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Vakarai siūlė ir Maskva priėmė derybas dėl atomų

Kongreso pranešimuose “Con- 
gressional Record" pasitaiko 
Įdomių raštų. Įdomus susiraši
nėjimas paskelbtas gegužės 28 
tarp Kalifornijos kongresmano 
J. Arthur Younger ir valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo ry
šiam su kongresu Frederick G. 
Dutton.

joje už Kubų. Allen, Scott ir 
Epsteino buvo suminėti kaip 
antriniai dalykai, o pagrindiniai 
visų trijų buvo Bundy-Rosto\vo 
siūlymas susiaurinti parama eg- 
zilų veikimui, imti egzilų vei
kimą griežtesnėn icontrolėn — 
dėl šio pagrindinio dalyko Dut
ton laiške nieko nekalbama).

Diplomatinė tyla baigėsi, ir 
prezidentas Kennedy prašneko 
apie 'taikos strategiją", kuri 
turi išvesti iš šaltojo karo — 
liepos vidury sutarta atnaujjn-
ti derybas Maskvoje tarp Ame
rikos, Anglijos ir Sovietu dėl 
atominiu bandymu draudimo.
WASHINGTONE: Optimizmas

Prezidentas Kennedy birželio

PABALTI EČI AI: 

dėl sovietiniu kaltiniai !, 
įvyki 1 sekimo, nuolatinės 
komisijos

Alto biuras pranešė, kad ge
gužės 28 Alto valdybos parei
gūnai — L. šimutis, P. Grigai
tis ir A. Rudis — dalyvavo 
VVashingtone bendrame pabal- 
tiečių komiteto posėdy. Jame 
buvo sutarta sudaryti dvi ko
misijas: 1. studijuoti medžiagai 
dėl bolševikų primetamų pabal- 
tiečiam įvairių nusikaltimų ir 
koliaboravimo su naciais, 2. 
politinių įvykių sekimo komisi
ją, kuri rinktų medžiaga apie 
Baltijos kraštus ir informuotų 
Altą, Amerikos Latvių Sąjun
gą, Estų nacionalini Komitetą 
(tokią medžiaga renka ir studi
juoja jau Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės komitetai. Red.). 
Taip pat nutarta remti Atsto
vų Rūmam pateiktą rezoliuci
ją Įsteigti nuolatini pavergtų 
tautų reikalam komitetą.

Vakare Mayflovver viešbuty 
buvo Amerikos informacijos a- 
gentūros direktoriaus E. Mur- 
row ir kitų pareigūnų pagerbi
mas ryšium su Amerikos balso 
lietuviškų, latviškų, estiškų pro
gramų 12 metų sukaktimi. Da
lyvavo viso apie 160-170 asme
nų. tarp jų eilė Kongreso na
rių. valst departamento, Eu
ropos reikalų vedėjas H. Vede- 
ler ir kt. pareigūnai.

— Averell Harriman, valsty
bės sekretoriaus padėjėjas, ta
riasi su Indonezija dėl naftos 
šaltinių eksplotacijos pavedi
mo Amerikos kompanijom.

ATEITININKŲ KONFERENCIJA — baigiamasis posėdis Maspc hto lietuvių parapijos salėje. Nuotrauka V. Maželio.

ANGLIJOS VALDŽIA GALI 
SUGRIŪTI DEL MERGINOS

Macmillano vyriausybėje di
delė krizė dėl apsaugos minis- 
terio Profumo meilės aferos 
su “modiste" Keeler. Skandalas 
iškilo aikštėn, ministeris pasi
traukė, bet opozicija ir dalis 
spaudos reikalauja, kad pasi

Galimas ir Kennedv bei Chruščiovo susitikimas? Kennedv žadina optimizmų dėl
dervbų. nors jo ankstesnių susitarimų dėl Laoso ir Kubos vaisiai kelia abejones

10 kalbėjo optimistiškai. Į de
rybas žiūrėjo kaip i "taikos 
strategiją", kuri turi išvesti iš 
šaltojo karo pavojų. Amerika 
iškilmingai pasižada susilaikyti 
nuo bandymų ore. kol kita pu

TEISIŲ DAKTARAS. Amerikos Universitetas VVashing- 
tone birželio 10 suteikė teisiu garbės daktaro laipsnį 
prezidentui J. F. Kennedy ir ta proga jis kalbėjo apie 
Amerikos “taikos strategiją".

ATEITININKĘ NEPAPRASTOJI KONFERENCIJA
Ilgai rengta ir planuota Atei

tininkų Federacijos nepaprasta 
konferencija įvyko praėjusį sa
vaitgalį. birželio 7. 8. 9 Xe\v 
Yorke. Konferencijos svarbiau
sias tikslas buvo peržvelgti vi
są Federacijos ir kitų padali
nių veiklą, prisitaikyti prie nau
jo laiko reikalavimų, rasti nau
jų veiklos metodų ateičiai. Gau

trauktų visa vyriausybė, kuri 
nemokėjo sutvarkyti savo na
riu. Pikčiausia dar tai, kad Kee
ler žaidė iš karto dviem: pro 
vienas duris išleisdavo ministe- 
ri Profumo. o tuojau pat pro 
kitas Įleido Sovietų laivyno at- 
tache Ivanovą. Rimtas Įtarimas, 
kad buvo žaidžiama ir valsty

sė to laikysis. Žadėjo peržiūrė
ti Amerikos šaltojo karo poli
tiką ir Amerikos reikalus taip 
pristatyti, kad komunistam bū
tų intereso priimti siūlomą tai
ka. Bet Amerika nesiderės ki

siuose posėdžiuose buvo palies
ta visi aktualiausi veiklos klau
simai. padaryti nutarimai. Be 
to. konferencija išrinko naują 
Ateitininkų Federacijos vada.

Dvi dienas konferencija po
sėdžiavo Waldorf-Astoria. Xew 
Yorko didžiausiame ir gražiau
siame viešbutyje, šiame viešbu
tyje įvyko ir karaliaus Mindau

bės paslaptim Ivanovas sus
pėjo išvykti pereitų metų gale. 
Skandalas davė progą išversti 
aikštėn ir kitas padugnes iš val
džios žmonių gyvenimo.

Sujudimas tiek aštrus, kad 
teigiama, jog Macmillanas tu
rės atidėti rinkimus, kad žmo
nės skandalą primirštu. 

tų kraštų ar tautų likimo kai
na. Ji stengsis Įtikinti Maskvą, 
kad ir Maskvos interesas leisti 
tautom apsispręsti. Prezidentas 
pasisakė prieš defetistus, t.y. 
tuos, kurie netiki susitarimais 
su Maskva.

Derybose Maskvoje Ameri
kai atstovaus John J- McCloy, 
prezidento patarėjas nusigink
lavimo reikalam. Pats preziden
tas pakeitė kelionės planą į Eu
ropą: ryšium su Maskvos de
rybom jis dabar aplankys Ang
lijos nūn. pirmininką Macmil- 
laną birželio 30.

MASKVOJE: Abejingumas?
Vakaru stebėtojai laiko pasi

keitimu Chruščiovo politikoje, 
jei jis sutiko ’ derėtis, kada jis 
per pusę metų atsisakinėjo nuo 
dalinio nusiginklavimo derybų.

ŽAIDIMAS ALABAMOJE
Konflikto tarp baltųjų ir juo

dųjų simbolis dviejų negrų 
priėmimas į Alabamos universi
tetą. Gub. George C. Wallace 
pareiškė: jis atsistos tarp durų 
ir negrų į universitetą neįleis. 
Prezidentas Kennedy birželio 
10 telegrama ragino guberna
torių nuo durų pasitraukti ir 
nekliudyti negrų priėmimo. 
Pramatomas galas: gubernato
rius norįs pasitraukti “garbin
gai”, t.y. tada, kai pasirodysian
ti prezidento pasiųsta kariuo
menė. vadinas, priverstas jė
gos.

go minėjimas bei koncertas. 
Trečią dieną iškilmingom pa
maldom ir baigiamiems posė
džiams persikelta į Maspetho 
lieutvių parapiją.

Konferencija suorganizuota, 
taip, kad joje buvo atstovauja
mi visi ateitininkų vienetai. Sa-

kelta į 3 psl. >

— Venezuelos sostinėje Ca- 
racas. birželio 5 Į Amerikos at
stovybę Įsibrovė 8 ginkluoti ko
munistai. sudegino Amerikos 
vėliavą ir Washingtono paveiks
lą, beginklius amerikiečių pa
reigūnus ir Venezuelos sargy
binius nurengė, patys apsitaisė 
pareigūnų drabužiais, padegė 

Anglų darbiečių vadas Harold 
Wilson, kuris lankėsi Maskvo
je, pareiškė, kad gavęs įspūdį, 
jog Chruščiovas esąs šaltas de
rybom ir neturįs daug vilties, 
kad būtu sutarta uždrausti ato
minius bandymus, jei draudi
mas bus siejamas su kontrole.

Spėliojama taip pat, kad 
Chruščiovas būsimas derybas 
nori išnaudoti kaip priemonę 
savo draugam komunistam iš 
Kinijos paspausti. Dėl to jis ir 
pasiūlė terminą — 10 dienų 
po Kinijos delegacijos atvyki
mo i Maskvą.

SENATE DEL NAUJŲ 
DERYBŲ

Senate pranešimas apie at
naujintas derybas su Maskva 
dėl atominių bandymų draudi
mo sukėlė dvejopas nuotaikas 
— pozicijos ir opozicijos. Pozi
cija prezidentą remia, opozici
ja kelia abejojimus, ar tai nė
ra naujos nuolaidos Chruščio
vui, norint jį paremti. Spėja
ma. kad derybų eigoje Kenne
dy gali vėl pasimatyti su Ch
ruščiovu.

ATEITININKŲ KONFERENCIJA — prezidiumas: iš k. j d. V. Kalyčius, D Bortkevičiūtč, St. Gar
dukas. B. Vitkus. Sesuo M. Paule. Kalba federacijos tarybos pirmininkas dr. A. Damušis. Nuotr. V. 
Maželio.

\ ATIKANE: Ve] atgabenta delegacija iš Lietuvos
Kardinolai renkasi Vatikane. 

Iš 82 kardinolų jau per 50 yra 
atvykę. Spauda seka, ar bus iš
leistas kardinolas Mindszenty. 
Xukreipė dėmėsi taip pat. kaip 
elgsis komunistiniai režimai. 
Pastebėjo, kad Lenkijoje gegu
žės 27 turėjo pasitarimus ben

KARDINOLAI: Skiriasi nuomonės dėl 
Jono XXIII santvkiu su komunizmu?.

H. Tribūne» korespondentas 
iš Romos kalba apie nuotaikas 
tarp kardinolu Esą iš 29 italų 
kardinolų tik 5 pasisaką už po
piežiaus Jono XXIII politikos 
“rytų link” tęsimą. Jie mano, 
kad tos politikos tuo tarpu jau
čiamas tik vienas praktinis 
vaisius — komunistų laimėji
mas. Daugelis iš kardinolų no
ri kieto komunizmo atžvilgiu 
popiežiaus — tokio kaip Pi
jus XII

Salia kardinolo Montini mi
ni dar kitus kandidatus — Bolo

Kongresmanas kreipėsi Į val
stybės sekretorių, prašydamas 
kopijos Rosto\vo-Bundy paruoš
tos politikos dokumento, apie
kuri buvo paskelbę laikraštinin
kai Allen ir Scott. Į prašy
mą atsakė kongresmanui minė
tas sekretoriaus padėjėjas Dut
ton. Darbininke buvo atpasako
tas Allen-Scott informacijos, pa
pildomai dar ir dr. J. Epsteino, 
tad dėmesio vertas ir oficialus 
departamento pasisakymas dėl 
dalykų, kuriuos anie spaudos 
žmonės buvo paskelbę.

Dutton gegužės 1 atsakė:
1. Tokios Bundy-Rosto\vo su

tartos politikos nėra ir doku
mento nėra- Buvo tik doku
mentas, kuris prieš keletą mė
nesių kursavo tarp departamen
to pareigūnų ir kitų suintere
suotų įstaigų ir dėl kurio buvo 
renkami pasisakymai ir suges
tijos.

2. Allen-Scotto informacijo
je vyriausybės politika perduo
ta netiksliai, iškreipta. Pvz. 
derybų su Sovietais dėl Ame
rikos kariuomenės atitraukimo 
iš vakarų Berlyno ir vakarų 
Vokietijos niekas nėra siūlęs 
mainais už Sovietų kariuome
nės atitraukimą iš Kubos.

(Šis dalykas, t.y. kariuome
nių mainai Berlyne ir Vokieti- 

dra valdžios ir bažnyčios komi
sija. Tačiau, ką jis svarstė ne
paskelbta.

N. Y. Times atkreipė dėme
sį. kad birželio 10 didelė grupė 
pro Maskvą atvyko į Romą iš 
Lietuvos. Laikraštis aiškina: 
“Faktas, kad jiem buvo leista 

nijos arkiv- Lercaro. Veneci
jos patriarchą L'rbani. rytų 
Bažnyčios kongregacijos sekr. 
Testą, kuris buvo artimas ve- 
lionies popiežiaus draugas, kon
sistorijos kongregacijos sekr. 
Confaloinieri.

Esą ir dalis neitalų kardino
lų susirūpinę dėl velionies po
piežiaus santykių su komuniz
mu Tokių yra iš lotynų Ame
rikos. kur komunizmas yra vir
tęs grėsme Jie nurodą, kad po
piežiaus enciklika buvo klaidin
gai suprasta, informacijos prie

Gavės laiškų, kongresmanas 
Younger pasidarė išvadą, kad 
kažkoks dokumentas vis dėlto 
buvo, ir antru laišku paprašė 
jau tiesiai Duttoną kopijos to
dokumento, kuris kursavo tarp 
departamento pareigūnu ir ki
tų Įstaigų. Į tai gavo gegužės 
17 atsakymą:

, — Tas dokumentas yra es
minis politikos dokumentas, 
priskirtas į rūšį “Top Secret" 
ir yra skirtas Tautinės Apsau
gos Tarybos (National Security 
Councill reikalam. Tai doku
mentas, kuriame išdėstyti visų 
pokarinių vyriausybių politikos 
nusistatymai, ir jis padeda pre
zidentui daryti sprendimus. 
Dėl to jis yra labai privatus — 
ir jūs suprantate — rašė Dut
ton —kodėl aš negaliu parū
pinti jums jūsų prašomos me
džiagos.

Dėl šio laiško kongresmanas 
ir Congressional Record Įra
šė savo išvadą:

Man rodos įdomūs yra šio 
atsitikimo rezultatai — tai bu
vimas spragų, pro kurias toki 
dokumentai išteka iš departa
mento, o iš kitos pusės Kongre
so negalėjimas iš departamen
to gauti informacijos, kas pla
nuojama politikoj ir kokios re
komendacijos siūlomos prezi
dentui.

atvykti, priskiriama prie page
rėjusių santykių tarp Sovietu 
Sąjungos ir Vatikano”.

Pareiškime laikraštis netiks
liai informuoja, sakydamas, kad 
jiem “leista' ' buvo atvykti: 
jiem buvo ne “leista”, bet "į- 
sakyta". Ir atvykimo faktas ro
do ne pagerėjusius santykius 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vati
kano, bet Maskvos norą de
monstruoti Vatikane, kad Lie
tuvoje esanti "religine laisvė”

monių klaidingai išaiškinta 
“Gal būt daugelis kataliku, ne
turėdami aiškaus supratimo 
apie prasidėjusius pasitarimus 
popiežiaus Jono metu, pasidarė 
tik drąsią išvadą, kad su ko
munizmu viskas yra tvarkoje”

Siaurės .Amerikos kardinolų 
daugelis esą entuziastingi 
piežiaus Jono mokiniai siekiant 
atnaujinti bažnyčia, betgi esą 
jie norėtu labiau paaiškinti de
rybas su komunistiniu bloku
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Europoje tuo sunku susikalbėti
Amerikoje žurnalistų Allen 

ir Scott paskelbtos žinios apie 
vyriausybės politiką vadinamų 
egzilų atžvilgiu, nubangavo į 
Europa. Tenai tas žinias dar 
plačiau, antai, paskelbė Rhei
nischer Merkur koresponden
tas iš New Yorko dr. Julius 
Epštein gegužės 2. Redakcija, 
skelbdama, kaip ji sako, šio į- 
žyniaus autoriaus “lig šiol ne
paskelbta medžiagą", prideda 
pastabą, kad ją pristato 
kusijų” reikalui. Tai lyg 
raščio pasiteisinimas, kad 
raščiui sunku tais visais 
kais patikėti ir prisiimti
komybę už jų tikrumą. O 
laikraščio skelbiami dalykai 
toki;

“dis- 
laik- 
laik- 

daly- 
atsa- 

tie

kad1. Atrodo, atėjo valanda, 
Amerikos politika dėl pabėgė
liu iš sovietu bloko iš pagrin
du keičiama — ne tik paruoš
ta keisti, bet jau vykdoma, nie
ko apie tai neinformuojant A- 
merikos visuomenę.

2. Pirmiausia sumažinta pini
ginė parama antikomunisti
nėm organizacijom. Ta parama 
oficialiai eina per "privatines“ 
organizacijas, kurios vykdo pro
paganda prieš komuinzmą. ir 
mokama iš ČIA sumų .Nors fi
nansinė parama siaurinama 
nuo 1963 liepos 1. biudžetinių 
metų pradžios. New Yorke — 
rusu ir baltu egzilų grupės jau 
dabar buvo priverstos savo lig
šiolini standartą siaurinti.

Oficialiai buvo paaiškinta, 
kad piniginė parama siaurina
ma. nes pinigai labiau reikalin
gi lotynų Amerikos valstybė
se.

3 Egzilų grupės apie tai bu
vo Įspėtos iš anksto pernai lap
kričio mėn. egzilinių laikraščių

redaktorių konferencijoje, buvo 
sukviesta Washingtone ir ku
rioje dalyvavo valstybės sekre
torius ir pats prezidentas. Tik 
ana konferencija buvo “off the 
record”, t.y. nieko iš jos netu
rėjo būti skelbiama. Konferen
cijoje buvo paruošti egzilai 
tam, kas dabar vykdoma. Pir
miausia buvo įspėti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės ko
mitetai atleisti po porą apmo
kamu žmonių.

4. Naujos politikos planuoto
jai yra tie patys, kuriuos buvo 
minėję Allen ir Scott, būtent, 
McGeorge Bundy ir Walt Ros- 
tow — prezidento artimiausias 
patarėjas ir valstybės depar
tamento politikos planavimo 
šefas, kuriu įtaka prezidentui 
esanti didesnė nei valstybės 
sekr. Rusk. Bundy kaip tik 
esąs toli siekiantis žmogus, ku
ris esąs kandidatas į valstybės 
sekretorius.

5. Bundy ir Rostowo patari
mu. prezidentas laiške Chruš
čiovui davęs suprasti suvaržy
siąs egzilų politikų veiklą, su
mažinsiąs įgulas Berlyne ir Vo
kietijoje, jei bus atitrauktos į- 
gulos iš Kubos. Bundy 
towo patarimu, egzilų 
turinčios būti griežtoje 
ingtono kontrolėje, kad
dytų “didžiojo plano", pagal ku
rį laisvu valstybių bendruome
nė turinti traukte traukti savo 
vidine jėga visas kitas valsty
bes.

6. Autorius duoda ištraukas 
iš Bundy ir Rostowo memo
randumo. kuris siūlo remti ne 
sukilimus okupuotuose kraštuo
se. bet pačius komunistinius 
režimus, kad jie darytųsi labiau 
tautiniai ir mažiau Maskvos pri
klausomi. Ir ta linkme daugiau
sia vilčių nukreipta į Lenkija 
ir Vengriją-

7. Autorius neigiamai nusi
statęs dėl šios Rostowo ir Bun
dy politikos. Sako, kad naujoji 
Baltųjų Rūmų politika galinti 
būti svarstoma Kongrese, ku
riame daugelis senatorių ir kon- 
gresmanų yra kilę iš dabar ko
munistų pavergtų kraštų ir ku-

riem nepriimtinas atsisakymas 
nuo kovos prieš komunizmą.

8. Kiek paties prezidento 
nuomonė yra pakitusi per pre- 
zintavim olaiką nuo tos nuomo
nės kurią turėjo buvęs senato
rius, rodo pareiškimas: “Mes 
turime pagaliau padaryti galą 
nuolatiniam įžeidinėjimui, ku
ri patiria laisvės kovotojai prieš 
Castro Kuboje ir kitų kraštų 
iš mūsų vyriausybės. Kiek mes 
nepažeidžiame tarptautinės tei
sės, mes turime vis dėlto pri
pažinti, kad Kubos pabėgėliai 
ir sukilėliai atstovauja tikrajam 
Kubos balsui. Savo sieki
muose jie neturi būti sutruk
domi mūsų imigracijos įstaigų 
ir teisingumo departamento“. 
— Vieta, kurioje tie žodžiai bu
vo pasakyti — Johnston, Pa.; 
laikas — 1960 spalio 15; kal
bėtojas — John F. Kennedy, 
kandidatas į Amerikos prezi
dentus.

DARBININKAS

MAROUETTE PARKO lituanistines mokyklos ansamblio berniukai

DABAR JŪS GALITE savo artimuosius Lietuvoje.

sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 

sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašv- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

Mūsų įstaiga taip pat 
visus Sovietų Sąjungos
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Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyrišk 
kant kitur. Jūs galite reikmenų tink

karnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiau:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue
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• BROOKLYN 11, N. Y
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............
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135 W. 14th Street
370 Union Avenue

ir Ros- 
grupės 
Wash- 

nekliu-

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Būtų maloniau visa, kas čia 
skelbiama; dementuoti ir pasa
kyti. kad tai neteisybė. Bet 
nuo paskelbimo neteisybė ne
priklauso faktų teisybė. Jei 
Rheinischer Merkur aukščiau 
minėtas žinias skelbė kaip dis
kusijų dalyką, tai kai kuriem 
Europos politikam tai nėra 
diskusija, o faktai, iš kurių 
daro praktines išvadas. Ir 
Gaulle planas organizuoti
priklausomą apsaugos sistemą 
kaip tik suaktualintas labiau
siai tada, kai pereitais metais 
iškilo aikštėn Rostovvo planai. 
Nuo tada vis nepasiseka atsta
tyti pasitikėjimo tarp sąjungi
ninkų.

tik 
jie 
de

ne-

LITUANISTINĖS MOKYKLOS Mraęuette parko ansamblio mokytojai 
tėvų komitetas. Nuotraukos J. Grabausko.

• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicaąo Avenue .....
• CHICAGO 8, UI. — 3212 So. Halstead Street ...
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W.
o HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. tampau
• HARTFORD, Conn. — 132 Frankiin Avė.: CH 6-'
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė.
• YOUNGSTOWN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue
• YONKERS. N. Y. -• 235 Nepperhan Avė., ... .......
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. ..
• LAKEW00D, N. J. — 126 - 4th Street ............... .........
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue .............
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. .................
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ....... ..................
• PASSAIC. N. J. — 176 Market Street    .........:.......
• PHILADELPHIA 23. Pa. — 525 W. Girard Avė. ...
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ........ H U
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ____  F1
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street  ...................... PL
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street . .. ...... . SW
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

4-5456
3- 2583
4- 4952
5- 8S08 
9-6245
2- 1767 

Tel. 268-0068
6- 2674
3- 6966
5- 2737 
1-1068
1- 5355 
8 2256
7- 1575 ■ 
13 £030
2- 4685 
3 0440
6- 2681
1- 2994
3- 8569
3- 1797
2- 1446
4- 4619 
2-6387
5- S8O2 
1-2750
6- 1571 
6-6766
8- 2868
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— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

LENK MEDĮ, KOL JAUNAS
Nuotrupos iš Marquette Parko moksleivių ansamblio

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

ANSAMBLIO dalis Marguette parke su mokytojais: iš k. į d. V. Gutaus
kas. B. Vindašienė. kan V. Zakarauskas, ansamblio vedėja A. Martienė ir 
muz. F. Strolia. Nuotr. J. Grabausko.

Chicago yra garsi savo prie
šybėmis amerikiečių ir lietuvių 
tarpe. Šalia modernių techni
nių naujenybių čia telksi af- 
rikinės džunglės, o kas brau
kia pro paminklą lietuviam, 
lenktyniavusiem su Atlanto 
uraganais. Lietuvių aikštėje, tas 
negali atsistebėti, kodėl jis toks 
kuklus, palyginus su jų žygio 
didumu. Juk šalia puošniai gel
tonuoja Marijos aukšt. mokyk
la. dangun savo bokštais remia
si lietuvių parapijos bažnyčia 
ir praeivio akį traukia šv. Kry
žiaus ligoninė! Sakėme. Lietu
vių aikštė? Kas jos vardą šian
dien teatsimena? Iš kitos pu
sės. kas nežino 69-tosios gatvės 
tarp Washtenaw ir Western 
Avė., kur pasak vieno argenti- 
niečio lietuvio, negausi sriubos 
lietuviškai nemokėdamas, ir 
kur vanduo tevartojamas tik 
bokalams plauti.

Didžių pastatų tarpe, 
bažnyčios, kiek i šiaurę 
automobiliams pasistatyti 
tės. kukliai tarp medžių
džiasi nuo 1929 m. kum A. Bal
tučio įsteigta lietuvių parapinė 
mokykla, šiandien čia savo sau
lėlydį sutinka senukas prel. J. 
Paškauskas. savo laiku lietuvių 
kalbą dėstęs lietuviams Valpa- 
raiso universitete bei savo am
žiaus pajėgume energingai gy-

galioja šio garbin- 
veterano dvasininko 
lietuviukui mokiniui 
turi atsirasti vietos.

šalia 
nuo 

aikš- 
glau-

JOHN BALSIS, nritvres darbuose, kviečia visus užsukti i

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

nes lietuvftr^teises. Ir šiandien 
mokykloje 
go lietuvio 
žodis, kad 
mokykloje
Jei jos trūksta suole, prista
toma kėdė, ,o tada ieškoma ir 
naujo suolo! Ačiū Dievui, mo
kyklai vadovauja patriotė sese
lė M. Geraldina. Prel. J. Paš- 
kausko globa, seselės Geraldi
nos moraline parama, tėvų k-te- 
to pastangomis ir rūpesčiu, čia 
veikia vadinamasis Marųuetto 
Parko lituanistinės mokyklos 
moksleivių tautinis ansamblis. 
Tai jaunas daigas, sakytum, pa
vėluotai išdygęs šioje lietuvių 
tirščiausiai apgyventoje vieto
vėje. Bet kagi Chicaga kontras
tinga! Jei pirmoje tautinių šo
kių šventėje 1957 buvo dar 
gausūs kitų lietuvių parapijų 
moksleivių būriai, tai šiemet 
neabejotinai vyraus tik Mar- 
quette Parkas.

Ansamblis Įsteigtas 1957 m. 
Marąuette Parko LB apylinkei 
pirmininkaujant S. Endrijonie- 
nei. Ansamblio mokytojais bu
vo ir tebėra:, muz- A. Linas, 
L. Braždienė. muz. Mačiulis, 
muz. A. Skridulis. muz. F. 
Strolia. B. Vindašienė, R. Dap
kuvienė ir A. Martienė. An
samblis Įsteigtas su 8 moki
niais. šiandien patikrinime atsi

liepia 200. Ansamblio augimo 
metais tėvų komitetams vado
vavo; S. Endrijonienė. Pasko- 
čimas, K. Černius, J. Krutulie- 
nė, J. Butvilą, A. Lauraitis ir 
dabar K- Barzdukas. o jiems 
talkininkavo gausus būrys ben
dradarbių. Ansamblio veikla 
impozantiška; nuo 1957 iki 
1963 balandžio mėn. buvo 36 
vieši pasirodymai. Ansamblis 
švytėjo televizijos prožektoriuo
se. puošė Chicagos visų didžių
jų laikraščių puslapius, išdidžiai 
priėmė plojimus varžybų rolėje, 
sutiko JAV prezidentą aerodro
me. bylon segė daugybę padė
kos laiškų ir 1.1. Vis tai 
ta užtarnautai nes savo 
tuare turi 20 žaidimų, 
kius. Nuo 1960 iki 1963
džio 1 sušoko 132 šokius! Gal 
atsirastų konkurentų? Ansamb
lis nuo 1958 nemokamai naudo
jasi parapijos sale dažnai ap
lankomas paties prel. J. Paš- 
kausko. seselės Geraldinos ir 
kitų mokytojų.

Ansamblis tėvų komiteto nu
tarimu nuo 1960 laikomas 
anistinės mokyklos dalimi 
dejas kan. V. Zakarauskas 
1950 m.). Šis gyvastingas
tuvių vaikų ansamblis, vadovau
jamas B. Vindašienės. R. Dap
kuvienės ir vedėjos A. Martie- 
nės. dalyvaus tautinių 
šventėje liepos 7

Ansamblio neabejotini 
liai buvo tautinių šokių
tojos: pirmiau p. L. Braždienė. 
o dabar — p. A. Martienė. Su 
paskutiniosios vardu ansamb
lis tautinių šokių šventėje at
sidurs dėmesio centre, nes A. 
Martienė. šventės programos 
vadovo. L. Sagio pavedimu, va
dovaus visai jaunųjų progra
mai. Kad jaunųjų programa y ra 
gerose rankose, matyti iš šių A. 
Marticnės žodžiu:

"Be pačių esminiu lituanisti
niu žinių, kurias teikia visos li
tuanistinės mokyklos, y patingo 
dėmesio nusipelno muzika, šo
kiai ir tautodaile Jei damos 
bent dalinai turi pilietines pro
gramose teises, t.n tautiniai šo
kiai tik prikergiami prie mo- 

(nnkeitn į 4 psl i

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET

Cor. DELANCY,

Shell Gas 27^
AUTOMATIC T R A N S MIS SIO N S

Rebuilt - Rcpaired and Inst^lled
]930

Resealed - Parts and Labor irnost cars)

O Bondcd - Lmmg Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor

A U T O M A TIC T R A N S MIS SIO N S
Rebuilt. Rcpaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from ()<)50

Rebuilt Units Installcd

REZOLIUCIJOMS remti dalis komiteto vadovybės nariu. Iš k. i d. 
Skirtus. S. Paltus, J. A. Petrauskas, dr. P. Pamataitis, pirm. L. Valiui 
A. Oabtys. antroj eilėj: S. Kungys, dr. J. Jurkūnas. I. Mažeikaitė.

GR 5-4 525

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

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, L\C

J A 6-9026

laimė- 
reper- 
25 šo- 
baian-

litu-
(ve- 
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lie-

šokiu

varik-
mokv-

I

187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GE 7-1130 į|I
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRiNKlMAS AUDINIŲ į
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. i!|
■ Audiniai angliškos ir virtinės vilnos, šilko, medvilnės. 1 
B Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j užsienį. ; 
B Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau ;

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! j

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilo.nės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 Mew York 2. N. Y.

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Litnuanian Recoids)

Ar žinai tą šąli. 13 liet, dainų Romos

3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $-'.00'

. Juo lis su Rūtos choru (stereo $4.50)

Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai. J. Stekas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 damų ir šokių

S. Barkus radijo vak. dainuoja. 10 dairu ir 10 k.nlėd. qiesm. 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 šokiu muzikos

Stankus.

Žirginėliai, Montrealio 
Lithuanian. 2-spccc; re 
Datrms Lietuvai. 12 rl.n

<1ain i, polkų.

J. 10 plokšteliu po

iStcreo $7.00)

$ 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

A. Stephcns.

4.00
5 00 
5.00

910 \Villoughby A ve Brookh n
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Ar laidojama taika žemėje?
Popiežius Jonas XXIII ofrta- 

l»ai laidojamas šį trečiadienį, 
birželio 12. Pasaulis atsisveiki
na Kristaus vietininką, kuris 
trumpu savo būvimu šventam 
Soste užvaldė visų širdis. Nė 
vienas popiežius mūsų atmena
moje istorijoje nebuvo taip vi
so pasaulio išgarsintas ir apgai
limas.

Savaime suprantama, kad tai 
nesisieja su tikėjimu, o juo la
biau, su katalikų tikėjimu, nes 
užuojautos ir pagarba popiežiui 
velioniui buvo išreikštos visų 
religijų ir žmonių be religijos. 
Visus patraukė popiežiaus Jo
no XXIII žmoniškumas, jo gera 
širdis ir jo ieškojimas taikos 
su didele meile ir atlaidumu 
žmogui, čia jisai nieko neiš
skyrė ir nieko nepasmerkė; 
kaip didelės šeimos tėvas, ku
riam yra brangūs net ir susi
vaidiję vaikai.

Jis norėjo visus sutaikyti, 
nurodinėdamas, kad visi yra 
žmonės ir visi turi vieną bei 
tą pati pagrindą taikai —Die
vo duotąją prigimti. Tai yra la
bai aišku iš paskutinės popie
žiaus Jono XXIII enciklikos — 
Taika Žemėje.

Ar su jo mirtimi toji taika 
laidojama?

jai būčiai žemėje, žmogus su
laužomas, suniekinamas, išprie
vartaujamas. Jis jau nebėra 
laisva. būtybė su nepažeidžia
momis jo asmens teisėmis, bet 
lyg koks daiktas ar gyvulys, už
sėstas ir išnaudojamas valsty
bės, kurios vyriausią valdžią sū- 
daro žmogiškos prigimties grio
vėjai- Popiežius Jonas XXIII 
savo enciklikoje Taika Žemėje 
labiausiai ir pabrėžė, kad visa 
pikta kyla iš nesiskaitymo su 
žmogumi, jo teisėmis ir laisve.

Viešoje pasaulio opinijoje, ku
ri atidavė tokią didelę pagarbą 
velioniui, nuaidėdavo vienas ki
tas balsas, kad ta enciklika po
piežius Jonas XXIII neįvardino 
komunizmo piktybės, tartum 
ją toleruodamas. Buvo kreipia
mas dėmesys ir tam, kad su 
komunistiniu pasauliu ieškojo 
ryšio. Tačiau enciklikos logika, 
paimta žodis žodin, labai stip
riai pabrėžia, kad nesantaika, 
drumstis ir neteisybė ateina pir
miausia iš tokios valdymo sis
temos, kur žmogus ir jo teisės 
yra sumindžiotos. Tai yra ko
munistinės tvarkos ir ideologi
jos pasmerkimas.

Gerai tai suprato ir vyriau-

(atkelta iš 1 psl.) 
vo atstovus turėjo ir Vokie
tijos, Australijos, Braziliojs atei
tininkai. Delegatų buvo 88. Vi
są laiką apie tiek pat dalyvavo 
svečių

Penktadienio rytą, birželio 
7, konferencija pradėta 10 vai. 
bendruoju posėdžiu. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. dr. V. Bga- 
danavičius, ’ sudarytos įvairios 
komisijos, priimtas konferenci
jos reguliaminas. Konferencijos 
prezidiuman buvo pakviesta St. 
Barzdukas, prof. B. Viktus, V. 
Kolyčius, (iš Kanados), sesuo 
M Paulė ir D. Bortlcevičiūtė— 
Brazilijos ateitininkų atstovė.

Kad būtų Ateitininkų Fede- 
racjios veikla lankstesnė, pir
miausia buvo svarstomi įvairūs 

konstitucijos pakeitimai.
Referavo Federacijos valdybos 
narys Arvydas Barzdukas. Ke
lių valandų svarstymuose buvo 
priimta eilė papildymų, patai
symų, kurie palengvino Federa
cijos vadovybės rinkimus ir pa
tikslino bei suderino kitus kon
stitucijos straipsnius.

Pietų pertraukos metu, 12 v., 
visi konferencijos dalyviai iš 
viešbučio nuėjo į šv. Patriko 
katedrą, 
tininkų 
kun, dr. 
šias.

Tos dienos vakare kitoje vieš
bučio salėje buvo dvi paskai
tos: dr. Antano Sužiedėlio -r— 
Šiandieninė ateitininkų padėtis 
(paskaitai buvo panaudota atei
tininkų anketos medžiaga) dr. 
Vytauto Vardžio — Ateitinin-

Po 
pa
ku-

kur Moksleivių Atei- 
S-gos dvasios vadas 
lg. Urbonas aukojo mi

kai ir Bažnyčia pokario metais.
šeštadienis pradėtas dr. Vy

tauto Vyganto paskaita—Veik
los metodai ir priemonės, 
šios paskaitos konferencija 
sidalino į atskiras sekcijas, 
rios posėdžiavo iki vakaro.

I- ji sekcija — organizacijos 
sudėtis. Vadovavo dr. Kęstutis 
Keblys- Čia buvo paliesta: są
jungos, vienetai ir nariai, kraš
tų valdybos, narių priėmimas 
ir jų kvalifikacijos, narių kėli
mas į aukštesnį laipsnį, perėji
mas iš vienos sąjungos į kitą, 
jaunučių organizavimas, narių 
atsakomybės pajautimas, parei
gingumas ir drausmingumas.

II- ji sekcija — organizacijos 
veiksniai. Vadovavo dr. Arūnas 
Liuievičius. Čia svarstyta val
dybos ir jų funkcijos, vadova
vimas, vadovų ugdymas, globė
jai, tėvų komitetai ateitininkiš- 
koji spauda, lėšos, ramovės, or
ganizaciniai ryšiai, sąjungų au- 
tonominija ir solidarumas.

III- ja sekcija — organizacijos 
visuomeninis reiškimasis. Vado
vavo inž. Vytautas Volertas. 
Čia svarstyta ateitininkas savo
je organizacijoje ir už jos ri
bų, lietuviškumo ir kūrybingu
mo bruožai mūsų pažiūra į 
bendrąsias institucijas, lietuvių 
katalikų organizuoti vienetai ir 
ateitininkai, ateitininko veidas 
visuomenėje.

IV sekcija: programinės gai
rės. Vadovavo kun. St. Yla. 
Svarstyta: ateitininkų principų 
konkretizavimas programom, 
ideologiniai ir organizaciniai

kursai, studijų dienos ir rate
liai, studijų temos, susirinkimų 
darbotvarkės, stovyklos ir jų 
programos.

šių sekcijų posėdžiai užsitę
sė iki popiečių. Nutarimai bei 
sprendimai įjungti į bendrus 
konferencijos nutarimus.

Pietų pertraukos metu taip 
pat buvo pamaldos šv- Patricko 
katedroje. Mišias aukojo Sen
draugių Sąjungos dvasios va
das kun. Br. Dagilis.

Iškilmingi pietūs 1 v. įvyko 
gražioje Waldorf-Astorija vieš
bučio salėje, čia be konferenci
jos dalyvių dalyvavo ir gausus 
New Yorko visuomenės būrys, 
viso apie 200. Iškilmingų pie
tų metų kalbą pasakė Dr. Adol
fas Darnusis, Ateitininkų Fede
racijos Tarybos pirmininkas.

šeštadienis baigtas iškilmin
ga akademija, skirta karaliaus 
Mindaugo sukakčiai paminėti. 
Koncertan — minėjiman prisi
rinko pilna Empire Room salė. 
Minėjimas ir koncertas buvo 
skoningai ir gerai parengti ir 
buvo vienas iš geriausių. (Apie 
jį plačiau kitam numeryje).

Iškilmingos konferencijos pa
maldos buvo naujoje Maspetho 
lietuvių bažnyčioje. Mišias au
kojo prel- P. Juras, pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Kęstu
tis Trimakas, S J. Bažnyčia bu
vo pilna ateitininkų. Po bend
ros komunijos pusryčiai buvo 
parapijos salėje. Pusryčiuose 
dalyvavo apie 300 žmonių.

Toje pačioje salėje buvo pra
tęsti baigiamieji konferencijos DR. JUOZAS GIRNIUS, Ateitininkų 

dangorėžių.
Federacijos vadas prie New Yorko

Taika žemėje buvo ir liks 
idealu, nes milijoninėje žmo
nių masėje yra sunku pasiekti 
tokios padėties, kad visi apval
dytų savo žmogiškosios prigim
ties netobulumus. Ir prasčiau
sia nėra tai, kad žmonių visuo
menėje. toje didelėje pasaulio 
bendruomenėje, yra skirtybių, 
netobulumų ir net kovos. Tam 
tikra prasme ir kova siekia tai
kos. nes stengiasi atstatyti pa
žeistą teisingumą.

Visų prasčiausia, kai išeina
ma i visuotinę kovą prieš žmo
gaus prigimti. Tada griaunamas 
esminis pagrindas žmogiška- Nuotr. V. Maželio

posėdžiai. Svarbiausiu uždavi
niu buvo naujo'Federacijos va
do rinkimai.

vadovai, 
skelbti, kad jų ideologija yra 
priešinga popiežiaus Jono 
XXIII skelbtom tiesom, atrem
tom į Kristaus mokslą.

Kristaus nieksiąs yra pagrin
das taikai žemėje. Pagrindas 
dieviškas, kurį velionis 
žius Jonas XXIII priminė savo 
enciklikom ir parodė savo pa
vyzdžiu. Mums lieka ne tiktai
šviesus jo atminimas, bet ir į- 
pareigojimas toliau siekti tei
singos ir žmogų pagerbiančios, 
taikos. ATcIThvINKŲ konferencijos II sekcija.’ .

Kai buvo vykdomi korespon
dentiniai Federacijos vado, val
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai (1962), Federacijos va
do pareigom kandidatavęs ir iš
rinktas dr. St. Bačkis, susida
rius rimtom kliūtim, įteikė pa
reiškimą, kad pareigų perimti 
negali; pareiškimas buvo įteik
tas rinkimų komisijai, davi- 
ius jau suvedus; rinkimų ko

misija juos skelbdama, drauge 
paskelbė ir dr.. St. Bačkio pa
reiškimą. Vado pareigose to
liau liko S. Sužiedėlis, naujajai 
valdybai pradėjus savo kanden- 
ciją, bet nusistačius šaukti ne
paprastąją konferenciją ir jai 
pateikti svarstyti tą klausimą. 
Konferencijai priėmus konsti
tucijos pakeitimą ta prasme,

kad likusiai kadencijai užbaig
ti Federacijos vadas renkamas 
kongreso arba konferencijos, 
jei jie vyksta, arba Federacijos 
Tarybos, konferencija nauju 
Federacijos vadu ketvertų me
tų kadencijai išrinko dr. Juozą 
Girnių.

Baigiamajame iškilmingame 
posėdyje buvo New Yorko atei
tininkų įžodis, buvusio Federaci
jos vado S. Sužiedėlio atsisvei
kinimas ir naujojo Federac’jos 
Vado dr Juozo Girniaus kalba.

Konferencija pasižymėjo sa
vo darbingumu, darnia nuotai
ka, geru susiorganizavimu. Vi
si numatyti darbai buvo tiks
liai įvykdyti, visur laikytasi 
punktualumo ir tvarkos. Ypač 
reikia pasidžiaugti jaunimu, 
kuris gausiai dalyvavo ir akty
viai reiškėsi.
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VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(33)
Pagaliau balandžio 5 Plechavičius nuo viso to 

projekto atsisakė. Rezultatas: jau rytojaus dieną “ba
landžio 6 dieną generalinis komisaras von Renteln 
pareikalavo 80.000 darbininkų į Vokietiją ... Pagaliau 
balandžio 15-16 d. von Renteln ultimatyviai parei
kalavo, kad tuojau būtų paskelbta mobilizacija. Buvo 
pagrasinta, kad dėl šio reikalavimo neišpildymo vo
kiečiai laikysią lietuvių tautą kariaujančią su Vokie
tija ... Tuo pačiu metu atėjo dar naujas Jeckelno rei
kalavimas — sumobilizuoti 30,000 lietuvių į vokiečių 
karo aviaciją. Visas šis reikalas baigėsi tuo, kad.ba
landžio 28 dieną g. Plechavičius per radiją paskelbė 
vokiečių reikalaujamą mobilizaciją“ (S. Raštikis, Ko
vose dėl Lietuvos II, 345 p ). Turėjo būti pašaukti 
18-45 metų amžiaus vyrai.

J tą reikalavimą pogrindinė spauda paskelbė 
griežtą — ne. Vyriaus. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pareiškime 1944.1V.29 tas ne skambėjo šiais žo
džiais:

“Mes parodėme daug geros valios ir norų, mes 
norėjome suorganizuoti savo ginkluotąsias pajėgas, 
išvalyti kraštą nuo banditų, saugoti ir ginti jį nuo 
bolševikų veržimosi... Deja, šį mūsų pasiryžimą at
metė. Jie pareikalavo, kaip matyti iš gen. Plecha
vičiaus atsišaukimo, ‘kovoti be rezervų’... ir nuro
dė, jog mūsų sumobilizuoti ‘daliniai bus panaudojami 
Vokietijos aerodromų tarnybai’ ir tik ‘dalis šių dali
nių bus panaudoti Lietuvoje'. Taigi šia mobilizacija . . 
vokiečiai reikalauja mūsų tautos sūnų į Vakarus, į 
Vokietijos bombarduojamus rajonus ir miestus, tik
rumoje jie reikalauja kovoti ne prieš bolševizmą, bet 
prieš anglus ir amerikiečius... Lietuviai! Jokių in

teresų Vakaruose neturėjome ir neturime ir ten savo 
aukų neduosime. Tuo labiau, kad tokiu atveju mūsų 
tauta ir valstybė būtų bandoma pastatyti Anglijos 
ir Amerikos priešų padėtyje, priešu tų šalių, kurios 
pripažįsta mūsų valstybės nepriklausomybę ir kuriose 
ir šiandien veikia Lietuvos valstybės pasiuntinybės."

“Todėl laikydamies neabejotinai teisingo mūsų 
nusistatymo — neduoti savo sūnų mirčiai už sve
timus mūsų tautai ir valstybei interesus. — tvirtai 
ir ryžtingai saugosime savo jaunimą mūsų Tautos ir 
Valstybės Laisvės kovai, galimam bolševizmo ver- 
žimuisi ir kitiems anarchiniams karo baigmėje iškil
siantiems judėjimams sutramdyti. Jį saugosime Lietu
vos išlaisvinimui. Mes čia buvome, esame ir būsime 
kieti ir nepalaužiami.”

“Mūsų visų šventa pareiga yra laikytis mūsų tei
sės pasilikti Lietuvoje Tėvynės prisikėlimui. Kiekvie
nas. kurį mobilizacija paliečia, ir kiekvienas, kuris 
tariamai įpareigojamas mobilizaciją vykdyti, — turi 
pilną teisę, saugomą tarptautinių nuostatų, ir tautinę 
pareigą, saugomą lietuvio proto ir širdies, mobiliza
cinių Įsakymų nevykdyti.”

Mobilizacija nepavyko. Atmosfera tvenkėsi.
Vokiečių SS ir policijos vadas gen. mjr. Harm 

buvo atleistas, ir į jo vietą gegužės 5 dieną buvo pa
skirtas SS Brigadefuehrer policijos gen. mjr. Hintze .. 
“Gegužės 9 dieną' rinktinės štabe buvo gautas Hint
ze raštas, kad Jeckeln (iš Rygos) įsakymu (įsaky
mas esą buvęs balandžio 15 dienos) Vilniaus krašte 
esantieji vietinės rinktinės batalionai (jų ten bu
vo 7) pereina betarpiškon paties Jeckelno valdžion, 
kad visi kiti batalionai, visos vietinės rinktinės ko
mendantūros apskrityse ir visi kiti rinktinės daliniai 
pereina vokiečių sričių komisarų (Gebietskommissa- 
re» valdžion, kad visi lietuvių batalionai. gausią vo
kiečių SS uniformas, turėsią sveikintis hitleriškai, t. 
y pakeldami ranką, ir kad nuo šiol jie esą pavadinti 
vokiečių policijos pagelbiniais batalionais”.

“Vietinės rinktinės vadovybė atsisakė vykdyti šį 
įsakymą, nes jis prieštaravo visiems ankstyvesniem 
susitarimam ... Rinktinė išsiuntinėjo batalionams sa
vo įsakymus, nurodydama, kad jie turi klausyti tik 
savo lietuvių vadovybės” (S. Raštikis, Kovose dėl 
Lietuves II, 346 p.).

Rinktinės vadovybė įsakė pradėti patylom vieti
nės rinktinės demobilizaciją. Ypačiai rūpėjo, kad į 
vokiečių pinkles nepatektų kariūnai Mariampolėje — 
pusantro tūkstančio lietuvių šauniausio jaunimo. Šią 
operaciją sklandžiai įvykdė gen. štabo pulk. A. Šova, 
rinktinėje mobilizacinio skyriaus viršininkas. Gestapo 
negalėjo to nepatirti. Ir tuojau, 1944 gegužės 15 užsi
mojo lemiamam smūgiui prieš rinktinę.

Gegužės 15 vietinės rinktinės vadas gen. P. Ple
chavičius ir jo pavaduotojas štabo viršininkas pulk. 
O. Urbonas buvo pakviesti į SS štabą, ten nuginkluo
ti ir suimti. Tuo pat metu gestapas su kulkosvydžiais 
apsupo v.r. štabą ir suėmė visus štabo karininkus ir 
tuo metu štabe buvusius asmenis. Štabo karininkus 
suimdino iš Rygos atvykęs pats Jeckeln. Soroęda- 
mas pykčiu, jis pasakė griausmingą kalbą, kaltinda
mas v.r. ruoštis sukilimą prieš vokiečius. Hitlerio var
du jis diskvalifikavo lietuvių tautą kaip ‘netinkamą 
naujosios Europos’ narį ir pabrėžė, kad lietuvių tauta 
iš tos bendruomenės esanti negrąžinamai išmetama. 
Pažymėjo taip pat, kad v.r. vadovybės dalis būsią su
šaudyti. “Vakare v.r. štabo ir Kauno komendantūros 
puskarininkai bei kareiviai buvo paleisti, o karinin
kai nugabenti į gestapo rūmus” (Į Laisvę 1944.V.17). 
Ir Lietuvoje nuo tada niekas daugiau jų nematė. Tik 
po kurio laiko slapta pasirodė mobilizacinio sky
riaus viršininkas pulk. A. šova. Paaiškėjo, kad jis. 
vežamas su kitais, jau anapus Rygos iššoko miške iš 
einančio autobuso ir pabėgo. Kiti buvo nugabenti į 
koncentracijos stovyklą Salaspilį, 16 kilometrų nuo 
Rygos. O nuo liepos 30, vadinas, kada jau bolševikai 
buvo paėmę Vilnių, Kauną, Vilkaviškį ir artėjo prie 
Rygos, gen. Plechavičius buvo paleistas, o štabo vado
vybė, kiti nariai — štabo viršininkas pulk. O. Urbo
nas, pulk. Grudzinskas, pulk. Andrušaitis ir štabo ka
rininkas Įeit. Ptašinskas — buvo nugabenti į Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą. Kiti štabo karininkai 
buvo laikomi Salaspily prie Rygos iki 1944 rugpjū
čio 18. Nuo tada iš stovyklos jie buvo išvežti j frontą 
ir įjungti į vieną vokiečių policijos baudžiamąjį bū
rį- Jiem buvo atimti laipsniai ir kaip eiliniai prista
tyti apkasų kasti ir atlikti kitas pareigas dažnai tarp 
dviejų frontų, niekeno žemėje. Bolševikam užėmus 
beveik visą Latviją ir Lietuvą, jie atsidūrė prie Lie

pojos ir buvo atgabenti prie Gdynės į rusų belaisvių 
stovyklą. Dar Latvijoje žymi dalis pabėgo, kiti jau 
nuo Danzigo gruodžio mėn. buvo paleisti. Tarp lietu
vių tada sklido gandas aoie vieną v.r. karininką, ku
ris pabėgęs ir parašęs paskui laišką: “Dėkoju už supu
vusį šautuvą, kurį pasiėmiau iš jūsų bėgdamas. Jūsų 
elgesys mane padarė partizanų. Nors aš kovoju prieš 
bolševikus, bet patariu ir jums nesirodvti mūsų miš
kuose”. Ar tai faktas, ar tik legenda, bet ji išreiškia 
visų to meto karininkų nuotaikas.

Suėmus štabo karininkus, rinktinės drama nebu
vo baigta. Ji kilo į viršūnę, 'likviduojant batalionus. 
Rytojaus dieną antradienį, V. 16, prasidėjo v. r. bata
lionų nuginklavimas” (J Laisvę 1944.V.17l'-Vienur 
jie buvo nuginkluoti be pasipriešinimo. kitur '•’< po 
kautvnių. Sekant ano meto pogrindinio laikraščio pra
nešimus:

— Gegužės 16 dieną anksti ryta Mariam
polėje vokiškosios tanketės puolė lietuvių ka
reivines. Karo mokykla jau buvo išsiskirsčiusi. Vie
tos komendantūros dalinys ir dalis dar likusių ka
riūnų atsišaudė. Iš abiejų pusių buvo aukų.

— Vilniaus krašte nuginkluojant vieną batalio
ną buvo sušaudyta 13 lietuvių vyrų: eiliniai — Anta
nas Dirvelis. Juozas Kurelaitis. Jonas Šileika. Vytau
tas Kymantas. • Vytautas Grybas. Stasys Bakanaus- 
kas. Alfonsas Boreiša, Antanas Juodis. Pranas Noru
sis. grandiniai — Antanas Vasiliauskas. Jonas Sa
baliauskas. Aleksas Stankevičius ir jaun. pusk. Ru- 
seckas.

— Gegužės 17 d. Vilniaus krašte Paneriuose, to
je vietoje, kur buvo sušaudyta dešimtys tūkstančių 
žydų, buvo sušaudyta 306 bataliono 17 karių: jaun. 
pusk. — Stasys Jasiūnas. Petrauskas. Antanas Lu
košius. Kazys Bečys. grandiniai — Kazys Linaus- 
kas, Stasys Venclauskas. Stepas Daujotas. Ipolitas 
Aramavičitis. Jonas Jonikas, eiliniai — Jonas Kryže
vičius. Jonas Jankauskas, Apolinaras Bugenis. Vincas 
Mačiukas. Stasys Vasiliauskas. Jonas Tamulevičius. 
Petras Padvalskis ir Vladas Alekna. Šiuos karius žu
dė teatraliai. Iš bataliono parinko 10 lietuvių karių, 
nuvežė į šaudymo vietą ir vertė žiūrėti į jų draugų 
mirtį.

(Bus daugiau)
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Nuotr. V. Maželio.

MICHELANGELO PIETA NEW YORKE

kryžiaus nuimtą Kristų. 
Michelangelo kūrinio ivai- 
kopijas, greičiausiai, esa- 

visi matę. Į New Yorką iš

GERA MUZIKA - IR AŠ JAU GALIU GYVENTI
(Tąsa iš pr. num.)

Tu nieko nežinai . . .
Grįžau namo su knygomis. 

Skaičiau. Žiūrėjau į Rouault mo 
dernių paveikslų kopijas. Jo
kių rezultatų. Mėginau gilintis 
į lietuvius modernistus. Į de
formuotus veidus baisu žiūrėti. 
Parašas sako: “Sodai žydi” ar
ba “Arkliai miške”, o jokio me
džio — tik raizginys juodų ir 
pilkų šešėlių-

Staiga moderniojo meno su
pratimas atėjo iš visai netikė
to kampo. Vieną dieną grįžo 
sūnus iš vaikų darželio su 
triumfališku džiaugsmu: “Sėsk. 
Parodysiu tau TV show”. Prieš 
mane pastatė “televiziją” — 
batų dėžę su išpiauta ketur
kampe skyle šone ir dviem 
siaurais plyšiais galuose. Per 
plyšius pervėrė ilgą popieriaus 
juostą su išpieštais TV charak
teriais. “Matai? ... čia Mighty 
Mouse . .. Peter Rabbit... Tar- 
zan ...” Pagaliau “ekrane-’ pa
sirodė uždarytos durys- “Čia 
Ed — The Taiking zhorse” — 
aiškina pranešėjas.

—“Kur yra tas Ed? Aš ne
matau jokio arklio?”

— "Čia! . . . ramiai parodo į 
duris.

“Ramuti, čia yra durys. Ko
dėl tu duris vadini arkliu?-’ — 
klausiu nustebusi.

—“Aš nevadinu durų arkliu. 
The Taiking Horse yra už dury 
savo tvarte. Tu nieko nežinai!” 
— suerzintu balsu paaiškina 
vaikas.

“Aha! . . . Štai, kur šuo pa
kastas. Ką matai moderniam 
mene, tai tik nevykusiai nu
paišytos “durys”, tiksliau sa- 

užuolaida. Tikrasis pa- 
už tos užuolaidos 

ir žiūrovo vaizduo- 
jei dar kada teks 
daktaro brangina-

N. GAILIŪNIENĖ

krautas kunigo kambarys, šiek 
tiek primena radijo stoties už
kulisius. Čia rasi visus techniš
kus įrengimus išgauti iš plokš
telės tobulą garsą. Kai paleidžia 
stereo-record-player. mažas jo 
kambarys, tarsi, išsiplečia i mil
žinišką koncertų salę, kurioj 
liūliuoja tobulai perduodama 
muzika.
“Daug nereikia. Duok stiprios 

kavos puoduką ir gerą muzi
ką. Ir aš jau galiu gyventi.--— 
kartą išsireiškė.

Jis mėgsta didžiuosius klasi
kus, bet neužsikemša ausų pa
čiai moderniškiausiai muzikai. 
Laukinių tautų tarpe muzika 
yra esminė ritualinių apeigų da
lis. Popiežius Jonas XXIII. gi
lus žmogaus psichologas, leido 
vienai Afrikos tautelei, priėmu
siai katalikybę, jų įprastą ri
tualinę muziką groti bažnyčio
je. Daktaras tuojau pat įsigijo 
tos laukinės muzikos plokšte
lę. Demonstruojant ją jauni
mui, sako, studentės tuojau pra 
dėjusios šokti rock and roll šo
kius- Tas pats ritmas. Jei po
piežius duotų leidimą tai, ir šv. 
Sebastijono bažnyčios aukštuo
se skliautuose šalia paties ju
biliato nuostabiai gražaus bal
so suskambėtų ir moderniško- 

rock and roll muzika.ji
Amžina jaunystė 

Nereikia daug aiškinti, 
buvo artimas

kant. 
veik
— tapytojo 
tėję. Atseit, 
žiūrėti į tą
ma paveikslą, galėsiu be savęs 
sunickinimo matyti savąjį didin
gą Kristų Jeruzalės šventyklo
je, pasislėpusį už Rouault su
modernintos šv. Veronikos 
skaros

Abiejų disertacijų temos pui
kiai charakterizuoja dr. V. Cu- 
kurą jo nuolatinėse pastango
se prasiskverbti už realybės ir 
medžiagos. Nenuostabu, kad jis 
mėgsta modernųjį meną, ku
riame idėja ir forma medžiago
je nieko bendra neturi.

Į gilumą ir erdves.
šalia meno antroji priemonė 

suteikti
muzika. Nedidelis, gerokai per-

dvasiai sparnus yra

Jo didžiulėje, rinktinėje bib
liotekoje. vis dėlto rasi visus 
geresnius lietuviškus leidinius. 
Surinkęs laiko trupinius, ret
karčiais parašo vieną kitą lie
tuviškai periodikai straipsni. 
Ką berašytų, visados nugrimsta 
i minties gelmes, arba ieško 
žodžiui sparnų, štai, kad ir jo 
jubiliejinis paveiksliukas: Kris
taus pagalbos škicas ir parašas: 
“He first loved us” (Jono 4, 
10). Štai dėl ko prieš 25 metus 
nuėjo Į Kristaus vynuogyną.

Ponas iš bažnyčios
Lietuvoje didesnė kunigų 

dauguma turėjo aptarnauti kai
mą. Platesnio išsilavinimo ku
nigas. taikindamasis aplinku
mai, turėjo, tarsi, susitraukti 
savo inteligencijoje, kad priar
tėtų prie tikinčiųjų. Gal būt, 
dėl to mūsų galvojime sąvoka 
kunigas verčia galvoti apie at
ribotą nuo pasaulinio gyvenimo 
žmogų. Jubiliatas savo asme
nybės šakotumu nesutelpa Į tą 
sąvoką.

Vieną vasaros pavakarę pa- 
kniobstomis atbėgo iš gatvės 
keturių metų Ramutis su žinia: 
“Atvažiavo ... Tu žinai. . . Tas 
ponas iš bažnyčios--. Ir man sa
vaime buvo aišku, kad gali bū
ti tik kunigas dr. V. Cukuras. 
Kristaus vynuogyne dirbančių 
tarpe jis yra tikras dvasios ir 
inteligencijos aristokratas.

Atšventęs savo kunigystės si-

Vienu iš ryškiausių Pasauli
nės parodos New Yorke 1964- 
65 metais eksponatų bus Pie
ta—iš marmuro iškalta statula, 
kurioje Marija laiko ant kelių 
nuo 
Šio 
rias 
me
Romos bus atvežtas originalas.

Michelangelo visiems žino
mas kaip skulptorius, architek
tas, inžinierius ir tapytojas. Jo 
piešiniai, kūriniai ir skulptūros 
plačiai aprašyta daugelyje kny
gų. Šiuo rašinėliu norima pa
teikti kelias smulkmenas apie 
tą Pietą.

Michelangelo sulaukė 99 me
tų amžiaus, sukūrė daug. Bet 
daugumos nuomonė. Pieta yra 
pats vertingiausias kūrinys. Mi
chelangelo Pietą kalė iš balto 
marmuro dvejus metus. Tam 
darbui atlikti užsidarė šaltuo
se akmens kambariuose. Iš lan
gų stebėjo ir braižė žydų tipus, 
norėdamas rasti veidą, tinka
miausi Kristui. Marijai ieško
jo panašumo tarp kilmingų ro- 
mėčių moterų.

Tai buvo pirmas bandymas 
iškalti natūralaus dydžio Kris
tų. nes iki penkioliktojo am
žiaus pabaigos Kristus buvo tik 
kūdikėlių figūros vaizduoja
mas. Kita staigmena — Mi
chelangelo skulptūroje Marija 
yra jauna mergaitė, laikanti su
augusį Kristų. Užklaustas kar
dinolo Groldie. kodėl taip ne
suderintas amžius, autorius at
sakė: ‘Marija buvo skaisti, be 
nuodėmės. Man atrodo, kad ji 
negalėjo senti”.

Pietoje nėra kančms. prislė- 
gimo. o tik užuojauta. Todėl ir 
Kristaus rankose vietoje vinies 
dūrių — tik neryškūs taškai. 
Kristus ant Marijos kelių neat
rodo nuo kryžiaus nuimtas, bet 
ramiai miegąs, žiūrėdamas į tą 
skulptūrą, rodos, girdi Marijos 
skundą: “Kodėl, Viešpatie, ko
dėl?”

Kaldamas statulas, Michelan
gelo mažai miegojo, dar ma
žiau valgė. Savo darbui tiksliau 
atlikti jis ištisus mėnesius slap
tai atliko lavonų skrodimus Flo
rencijos ligoninėje, kad geriau 
pažintų žmogaus kūną, jo rau
menų.

Penkių pėdų ir devynių in- 
čų, 3000 svarų skulptūra liko 
be vietos, nes užsakytojas kar
dinolas Grolaic mirė darbo 
nebaigus. Autorius, bijodamas 
kad popiežius tokio “bedieviš
ko" kūrinio neįleis į šv. 
ro baziliką, nakčia ją ten 
gabeno ir pastatė tamsioj, 
rioj Prancūzijos karalaičių 
plyčioj. Ji niekad nebuvo
dengta ar pašventinta, ir žmo
nės ilgus metus į ją nekreipė 
dėmesio.

Michelangelo kartą išgirdo 
žmones besiginčijant, kokio 
skulptoriaus tas darbas: vieni 
minėjo vieną, kiti — kitą pa
varde. Tik tada Įpykęs auto
rius nuvyko nakčia i šv Petro 
baziliką ir 
je iškalė: 
narroti iš 
darė.”

Šv. Tėvui Jonui XXIII leidus, 
matysime šį meno kurinį pasau
linėje parodoje Nevv Yorke 
bus išstatyta Vatikano pavilijo- 
ne. Tam pačiame pavilijone yra 
pažadėta šiek tiek vietos ir 
kenčiančiai Lietuvos bažnyčiai.

K.L.J.

Pet 
nu 

niū 
ko 
ati

Marijos rūbų juosto- 
“Michelangelo Buo- 
Florencijos šitą pa-
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dabrinį jubiliejų, birželio mėn. 
gale išvažiuos dviem mėnesiam 
į Europą. Jis džiaugiasi iš anks
to galėsiąs šią vasarą pasimau
dyti Baltijos jūroje, nors ir Šve
dijos pakrantėje. Mintimis iš 
ten. žinoma, aplankys Lietuvą, 
kur gyvena dvi sesutės su 
momis. ir Latviją kurioje 
gimė.

Latvijoj gimė. Lietuvoj ir
lijoj mokėsi. Dirba Amerikoje. 
Nuostabus kelias! . . Turtinga ir 
įdomi asmenybė! . . . Tik Tu, 
Viešpatie, suprastini viską vie
nu savo pristatymu: Darbinin
kas Mano Vynuogyne. Ir gar
bingesnio titulo žemėje nėra.

šei-
jis

Ita-

Neseniai pasiekė parduotu
ves nauja plokštelė, įdainuota 
Romos Mastienės. Paskutiniais 
laikais solistė pasidarė labai po
puliari, dažnai dainuoja Chica- 
goje ir kituose miestuose. 
Prieš eilę metų ji yra dainavu
si ir New Yorko apylinkėje, 
dar tebesimokydama pas buvu
sią Lietuvos operos solistę Vin- 

'cę Jonuškaitę- Gavusi stipendi
ją, persikėlė Chicagos apylin- 
kėn ir, baigusi kolegiją gavo 
mokslinį laipsnį muzikos srity
je. Vokietijoje buvo lankiusi ir
gi konservatoriją- Tai plačiai iš
silavinusi dainininkė, mezzo so
pranas.

Dėl savo malonaus būdo ir 
aukštai išlavinto meninio sko
nio. pasidarė labai mėgiama 
koncertuose. Ji dainuoja Įvai
riuose parengimuose. Spaudoje 
jos vardas dažnai linksniuoja
mas. Dainavo American Opera 
Co. Nuo 1954 varžybų keliu pa
teko į Lyric Operą, kur tebe- 
dainuoja ir dabar, Chicagos vy
rų choro “Vyties” statomose 
operose irgi dalyvauja: Faus
tas, Carmen, Cavaleria Rusti- 
cana. Turėjo savo rečitali. Po 
daugelio koncertų įdainavo pir
mą plokštelę "Ar žinai tą šąli?"
' Plokštelėje yra 13 kūrinių. 

Vienoje pusėje 7 lietuvių kom
pozitorių. kitoje 6 svetimųjų 
kūriniai lietuvių kalba. Pirmo
je pusėje: “Miegužėlio noriu”, 
liaudies daina, harm. A. Mro- 
zinsko. “Ar skauda man širdį”, 
pseudo liaudies daina, harm. 
prof VI. Jakubėno. Plačiai vi
suomenės mėgiamos koncertuo
se: “Dukružėlė-’ — P. Sarpa- 
liaus. “Aguonėlės-’ — J. Gruo-

J. ŽILEVIČIUS

“Mano rožė' AI. Ka-džio.
čanausko, “Gėlės iš šieno' — 
VI. Jakubėno. Visiškai nauja, 
retai kur girdėta. “Sapnas apie 
šiaurę” — J- Strolios. ši pasku-

ROMA MASTIENĖ

zika gyva, harmonijos naujos, 
melodija užkrečianti klausyto
ja, bendrai veikalas sukurtas 
dabartinės muzikos nuotaikoje.

Antroje pusėje sutelkti pa
saulinio masto muzikos kūrėjų 
darbai: “žuvelė” ir “Nekantru
mas” —- Fr. Schuberto, “Pava
saris-’ — Ch. Gounod, “Myli . . 
nemyli . . .” P. Mascagni ir dvi 
operos arijos: Mignon —. A. 
Thomas. ir Rožines iš op. “Sevi
lijos Kirpėjas” — G. Rossini. 
Pirmieji keturi veikalai priklau
so grynai kamerinei muzikai, 
vaime užbaigtas pats už save 
kalba ir reikalauja labai aukš
to meninio išpildymo, gerai pa- 
siruošusio solisto.
kur kiekvienas veikalas yra sa-

Šiuose veikaluose Roma Mas- 
tienė atskleidžia savo plataus, 
gražiai skambančio balso apim
ti ir parodo meninį pribrendi
mą. Dainos ir gražaus vokalinio 
meno mėgėjai plokštelėje ras 
pasitenkinimą. Retai pavyksta 
toks geras idainavimas. Plokš
telė gerai išleista, ilgo grojimo.

kaip 
jam buvo artimas popiežius 
Jonas XXIII. Jis kalbėjo apie 
popiežių su tikiu karščiu 
pietizmu ir susižavėjimu, kaip 
tik žmogus gali kalbėti apie as
menį. kurį jis idealizavo.

Iš tiesų. \ ra panašumo. Ryš
kiausias bendras bruožas —am
žina jaunystė. Kun. V. Cukuras 
mėgsta jaunimą. Jaunimas jį 
mėgsta. Lietuviškam jaunimui 
stengiasi įkvėpti meilę Lietu
vai. lietuvių kalbai, lietuviš
kiems papročiams. Bet jo mo
kinės, kurių širdis paklydo sve
timose lankose, taip pat randa 
draugišką supratimą ir paguo
dą. nes "vienintelė vietą, ku
rioje nėra meilės pavojaus yra 
tiktai pragaras.” Daktaras ypa
tingai globoja jaunimą su me
niškais gabumais.

— Kodėl Jūs nieko nerašo
te" - pasiteiravau kartą.

Vidutinio lygio lietuviškos li
teratūros ir taip perdaug turi
me. Geresniam veikalui para
šyti reikia daug laiko. Tuo tar
pu jo neturiu

PLB KULTŪROS TARYBOS nariai, posėdžiavę Washintone, gegužės 25 apsilankė Lietuvos atstovybėje. Iš 
k. į d. prof. J. Puzinas. B. Vašeklis. dr. Ostrauskas, Lietuvos atstovas J. Kajeckas. prof. A. Salys, p. Kajcc- 
kienė, prof. V. Mačiūnas. Nuotr. A. Vašeklio.

Jaunųjų tretininkų kongre
sas ruošiamas rugpiūčio 12-15 
Šv. Pranciškaus kolegijoje, Lo- 
retto. Pa. metoli Altoona ir 
Johnstoun. Pa. miestų; Kongre
se dalyvaus kolegijų, aukštes
niųjų mokyklų ir jaunimo kon
gregacijų tretininkai ir tretinin
kės- Kongresą rengia ir globo
ja Amerikos Trečiojo Ordino 
Federacija.

Kongresas 
čio 12 d. 8 
Valanda ir
gistracija tesis visa pirmąją die
ną. Pagrindinė kongreso tema 
— dvasinis atgimimas per Sv. 
Pranciškų.

Kongreso programa yra la
bai turininga ir Įvairi. Bendruo
se ir atskiruose posėdžiuose 
bus svarstomos tokios temos: 
Trečiojo Ordino narių liturgi
nis gyvenimas; Šv. Rasto reikš
mė tretininku gvvenime: Popic-

prasideda rugpiū- 
val. vakare su Šv.
konferencija. Ro

lika “Alotina ir Mokytoja: '1 
čiasis Ordiną.' ir rasiu ki.i
mas: Modern 
priemonės
.ja: Tretininkai savanoriai misi
jose; Trečias Ordinas ir klieri
kai: Tretininku klieriku apašta
lavimas:

Salia bendru posėdžiu bus ir 
sp<-< i alus atskiri posėdžiai Rv

su bt

S25.00

ruotis reikia
Third Order

iš anksto adresu: 
Commissary. Mt. 

Greene Maine ar 
Centrą! Office, 29

ojo Or-Šiuo metu JAV 
dino jaunųjų tret. 
jų v ra 22: aukštesniųjų mokyk-

kunigų seminarijose - 20. ma
žose seminarijose — 32. T.J.V.

Lenk medį.

pd->

kon

nu

k:i. o tautodailė net

u ( .ihkų t 
alsu ja

mo mistinę aplin
kų mokymas neigi

I ktinis. mėgėjiškas
ns. <> turi būti si--

Musu visi: 
tarnybų .-

ei ”, sužadins jaunose 
pasitenkinimo

J. Grabauskas



Pirmoji Eglutes švente
Birželio 2 Putnamo vienuo- 

- lyne įvyko nepaprasta lietuvių 
jaunimo vaikų laikraštėlio Eg
lutės skaitytojų šventė, kurią 
organizuoti ėmėsi iniciatyvos 
lietuvių bendruomenės Hartfor
do apygardos valdyba. Hartfor
do apygardos Įgaliotinis A. Sau- 
laitis su seselių pagalba ir su
organizavo šią nepaprastą 
šventę.

Keliam vėliavą
Gražų saulėtą rytą i vienuo- 

sodybą visais keliais pra- 
rinktis šventės dalyviai, 
registracijos stalo jaunuo- 
šventės dalyvius užregist-

lyno 
dėjo 
Prie 
sius
ravo sesuo M. Felicija, sesuo 
M. Jurgita ir p. Saulaitienė. 
Kiekvienam prie krūtinės pri
segė specialiai “Eglutės” šven
tei atspausdintą kortelę, pa
puoštą tautiškom spalvom ir |- 
rašytu vardu bei pavarde.

Greit pasigirdęs skambutis 
visus pakvietė prie vėliavos pa
kėlimo iškilmių Sesuo M. Ber
narda pasveikino atvykusius ?r 
pakvietė vėliavą pakelti bosto- 
niškį R. Bajerčių- Garbės sar
gyboje buvo Worcesterio, Wa- 
terburio, Hartfordo, New Bri- 
taino atstovai. Sveikinimo žodi 
dar tarė Hartfordo apygardos 
atstovas J. Šaulys.

Meldėmės
Pamaldas laikė ir pamokslą 

pasakė vienuolyno kapelionas 
prof. St. Yla. Mišių metu gie
dojo muz. J. Gaulo harmoni
zuotas giesmes. Gana ypatingai 
visus nuteikė pamaldų metu į- 
skridę į koplyčią du paukšte
liai.

Po pamaldų seselių buvo pa
sirūpinta užkandžiais. Ir valgy
ti buvo didesnis noras negu 
namie. Saulė, grynas oras daug 
erdvės.

Užkandę telkėsi prie spaustu
vės durų pamatyti kaip spaus
dinamas jų skaitomas laikraš-

taktų pamėgdžiojimais palaikė 
jaunimo gerą nuotaiką.

Pirmiausia buvo pristatytas 
Eglutės tėvas prel. Pr. Juras. 
Jis priminė tėvus ir jų gimtą
ją kalbą. Ragino tėvelius my
lėti, o Eglutę skaityti.

Programa buvo gana Įvairi: 
deklamacijos, dainos, tautiniai 
šokiai, net vienas baletas iš 
Hartfordo (Jutkevičiutės), taip 
pat solo giesmė “Avė Marija”, 
ir pianas. Daug dėmesio pri
traukė ir visai mažųjų dekla
macijos. Visus pralenkė Provi- 
dence vaikų choras vedamas 
muz. J Beinorio.

Programoje dalyvavo New 
būrio. VVorcesterio šv. Kazimie-

ro ir Aušros Vartų šeštadieni
nės mokyklos ir. Worcesterio 
šv. Kazimiero parapijos mo
kykla.

Popiet 5 vai. ta pačia tvarka 
nuleista vėliava. Atsisveikinimo 
žodį tarė sesuo M. Bernarda ir 
Petrauskas iš Waterburio. Visi 
džiaugėsi pirma pavykusia Eg
lutės šventė ir pageidavo, kad 
ji būtų kasmet.

Tokia švente turėtų rūpin
tis visiems, kam brangus jauni
mas, brangi lietuvybė.

Šventės dalyviai turėjo pro
gos namo parsivežti dovanų. 
Už pusę kainos įsigijo knygų 
ir dovanų gavo glėbius Eglu
tės egzempliorių.

BALFO RŪPESČIAI NORWOODE
Jau atšventėm keletą tauti

nių švenčių, minėjimų. Pager- 
bėm keletą šeimyninių jubilie
jų. o Baifo veikloje esame vis 
dar užsnūdę. Jei paklaustume 
Balfo reikalų vedėją, kokį Įna
šą paskutiniais dvejais metais 
esame davę, tai susilauktume 
atsakymo — jokio. Kokios prie
žastys? Ankščiau Norwoodo 
Balfo skyrius Naujoje Anglijo
je pirmavo drauge su kitais 
skyriais.

Norwoodas turi rinktą Balfo 
valdybą, ir Joje visi veiklūs na
riai. Negirdėti, kad būtų kokia 
nelaimė ištikusi. Girtina buvo 
šioje veikloje Bostono, Brock- 
tono ir Norwoodo trijulė Vie
ni kitiem talkininkaudami, su
ruošdavo gražius parengimus. 
Žmonių būdavo pilnos salės. 
Paskutiniu laiku Į minėtas ko
lonijas nuvykstamą perduoti 
linkėjimų, sveikinimų, pasaky
ti kalbų. Tuo tarpu norėtųsi 
matyti darbų.

Teko iš radijo nugirsti, kad 
Nonvoodo balfininkai, talkinin-

tėlisi JKumpa parodė, kaip šu^ kaudami Bostonui, sudarė ten 
renkamas tekstas, kaip paskui vienai organizacijai valdybos 
jis dedamas i mašiną, spausdi- viršūnę. Kas nesidžiaugia gra- 
namas. lankstomas. Įrišamas. Y- žiu lietuvišku papročiu —tal- 
patingai lankytojai buvo nuste- ka? Talkos vedini ir minėti 
binti. kai prel. Pr. Juras trau- Balfo skyriai labai gražiai vei
kė iš mašinos tik ką atspaus- kė. Bet talkon einama kada sa

vo lauke ir savo kieme apsi
tvarkyta. Ar taip yra pas mus? 
Per paskutinius metus mūsų 
Balfo skyriaus nariai ir rėmė
jai nuprato lankyti susirinki
mus ir pobūvius, aukoti pinigus 
ir daiktus Balfui.

Lietuviai yra užjauslūs arti-

mui, tik reikią paskatinti. Nor- 
woode dar nestinga geradarių. 
Nebe. vienas senesnės kartos 
lietuvis pasiskaitęs Balfo reika
lų vedėjo kun. L. Jankaus aima
navimų ir raginimų, klausia ko
dėl mūsų Balfo skyriaus val
dyba nieko nedaro?

Balfininkas

Uždaros rekolekcijos
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darbininkas

IS VISUR

V. Majauskas, Dr. A.

Chicagoje gavo dar 
laipsni iš farmakolo-

Muzikos mokiniy 
koncertas

Birželio 1 Linden, N.J., bu-
Irenos ir Juozo Stankūnų 

muzikos studijos iš eilės sep
tintas metinis muzikos mokinių 
koncertas. Programoje dalyva
vo 43 mokiniai — 35 mergai
tės ir 8 berniukai, jų tarpe trys 
lietuvių kilmės, mišrių šeimų 
vaikai: L. Lukas, C. Strela ir 
S. Honara.

Stankūnų studija dabartiniu 
metu viso turi 58 mokinius. Irę 
na dirba su 18 ir Juozas su 40 
vaikų- Veikia piano, vargonų 
ir dainavimo klasės su privalo
mais teoretiniais dalykais, kaip 
muzikos teorija, solfedžio ben
dras pažinimas, harmonijos ir 
pan. Studijoje mokosi ir Rasa 
Pociūtė, Mary A. Zaranka, ku
rios ateinančiais metais irgi vie
šai pasirodys. Ateity planuoja
ma mokinių rečitalyje turėti ne 
vien piano, bet ir vargonų bei

Programoje buvo atlikta Įyai- 
dainavimo skyrius.

Programoje buvo atlikta Įvai
rių stilių ir epochų muzikos kū
riniai. Pradėta lengvais, pirmų
jų metų mokiniais; užbaigta 
koncertiniais muzikos perlais 
— Militaire Polonaise, Šopeno 
ir Rondo Capriccio, Mendelsoh- 
no.

daug kam buvo staigmena, 
kada pačioje pabaigoje Irena 
Stankūnaitė, išprovokuota, pa
dainavo keletą vokalinių nu
merių ir bisui davė amerikonų 
publikai, lietuviškai, lakštinga
los giesmę (V. Kuprevičiaus). 
Lindene pasidarė populiarus, 
kad net amerikiečių visuome
nė gerai atsiliepia, atsiunčia sa
vo reporterius i koncertus, de
da nuotraukas vietos spaudoje, 
siunčia savo vaikus muzikos 
mokytis pas lietuvius. Tai liu
dija, kad studija turi gerą var
dą sąžiningu savo darbu. Šiais 
metais buvo didelis Įnašas, ka
da Irena Stankūnaitė pradėjo 
dirbti pedagogės darbą.

Rečitalis buvo presbiterionų 
iškilmingoje salėje, kur negeria
ma alkoholio ir nerūkoma.;. Da
lyvavo apie 200 žmonių. L. N.

— Per LB Rochester, N.Y. 
apylinkę Įmokėjo Lietuvių Fon
do sąskaiton Apton-Apanavi- 
čius Albinas ir Aldona 200 dol. 
Po šimtą dolerių Įnešė: Burkū- 
nas, Antanas ir Valerija, Bla- 
veščiūnas, Petras ir Elena, Bal- 
trušis Klemensas ir Sofija. Dr. 
Feldman Gerhard ir Nellie, 
Jankus Jurgis ir Kotryna, Kar- 
klys Juozas ir Elvyra, Kundro- 
tienė Domicėlė. Lėlys Vladas ir 
Marcelė, Leonavičienė Juzė, 
Miškinytė Aldona, Malinauskas 
Pranas, Obalis Raimundas, 
Pranskūnaitė Ona. Saulys-Sau- 
levičius Kazys, Sabalis Kazi
mieras ir Kotryna, Staškevi
čius Vytautas ir Adelė, Urme- 
laitė Marija, Valikonis Marce
lė, Wentis Mykolas ir Wissman 
Vincent ir Mary.

— Algis Žukauskas birželio 
3 Villanovo universitete. Pa., 
gavo magistro laipsnį iš civili
nės inžinerijos. Jo žmona Eu
genija. medicinos daktarė, bir
želio 7 
magistro 
gijos.

— Dr.
Darnusis, R. Boris ir R. Valat
ka sudaro rezoliucijoms remti 
pradinę vadovybę, kuri vėliau 
bus praplėsta, įtraukiant dau
giau aktyvesnių ir veiklesnių 
lietuvių. Taip pat planuojama 
Įtraukti latvius, estus ir kitus 
amerikiečius. Ši vadovybė bu
vo sudaryta neseniai ten lan
kantis rezoliucijoms remti ko
miteto pirm. L. Valiukui. Visi 
Detroito ir apylinkės lietuviai, 
kurie norėtų pilniau ir aktyviau 
Įsijungti Į rezoliucijų pravedi- 
mo bei viso šio žygio rėmimo 
darbą, kviečiami kreiptis Į dr. 
Vytautą Majauską, kurio adre
sas yra šis: 23738 Joy Road, De 
troit 39, Michigan, Telefonai: 
KE 8-2899, LO 5-2152.
— Kun. kleb. P. Valiukevi

čius, dr- A. Klimas, B. K rok y s, 
P, Norkeliūnas, J. Stankus ir 
A. Jančys yra rezoliucijom rem
ti bei pravesti reikalo judinto
jai Rochesteryje. Jie visi visais 
galimais būdais talkininkauja 
rezoliucijoms remti komitetui. 
Jie kviečia ir kitus Rochesterio 
lietuvius pilniau Įsijungti Į ši 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Birželio 21-23 Nekalto Prasi
dėjimo Seserų vienuolyne Put- 
nam, Conn., ruošiamos Trečio
jo Ordino narių (moterų) ir Šv. 
Pranciškaus mylėtojų uždaros 
rekolekcijos ir studijų dienos. 
Rekolekcijas ir studijų dienas 
praves T. Justinas Vaškys, O. 
F.M. Rekolekcijos prasidės bir
želio 21 d. 8 vai. vakare. Tą 
pačią dieną 4 vai.* įvyks Tre
čiojo Ordino kongregacijų pir
mininkių ir tarybos narių po
sėdis. Rekolekcijos baigsįs bir
želio 23 d. 5 vai. Paskutinioje 
rekolekcijų ir studijų dienoje 
gali dalyvauti ir vyrai tretinin- 
kai-

Rekolekcijos bus vedamos 
šv. Pranciškaus dvasioje. Re
kolekcijose bus supažindinta su 
Trečiojo Ordino tikslais, orga
nizacija ir veikla. Rekolekcijų 
ir studijų trijų dienų auka yra 
S 15.00.

Visais rekolekcijų reikalais 
prašome kreiptis : Rev. Justin 
Vaškys, O.F.M., Greene, Mai
ne ar: Sister Superior, Imm. 
Conception Convent, Putnam. 
Conn.

IRENA STANKŪNAITE dainuoja Rūtos ansamblio koncerte Webster sa
lėje New Yorke gegužės 19. Nuotr. V. Maželio.

BROCKTON, MASS.
prie širdies. Geras pamoksli
ninkas- Nemaža rašė Darbinin
ke, Vytyje, Amerikoje, Yra 
parašęs keletą scenos vaizde
lių. Mėgsta muziką.

Meninėje programoje jaunų
jų choras padainavo: Sveikini-

Gegužės 26 buvo pagerb
tas naujasis klebonas kun. F. 
Norbutas. Tai buvo jo sutiki
mas ir kunigystės 35 metų su
kakties prisiminimas. Parapijos 
salėn 6 v.v. prisirinko apie 300, 
matėsi žmonių ir iš Norwoodo, 
So. Bostono. Brooklyno. Soda- mo dainą, Jei aš būčiau kara- 
lietės papuošė salę ir pagami- lienė; tautinių šokių pašoko 6, 
no užkandžius. 7 ir 8 klasės mokiniai, trijo

Prie garbės stalo sėdėjo kle- parodė karišką mankštą. Mrs. 
bonas kun. F. Norbutas, kun. St. Ventre padainavo Raudą, 

Anksti rytelį, akomponavo M. 
Barauskaitė.

Moterų sekstetas padainavo: 
Jauna sese, Plaukia sau laivelis, 
Keliaujam su daina, akomp.' 
Olga Brown-Falcon.

Įteikta dovanų — stereo pa
tefonas ir čekis visos parapijos 
organizacijų vardu.

Parengimo komitetą sudarė: 
vicepirm. kun. A. Kneižys, kun. 
M. Vembrė; kiti nariai: Stasė 
Gofensienė, M. Garmaine, O- 
Venskauskienė, Eikinienė, Ona 
Bielkevičienė, S. Stašaitienė, E. 
Pustelnikienė, EI. Družinskie- 
nė. Bilietais rūpinosi O. Pacebi- 

. čienė. JuL Wiliauskienė; stalą 
paruošė J. Pašakarnis, J. Ba
rauskas, T. O’Donnell, St. Bal- 
beris. Puošimo komisiją suda
rė M. Germaine, S. Germaine, 
M. Jesukevičienė. Padavėjos 
buvo: M. Barauskytė, Ona Biel- 
kevičiūtė. Rima Bielkevičiūtė, 

‘ >, Patricija, 
Barbutė. Marija Miškinytės, M.

1963.VII.7 d

GABI LIETUVAITĖ

paskirtas Nor- 
pirmas vikaras 
Janiūnas .Da- 
tarė sveikini-

dintus didelius lakštus ir dali-
jo kiekvienam.

Džiūgavome
Šiai programai — pasirody

mui. kas ką moka, kas ką su
geba—vadovavo patyrusi peda
gogė K. Marijošienė. Ji savo 
sumanumu ir Įvairiais muzikos

Juškevičienė, Diana čajaitė, Pa
mela Holmes, Janet Brown, 
Kathy Talkonytė, Irutė Linku- 
tė. Reikalų vedėjais buvo Ri
čardas ir Robertas IvaškeviČiri, 
Patrikas MęCarthy. M. Kas.

ŠS
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J. Švagždys, kun. A- Kneižys, 
kun. A. Janiūnas, kun. A. Kli
mas. kun. M. Vembrė. Pobūviui 
vadovavo kun. A. Kneižys.

Kai 1947 metais kun. F. 
Norbutas buvo 
woodo klebonu, 
buvo kun. Alb. 
bar jis pirmas
mo žodi Dar kalbėjo kun. Al. 
Klimas, kun. M. Vembrė, kun. 
J. Švagždys, kadaise Brockto- 
ne klebonu buvęs 30 metų.

Kun. Feliksas Edvardas Nor
butas. sūnus- Aleksandro ir 
Kazimieros Gediminąitės-Norbu 
tų. gimė 1901 spalio 13 Kauka- 
zijos vienkiemy. Užventės par., 
Telšių apskr. Kai jis buvo 4 
metų, tėvai atvyko Į Ameriką 
ir apsigyveno So. Bostone. Po 
pradžios mokyklos lankė Bos
tono Latin School, gavo stipen
diją Bostono kolegijon. Įstojo i 
kunigų seminariją, kunigu Į- 
šventintas 1928 gegužės 25. Vi- R°munda * Plonytė, 
karu buvo Brocktone. Bostone, 
Norwoode. Cambridge, Lynn, 
Haverhill, Brocktone. Nuo 1947 
iki 1962 buvo klebonu Nor- 
woode.

Gerai kalba lietuviškai ir an
gliškai. taip pat moka lotynų 
ir prancūzų kalbas. Lietuva ir 
lietuvių reikalai jam visada

ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETŪKIU

TAUTINIUPRIE ATLANTO marių Kenoebunkporte, Me., Nuotr. p. Ąžuolo

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

• Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar- i • Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpiūčio 2
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų ; • Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 
suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su

i • 1 •
Vadovauja nntyrę vadovai
Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti

kitais draugais bei pažįstamais.

• Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

1 1 1
i • t

dvasia ir Kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje. 
Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo
niai šiltu jūros vandeniu.

Franciscan Monastcry, Kennebunkport , Maine — Tel. 207 WOrtli 7-2011

ŠOKIU ŠVENTE
Rūta Gaidžiūnaitė, svetimas 

kalbas pradėjusi mokytis Chi- 
cagos Amundsen Junior Colle- 
ge. birželio 7 vykstančiose ko
legijos iškilmėse gauna specia
lų atžymėjimą už mokslą ir 
akademini aktyvumą. Ji moko
si anglų, prancūzų, ispanų ir vo
kiečių kalbų. Nuo vasaros se
mestro. profesorių patariama, ji 
persikelia toliau kalbų mokytis 
į Columbia universitetą. Ncw 
Yorke.

ČIKAGOJE

Cicero il> litai IR) krautuve. 1425 So 49t h Avė.

RoyaJ Blue maisto krautuve, 4359 So. Campbell Avė.

PMta V. Geebtnusas. 9Mt So. Wa$hiena
Chicaco 29, UI
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Iš Australijos lietuvių veiklos
Adelaidėje susiorganizavo 

* moksleiviai ir studentai ateiti
ninkai. Nors narių skaičius nė
ra didelis, bet jau sušpėjo gra
žiai pasirodyti. Globoja Jurgis 
Vasiliauskas, dvasios vadu yra 
kun. P. Dauknys. Praeiti! metų 
lapkričio mėnesi surengė jauni
mo talentų vakarą, o gegužės 
4, šeštadienio vakare, po gegu
žinių pamaldų — viešą agapę.

Kun. A. Kazlauskas aukojo £
. mišias, o kun. P Dauknys su-
* giedojo Marijos litaniją. Po 

bendros komunijos ir pamaldų 
beveik visi dalyvavusieji pa-

• maldose susirinko Į valgyklą. 
Ten paskaitytą ištraukų iš Ma
rijos veikalų ir padeklamuota 
poezijos Marijos garbei. Sese
rys Surblytės ir Vasilūnas pa
grojo akordeonais-

Sveikinimo kalbas pasakė 
advokatas B. Plokštis, kun. A. 
Kazlauskas, sendraugių pirm. J. 
Stepanas ir globėjas J. Vasi
liauskas; Agapę baigiant, sugie
dota Liurdo giesmė, ateitininkų 
himnas, solistė G. Vasiliauskie
nė pagiedojo solo Marija. Mo
tina malonės — B. Budriūno.

koplyčios durų gėlėm papuošė 
mamytes. Po pamaldų lietuvių 
katalikų centro salėje buvo Mo
tinos dienos minėjimas. Minėji- : 
mo programą atliko savaitgalio i 
mokyklos mokiniai, paruošti; | 
mokyklos vedėjos Varnienės ir 3 
mokytojų. Pirma kartą Adelai- a 
dėje buvo taip meniškai pra- “ 
vesta ir vaikų atlikta Motinos i 
dienos minėjimo programą. Net i

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES

Motinos diena
Gegužės 5 šv. Kazimiero ko

plyčioje buvo pamaldos. Para
pijos savaitgalio mokiniai prie

— Amerika pakeitė savo 
pptitiką dėl Vengrijos komunis
tinio režimo. Ji nebesipriešina, 
kad nuo birželio 5 Kadaro vy
riausybės delegacija J. Tauto
se būtų laikoma teisėta.

nuo’.ė Dalia Viliūnaitė. Apie I 
motiną kalbėjo kun. A. Kaz- | 
lauskas. Meninėje programoje 
penkiais paveikslais buvo pa
rodyta lietuvė motina.

L:et. Kat. moterų draugija
Lietuvių Katalikių Moterų 

draugijos metinis susirinkimas 
buvo balandžio 28. Pranešimus 
padarė pirmininkė Gavenienė, 
iždininkė Budrienė ir revizijos 
komisijos pirmininkė Jankaus
kienė. Draugijos veikla yra ga
na plati: prižiūri bažnyčią, baž
nytinius drabužius, lanko ligo
nis ir 1.1. Suruošė vieną va
karą — žodžių ir melodijų py
nę ir Lietuvos prisiminimų pa
rodėlę. Didžiausių išlaidų turė
ta Įtaisant bažnytinių drabu
žių ir kitų reikmenų. .

Naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: Gavėnienė 
pirmininkė. Gasiūnienė — vi- 
cepirm.. Gudiškienė — sekre
torė. Budrienė — kasininkė. 
Jankauskienė — ligonių lan
kymui. Tamašauskienė — baž
nyčios priežiūrai. Opulskienė 
valgyklos priežiūrai. Kandidatė 
Karvelienė.

V- Jankauskas

OPERETĖS c.to.-o daminkės. Choro koncertas įvyko ,.ew Yor<e gegužes 2a. Nuaie

BIRŽELIO BAISIŲJŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

sekmadienį birželio 16 d.
dideliame 

ROYAI GaRD“NS PARKE 
990 E. HAZELWOOD AVĖ., RAHWAY, N. J.

rengia NEVV JERSEY

LIETUVIŲ DIENĄ
Programą išpildo:

1. EL1ZABETH
2. JERSEY CITY

KEARNEY
NE W ARK
LINDEN ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ MOKINIAI 
ELIZABETH SKAUTAI
IR KITI JAUNIMO MENINIAI VIENETAI

Už pasirodymus bus skiriamos dovanos

Pradžia 1 vai, p.p. Programa 4 vai. Šokiai 6 vai.
BUFETAS IR LOTERIJA 

GROS PIRMAEILIS ORKESTRAS

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!
Įėjimas — $1.25 • Studentams — 50c

3.
4.
5.
6.
7.

Kruvinųjų birželio Įvykių mi
nėjimas Rochestery bus bir
želio 16 sekmadieni. Iš-ryto 11 
vai. šv. Jurgio liet. kat. bažny
čioje bus mišios už mirusius 
Lietuvos laisvės partizanus, nu
žudytus ir mirusius Sibiro ir po
liarinės nakties taigų vergų 
stovyklose. Popiet 3 vai. šv. 
Jurgio liet, parapijos salėje mi
nėjimas, kurio metu apie kru
vinuosius birželio Įvykius ir 
laisvųjų lietuvių Įsipareigoji
mus pavergtai tėvynei praneši
mą padarys prof. dr- Antanas 
Klimas, kuris pats asmeniškai 
yra kalėjęs bolševikų kalėjimu© 
se ir savo akimis matė ir išgy
veno kruvinas dienas Lietuvo
je. Meninę programą išpildys 
vyrų kvartetas, vad. Jono Ado
maičio ir kt. Rengia vietos Al
to skyriaus valdyba.

Pavergtų tautų savaitė 
liepos 14-27

Vietos antibolševikinio fron
to skyrius šiais metais Paverg
tų tautų savaitę rengiasi pla
čiai paminėti. Programą suda
rys estų, latvių, lietuvių, veng
rų ir ukrainiečių tautų tautiniai 
šokiai, chorų pasirodymai ir pa
roda. plačiai pavaizduojanti S. 
Rusijos pavergtųjų tautų naiki-

VVATERBURY, CONN-

ROCHESTER, N.Y.

nimą ir Sibiro vergų stovyklas 
Stalino ir Chruščiovo laikais 
Meninę parodos dali apipavida
lins dail. Alf. Dargis. Paverg
tų tautų meninė programa ir 
paroda bus miesto centre (Ro- 
chester Plaza). naujai pastaty
tuose rūmuose.

Gabūs jaunuoliai
Gintutis Regina ir Algis Sa

balis ši pavasari baigia Aqui- 
nas Institutą ir jau yra laimė
ję, kaip pažangiausi moksle 
moksleiviai. 4 metų stipendijas 
studijuoti universitetuose. G. 
Regina savo klasėje buvo ant
rasis (pažymių vidurkis 95 pro
centai), laimėjo 1.300 dol. sti
pendiją, kurią paskyrė Princ- 
tono alumnų klubas (N.J.) Al
gis Sabalis (pažymių vidurkis 
89 M gavo New Yorko vąls-

dos kioske labiausiai perkamos 
knygos: V. Kavaliūno premijuo
tas romanas “Kalnų Giesmė". 
Vyt Volerto romanas “Upė te
ka vingiais" ir K. Grigaitės pre
mijuota poezijos knyga “Ru
dens sapnai”. Iš lietuviškų 
plokštelių geriausiai perkamos: 
L. Vyčių jubiliejinė plokštelė 
ilgo grojimo “Težydi vėliai 
Lietuva”, Dainavos choro “Tau 
tėvyne” ir kt. sb.—

Norite gerus— meniskus futogratij<»
PORTRETO, SEIMUS, VALKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, poouvių 11 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografija? Jums- 
geromis sųlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

Reikalingas namų prižiūrėto
jas, superintendentas namams, 
kuriuose nuomojami kambariai, 
apstatyti baldais. Tai gali būti 
vedę, gali turėti vaikų, vyras 
gali dirbti už namų. Be algos 
duodami dar trys kambariai gy
venti. Teirautis tarp 2-5:30 po
piet arba rašyti: Ike. 320 E. 19 
Str... Nevv York City, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKL YN 27. N. Y 

' Ri<!<re\vood > 
Tel EVergreen 2-6440

Alto skyrius ruošia Baisiojo 
birželio minėjimą šeštadieni, 
birželio 15. Palankiam orui 
esant, minėjimas Įvyks atvira
me ore prie šv. Juozapo para
pijos mokyklos- Lyjant minė
jimas bus salėje. Pradžia 6 vai. 
45 min. Padedamas vainikas 
prie kryžiaus prie senos mo
kyklos.) Pamaldos šv. Juoza
po bažnyčioje 7 vŲ Iškilmingas 
minėjimas 7:30 vi. Pagrindinę 
klibą pasakys Vincas Rastenis, 

programą išpildys para-. 
mokyklos mokinių cho- 
dūdelių orkestras. Skau- 
skautės dalyvaus su vė

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

BANGA

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

Meno 
pijos 
ras ir 
tai ir
liavomis. Vietos ir apylinkių lie- 

ALICIJA Mlkau.kaltė. Lietuvos vys,., veikėja, geguM, 25 Kearny. N. J. ’uviai liečiami gausiai daly- 
susituokė su Robertu Plasiku. Nu-'tr. V. Maželio. vauti. B.

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

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

Puikūs ir’patogūs kambarini su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
M<*k-: nus baras. did?T:- maudymo-i baseinas ir ežerėlis, 20 akrų miško, visokiausias 
sportus va.-arą ir žiemą, šokini ii- geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

Ka- 
vie- 
pir- 
jas

CAPE CCDE. MASS. 
r.RFAT MARSH RD 

CENTERVILLE, MASS.
Prie ' Atlanto vančknvno. Golfo 
pr-ovės. šildomo garsaus Craig-

WIHTE IIORSE TAVERN
rotoi’aiui'

tybinę stipendiją 700 dol-. stu
dijuos Rochesterio universite
te. Abu priklauso lietuvių skau
tų draugovei ir lietuvių tauti
nių šokių grupei, kuri dalyvaus 
liepos 7 tautinių šokių šventėje 
Chicageje. Pernai jie baigė li
tuanistinę mokyklą.

— Otilija Vosyliūtė, Aldona 
Malašauskienė ir Edmundas 
Vasiliauskas birželio 1 baigė 
Rochesterio Technologijos In
stitutą. Visi trys priklauso L. 
Studentų S-gai ir yra akty
vūs daugelio lietuviškų organi
zacijų dalyviai.

— Juozas Jurkus — pirmi
ninkas. Dėl darbo sąlygų 
ziui Sabaliui pasitraukus iš 
tos lietuvių bendruomenės 
mininko pareigų, laikinai
perėmė Juozas Jurkus, veiklus 
vietos liet, organizacijų narys- 
ir didelis entuziastas LF rėmė
jas.

•— Teresė ir Algimantas Ge- 
čiauskei, gyv.. Philadelphia. Pa. 
gegužės 31 susilaukė dukrelės 
Aušros Marijos. T.A. Gečiaus- 
kai jau augina vieną dukrą 
Gintarę Teresę.

— Tautiniu šokiu šokėjai jau
pasiruošė šventei. Rochesterio 
lietuvių tautinių šokių šokėjai, 
vadovo Stasio Ilgūno pareiški
mu. jau yra pasiruošę tautinių 
šokių šventei. Visi su entuzias- 
mu laukia, kada galės išvykti 
Chicagon. Dauguma vyks Chi- 
cagon traukiniu, kas žymiai pi
giau kainuos. Nori prisidėti 
prie ekskursijos kreipiasi į St. J 
Ilgūną. 1

— Lobiausiai perkamos kny- į Brooklyn — 58-24 Myrtle Avė.
gos. Šiuo metų lietuvių spau- Į EM ®'5450

vil’e R?ach. i PRANAS BKUCAS savininkas
• Patogus kambariai ir atskiri na- |

mukai, kuriuose patiems galima į 86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Virpinta 6-9519 
gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai:

• Grynas pušų oras ir rami vieto
vė poilsiui.

•- Svečiams be nuosavų automobi
liu — transportaeija į ir iš pa- 
plūdymio.

• Vaikų priežiūra tėvams išvykus.

• šalia “Bangos” randasi ežeras su 
viešu paplūdvmiu: žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atostogas 
prašomi su užsakymais kreiptis šiuo 
adresu:

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

Tel. AV 2-8046
o po birželio 15 d. į Bangą“ 

. , -i .
P. O. Box 188, Centerville

Cape Cnd, Marš.
Tel. S P 5-4633

Salė vestuvėm susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089 *

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

- 1574 3rd Avė. (89 St.) 
EN 9-8366

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

“AUDRONE

Garsiame Cape Cod— Osterville. Mass.. kurorte prie atviro Atlanto. 
Lbng-Beach pliažo, pužu pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje

JANSONŲ VILOJE

87 East Bay Rd„ Osterville, Cap? Cod, Ma$$.
Tel. 428-8425

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

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 O.
Lietuviai savininkai Dr. Eli it MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis: 

ED JANSONAS
15 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Teki. 288 5999

arba nuo birželio 15:
Audrone • Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod, Mass.

Į Klausydami trumpom bangom 
l suži.to. ite kas dedasi jūsų tėvy- 
J nej. Mūsų aparatais <rird’s»te 
’ vį<s • Europą. Mes garantuojame. 
1 Didžiausias Nevv Yorke pasirin- 
* kimas vokiškų Hi-Fi radijo 
J aparatų
| TELEF-UNKEN
| BLAUPUNKT

GRUNDiG
. SABA

Hi-Fi ir Magnetofon
t Parduoda ir patarnauja patyrę

GERMAN HI-FI
MANHATTAN

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus i jų vasarnami
ASBURY P ARK. N. J

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto.

515 4th Avenue, Asbury Padų N. J. • Tel. PR 6-9783



ruožo IF IZABl .

LlQHOR STOK*

REAL ĖST ATE

HOUSE FOR SALE

OISPLAY

JONAS KULYS

A. A. J. GARŠVA

RĘSTAM R ANT
tKIU »K t \ A

Bushvvick rajone 2 SEIMŲ NAMAS 
Stucco, 4 kamb. viršuj ir 5 apačioj. 
Apšildymas alyva. 3 garažai. Grei
tam pardavimui įkainuota $15,000. 
2 kambariai laisvi. DeKalb Avenue. 
taip Centrai ir \Vilson Avės. Cameo 
Realty Co. 120 Wilson Avė., Brook
lyn, N. Y. — HY 7-4395

3 Family Solid Brick Detached 
One 6 room Apt. and 2 room Apts, 
2 Apts. vacant, Oil steam heat, 2 

1 car garage. — Call MR. WICKES 
VI 6-5700, Jamaica Avenue. corner 
112th Street, Richmond HiU, N. Y.

V1NCENT MAZZARELLA
AUTO RENTAL SERVICE 

For Weddings and Parties. — For 
fast efficient Service caU BE 6-4889.

Spėriai consideration 
to Religious Groups

For the executive with children — 
Gerden City, L. I. Brick & stucco ; 
English ColoniaL 5 bedrms, 2 baths, 
2 car dėt. garage, 5 min. vvalk to RR 
s.ation. Good sihools, St. Jpseph s 
Parish; low: assessed valuaūon. tax 
rates, maintenance and fuel costs. 
Owner moving. For prompt and 
reasonable deal call 516 CH 8-7901.

SUNNYSIDE BRAUHALL
For the Finest of Banquet Halis for 
Weddings, Communions, Confirma- 
tions. If vou want the very best — 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd., 
Sunnyside. L. I.

YOUR AC 
O» CHA* 

CaU LO 3-7291

' T. V. NEED CHILDREN
An extremely rare opportunity for 
Fall T.V. Shows. Professional pre- 
paration — Dancing, Singing, Act- 
ing. — O NEILL PRODUCTIONS, 
470 West End Avew New York City

SC 4-9198

CARL W. HAGMAN
PAPER CUTTERS • 

Sold — Bought — Repaired 
59 Cliff Street, N. Y. C. 38, N. Y.

RE 2-2981

VAVOLIZZA TRAVEL SERVICE
ALL AIR & STEAMSHIP LINES 
to Europe and other countries — 
Honeymoon consultants — Assist- 
ance with Passports and Imigration 
formalities — Affidavits.

Kl 7-4141
3533 White Plains Rd., Bronx, N. Y.

(Near Gun Hill Rd.)

BROOKLYN — 2 Family Corner 
Frame $14,250; 1 Family & Store 
$8.500: opposite Brooklyn - Queens 
Expressway. Triangle Corner Lot 
approximately 83 x 35. Reasonable 
pnee. Near entrance to Main High- 
way. Call EV 3-7300.

EAST HAMPTON — BEAUTIFUL 
AIR COND. HOUSE FURNISHED 
3 YEARS YOUNG. 6 ROOMS. 2 
BATHS. GARAGE. Near Holy Tri
ni t v Parish. Call for appointment 

516 EA 4-1416

DARBININKAS

^SPORTAS
Joaeph Anarustc -

— HAVEN REALTY

Kuly* į kariuomenę
Pereitą penktadienio vakarą 

į Atletų Klubą susirinko būrys 
sportininkų bei jų bičiulių, at
sisveikinti su pašauktu į ka
riuomenę futbolininku Jonu 
Kuliu. Mūsų pirmoje futbolo 
komandoje žaidęs vidurio sau
gu, Jonas Kulys ne vien tik ge
ru žaidimu aikštėje, bet ir man
dagiu elgesiu bei maloniu bū
du buvo įsigijęs draugų ir 
už aikštės ribų. Gimęs ir au
gęs Urugvajuje, susipratusioje 
lietuvių šeimoje, atsivežė ne 
tik gerą lietuvišką būdą, bet ir 
puikią Pietų Amerikos futbo
lo mokyklą, kurios dėka ir 
Brooklyno LAK futbolo koman
da šiais metais net taikė į pir
mąją vietą. Drausmingas spor
tininkas Kulys tikrai gali bū
ti pavyzdžiu mūsų jauniesiem. 
Štai, šį sezoną jis vienas iš ne
daugelio žaidė visas pirmeny
bių rungtynes. Nepastojo jam 
kelio šaltis, purvas, lietus, šei
mos reikalai. Gailint išvykstan
čio futbolininko Kulio, palie
kančio komandoje neužtaiso
mą spragą, linkime jam ir ki
toje uniformoje geros sėkmės. 
Sėkmės ir greito pasimatymo 
mūsų futbolininkų eilėse.

Jaunimas A kl.: 100 m, 200 
m, 400 m, 1000 m; 1 mylios 
ėjimas: 70 yd. kliūtinis; į tolį, 
į aukštį, su kartimi, trišuolis; 
rutulys (12 Ibs.), diskas (High 
School), ietis (jaunių); 180 yd. 
kliūtinis; 4x 100 m estafetė.

Jauniams B kl.: 60 m, 100 
m; 60 yd. kliūtinis; į tolį, į aukš 
tį, su kartimi; rutulys (8 Ibs.), 
diskas (moterų), ietis (moterų); 
4 X 60 m ėst

Mergaitėms B kl.: 50 m, į 
tolį, į aukštį, 5tf yd. kliūtinis;
diskas beisMo sviedinukas; prisikėlime, Princesėj Turan- 
4 X 50 m estafete. J

Futbole ir lauko tenise jau
nių klasės amžius yra* nevy
resni kaip 1944 m. gimimo.

Lengvojoje atletikoje — prie
auglio 1 
ni 1948 
B klasei 
gimimo.

Dėl negausaus dalyvių skai
čiaus moterų klasėje, moterų 
ir mergaičių A klasės sujungia
mos į vieną klasę

Smulkesnės informacijos bei 
instrukcijos yra išsijntinėjamos 
klubams. Dalyvių registracija 
vykdoma per aporto klubus iki 
š.m. birželio 20 d. adresu:

A. V akselis, 112-09, 95-th Av. 
Richmond HiU 19, N.Y. (telef.
VI 6-3246)

Klubams nepriklausantieji re 
_____r___ y___________ gistruojasi bei informacijas

tafetė- 50 yd. kliūtinis (tik gauna lesiai pas rengėjus, 
merg. A kl. amžiui)

VARŽYBOS
Papildydami ankstyvesniuo

sius mūsų pranešimus, skelbia
me, kad ŠH-jų š. Amerikos lie
tuvių sportinių žaidynių — 
lengvosios atletikos, lauko te
niso ir futlbk) (soccer) Varžy
bos įvyks 1963 birželio 29-30 
NewYorke, N.Y.

Fasko pavedimu, žaidynes 
vykdo Rytų sporto apygarda ir 
NewYorko lietuvių atletų klu
bas.

VARŽYBŲ PROGRAMA
Futbolas vyrams ir jauniams 

Aki.
Lauko Tenisas — vyrų viene

tas: moterų vienetas; vyrų dve
jetas; moterų dvejetas; mišrus 
dvejetas; jaunių A kl. vienetas; 
jaunių A kl. dvejetas.

LENGV. ATLETIKA
Vyrams: 100 m, 200 m, 400 

m, 800 m, 1500 m, 3000 m; 
110 m kliūtinis; 3000 m ėjimas; 
į tolį, į aukštį, su kartimi, tri
šuolis; rutulys, diskas, ietis, kū
jis; 4X100 m estafetė; Olimpi
nė Estafetė (800 m x400 m x 
200 m x 200 m).

Moterims: 60 m, 100 m, 80 
m, kliūtinis; į tolį, į aukštį; rutu
lys, diskas, ietis; 4 X 60 m es-

kl. priklauso nevyres- 
m- gimimo, prieauglio 
— nevyresni 1948 m.

Faskas

MIRĖ JUOZAS GARŠVA
Jųnas Garšva palaidotas ■ 

birželio 4 d. šv. Jono kapinėse, 
kur ilsisi jo duktė ir žmonos 
motina. \

Palaidotai iš Angelų Karalie- ■ 
nės parapijos bažnyčios, kurią 9 
lankė nuo pat pirmos dienos, ■ 
kai atvyko į šį kraštą prieš ■-----------  -----
62 metus. ■

Laidotuvių apeigas atliko ■ 
kun. J. Aleksiūnas, parapijos ■ 
klebonas. Mišiose asistavo kun. ■ 
J. Pakalniškis ir kun. V. Pik- ■ - 
tuma.

Pamaldose dalyvavo prel. J. ■ 
Balkūnas, kun. P. Lekėšis, kun- H 
P. Bulovą, kun. A. Petrauskas ir \
ukrainietis rytų apeigų katali
kų kunigas Andruška.

Žmonių buvo pilnutėlė baž
nyčia. Ilgiausia virtinė automo
bilių lydėjo a.a. Juozą Garšvą 
į kapus. Už jo sielą užprašyta 
daugiau kaip šimtas mišių.

Visa tai rodo, kad teisingai 
kalbėjo apie velionies darbus 
kun. J. Aleksiūnas. Jis trum
pai apibūdino velionies gerą 
būdą, nuoširdų patarnavimą, 
kuklumą. Velionis yra padaręs 
daug gerų darbų, bet nenorė
jo, kad apie tai būtų kalbama 
ar rašoma. Yra padėjęs baigti 
mokslus ne tik savo giminėm, 
bet ir svetimiem. Yra daug pa
dėjęs naujakuriam į šį kraštą 
atvažiuoti ir įsikurti- Patarnau
damas mirusiojo giminėmis, 
buvo nuoširdus, kantrus ir, 
kaip žmonės sako, labai sukal
bamas. Velionis nuoširdžiai ir 

dosniai rėmė įvairius lietuviš-

kus parengimus, organizacijas, 
spaudą. Nenuostabu, kad Broo- 
klyno lietuviai būriais ėjo atsi
sveikinti su velioniu, kada jis 
buvo pašarvotas savo laidoji
mo įstaigos koplyčioje, kur bu
vo daugybė vainikų, gėlių, o 
taip pat didelė minia dalyvavo 
bažnyčioje ir lydėjo į kapus.

Gaila nuoširdaus, gero ir vei
klaus lietuvio bei labai suma
naus biznierio. V. P.

A.A. ELENA ŠEŠPLAUKIENĖ
A.A. Elena šešplaukienė 

(Račkauskaitė), dr. Alfonso 
šešplaukio-Tyrulio žmona po il
gesnės širdies ligos, mirė Broo
klyne birželio 2d., palaidota 
birželio 6 d. Chicagoje iš šv. 
Jurgio bažnyčios, šv. Kazimie
ro kapinėse. Velionė buvo kilu
si iš Putokšlių, Tauragės apsk. 
bet augo Klaipėdos krašte, kur 
tėvai, grįžę iš Amerikos, turė
jo ūkį. Mokėsi Klaipėdos gim
nazijoj, kurį laiką studijavo 
Kauno konservatorijoj. Baigusi 
Dauguviečio ir Juknevičiaus ve
damą Klaipėdos Aukuro dra
mos studiją, Klaipėdos Valst. 
Teatre ir jo gastrolių metu vai
dino įvairiuose Lietuvos mies
tuose ir Kaune Sulaužytoj prie
saikoj, Vilkaitėj, Pūsk vėjeli, 

dot ir kt. Tremtyje gyveno Vie
noje, vėliau Kemptene, Bavari
joj. Į Ameriką atvyko 1949 m. 
pas tėvus Į Chicagą. Buvo iš
tekėjusi Romoj per šv. Metus- 
Ypač pamėgusi keliauti, su vy
rų aplankė daugelį kraštų, il
gesnį laiką praleido šv. Žemėj. 
Uoliai rėmė ir palaikė vyro 
literatūrinį ir mokslinį darbą. 
Labai troško sugrįžti į laisvą 
Lietuvą. Kai Sekminėse Lietu
voje būdavo pinami vainikai, 
per šių metų Sekminių sumą 
Brooklyne, Viešpaties angelas 
išsivedė ją. Tebūnie jai lengva 
svetimoji Amerikos žemė, kur 
jos tėvai jau buvo anksčiau 
gyvenę daug metų.

PADĖKA
Mūsų neužmirštama ir myli

ma mamytė

Juzefa Stankevičienė
mirė balandžio 29, Yonkers, 
New York.

širdingai dėkojame visiems 
suteikusiems jai paskutinį pa
tarnavimą, kun. J. Gurinskui 
už atlaikytas pamaldas ir paly
dėjimą į amžino poilsio vietą, 
kun. J. Pakalniškiui už šv. Ro
žančiaus sukalbėjimą ir visiem 
apsilankiusiem koplyčioje, vi
siems palydėjusiems į kapines, 
užprašiusiems šv. mišias ir už 
prisiųstas gėles.
Vasario 16 gimnazijai mūsų 
mamytės atminčiai, kuriai jau
nimo mokslinimas visada buvo 
artimas širdžiai. Ačiū J. Bra
žinskui už atsisveikinimo žodį 
ir visiems bet kokiu būdu pa- 
gelbėjusiems šioje liūdesio va
landoje.

širdingai dėkojame dr. L. 
Plechavičiui už didelį rūpestin
gumą velionės ligos metu. Po
nioms Z. Kozakevičienei ir J- 
Brazinskienei už jų nenuilsta
mą slaugymą mūsų mamytei 
sunkiai sergant ir visiems ją 
lankiusiems ligos metu. Ačiū 
visiems.. Nvl«vdv*i Mrml

Having a Party? Or just Dining 
Out — stop in at

FRANK’S RESTAURANT
Specializing in delicious Southern 
Fried Chicken - Steaks - Seafood - 
Platters - Shrimp. Outgoing orders 
carefully prepared. Open ’til Mid- 
nite Fri. & Sat. — 235 Jersey St.. 
New Brighton, S.I., GI 7-9781.

HO WAH*S
Chinese-American Restaurant

Air Cohditioned. Chinese & Ame
rican Food prepared to please a 
King. Take-out Orders carefully 
filled —, SA 7-4126
95 Water St. Stapletoh. S. I.

or

INSURANCE - REAL ESTATE

Sacred Heart of Mary Camp for 
GIRLS 5 to 12 — Sag Harbor, L.I., 
N. Y. Season July 7 - Aug. 17 $45.00 
per week. Ali activities: svimming, 
dramatics, crafts, boating, etc. — 
Write to Camp Directresr, Sacred 
Heart of Mary Camp, Sag Harbor, 
Long Island, N. Y. SA 5-0087,

MARTIN HUGHES, Ine.
FUNERAL HOME

OFFSET PRINTING
100 8^ x 11 BLACK INK $2.95
2 DAY SERVICE FOB PLANT 

Special Consideration to 
Religious Groups 
Call AL 5-3753

BROOKLYN — 5 Large Sunny 
Rooms. window in every room. Op- 
posite Park and School, 18 minutes 
Times Sąuare — $84.00 Monthly. 

Call Sunday
■ 11 A.M. - 4 P.M. 

EV 3-7300

89-15 JAMAICA AVENUE WOOVHAVEN 21, N.
TeL VIrginia 9-3112

SPRING SPECIAL — Aluminum 
Sidings 1000 sq. ft $440.00. We ūse 
the finest materials. Ali work guar- 
anteed. We do all General Contract- 
ing. OUIN-RYAN CORP. — 579 
Howard Avenūe, Brooklyn, N. Y.

Phone EV 5-7788

Dignified Services at Moderate Cost 
PETER ODESSA, Mgr.

Private Chapels
998 Bay SL Rosebank, S. I.

GI 7-0873

LIQUOR STORE
Wįnes - Liąuors by the bottle 
case. Free prompt delivery.

Tl 2-3100
1611 A Westchester Av., Bronx, NY

ISLAND FUNERAL HOME
Serving Staten Island with dignity, 
kindness and reverence. Air condi- 
tioned. Funerals to suit your needs. 
P. D. Esposito, Director. 1707 Hylan 
Blvd., Corner Gamtson Avė., Don- 
gan Hills, S. I. — YU 7-2828

DISPLAY

H 0 L Y LIG H TNuoširdžią užuojautą

(212) GL 6-0200

SURDUKEVICIŲ ŠEIMAI
dėl jų mylimos ŽMONOS ir MAMYTES mirties reiškia

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RĖUGIOUS CANDI ĖS OF EVERv OESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav. -

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6. N. Y.
Resid. ILlinois 8-7118

Maironio mokyklos mokytojai 
ir tėvų komitetas

For your Catered Affair .. , 
The most beautiful setting ever 
conceived at the LOWEST complete 
package price imagined anyvvhere! 
Offering luxurious banąuet rooms, 
a breattaking entrance ... elegant 
lobbies — and excellent cuisine.

ARION MANSION
15 Arion Place, Brooklyn

' 1 BL from Myrtle & Broadway
* Gt 2-3140 

Office open:
11 A.M. - 4 P.M. — 7 P.M. - 10 P.M.

Išnuomojamas suaugusiems 
5 kambarių butas antrame 
aukšte, gražioje, ramioje Rich
mond Hill sekcijoje, trys blo
kai nuo BMT linijos traukinio. 
Tel.: HI 1-6040.

Parduodama krautuvė (Gro- 
cery-Delicatessen) Woodhavene. 
Seno amžiaus savininkai, norė
dami greičiau parduoti krautu
vę su šešių kambarių butų 
yra nustatę labai žemą kainą. 
Nuosavybė yra labai gražioje 
vietoje. Teirautis VI 9-3462.

C. A. VOKET- 
Vokie+aitis 

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SL 

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

LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai

9408 Jamaica Avė. 
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais Apdraudimas gyvybes, na 
mų. automobilių, baldų ir k Namų pardavimas, apdraudos 
fncome Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų inveštariv»« 

r»m n iki 9 ‘"si ■ nopir*’ 1-K ‘-n!
>1 W *1. ■> »• v . r • -I •

shNU

ų gėrimų Didžiausic aeguue:
•LS-5f> I.EFFEKlb BLVD. ttlCHMCND HILL. N 

Telefonas: VIrginia 3-3544

dlHRHI f

FUN PACKED TEEN TOURS. See 
the USA the hosteling way! Cycling 
trips to: Canadian Rockies. Tangle- 
wood, Cape Cod, Cross-country USA, 
Vermont, Western Mass., Quebeck, 
Nova Scotia, Penn. Dutch Country. 
Trips range from 1-7 weeks, from 
$60-620. Metropolitan N. Y. Council, 
A.Y.H, 14 West 8th St., New York 
11, N. Y. — ORegon 4-1510.

S & G MEAT MARKET

MICHAEL'S FUEL & 0IL C0.
Complete Heating Installation. Ge
neral Motors Delco - Heating. Li- 
censed. 1815 GATĖS AVĖ. (bet. 
Onderdonk & Seneca Avė.), Ridge- 
wood 27, N. Y. — Tel. VA 1-9235 

Plumbers Lic. No. 7843

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
----- We take all orders special price for Weddings and Parties-------  

Home-Made Bologna

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

Call U L 5-6650

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomo*

veltui — F.TJD.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

LAM’S Chineae - American Restau- 
rant famous for LAM’s Special Din- 
ner. Cocktail lounge. private dining 
room. Take-out orders carefully pre
pared. Member Dining Club, Ameri
can EScpress, Carte Blanche. 714-18 
Hicksville Rd., No. Masmpecua, L.I.

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y

Tel. VIrginia 0-1800

RIDGE BEER DISTRIBUTORS 
Offers Home Delivery on Cold Keg 
Beer — % - - ’z for VVeddings,
Parties and home ūse. Sanitary 
Coolers fumished. Case Beer and 
Soda delivered. Ice and Ice Cubes 
for ąll occasions. — SH 8-8697 — 
428 89th St., Brooklyn, N. Y.'

Original Bridal Gowns designed to 
fit your figure’s personality. Ferrie 
Lillie, Ine. de Paris, Haute-couture. 
Consultant on probiem alterations. 
Headuieces, veiling, custom m adė 
foundations; entire vvedding Party 
outfitted, bridal govns rented. 497 
Fulton Av., Hempstead. IV 6-6790, 
or IV 6-6583, by appointment only.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
Ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
Čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS • Petrauskas



DARBININIMS
NAIMIENOS^_S

DARBININKO pavasariniam 
piknike, kuris įvyks birželio 23, 
šiais metais bus ir bazaras. kū
nam gauta vertingų dovanų. 
Aukotojams dėkoja Darbinin
ko administracija ir kartu kvie
čia ir kitus prisiųsti šiam mū
sų piknikui dovanų, kurios bus 
išdalintos laimėjimo keliu pikni
ko dalyviams. Dovanas siųs
ti: Darbininko administracija, 
910 Willoughby Avė.. Broo
klyn 21, N.Y.

Lituanistikos vasariniai kur
sai artinasi. Beliko 4 savaitės, 
o susidomėjusių studentų tik 
keturi. Reikia 8, kad studijos 
galėtų įvykti. Keli šimtai stu
dentų kasmet užsiregistruoja 
prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. 
kalboms. Ar nebūtų malonu, 
kad nors minimumas susidary
tų lietuvių kalbai? Neapvilkime 
prof. A. Vasio, kuris nuoširdžiai 
rūpinasi lituanistika Fordhamo 
universitete, vieninteliame ku
riame yra geros sąlygos tokiom

Rekolekcijų į Kennebunkpor- 
to pranciškonų vienuolyną šią 
savaitę iš Brooklyno tėvų'pran
ciškonų vienuolyno, yra išvykę 
tėvas Kęstutis Butkus, vienuol- 
lyno vikaras, brolliai — Anta
nas. Pranciškus ir Karolis.

Ieškomas kambarys arba pu
sė apartamento vienam žmo
gui. gyventi kartu su kitu. 
Tinka bet kurioje miesto daly
je. Gerai būtų ir kampas rūsy
je (basemente), kur laisvalai
kiu galima būtų padirbėti auk
sakalio darbą. Kas turėtų, pra
šau paskambinti TA 7-6264 
tarp 7-9 vai. v.

Išnuomojami Richmond Hill 
rajone pirmam aukšte naujai 
išdekoruoti 2 kambariai, virtu
vė ir vonia. Skambinti: GL 6- 
3464.

Darbininko 
metinis
PIKNIKAS
ir BAZARAS
Pradžia 1 v. - Šokiai 5 v. popiet

Groja ROMO BUTRIMO orkestras

studijom vasarą. UŽ lietuvių 
kalbą duodama 4 kreditai. Be 
to, yra gerai įrengtos sporto 
aikštės ir plaukymo baseinas. 
Patogus ‘ laikas dirbantiesiems, 
nes paskaitos vyks vakarais 
nuo 5:30-8:30 v. Dar nevėlu užsi 
registruoti iki liepos 2 dieną 
Mokslas prasideda liepos 3. Pa
rodykime susidomėjimą ir įver
tinkime besirūpinančio profeso
riaus ir instituto vicedirekto
riaus pastangas, išlaikyti lie
tuvių kalbą šiame universitete.

Dėl katalogo ir informacijų 
kreiptis: Prof. A- Vasys, Ford- 
ham University, New York 58. 
Box AA, N.Y.* (Tel. Code 212 
FO 7-5400, Ext. 218).

Leonardas Valiukas, Rezoliu
cijoms Remti Komiteto pirmi
ninkas, praėjusį savaitgalį lan
kėsi New Yorke, dalyvavo Atei
tininkų Federacijos konferenci
joje, turėjo pasikalbėjimų su 
visuomenininkais- Taip pat jis 
apsilankė Darbininko redakci
joje. Birželio 10 jis lankėsi Phi- 
ladelphijoje, birželio 11 — Bos
tone, birželio 12,13 Washing- 
tone. birželio 14- Clevelande, 
birželio 15 ir 16 Chicagoje. Vi
sose vietovėse jis sukviečia vi
suomenininkų pasitarimus re
zoliucijų reikalu.

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas rūsyje. Gerai įrengtas, 
su baldais, šiltu ir šaltu van
deniu, virtuve. Kreiptis telefo
nu AP 7-5377.

Bernardas Žukauskas, vienas 
iš pirmųjų ateitininkų veikėjų 
atvykęs iš Chicagos su žmona 
Monika į Ateitininkų Konferen
ciją. aplankė Darbininko redak- 
ciją-

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis* investuoti savo pinigus 
kreipiasi į diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y., telefo
nas TA 7-9518

DARBININKAS

OPERETĖS CHORO KONCERTAS
Gegužės 25 Apreiškimo pa- ištrauka iš čardašo — J. Hu- 

rapijos salėje buvo metinis bay.
Operetės choro koncertas, ku
rio programą sudarė paties cho- Toronto, padainavo: Ne margi 

sakalėliai — j Taiiat-Kelpšos, 
Lopšinė — St. Šimkaus, Balti
ja — J. Bertulio, Forelė — F. 
Schuberto, Arija iš op. Don 
Giovanni — W. Mozarto.

Koncertas praėjo sklandžiai, 
pakilioje nuotaikoje. Vėliau bu
vo vaišės prie staliukų ir šokiai- 
Grojo R. Butrimo orkestras, 
žmonių buvo pilna salė, (p.)

da- 
kur

My-

ro dainos, solistė Janina Lius- 
tikaitė, smuikininkė Brigita 
Pumpolytė Akom ponavo:- Vy
tautas Strolia — chorui, Aldo
na Kepalaitė -chorui, solistei ir 
smuikininkei.

Operetės choras yra vienas iš 
seniausių lietuvių chorų Ameri
koje, yra pastatęs daug opere
čių, rengęs koncertų, dalyvavęs 
įvairiuose minėjimuose. Ir 
bar choras dainuoja visur, 
tik jį kviečia.

Vadovaujamas dirigento 
kolo Cibo, choras pasirodė 
kaip drausmingas vienetas, sky
ręs daug laiko lietuviškai dai
nai. Choras padainavo; Oi, bro
liai, broliai — St. Navicko, 
Per šilelį jojau — J. Strolios, 
Paukštužėli, skrajūnėli — St. 
Šimkaus, Pavasario daina — J. 
Siniaus, Pasveikinimą iš Pilėnų 
operos, muz. V. Klovo, 0. Ne
mune — Br. Budriūno, Žem
čiūgų šalis — J. Gaidelio, Su 
daina į tėvynę su soliste J. Liūs 
tikaite) — J. Bertulio. Choro 
moterys pirmoje dalyje vilkė
jo tautinius drabužius, antroje 
— melsvas, specialiai šiam kon
certui pasiūtas suknias-

Jauna ir grakšti smuikinin
kė Brigita Pumpolytė, iš Phi- 
ladelphijos, pagrojo ispanų sim
foniją — Ed. Lalo, Sapnai — 
Schumano, Gitara — J. Donath,

Karių šeimų moterų Birutės 
draugijos New Yorko skyriaus 
steigiamasis susirinkimas įvyko 
gegužės 29 Lietuvių Atletų 
Klube. Išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. L. 
Sperauskienė, vicepirm. T. šle- 
petienė, ižd. K klimavičienė, 
sekr. K Klivečkienė, kultūros 
reikalam — E. Purelienė ir M- 
Bulvičienė. Į kontrolės komisi
ją išrinkta P. Virbickienė, Vil- 
kutaitienė ir Butkuvienė. Susi
rinkusias sveikino šiltais žo
džiais New. Yorko lietuvių ve
teranų Ramovės pirm. pulk. 
J. Šlepetys.

JAMAICA POLISH NATIONAL HOME

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

birželio 23, sekmadienį

PROGRAMOJE: jaunučių talentai, šokių varžy
bos. Spaudos rėmėjams skiriamos dovanos. 
Didelės bazaro dovanos, spaudos kioskas 
ir kiti įvairumai.

VISUS KVIEČIA DARBININKO LEIDĖJAI 
Į PIRMĄJĄ PAVASARIO GEGUŽINĘ!

SolistėJanina Liustilcaitė, iš

Juozas Sodaitis New Yorko 
miesto susisiekimo. tarnybos 
meno draugijos 6 metinėje pa
rodoje už aliejinę tapybą gavo 
II premiją ir “honorable men- 
tion”. Parodoje buvo išstatęs 
6 paveikslus, iš jų 4 pardavė.

Maspetho moterų klubas 
rengia išvažiavimą autobusu į 
Kruckers, Pomana, N.Y., birže
lio 22, šeštadienį. Išvažiuoja 
8:30 vai. ryto nuo Maspetho pi
liečių klubo salės 69-63 Grand 
Avė- Klubo moterų susirinki
mas šaukiamas trečiadienį, bir
želio 12. Vasaros metu susirinki 
mų nebus. Informacijų reikalu 
kreiptis Į Helen Venis telef.: 
VI 6-7433.

Filisterių Skautų S-gos nau
jai išrinktą centro valdybą su
daro dr. St. Matas, A. Gelažiū- 
tė, V. Kamantas, dr. M. Vitė- 
nas ir A. šenbergas. Visi iš Cle- 
velando.

Romas Kezys gegužės 31 - 
birželio 2 buvo išvykęs į Chi- 
cagą, kur dalyvavo Filisterių 
Skautų S-gos suvažiavime. Ten 
buvo išrinktas suvažiavimo pir
mininku.

Skautiškų vaizdų albumas 
jau baigiamas ruošti spaudai. 
Nuotraukas atrenka ir tvarkė 
V. Valaitis ir G. Penikas- Teks
tą ruošia dr. H. Lukaševičius. 
Už albumą gautas pelnas bus 
skiriamas liettftflG' skautų repre
zentacijai tarptautiniuose sąs
krydžiuose.

Kan. Antanas Steponaitis iš 
Los Angeles, pereitą savaitę bu
vo atvykęs į Nfe\v Yorką, ap
lankyti savo brolio, kuris gy
dama Į tėvynę (su sol. J- Lius- 
vena Woodhaven, N.Y. Kan. A. 
Steponaitis svečio teisėmis gyve
na lietuvių šv. Kazimiero parap. 
klebonijoje, Los Angeles, Ca- 
lif., kur klebonauja kun. J. Ku
čingis. Pereitais metais kan. A. 
Steponaitis yra išleidęs savo 
prisiminimų knygą: Tėvynėje ir 
pasauly”.

Ekskursija į Niagarą Falls, 
Ont, Kanadą, išvyksta birže
lio 15 šeštadienį, po 6:30 vai. 
mišių tėvų pranciškonų koply
čioje, 680 Buschwick Avė., Bro 
klyn, 21, N.Y- Ekskursija Į 
Brooklyną gris birželio 16 sek
madienį, 11 vai. vakare. Visi 
ekskursijos dalyviai prašomi pa
siimti pilietybės dokumentus, 
kad nesusidarytu sunkumų į- 
važiuoti į Kanadą.

Autobuse yra dar dvi vietos 
laisvos, jei kas norėtų prisi
dėti prašom kreiptis GL 5-72 
81, vakare GL 57068

VIRMAUSKIS kalba šv. Petro parapijos vakarienės metu.PREL. PR.

SV. PETRO parapijos choras su savo dirigentu komp. J. Kačinsku. Nuo
traukos P. Plikšnio.

ROM
MOTOS—

aąa 
■ BS

Parapijos vakarienė buvo lie
tuvių piliečių klubo salėse. Abi 
salės buvo pilnos žmonių. Pro
gramoje kalbėjo klebonas prel. 
Pr. Virmauskis. Visiems padė
kojo, kad tokiu uolumu remia 
savo parapiją. .Parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Jero
nimo Kačinsko, padainavo 6 
dainas. Onos Ivaškienės mažie
ji šokėjai pašoko porą šokių. 
Birutė Adomavičiūtė ir Laima
Baltrušytė deklamavo. Links- žės 15) 78 m. Velionis gyve

no 229 Gold Str. Palaidotas 
Staughtono parapijos kapinėse- 

Jurgis Kudrevičius (gegužės 
17) 49 m. Velionis gyveno 
307 Bolton St. Nuliūdime pa
liko tėvą, seserį ir brolį. Palai
dotas miesto kapinėse tarp ki
tų veteranų su kariška pagar
ba.

Juzė Smith (gegužės 18) 70 
m. Velionė gyveno 178 Bovven 
St. Nuliūdime paliko dukterį ir 
du sūnus. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

mą žodį tarė kun. Antanas Sa
baliauskas, salezietis-

Mykolas Venys, sulaukė 85 
metų. Birželio 12 su savo vai
kaičiu Bostono kolegijos stu
dentu Mykolu Casper, lėktuvu 
išskrenda vasaros atostogoms į 
Europą- Ekskursantai aplankys 
Berlyną, kur nori pamatyti ko
munistų pastatytą gėdos sieną. 
Iš Berlyno keliaus Vakarų Vo
kietijon, kur Mykolas Venys no
ri aplankyti savo brolio sūnų 
Juozą Venį, šiuo laiku gyve
nantį Hauptstuhlio mieste prie 
Koelno. Ten pasisvečiavę lan
kys Šveicariją, Prancūziją ir 
Angliją.

BOSTONO HtaamstHcos mokyklos šeštosios klases mokiniai su mokyt. Iz. 
Giedraičiu, baigiant mokslo metus.

Malonūs Vasarotojai,
i pranešame, kad

OSTERVIHE MANOR, Ine.
We$f Bay Road, OsterviHe, Cape Cod, Mass. 

atidaroma birželio 24 d.
Savininkas J. Kapočius: 25 Barrington Rd.. Dorehester 24. ^fass. 

Tel. 282-2759
Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą pas mus atostogavo, tas lieka 
nuolatiniu Mano vasarotoju.
Maloniai prašome kambarių užsakymus siųsti kaip gali
ma anksčiau, kad galėtume patenkinti visų pageidavimus. 
Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pasiruošę Jus malo
niai priimti. J. Kapočius

Parapinę Šv. Petro mokyklą 
šiemet baigė 52 mokiniai. Gra- 
duantam pažymėjimai įteikti 
prel. Pr. Virmauskio per jų pa
maldas birželio 7. Mokyklos 
mokslo metai užbaigti birželio 
10 mišiomis. Birželio 11 mo
kykla iškylavo Canoby Lake, 
N;H.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Morta Lužaitienė (gegužės 2) 
89 m. Velionė gyveno 930 E. 
4th St. Nuliūdime' paliko vy
ra ir sūnų. Palaidota N. Kalva
rijos kapinėse.

Kazimieras Gradeckas (gegu-

Audronės vilai Cape Cod rei
kalinga moteris dirbti virtuvė
je. Geros sąlygos. Kreiptis: Ma
rija Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston 24, Mass.

1963 m., birželio 11 d./Nr. 42-

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

WILLIAM 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-Baisainuuiojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BKOOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Malthevv P. Baltas
F U N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager 
& Notary Public 

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Jalinskas 

laidotuvių direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE WOLINHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
Funera] Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL 
Funcral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165 į

VAITKUS
F (N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
oridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
oačios ir j kitus miestus.
Reikale tauktte- Tel TR 6-6*34

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUMERALHOME
546 East Broadway
So. Boston. M ass.

Priešais miesto teismo rūmus 
o

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai 18- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funcral Director

Telefonas: 268-5185


