blo

gai nuo BMT linijos traukinio.

Jonas Vaznelis
Vitalis Žukauskas

šokiams groja

Joe Thomo
Orkestras

Išnuomuojama* East New 
Yorke gražus vienam asmeniui 
kambarys. Dirbančiam .žmogui 
labai patogus susisiekimas. 
Skambinti AP 7-9835

Bilietai 4.00 doL,

Išnuomojami šeši kambariai 
antrame aukšte su šilima, švie
sa ir voniomis, 463 Essex St., 
Brooklyn 8, N.Y. Kreiptis į 
Mary Kaukaras, telef.: AP 7- 
9835.

Moksleiviam* ir studentams 
3.00 dol.
Gaunami prie Įėjimo.

Išnuomojama* dviejų kamba
rių butas su virtuve Richmond 
Hill sekcijoje. Teirautis telef. 
GL 6-3464-

Darbininko JAMAICA POLISH NATIONAL HOMEĮ

metinis Jamaica, N.Y. 108-11 Sutphin Blvd.

birželio 23, sekmadienį
PIKNIKAS PROGRAMOJE: jaunučių talentai, šokių varžy-

ir BAZARAS bofe. Spaudos rėmėjams skiriamos dovanos. . 
Didelės bazaro dovanos, spaudos kioskas

Pradžia 1 v. - Šokiai 5 v. popiet
ir kiti įvairumai.

Groja ROMO BUTRIMO orkestras
VISUS KVIEČIA DARBININKO LEIDĖJAI 
l PIRMĄJĄ PAVASARIO GEGUŽINĘ!

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J.* B. SKALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUV1U DIREKTORIU8 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Station) 

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbinga* laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija 

TeL VIrrinia 7-4499

THEOMRE WOLINHIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSK1 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

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

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL 
Funeral Home 

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotoias 
74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mess. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dlen* Ir naktf 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kalno* to* 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikale laukite: Tel TR *-64*4

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

546 East Broadway
So. Boston, Mas*.

Priedais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai M- 
pildome kiekviena pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director 

Telefonas: 268 - 5185


