
Tik pažiūrėkit į mane-generolą žydą
Chruščiovo generolai lydai (3)Ir dar vienas “vilnįetįs”, Da- 

vid Drogumki, baigęs Vilniaus 
“Chederio” mokyklą, karo me
tu vadovavo tankų brigadai, ku
ri 1945 sausio mėn. paėmė žy
dų naikinimo lagerį Ausschwit- ___ ____
ze. Paskui pakeltas į generolus 
paskutinėse kautynėse dėl Ber- 
lyno, po karo — rusų korpuso 
vadas Rytprūsiuose.

Dragunski ir Kreyzer esą 
vieninteliai žydai generolai, ku
rte išliko sovietinėje karo tar
nyboje. Tačiau Dragunski ski
riasi nuo Kreyzerio tuo, kad 
jis esąs “fanatiškas komunis
tas”. Stalino laikais buvo jau 
atsargoje, bet Chruščiovas jį 
vėl paskyrė karinės apygardos 
viršininku Armėnijoje prie Tur
kijos sienos.

Kai žydę organizacijos Vaka
ruose ima šaukti apie žydę per
sekiojimus Sovietuose, Chruš
čiovas pasiunčia į Vakarus sa
vo Dragunski, kad patvirtintu, 
jog visos kalbos apie žydę per
sekiojimą Sovietuose esą melai. 
‘‘Tik pažiūrėkit į mane—gene
rolą žydą”. 0 kalbantiem apie 
žydų emigravimą iš Rusijos į 
Izraelį, jis aiškina, kad žydai 
iš Rusijos nenori emigruoti. 
O kam jie turėtų būti bedar
biai Ben Guriono valstybėje, 
pavergtoje Wall Streeto. jei jie 
gali būti generolai kaip aš”.

Jewish Digest sako, kad net 
mongolų laukinės gentys nuo 
arktinės šiaurės yra minimos so 
vietų oficialioje karo istorijoje. 
Bet neminimi žydai, nors skai
čium savo karių, dalyvavusių 
kare, jie yra trečioje vietoj 
(po rusų ir ukrainiečių). “Žydai 
paprasčiausiu būdu neegzistuo
ja, neegzistavo ir nedalyvavo 
kovose prieš nacizmą ir Vokie
tiją".

Žydai virsta rusais dar ir ki
tu būdu — ne tik generolai, bet
ir rašytojai. Digest sumini ro
manistus Valentiną Katajevą ir 
Emilį Kazakevičių. Abudu yra 
žydai- Katajevo žmona ir vai
kai nužudyti nacių. Bet Kata
jevo romanų veikėjai yra ru
sai. ukrainiečiai, totoriai ir net 
laukinės Komi gentys, ir tik 
ne žydai. Kazakevičius laimėjo 
Stalino premiją už veikalą “Pa

vasaris prie Oderio”, kuriame 
vaizduojamos kovos dėl Berly
no. Veikale Kazakevičius mini 

mongolus, 
buriatus, samojedus, bet nė vie
no žydo — lyg jie nebūtų da
lyvavę kovose. "Kad įtitoHctę 
ir kad būtę tikri dėl savo as-

rašytojai žydai prisiima grynai 
rusiškas pavardes ir namini 
žydę savo romanuose ar įžy
miu karo žmonip atsiminimuo-

Jewish Digest medžiaga, ku
rios čia keli faktai buvo pri
minti, iškėlė žydų likime du 
ypatingai aštrius bruožus. Vie
nas ir pagrindinis — tai žydę
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— Afrikos 32 valstybės vėl 
spaudžia Saugumo Tarybą, kad 
suspenduotų Pietų Afrikos bu
vimą J. Tautoje, kol ji prakti
kuojanti baltojo žmogaus pir
menybes.

ATEISTINIS KRIKŠTAS, SUTVIRTINIMAS, LAIDOTUVĖS

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
APIE DIVIDENDUS

"T metams
Normalūs dividendų išmokėji
mai 3\r'r plūs pinigams 
padėtiems sekantiems ketu
riems metų ketvirčiams be 
pertraukos.

Apskaičiuojami metų 

KETVIRČIAIS 
nuo padėjimo dienos

t7 \n ivk*
įZ \ifsL—J **

mis ua,2?yvYBts ***' M
1 3gaubte g

■t :iw
.„z iSSį

THE

KINGS 
COUNTY 
SAVINGS BANK 

1MO

A Mvtvol tonk ", .. wher« your money 
work> only for YOUI" 

Cential Office 539 Eottern Parkway 
**oo#wvy Office: 135 Brood woy 

Srooklyn, N. T.

•nd Jvrvtolsm Av»nv»

Hpoiifi Intvnd by

R. Nixonas Įspėjo dėl Chruš
čiovo: Chruščiovas viena ran
ka kelia tostą už atominio 
draudimo sutartį, kita ranka 
traukia subversijos siūlą vaka
ru Europoje ir lotynų Ameri
koje. Ta pati Chruščiovo takti
ka vartojama ir dėl religijos: 
viena ranka siunčia sveikini
mus popiežiui, kita ranka per
sekioja tikinčiuosius ir naiki
na tikėjimą savo valdomuose 
kraštuose. Kokiais būdais tai 
daryta Lietuvoje pereitais me
tais. informacijas iš sovietinės 
spaudos surinko Vytautas Vai
tiekūnas Į Laisvę Nr. 32.

PRIEMONĖS KOVAI PRIEŠ 
RELIGIJĄ

"Kova prieš religinę ideolo
giją būtina sustiprinti" — to* 
kia buvo Komunisto redakcijos 
1962 balandžio m. suorganizuo
to ateizmo klausimais pasitari
mo vedamoji mintis. Pasitari
mas pageidavo daugiau ateisti
nės literatūros, skatino vei
kiau išleisti ‘mokslinio ateizmo 
pagrindų’ vadovėlį ir ‘naujų ta
rybinių tradicijų ugdymą’. Pa- j 
sitarimas papeikė gydytojus, 
kad ‘silpnai dalyvauja ateizmo 
propagandoje’, ir pabrėžė rei
kalą ‘ruošti žemesnę kovingų 
ateistų grandį’, atseit, ateizmo 
propagandistus įmonėse, kol
chozuose, mokyklose.”

' Mano kelias į ateizmą" — i 
toks skyrius pasirodė Tiesoje. 
Tai darbininkų, tarnautojų, kol- 
chozininkų ‘išpažintys’, kodėl 
nebetiki į Dievą ‘Štai 1957 m. I 
spalio 4 d. pirmasis dirbtinis 
palydovas... Sis įvykis priver
tė mane galutinai apsispręsti’ 
(Tiesa 1962.1.27). Panašūs ir ki
ti pasisakymai. Vienas metęs 
tikėti, nes klebonas už tėvo 
laidotuves brangiai paėmęs. Ki
tas ateizmą pasirinkęs, nes vys
kupas jo skundo neišklausęs. 
Trečią draugas išvedęs iš ‘tikė
jimo tamsybių’. Dar kitas ‘tie-
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tam

nyboje, kultūroj* m tik praot-

Ar šis žydų atsidėjimas so
vietinei valstybei nėra tiesio
ginė priežastis kitiem ženk
lam, kuriuos Digest pastebėjo 
Rusijos žydų likime. Būtent:

Ar žydai, aukodami save so
vietiniam gyvenimui, virsdami 
rusais, džiaugdamiesi įėję i pla
tų sovietinį, o faktiškai rusiš
ką gyvenimą, ir norėdami bū
ti jo prieky, ne patys atsisako 
nuo savo žydiško vardo, veido 
ir kultūros ir naikina žydišku
mą? Ar ne tas pats darytųsi 
su lietuviais, kuriem lemta jei-

ti panašiu būdu į sovietinę ru
sų kultūrą?

Ar iie čia yra te _ 
populiariam pagal tradiciją ru
suose antisemitMBhui, kuris jau
to neapykantą, kiti rusam ima 
vadovauti nerašai?

Ar ne čia yra pagrindas, kad 
Chruščiovas ir kiti naudojasi 
žydų indėliu ir toliau, bet norė
dami populiarumo masėse, už
dengia žydišką veidą ir deda 
jam rusišką kaukę, į rusų nuo
pelnus priskirdami, kas žydų 
gero padaryta, ir į žydų nusi
kaltimų aruodą sudedami tai, 
kas žydų ir nežydų pikto pada
ryta? Tuo valdžia suranda at
pirkimo ožius ir patenkina ma
sės neapykantą.

Ar pagaliau ne čia yra pa
grindas, kad vidaus gyvenime 
nutylėdami žydų indėli, užsie-

SPAUDA

są suradęs’ ateistinėse knygose 
(Tiesa 1962.5.13, 22, 29; 6.3 ir 
iš

vadinamų profsąjungų tary
ba ir Tiesa paskelbė konkursą 
vienaveiksmei ateistinei pje
sei parašyti ir paskyrė 6 premi
jas: 1-500 rb. 2 po 300, 3 po 
200 rublių (Pergalė 1962 Nr. 
12 p. 176).

1962 pradžioj pasirodė ateis
tinis filmas Kryžiaus šešėlyje. 
Figūruoja Adenaueris, popie
žius 
etc.
čios 
čia 
riaus šūkiu ‘Atsistokite ir pa
likite tas šalčiu dvelkiančias 
sienas’ (Komjaunimo Tiesa 
1962.2.9).

da'. ‘Trumpais sceniniais vaiz
deliais, šmaikščiais kupletais, 
čia pat scenoje gimstančiais 
piešiniais ... poetų eilėraščiais 
agitbrigados nariai nuplėšia re
akcinės dvasininkijos kaukę’ 
(Tiesa 1962.428).

1962 pabaigoje Kauno istori
nis muziejus surengė antireli
ginę parodą šūkiu ‘Tiesa apie 
religiją’ su skyriais: reakcin
gos religinės sektos, Dievo tar
nų moralė, naujos tradicijos, 
komunistinė moralė, kosmo nu
galėjimas, šviesa nugali (Perga
lė 1962 Nr. 12. p. 176).

‘Ministrų Tarybos’ nutarimu, 
Vilniuje šv. Kazimiero bažny
čioje įsteigtas ateistinis muzie
jus, kurio direktorium paskir
tas ekskunigas S. Markoms. Tai 
pirmas toks muziejus Baltijos 
‘respublikose’. Jis organizuos 
kilnojamas ateizmo parodas, 

Dažna antireliginės kovos padės vietose organizuoti ateis-

Jonas XXIH, Wallstreetas 
Filmas prasideda ‘bažny- 
skliautais ir besimeldžian- 
minia’, o baigiasi dikto- Skaitant apie tas komunistų 

pastangas ir priemones kovai 
prieš tikėjimą, nejučiom kyla 
palyginimo klausimas: ar lais
vajame pasauly parodoma tie
kos pastangų kovai už tikėji- 

priemonė — 'meninė agitbriga- tų namus, etc. Rajonų centruo- mą?
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ninei visuomenei, ypač laisvų
jų kraštų žydam, sovietinė val
džia stengiasi parodyti, jog žy
dai ir dabar yra Sovietu atsa
kingose vadovaujamose pozi
cijose; kad Sovietai žydus gel
bėjo ir kad žydus naikina ir pėr 
sekioja naciai, imperialistai ir 
tt.

Tie klausimai sukyla, skai
tant tą įdomią Jewish Digest 
paskelbtą medžiagą, kurią au
torius laiko paminklu Sovietuo
se persekiojamiem žydam.

se organizuojami 'ateistu kam
bariai', atseit, maži ateizmo 
muziejėliai, kuriuose telkiama 
vietinė antireliginės propagan
dos medžiaga. Pvz. Raseinių- 
‘ateistinis kambarys’ turi 4 sky
rius: Šiluva, domininkonai Ra
seiniuose, tikrasis bažnyčios 
veidas, religijos absurdišku
mas (Tiesa 1962.2.8 ir 4.15; 
Komjaunimo Tiesa 19621.9).”

PRIEMONĖS KOMUNISTINEI 
RELIGIJAI ĮDIEGTI:

Religija yra įėjusi į žmonių 
kasdieninio gyvenimo papro
čius. tradicijas. Dėl to komu
nizmas stengiasi religines tra
dicijas pakeisti komunistinėm, 
ateistinėm. Būtent:-

"Ateistinis 'krikštas' vadina
si vardynos. Vardynų apeigos 
vyksta apylinkės vykdomojo ko
miteto raštinėje. Atgabenamas 
naujagimis, ir vykdomojo ko
miteto pirmininkas išdrožia tė
vams ‘pamokslą’, kad jį išaugin
tų geru komunistu. Ta proga - 
naujagimiui prisegamas raudo- - 
nas kaspinas, ir tėvams įteikia- ; 
ma kokia dovanėlė, matyt, kad ; 
kitus vardynų apeigoms pa- : 
trauktų.

Ateistinis sutvirtinimas į- ‘ 
vyksta įteikiant pasą. Nuo 16 S 
metų amžiaus kiekvienas gy- ; 
ventojas turi turėti sovietinį ; 
pasą. Pirmasis pasas įteikiamas : 
16 metų jaunimui sukvietus ! 
grupę paso gavėjų, dalyvaujant » 
partijos ir valdžioj dignitoriam, 
kurie -pasą-gaunančia^ pribati- 
gina būti gerais komunistais ir 
sovietiniais patriotais.

Ateistinės jungtuvės organi
zuojamos paprastai kas antras 
sekmadienis rajono centre, kur 
yra civilinių jungtuvių biuras. 
Jaunavedžiai paprastai ren
kasi į rajono ‘kultūros na
mus’. Ten pasirašo jungtuvių 
aktą, partijos ar administraci
jos pareigūnas pasveikina, į- 
teikia gėlių, orkestras groja 
maršą, ir jaunavedžiai išeidami 
perkerpa kaspiną kaip įžengi
mo į naują gyvenimą simbolį.

Ateistinės laidotuvės vietoj 
religinių insignijų vartoja par
tijos vėliavas ir vietoj religi
nių apeigų partijos, administra
cijos pareigūnas sako ‘pamoks
lą’ apie mirusįjį (Komjaunimo 
Tiesa 1962.48; Valstiečių Lai
kraštis 1962.6.1)”.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip Mt sutvarko prtunoginea Uf fatnifo keliones į 
visus Sovietų Sąjungs valdomų* neitus. Iftfe MrūpUMiMa vizas, 
sUtVkrkome Įezervėtii**’ir kL flfeuikesntoms ttmkmacMhtna raly- 
Idte/skamMlUtite datagiiuisia patytŪMam kelionių biurui | R. Europ*

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel Otode 5-7-1

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurių 
SSSR dalį.......................................... Ucensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI —- PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ——

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkim* medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rąžykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------  AL 4-5456 I
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street_______ CH 3-2583 M
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue_______ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue  Dl 5-8806
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_______ __  CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue -------- — Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue_______ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street_______ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road _____  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue----------------VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W. __  GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo#. Campau .....  TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 230 Franklin Av., Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfielo Avė. ___  ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ______  Rl 3-0440
• YONKERS. N. Y. — 235 Nepperhan Avė., .................. GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street_____________ FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue_______ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė._________ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street  MU 4-4619
• PASSAIC. N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E- Careon Street ___ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street____________PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Milibury Street  8W 8-2868 |

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST^ N. Y. C. TeL GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienj.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižą vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — ©R 5-4525 

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

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

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. 
Atsineškite Ž| skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod — OeterviHe. Mas*., kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Bcach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE’’
87 East Bey Rd., Ostervllle, Čepe Cod, Mass. 

Tel. 428-8425
TStalginga rita, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas- • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 nūn. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos {atilsiui ir žai
dimams • (Teras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 O.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. - Iš anksto kreiptis: 

ED JANSONAS
I5 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Telef. 28B-5999

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas, 87 East Bay Rd„ Ostervllle, Cape Cod, Mas*.
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Lietuvos vyčitj savaitė
Lietuvos vyčiai, suvažiavę Į 

Bostoną, šią savaitę mini savo 
organizacijos 50 metų sukak
tį. Pusė šimtmečio yra jau ne
maža sukaktis. Tai vienos kar
tos amžius. Iš vyčių veikėjų, 
kurie anuomet turėjo virš 20 
metų, gyvųjų tarpe yra likę ne
daug ilgaamžių: prel. Pr. Vir- 
mauskis (g. 1884), muz. A. 
Aleksis, vyčių himno meliodi- 
jos autorius (1886). Jonas J. 
Romanas (1894), dr. A. M. Rač- 
kus (1893), Leonardas šimutis 
(1892), Ig. Sakalas (1892), Ma
tas Zujus (1892), dr. J. J. Biels
kis (1891), prel. Ig. Albavičius 
(1890) ir dar vienas antras. 
Rastume dar keletą buvusių 
mergaičių veikėjų. Sukakti mi
ni vėliau į organizaciją įstoju
sieji arba pirmųjų vyčių vaikai 
ir vaikaičiai. Tačiau ir trečioje 
kartoje vyčių lietuviška dvasia 
tėra išlikusi tvirta, nors dau
guma lietuviškai nebekalba.

visuomenėje Amerikoje, kol 
ryškiau išsiskyrė komunistinis 
gaivalas. Vyčiai buvo užsimoję 
steigti legijoną Lietuvai ginti, 
uoliai rinko aukas, parašus, va
rė propagandą, Lietuvos ka
riuomenės vadui pagerbti nu
pirko kalaviją, užmezgė tamp
rius ryšius su Lietuvos patrio
tiniu jaunimu — pavasarinin
kais ir ateitininkais, šiandien 
je taip pat uoliai laiškas, au
koms ir straipsniais remia Lie
tuvos išlaisvinimo akciją.

Katalikiškoji akcija buvo ir 
liko antrasis Lietuvos vyčių sie
kinys. Ypač ji buvo reikšmin
ga pirmaisiais organizacijos gy
vavimo metais. Amerikon at
vykęs Lietuvos kaimo jaunimas 
buvo gundomas šio krašto dide
lės laisvės ir ateizmu užsikrė
tusių draugų atleisti doros ir ti
kėjimo saitus. Lietuvos vyčiai 
yra išsaugoję daug jaunimo 
nuo šunkelių gyvenime. Vyčiai

Lietuvių Bendruomenes parlamentas vieną pilnaties svarstomą klau-
• jį simą svarsto atitinkama komi-

Liepos 6-7 Chicagoj vykusi Artėjant LB Tarybos rinkimams
JV LB m Taryblos 3-oji sesi- J •
ja, be kitų klausimų, svarstė ir 
J V LB naujos (IV) tarybos rin
kimų klausimą ir padarė vie
ną esminį pakeitimą — panai
kino balsavimo tonrą, Seniau 
balsuotojas turėjo prieš balsa
vimą ar balsavimo metu susi
mokėti bent už metus tautinį 
solidarumą. Ateinantieji rinki
mai jau bus tikrai laisvi ir vi
suotiniai. Kažkodėl tik šis svar
bus tarybos nutarimas praleis
tas spaudoj, nors jis žinotinas 
kiekvienam tarybos rinkėjui.

Tačiau vieną praėjusių tary
bos rinkimų anomaliją taryba 
paliko ir būsimiems rinkimams. 
Būtent, rinkiminei apygardai 
tenkančių mandatų skaičių ne 
iš anksto nustato, o pagal tai, 
kiek bus apygardoj balsuotojų. 
Tuo būdu rinkiminės apygar
dos skatinamos lenktyniauti 
kuo daugiau balsuotojų turėt, 
kad daugiau mandatų gautų.

Motyvas gundantis, bet lau
žąs bendrus rinkimų principus. 
Renkant apygardomis, rinki
minės apygardos mandatai ir 
kandidatai yra tarpusavio pri
klausomybėje. nes tik iš anks
to žinant, kiek apygardai ten
ka mandatų, bus žinoma ir 
kiek galima statyt toj apygar
doj kandidatų ir už kiek kan
didatų galima balsuoti.

Jei New Yorko rinkiminė 
apygarda turi 8 mandatus, o 
Chicagos — 12, tai rinkėjams 
aišku, kad New Yorko rinkimi

nėj apygardoj jie gali vienu są
rašu statyt 8 kandidatus ir bal
suot ne daugiau kaip už 8, o 
Chicagos apygardoj — 12 ir už 
12. Šie skaičiai yra svarbūs ir 
ta prasme, kad juo didesnis 
kurios apygardos skaičius, juo 
platesnės galimybės ir daugiau 
balsuotojų patraukti.

Mandatus darydama priklau
somus nuo balsavusių skaičiaus, 
o ne nuo apygardos, nors tik 
ir apytikrio lietuvių skaičiaus, 
taryba implikuoja, kad ji at
stovauja tik tiems balsavu
siems, o ne visiems lietuviams. 
Kaip žinome, visuose rinki
muose mandatai skirstomi pa
gal visų gyventojų skaičių, o ne 
pagal tuos, kurie gali balsuoti. 
Tada, nepaisant, kiek būt bal
suotojų, mandatas atstovauja 
visiems gyventojams. Kaip jis 
atstovaus visiems apygardos lie
tuviams, kai jo rinkimų pag
rinde yra ne tie lietuviai, o tik 
ji balsavusieji?

Mano supratimu, tarybos pri
imta taisyklė rinkiminių apy
gardų mandatus skirstyt pagal 
balsavusių skaičių prieštarau
ja LB visuotinumui, todėl yra 
nekonstitucinė, ir LB Garbės 
Teismas ją turėtų panaikinti. 
LB rinkimuose nepaisymas 
bendrų principų nėra geras da- 
lygas. nors tuo ir magėtų dau
giau balsuotojų patraukti.

Taryba balsų dauguma nu
tarė, kad JAV LB mėnuo yra 
rugsėjis, o JAV LB Diena —1- 
sis ar 2-sis rugsėjo sekmadie
nis, priklausomai nuo rugsėjo 
8. Tarybos mažuma JAV LB 
mėnesiu siūlė birželį, o LB die
na — Lietuvių Chartos dieną: 
birželio 14. Lietuvių Chartą 
skelbiant, įvedamasis žodis be 
kita ko sako:

"1941 m. birželio 14 d. masi
nėmis deportacijomis Sovietu 
Sąjunga pradėjo Lietuviu Tau
tos beatodairinį naikinimą. To
ji diena yra nuolat gyva kiek
vieno lietuvio sąmonėje, kaip 
skausmo ir susikaupimo diena. 
Šiandien,... birželio 14-j i i- 
gauna naujos prasmės. Ji tam
pa Lietuvių Tautos išsilaikymo 
ir išsilaisvinimo kovų ir sieki
mų didžiosios vilties paskelbi
mo diena."

Taip galvojo Lietuvių Char
tos autoriai. Jie galvojo Lie
tuvių Charta ir PLB organiza
cija suteikti birželiui lietuvybės 
gajumo prasmę. Tai būtų JAV 
LB mėnesiui ir dienai idėjinis 
pagrindas.

Praktiškas pagrindas—moks
lo metų baigimas, mokyklinės 
šventės ir jaunimo pakili nuo
taika.

Birželiui konkurentas, atro
dė. dar galėtų būti gegužis — 
motinos mėnuo, katalikams —

ir šv. Marijos mėnuo. Kadangi 
išeivijos ir bendruomenės lie
tuvybė pirmiausia remiasi mo
tinos lietuvybe, visai prasmin
ga būtų Motinos mėnuo ir Mo
tinos diena sykiu padaryti ir 
LB mėnesiu ir LB diena-

Kadangi JSV LB mėnuo ir 
diena jau nustatyti, PLB Sei
mas, parinkdamas PLB mėne
sį ir dieną, turėtų apdairiau at- 
sižvelgt jų idėjinio turinio.

LB parlamento paveikumas
Gal dėl to, kad esu tame par

lamente naujokas, jo veikimas 
man neatrodo paveikus. Mano 
supratimu, paveikumą mažina 
išjungimas keletos žmonių į 
nutarimų komisiją ir mandatų 
komisiją. Argi LB tarybos pre
zidiumas ir be mandatų komi
sijos negali žinoti, kas sudaro 
tarybą, ir jos sąrašą pateikt da
lyviams, kad kiekvienas ties 
sava pavarde pasirašytų. O vie
toj nutarimų komisijos, ar ne- 
tikslingiau būtų, kad su reika
lingais projektais ateitų tie LB 
organai, kurie randa tokį ar ki
tokį nutarimą reikalingą. Kai iš 
20 posėdžio dalyvių 5 yra iš
jungti nutarimams redaguoti ir 
negali dalyvauti pačiuose klau
simų svarstymuose, padėtis nė
ra tinkama.

sija, bet svarsto tuo metu, kai 
pilnatis neposėdžiauja. Todėl, 
atrodo, būtų tikslingą, kad LB 
Valdybos veiklos apyskaita ta
rybos prezidiumui turėtų būt į- 
teikta bent mėnesį prieš sesi
ją ir prezidiumo pateikta ati
tinkamai komisijai peržiūrėti 
ir savo išvadas sesijai referuo
ti. Pati valdyba turėtų pateik
ti visų savo institucijų bendrą 

'suvestinį pranešimą, tik, prirei
kus paaiškinimų, juos galėtų su 
teikt atitinkamos institucijos 
vadovas. O tokie pranešimai 
kaip Garbės Teismo išvis ne
reikalingi, nes jo sprendimai yr 
galutiniai. Savo sprendimus G. 
T. turėtų skelbti biuletenyje.

Bendruomenės parlamento 
paveikumas, atrodo, kenčia dar 
ir dėl to, kad yra atitrūkęs 
nuo LB apylinkių- Šiam atitrū
kimui pašalinti, atrodo, būt 
tikslinga JAV LB įst. 34 str. 3 
pastraipa pakeist taip, kad vie
toj LB apygardų atstovų ir 
centrinių institucijų pirminin
kų dalyvautų LB apylinkių at
stovai. Apskritai, Bendruome
nės parlamento sudėties per
svarstymas yra aktualus dar ir 
ta prasme, kad ir vadinamos 
centrinės organizacijos jame 
gautų sau vietą. Vi. Vt.

GARSAI IŠ SIBIRO ...
GIANNI CAGIANELLI L'Ossrvatorė della Domenica 

Roma

Lietuvių tautai likti ištiki
miem ir buvo vienas iš aks
tinų steigti katalikiškojo jau
nimo organizaciją. Jos steigė
jas Mykolas Norkūnas (1869- 
1951), Valkininkų dzūkas, sa
vo šeimoje buvo skaudžiai pa
tyręs Lietuvos bajorų paklydi
mo pasekmes: vedęs lenkaitę 
ir pastebėjęs, kaip nuo savo 
tautos yra nulenkiamas. Norė- 

' jęs jaunimą įspėti ir apsaugoti 
nuo mišrių šeimų ne tiktai su 
Lietuvos kaimynėmis. Ameri
koje mišriom vedybom buvo 
dar palankesnė dirva. Jei to 
neišvengta visuotinai, tai rei
kia pripažinti, kad Lietuvos vy-

buvo ir liko stipri parama pa
rapijom, kol kai kurie kunigai 
nuo jų nusigręžė, pasekę kata
likiškoje akcijoje kitataučių 
pavyzdžiu (CYO). Lietuvišku
mo čia visai nebeliko.

Jubiliejinio seimo proga Bos
tone. Massachusetts gubernato
rius Edicott Peabody savo pro
klamacija paskelbė Lietuvos vy
čių savaitę visoje valstybėje. 
Proklamacijoje (rugpiūčio 2) 
pabrėžė vyčių aukojimąsi Die
vui ir šiam kraštui, rūpinimą
si savo tautos ir tėvynės lais
ve, kovą su komunizmų, mei
lę tikrajai laisvei, kuri ir 

. čiam įsisteigus labai daug šei- Amerikai prasidėjo iš Bostono, 
mų susikūrė grynai lietuviškų, 

štikimybė savo tautai buvo 
dar pabrėžta uoliu patriotiniu 
darbu, ypač Lietuvos nepriklau
somybei atsikuriant. Lietuvos 
vyčiai neturėjo jokios abejonės 
ir svyravimo, kuris pasireiškė 
socialistinių nuotaikų lietuvių

Bostone susirinkusiem Lie- 
tuvos vyčiam linkime ko. ge- g 
riausios sėkmės ir siunčiame 
nuoširdžiausius sveikinimus! 
Nėra abejonės, kad mūsų ko
va už savo tautos laisvę ir ka- * 
talikų tikėjimą buvo ir bus ly
dima pergalės.

LIETUVOS VYČIAI pas gub. Endricott Peabody Bos .ore. Ii k. j d.: adv. Antsuny J. Young, VViliiam V. 
Gorski, kun. Jonas Zuromskis, Joseph C. Lubtn, Aiice Ruseika, Felix A. Zareskas, Monika Plevook ir Stan
ley K. Griganavičius.

Iš atšiauraus ir nemaldingo 
krašto, gana paradoksiškai, atė
jo maldų knygelė, plonutis to
mas, kuris laike kelių mėnesių 
apsuko su dideliu pasisekimu 
visą žemės rutulį ir buvo at
spausdintas lietuvių, italų, vo
kiečių, anglų ir olandų kalbo
mis. Visos tos laidos buvo grei
tai išparduotos. Ir tos mažos 
knygutės, pavadintos “Marija, 
išgelbėk mus, pareikalavimas 
vis auga. Jau padaryti vertimai 
į ispanų, prancūzų ir portuga
lų kalbas. Taip pat greitai pa
sirodys japonų, arabų, kinų ir 
indų kalbomis.

Maldos atėjo iš šalies, kur 
jos negali būti kalbamos, bet 
turi gyventi slaptai širdyje.

Kas jas kalbėjo ir kas jas 
parašė?

Lietuves mergaitės, išgaben
tos iš savo tėvynės į tolimiau
sius Sibiro užkampius. Jų var
dai? Niekas nežino. Maldakny

gė pasirašyta tik krikščioniš
kais vardais. Lietuvių kalba pir
mųjų vardų galūnės nurodo ry
šį su šeimą. Iš to tik sužinome, 
kad kalinės yra jaunos, nete
kėjusios mergaitės- Įžanga pa
aiškina, kad rankraštis buvo 
vieno svetimšalio pergabentas 
per geležinę uždangą. To užsie
niečio buvo didžiausis rūpestis 
išsaugoti tą mažą knygutę, kaip 
didelę brangenybę.

Maldo* bade ir sielvartoje!
Itališkas vertimas buvo iš

leistas metinėse vieno drama- 
tiškiausio naujos Lietuvos isto
rijos įvykio — masinių depor
tacijų 1941 metų birželyje. Ku
nigas Vincas Mincevičius, L.B. 
Italijoje pirmininkas, jas išver
tė ir paaiškino. Kardinolas Car- 
lo Gonfoloneri parašė įvadą.

Pirmas įspūdis, kuris paliečia 
tos giliai išjaustos knygos skai
tytoją, yra tai, kad ji prikrauta 
meilės. Gimusi neapykantos, 
priespaudos ir paniekinimo nuo-

■ = ■-.. ■ = -i-ss - - ■ taikoje, ji vis tiek alsuoja do-

IVANO
PIRŠLYBOS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

----------- S. SUŽIEDĖLIS ----------

šosi Huntingdono grafaitei Ma
rijai.

Apie tą grafaitę Rusijos am
basadorius Feodoras Pisemskis

JEROME BOWES, Anglijos 
ambasadorius Maskvoje, prane
šė karalienei Elzbietai, kad 
1584 kovo 18 pasimirė caras 
Ivanas. Prie tos šermeninės ži
nios dar pridėjo savo paaiški
nimą: “Maskvoje kalbama, kad 
Rusijos sostas liko be impera
toriaus anglo“.

Caras Jonas IV, Vosyliaus 
m sūnus, vadinamas Žiauriuo
ju arba Grėsminguoju (Ivan 
Groznyj), mirė tuo metu, kai 
Jerome Bowes vedė Kremliuje 
derybas. Anglijos karalienė 
Elzbieta I, praminta Didžiąja,

iš Londono buvo rašęs: “Mary 
Hastings yra aukšta ir liekna, 
šviesiaplaukė, kiek pablyškusio 
veido, pilkšvų akių, tiesios no
sies; jos pirštai ilgi ir smailūs, 
it žvakutės”.

Kodėl Jonas žiaurusis buvo 
įsigeidęs tų ilgų pirštų? Ką no
rėjo jais užčiupti, ir kodėl jis 
mirties patale buvo pavadintas 
“imperatorium anglu”?

ANGLAI, sėdėję ilgai savo 
salose ir plaukioję Europos pa
krantėm, nuo XVI amžiaus pra
džios pakilo tolimesnėn kelio
nėn. Naujų žemių ieškojimas,

Uostai buvo plečiami ir ge
rinami. Anglijos karalius Hen
rikas VIII (1502-1547), kuris 
rečiau keitė savo drabužius ne
gu žmonas, įsteigė prie Londo
no dideles laivų statyklas ir 
naują Deptfordo uostą. Senasis 
Doverio uostas prie Kanalo, 
tarp Anglijos ir Prancūzijos, 
buvo praplėstas ir tiksliau iš
matuotas. Smulkų to uosto že
mėlapį sudarė geometras Ri- 
chard Caundish, jūrų kapitonas 
John Borough ir karališko
jo laivyno vairuotojas John 
Bartolet. Iš tos vyrų trijulės vė
liau išaugo pagarsėjusi Karališ
koji Draugija (Royal Society), 
pasiskyrusi naujų žemių tyrinė
jimam. Pradžioje ji tegamino 
jūrų žemėlapius ir laivų kompa
sus.

Laivai dar buvo būriniai. 
Plaukioti artimom pakrantėm 
ir negiliais vandenimis galėjo 
ir mažiau įgudę jūreiviai. Nu
kreipti būrinius laivus į toli
mesnius vandenis, ypač prieš 
vėją ir srovę, reikėjo jau dides
nio patyrimo ir sugebėjimo- 
Šiuo pranašumu kitos tautos 
buvo anglus aplenkusios. Ang
lų laivyno kapitonai ir tolimes
nių kelionių vadovai, vadina
mi pilotai, buvo daugiausia ita
lai.

savo pasiuntiniui buvo pavedu
si nelengvą uždavinį: atgauti 
anglų pirkliam atimtas teises, 
bet nesusirišti politine sutarti
mi nežadėti jos giminaitės 
rankos Jonas IV Žiaurusis pir-

lyg atominės varžybos mūsų 
laikais, plito Europoje kraštli- 
ge, kuriai negalėjo atsispirti nė 
šaltieji britai. Mažiau bestatė 
pilių savo kalvose, daugiau sta
tydino laivų uostuose.

Italai geriau už kitus nusi
manė. kaip apskaičiuoti laivų 
kryptį ir vietą, vadovaujantis 
žvaigždėmis, matematikos for
mulėm ir prietaisais. Nestigo 
italam nė veržlios dvasios leis

tis į nežinomus vandenis ir 
kraštus. Tačiau jų drąsa bei iš
monė nebuvo pakankamai na
mie vertinama. Savo paslaugas 
jie pardavinėjo kitiem: portu
galam, ispanam, anglam.

Pasinaudodami italų talka, 
portugalai ir ispanai buvo jau 
apkeliavę Afriką, pasiekę Indi
ją, aptikę pietinės Amerikos 
žemyną ir apkeliavę žemės ru
tulį (1521). Tose naujų žemių 
ieškojimo lenktynėse anglai te
buvo nugriebę vieną laimikį. 
Italas Giovanni Caboto (John 
CabotT su sūnumi Sebastijonu, 
tarnavę karališkame Anglijos 
laivyne, 1496-1498 plaukiojo 
šiaurinės Amerikos pakrantė
mis. Pietinės Amerikos kran
tai prieš keletą metų buvo pa
siekti italo Kristupo Kolumbo 
(Cristoforo Colombo), tarnavu
sio Ispanijos karališkame laivy
ne. Taigi buvo užtikti abudu 
Amerikos žemynai, tačiau ieš
kota ne Naujojo Pasaulio, ku
ris nusidriekia nuo Grenlando 
iki Ugnies žemės, bet trumpes
nio kelio Į Indiją.

Iš Indijos, to "žemės perlo" 
Azijoje, laivai grįždavo sklidini 
visokiausių gėrybių. Bet plauk
ti reikėdavo ilgai ir vingiuotai 
— sukti aplink visą Afrika. 
Ano meto gudrių galvų skaičia
vimai. jog Indija yra į vaka
rus nuo Europos ir gali būti pa
siekta trumpesniu keliu per At
lantą. sudužo i Amerikos kran
tus. Laivam kelią užstojo sau
suma- Tolimon Indijon van-

dens kelias liko senas: aplink 
Afriką.

Anglam tada kilo mintis nu
sikreipti priešingon pusėn. Už
uot plaukus aplink Afriką, leis
tis aplink Skandinaviją. Jeigu 
žemė yra apvali, — o tam jau 
buvo tikima ir Magelano kelio
nės Įrodyta, — tai Indiją bei 
Kiniją galima pasiekti iš kito 
šono, iš šiaurės. Nėra gi skir
tumo, kaip aplink žemės ka
muolį suksies.

Anglam buvo vienas skirtu
mas. Plaukiant aplink Afriką, 
jų laivus gaudydavo ispanų bei 
portugalų piratai ir pirkliai. 
Girdi, ko čia maišosi nesavo 
vandenyse. Taip pat savais 
vandenimis vokiečiai laikė Bal
tijos marias ir ir čia kliudė 
anglam siekti Lietuvą, Lenkiją 
ir Rusiją. Jei pavyktų apiplauk
ti Skandinaviją ir prasiskverb
ti pro Siaurės vandenyną, tai 
kelias būtų savas ne tiktai į 
šiaurės Rusiją, bet ir į Indiją 
bei Kiniją. Tiesiog karališkas!

Anglijos karališki žmonės 
sprendė, kad šiaurės vandeny
se neturėtų rastis sausumos, 
kuri kelią pastojo už Atlanto. 
Prisiminta romėnų istoriko Ta
cito, mirusio 120 metais, seni 
žodžiai: “Žemės skritulys yra 
juosiamas tokios tylios ir sus
tingusios jūros, kad joje girdi
si tekančios saulės šlamėji
mas". Romėnai manė, jog že
mė yra apskrita plokštė, plū
duriuojanti milžiniškose mario
se, tartum lelijos lapas tven

kinyje. Tą “lapą” galima api-; 
plaukti iš visų pusių; taigi, ir iš 
šiaurės rytų, jei tik kas leistų-Į 
si į “sustingusias marias”, kur. 
galima pasiklausyti, kaip iš savo 
patalo keliasi Aušra, bildėda
ma auksiniais ratais.

Anglai po pusantro tūkstan
čio metų, žinoma, nebuvo to
kie nenuvokėliai, kad nesu
prastų, jog šaltuose vandenyse 
šlama nebe saulės tekėjimas, 
bet susigrūdę ledai. Šiaurės 
vandenimis buvo šiek tiek plau- 
kiojama ir sutinkami ledų lui
tai. Tačiau karališkieji jūrinin
kai vylėsi, kad šiltom vasaros 
dienom iš ledo kalnų beliekan- 
ti tiri “košė”, pro kurią nebus 
sunku prasiskverbti. Antra ver
tus, pavojus ne visus baido. Vi
sada atsiranda drąsuolių, ku
riem nogisi savo gyvybę kabin
ti ant plauko, ir niekada ne
stinga pirklių, kurie moka pini
gą už žmonių galvas, kad pas
kui į kišenę kristų luitai auk
so.

Auksas!... žibąs it saulė!.. 
Jis buvo pasidaręs dienos šū
kiu ir genamąja jėga. Naujų 
žemių atradimai buvo nutvieks
ti auksinių spindulių ir jo go
dulio. apie kurį vėliau Goethės 
Mefistofelis dainavo: “Vien tik 
auksas valdo mus”. Auksas val
dė naujų žemių užkariautojus. 
Ispanai ir portugalai dideliais 
gabalais parveždavo aukso iš 
vidurinės bei pietinės Ameri
kos. kurias tebevadino “Indi
ja", o jų gyventojus — indė-

vanojimu, atleidimu. Gal la
biausia jaudinanti demonstraci
ja tose mergaitėse glūdinčios 
krikščioniškos dvasios yra mal
da į šv. Antaną.

“Mes netekome didžiausio 
turto —laisvės”, jos sako, bet 
jų dvasinės laisvės jėga yra to
kia, kad jos meldžiasi, kad ir

(nukelta į 4 psl./

nais. Iš tikrosios, paslaptingo
sios Indijos, gabenosi įvairių 
prieskonių, gardėsių, deimantų, 
šilko.

Anglai žvilgčiojo su pavydu. 
Ano meto jų raštuose dažnai 
užsimenama, kad Londono 
pirkliai “alkte alko gausybės 
turto, kurio ispanai ir portuga
lai atsiveždavo iŠ tolimų kraš
tų ir nuostabiai greitai lobo”. 
Ispanija taip pralobo, kad net 
apleido savo žemės ūkį namie.

1 Tuo tarpu Anglija smuko. 
Jos prekyba vilnoniais audek- 

' lais per keletą metų sumažėjo 
iki pusės- Tai buvo jau nebe 
pirklių bet visos valstybės 
opus reikalas. Reikėjo būtinai 
surasti naujų rinkų, kad savo 
darbo gaminius galėtų iškeisti 
į javą, statybinę medžiagą, vaš
ką, kailius. Jeigu pavyktų iš

* šiaurės apiplaukti Europą ir 
Aziją, galimas daiktas, rastų
si ir to h* kito: šiaurės Europo
je (Rusijoje) — javo ir kailių, 
o Indijoje ir Kinijoje — šilko 
ir visokių prieskonių. Ir skanu

< darėsi pagalvojus, kad tai be
veik pasiekiama. (B. d.).



4 " oaubirimkas

Olimpiniai nugalėtojai
šiemet sueina 25 metai nuo 

pirmosios Lietuvos tautinės o- 
limpiados, kurioje dalyvavo lie-

prAlausomos Lietuvos, bet ir 
iš JAV, Kanados, Anglijos ir 
Latvijos. TXį olimpiados nuga
lėtojų turime ir Philadelphijo- 
je.

Jų tarpe yra Valentina Kni- 
taitytė-Traunienė plaukikė, auk
so medalio laimėtoja.

Aplankiau Traunų namus 
Philadelphijos priemiesty. Prie 
namų pasitiko Augustinas M. 
Traunas (Traunauskas) Prisimi
nus apsilankymo reikalą, jis 
paprašė į savo darbo kambarį, 
čia pasijutau lietuviškuose na
muose. Sienos papuoštos lietu
vių dailininkų paveikslais, len
tynos pilnos lietuviškų knygų 
ir kitų tautinių puošmenų. A. 
M. Traunui Lietuva ir lietuviš
kas gyvenimas gerai pažįsta
mas ir labai artimas.

Baigęs aukštąjį mokslą JAV, 
tėvui pasiūlius, jis išvyko pa
gilinti studijų j Lietuvą. Atvy
kęs studijom į Kauną 1939, su
sipažino su Valentina Knitai- 
tyte, kurią vedė 1940 gegužės 
mėn. Už keleto dienų i Lietu
vą įsibrovė bolševikai. Jam bu
vo daug rūpesčio išsivežti žmo
ną į JAV. Bolševikai siūlė skir
tis, kaip ir daugumai Amerikos 
lietuvių, vedusių nepriklauso
mos Lietuvos lietuvaites, bet 
jie per didelius vargus abu pa
siekė Ameriką. Kiti, kurie tikė
josi vėliau žmonas atsiimti, la
bai apsivylė: jų žmonos buvo 
ištremtos į Sibirą.

Po ilgesnio pasikalbėjimo 
pasiteiravau apie žmoną. Pasi
rodo, kad ji šiuo metu yra Po- 
cono kalnuose prie VVallenpau- 
pack ežero. Pasiūlė kartu nu
važiuoti. Tai apie 120 mylių 
nuo Philadelphijos. Keliavom
per miškuotus kelius Pagaliau prie stiklo alaus. Priminiau,

sustojome prie ežero Taunų va
sarvietėje.

— štai ir jie! —sušuko A. 
M. Traunas.

Nespėjau akių pasukti į eže
rą, kai prazvimbė pro šalį mo
torlaivis, o iš paskos — berniu
kas ant vandens pašliūžų. Tai 
Traunų sūnus Tomas, dabar 14 
metų. Jis jau puikiai plaukia 
ir čiuožia vandens pašliūžom.

Paaiškėjo, kad vandens pa
šliūžom puikiai čiuožia visa šei
ma, o ponia Valentina čia iš
mokė vandens pašliūžom nau
dotis apylinkės jaunimą. Van
dens sportas jai ir šiandien 
mielas. Ji mėgsta plaukti, vai
ruoti motorlaivį ir čiuožti van
dens pašliūžom.

Prie kavos puodelio išsikal- 
bėjom, kad jau 25 metai nuo 
pirmosios olimpiados Kaune. 
Staiga Valentina pakilo ir 
nešė laikraščių iškarpas ir 
medalius.

— Tai mano relikvijos 
laisvos Lietuvos.

Aukso medalį ji laimėjo mo
terų klasėje. Tai buvo Lietu
vos rekordas-

Toliau išsikalbėjom, kad tuo
met į olimpines varžybas iš 
Philadelphijos buvo išvykę ke
turi vyrai. Iš jų vienas šian
dien gyvena Philadelphijoje. 
Tai Leonas Mačionis.

Kitą dieną ir jį aplankiau. Jį 
mačiau pirmą kartą, mat, jis 
su lietuviais rečiau susitinka. 
Lietuviškai kalba neblogai, gy
vena kartu su motina Philadel
phijos šiaurės vakaruose. Tėve
lis anksčiau miręs, šiuo metu 
jis turi savo draudimo įstaigą.

Leoną sutikau ties namais, 
besiruošiantį išvykti. Jis turi 
pajūryje laivą ir savaitgaliais 
su draugais leidžiasi į jūrą 
žvejoti.

Keletai minučių susėdom

kad jau 25 metai, kaip jis spor*

nė nepagalvojęs, jog tiek metų 
galėję praeiti. Tada Leonas at-

kuriuos laimėjo Lietuvos trati*

1963 m* myfoBo M <L, nr. 54

at- 
du

iš

laisvu stiliumi vyr. klasėje įvai
rias distancijas. Tuo metu jis 
buvo studentas ir geras plau
kikas Amerikoje-' j

Jis maloniai prisiminė Lietu
vą, jaunimą, pilną energijos ir 
entuziazmo. Prisiminė ir tai, 
kad jie su pavydu žiūrėjo į A- 
merikos lietuvius, kurie buvo 
gerai pasiruošę olimpiadai:

— Jūs turit įvairius basei
nus, galit treniruotis ištisus me
tus. Mes to neturime, bet grei
tai turėsime. Tada galėsime sa
vo jėgas mėginti, — jie kalbė
jo mums, Amerikos lietu
viams.

Paklausiau, kaip jiems tada 
susidarė sąlygos vykti j pirmą
ją Lietuvos ©limpi į adą.

— 1938 metais liepos 1 mus 
keturis iš Philadelphijos pasiun 
tė Lietuvių Verslininkų-Amati- 
ninkų Sąjunga. Jų tarpe buvau 
ir aš — plaukikas, Vladas Dal- 
burkas — plaukikas, Vladas Si
dabras — aukščio šokikas ir J. 
Nojūnas — boksininkas.

Kiek L. Mačionis prisimena, 
VI. Sidabras taip pat parsinešė 
aukso medalį už šokimus. Jis 
dabar yra mechanikos inži
nierius, gyvena Louisianoje. J.

LEONAS MAČIONIS prie savo 
namo. Nuotr. V. Gruzdžio

Nojūnas žuvo auto katastrofo
je, VL Dalbukas kartu su tė
vais laiko restoraną Chestery, 
Pa.

Philadelphijos lietuviam ten
ka laimės savo tarpe turėti du 
Lietuvos tautinės olimpiados 
nugalėtojus — nepriklausomos 
Lietuvos sportininkę Valentina 
Knitajtytę-Trayn:er.ę ir lietuvį 
iš Philadelphijos — Leoną Ma- 
čioni. V.G.

Dainy šventė pasaulinėje parodoje
J. ŽILEVIČIUS

GARSAI Iš SIBIRO
(atkelta iš 3 psl.) 

netyčiom užklydusi nuodėmė 
jų nesuteptų: “Padėk. nugalėti 
vergiškumą mumyse, kad mes 
pajėgtume ištremti iš mūsų tar
po visokią vergystę, visus 
šmeižtus, kerštavimą, neapy
kantą kišimąsi į kitų reikalus 
ir taip, kad mes niekuomet-ne
būtume kitų laisvės žudikai”.

Tokia pat dvasia yra dauge
lio maldelių prieš Mišias. Mer
gaitės prašo stiprybės pakelti 
visokią auką ir meldžiasi- “Die
ve, pasigailėki ir tų, kurie per
sekioja ir kankina mus, suteiki 
ir jiems malonę pažinti Tavo 
meilės saldumą” :..

Atrodo neįtikėtina, kad to
kie žodžiai gali kilti iš tokio 
neapykantos pragaro.

Jos yra maldininkai tautos, 
kuri žino, kad jos pavergėjai 
yra nusistatę nužudyti visus, 
kurie atmeta prielaidą, kad jė
ga yra teisė, ir jos sutinka su 
meile ne retoriška, o artimai 
sujungta su prisiminimu tėvy
nės, katalikiškos Lietuvos. Jo
je buvo tiek šventųjų atvaiz
dų — prie namų, šalia vieške
lių ir kryžkelėse, kad Lietuva 
buvo vadinama Kryžių žemė.

Vienas iš tų paveikslų, gal 
pats brangiausias — yra Pasi
gailėjimo Motinos pasirodymas

Girkalnyje. Neabejotina, kad 
dauguma tų jaunų tremtinių 
patys nematė, bet visi žino, kad 
Girkalnis yra mažutėlis Lietu
vos miestelis, kuriame 1943. 
VIII 2 septyni iš 16 tikinčiųjų 
buvusių bažnyčioje regėjo Mer
gelę, apsuptą šviesa ir žvaigždė
mis. Antras pasirodymas įvyko

savaite vėliau ir trečias — 24 
dienom vėliau. Knygelėje yra 
malda į tą Dievo Motiną.

Kryžių žemė gyvena tų trem
tinių širdyse, nors daromos di
džios pastangos sunaikinti jų ti
kėjimą ir išrauti jų dvasingu
mą. Tai, turbūt, svarbiausia ir, 
be abejonės, labiausiai jaudi
nanti žinia, kurią ta mažutėlė 
knygutė mums atnešė.

Vertė D.

NAUJA ANGLIŠKA LAIDA
Nek. Pr. Marijos seserų 

kongregacija Putname, Conn., 
išleido naują Sibiro maldakny
gės laidą anglų kalba. Kun. Kęs 
tučio Trimako, S.J., maldakny
gės vertimas atliktas tobulai. 
Labai gilus kardinolo R. Cush- 
ingo įvadas. Knygelė 96 pusla
pių, nedidelio įprasto malda
knygių formato su keliomis 
iliustracijomis, gražiai atspaus
ta, paruošta skleisti ir skelbti 
Sibiro kančios maldas ir tuo 
pačiu pavergtos lietuvių tautos 
balsą.

Vilniaus Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas ir Sibiro 
kankinių skurdžių kapinėlių fo
tografija skaitytojui iliustruoja 
abujriršelio aplanko lapus.

Nauja leidimą parėmė prel. vienas prisidėkim ją paskleisti 
L. Mendelis. Visas maldakny- angliškai kalbančiųjų tarpan. 
gės pelnas eis Matulaičio na- B. J.

mų Putname, Conn., statybos 
fondui.

Iš viso Sibiro maldaknygės į- 
vairiomis kalbomis išleista dau
giau kaip 600,000 egzempliorių. 
Rodos, niekad dar nebuvo to
kio lietuviško leidinio, kuris 
būtų taip plačiai pasklidęs.

Kiekvienas turime angliškai 
kalbančių draugų, kuriems la
bai prasminga dovana visada 
yra Sibiro maldaknygė. Dauge
lis patyrė didelį džiaugsmą, kai 
išgirsdavo ne tik susidomėjimo, 
bet gilaus užsidegimo, dažnai 
net ir įsipareigojimo skleisti tų 
maldų mintis.

Duokim progą Sibiro malda
knygei skelbti tiesą — kiek-

VALENTINA KNITAITYTE-TRAUNIENE n vyro Uartynu Ir sūnumi
Tomu prie savo namo Philadelphijoje. Nuotr. V. Gruzdžio

Yor- 
cho- 
New

chorais ruošėsi didesniems pa
rengimams. Vienur chorai ren
gė kortavimo vakarėlius, kitur 
— šokių, vaidinimų, dar kitur 
pardavinėdavo kosmetiką eida
mi per namus, žodžiu, jaunimas 
lyg bitės avilyje bruzdėjo. Be 
to, dėjo mėnesinius mokesčius 
bendron choro kason. Ieškojo 
naujų narių, norinčių drauge 
dalyvauti istorinėje dainų šven
tėje.

VALENTINA TRAUNIENt mtg»ta ir dabar vandm sporų
Nuotr. V. Gruzdžio

Spaudoje rodosi žinios apie 
rengiamą pasaulinėje parodoje 
New Yorke, lietuvių dienoje, 
didžiulę Dainų šventę 1964 
rugpiučio 23. Tam reikalui iš 
chorvedžių sudarytas komite- 

ts, kuris kreipiasi į New 
o apylinkėje veikiančius 
is, o taip pat į galinčius
orką lengviau pasiekti kitų 
olonijų chorus — Naujos An- 
Įijos, Philadelphijos ir net 
fyomingo Klonio. Kviečiami ir 
►Ūmesnių JAV kolonijų ir Ka- 
ados chorai.
Kvietimas yra kuklus dėl to, 

ad lietuvių dienos komitetas 
egali apmokėti choristams ke- 
onės išlaidų. Taip buvo ir 
939 metais, kai choristų pri
ūžėjo beveik iš visų JAV lie- 
ivių kolonijų ir Kanados. Ta- §is tarp vyr. dirigento, chorve- 
a jiems irgi nebuvo apmokėta 
elionė. Net įėjimo bilietus 
o pirktis, nors parodos 
lisaras buvo žadėjęs chorų 
rvius įleisti veltui. Tebuvo 
ūpintos nakvynės. Kiti jų 
isakė, išsinuomodami pirmos 
ašies kambarius viešbučiuose.

Anuomet didele trauka buvo 
oras pamatyti paviljoną. Da

bar tos traukos nebus- Bet yra 
nauja: Lietuva pavergta, reika
linga išeiti organizuotai, parė
dyti, kad lietuvių tauta nepri
pažįsta okupacijos, myli laisvę 
ir dėl jos kovoja, ši traukos jė
ga turėtų būti didelė. Bus ir ki
tų masinančių dalykų pasauli
nėje parodoje.

Kadangi chorvedžiai visada 
yra idealistai ir visa širdžia at
sidavę dainai ir muzikai, o jau
nimas visuomet myli dainuoti 
ir šokti, drauge ir pakeliauti, 
tai reikia manyti, kad dalyvių, 
karštai remiančių Lietuvos lais
vinimo idėją, netruks.

Visą sunkumą sudaro per 
trumpas laikas ką nors dides
nio su chorais paruošti. Atos
togos dabar. Atostogos bus ir 
prieš dainų šventę. Pasiruošti 
belieka vos keli mėnesiai. Re
pertuaras, kaip atrodo, nepa
sieks chorus iki atostogų galo. 
Taip pat choristams su chor
vedžiais tenka gerokai sukti 
galvas, kaip sutelkti kelionei lė
šų. Chorų iždas tuščias.

Man teko nuo 1930 metų su 
jungtiniais chorais dirbti be
veik 25 metus. Gerai žinau ir 
mačiau, kaip chorvedžiai su

“Muzikos Žinios” ėjo pasto
viai — kas mėnuo. Redakto
rius N. Kulys buvo užleidęs 
vyriausio dirigento ir komite
to pranešimam įvairias infor
macijas. Buvo malonu dirbti. 
Aplankiau beveik visus chorus 
net po du kartus. Buvo nuošir
dus, glaudus ir draugiškas ry-

LIETUVIŲ DAINŲ šventei pasaulinėje parodoje rengti komitetas. Iš k. j d.: A. Visminas, M. Cibas, K. Va
siliauskas, A. Kačanauskas. Nuotr. V. Maželio

te- 
ko- 
da- 
pa- 
at-

džio ir choristų. Tai buvo lyg 
viena neperskiriama šeima.

Nuoširdžiai rėmė Kunigų 
Vienybė, Vargonininkų Sąjun
ga ir Parapinių Chorų Sąjun
ga (turiu galvoje 1939 m. pa
saulinės parodos lietuvių die
ną). Užtat galėjo suvažiuoti be
veik 3000 choristų. Chorai ta
da buvo gausūs, chorvedžiai pa-* 
jėgūs. Dabar kai kurie jau pa
sitraukę, jų vietoje nevisur atsi
rado tinkami. Vis dėlto yra vil
ties, kad suglaustom jėgom ga
lima dar daug ko pasiekti ir 
kliūtis nugalėti.

Ruošiamos dainų šventės ko
miteto pirmininkas yra žino
mas muzikas — chorvedys Alg. 
Kačanauskas, jo pavaduotojas, 
senas prityręs veikėjas A. Vis
minas, sekr. M. Cibas, “Opere
tės” choro ir kitų chorų ener
gingas vedėjas. Turėtume visa 
širdimi jų darbą paremti, nes 
to reikalauja mūsų lietuviška 
savigarba.

Dainos 
parodoje 
Lietuvai,
jungsis darban kiek galėdamas. 
Tegu galingai suskamba pasau
liui tarptautinėje arenoje mū
sų laisvės simbolis — Lietuva 
Tėvyne mūsų, tu didvyrių Že
mėj

šventė pasaulinėje 
atstovaus laisvajai 

Kas tokios trokšta.

— Amerika sumažino Euro
poje savo kariuomenę. Ber
lyno krizės metu buvo 275.000. 
dabar 252,000- Bus sumažinta 
iki 232.000.

Naujas atstovas 
lietuviškiems sūriams 
Connecticut State

ANTANAS 
USTJANAUSKAS 

paskirtas atstovauti Mr. Andriulio gaminamus

“Skaniausius Sūrius”
Connecticut valstybėje. Kas yra suinteresuotas 
pardavinėti šiuos sūrius, prašome kreiptis —

Antanas Ustjanauskas 
518 Pa r k Street 
Hartford, Conn.
Teįef. 247-8269

— ■ ... . ■



Prel. Pr. Juras - žymus tretininkas
Jungtinių Amerikos Valsty

bių ir Kanados Trečiojo Ordi- 1 
no Federacija, kuriai priklau
so virš 200,000 narių, kasmet 
skiria ypatingą atžymėsimą 
Dievui ir Bažnyčiai nusipelniu
siam tretininkui, kuris ypatin
gai pasireiškė savo darbais re
liginėje, socialinėje ir kultūri
nėje dirvoje.

Pernai Trečiojo Ordino kon
greso metu Detroite toks atžy- 
mėjimas buvo įteiktas tretinin
kei Mrs. Catherine Bulger, Pitt 
burgh, Pa. už nuopelnus katali
kiškos šeimos apaštalavimė-v 
Mrs- C. Bulger jau 16 metų 
yra kat. moterų sąjungos gene
ralinė sekretorė ir daug prisidė
jo prie šios sąjungos išvysty
mo bei stiprinimo. Ji yra taip 
pat laikraščio “Krikščionė Mo
tina” su 33,000 skaitytojais i- 
kūrėja ir redaktorė.

Šiemet Trečiojo Ordino Fe
deracija iš visų savo narių JAV 
ir Kanadoje parinko lietuvių vi
suomenei gerai žinomą prel. 
Prancišką Jurą, šv. Pranciš
kaus parapijos kleboną Law- 
rence, Mass.. ir jam už nuosta
bų pasišventimą artimo gero
vei, ypatingai už spaudos apaš
talavimą, suteikė ypatingą vei
klos atžymėjimą. Prel. Pr. Ju
ras. žymiausias 1963 metų tre
tininkes, pagerbtas Jaunųjų 
tretininkų kongrese. Įvykusiam 
Loretto, Pa.. Sv. Pranciškaus 
kolegijoje, rugpiūčio 15.
' Lietuvių visuomenei prel. P. 

Juras yra plačiai žinomas kaip 
visuomenininkas - kultūrinin
kas. spaudos dięiis rėmėjas 
ir knygų leidėjas- {Išleido virš 
40 Įvairių knygų, kurių leidi
mas atsiėjo virš 75.000). Bet 
kad prel. Pranciškus Juras bū
tų tretininkas — mažai kam 
buvo žinoma. Savu laiku ir Lie
tuvos inteligentai stebėjosi, kad 
žymusis rašytojas kan. Tumas 
Vaižgantas besąs tretininkas. 
Nustebę jie skaitydavo Vaiž
ganto. testamento ištrauką mar- 
morinėje lentoje. Vytauto baž
nyčios Kaune sienoje: “Čia il
sisi Tumas Vaižgantas, rašyto
jas. profesorius, kanaunikas ir 
šiaip — tretininkas”. Lankyda
mas Vytauto bažnyčią, esu ma
tęs kan. Tuma Vaižgantą susi
juosusį tretininko juosta ir kal
banti breviorių šventoriuje. Ne
toliese tupėdavo jo ištikimasis 
šuo. (Vaižganto paveikslas su 
šunimi kabėjo ir Vytauto baž
nyčios zakristijoje). Tretinin
kas rašytojas Vaižgantas man 
padarė gilų Įspūdį ir kartu su
tvirtino pasiryžimą pasekti Asy
žiečio pėdomis.

Šv. Pranciškaus meilė supo 
visą prel. P. Juro jaunystę Lie
tuvoje- Jo motina ir penkios 
seserys buvo uolios tretininkės. 
Vėliau dvi įstojo Į kazimierie- 
čių vienuolyną, gi trečioji — į 
pranciškiečių vienuolyną Vo
kietijoje. Jurų šeimoje pagar
bioje vietoje kabėdavo šv. 
Pranciškaus paveikslas. Ir jau-

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ stovykla Kenncbunkport, Me., prasidėjo rugpjūčio 11. Stovyklautojai mau
dosi baseine.

T. Justinas Vaikys, O.FM

davo į Asyžietį, apkabinūsį 
Kristų. Asyžiečio meilė lydėjo 
visą prelato gyvenimą ir veik
ią.

Nuvykęs 1925 m. E Ameri
kos į Šv. Žemę, prel. P. Juras 
buvo nepaprastai sužavėtas 
pranciškonų pasišventimu ir 
apaštalavimu arabų tarpe. Grį
žęs į Šv. Pranciškaus parapiją 
Lawrence, Mass., kur tuo metu 
vikaravo, ėmė galvoti tapti 
pranciškonu, įkurti JAV vie
nuolyną ir pasišvęsti pranciš
koniškai veiklai. Dievo valia 
buvo kitokia Bostono kardino
las patarė prel. P. Jurui likti 
Lawrence, Mass., ir dirbti Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijo
je. Tada tapęs tretininkų, pasi
ryžo sekti Šv. Pranciškaus pė
domis.

Lietuvoje pastatė pranciško
nam naujokyną ir dosniai rė-

PREL. P. JURAS

mė Šv. Antano gimnazijos sta
tyba Kretingoje. Seselėms šir- 
dietėms nupirko vienuolyną 
Šiauliuose; padėjo Įsikurti Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselėms 
Brocktone: T. Justinui Vaškiui, 
OFM. atvykus 1941 m. pradžio- suprasti 
je i JAV. kartu su juo važi
nėjo. ieškodamas vietos Įkurti 
pirmąjį lietuvių pranciškonų 
vienuolyną Amerikoje ir dos
niai rėmė pranciškonų pastan
gas kuriant savo vienuolynus 
ir mokyklą.

Būdamas daugelio organiza
cijų nariu ir vadovu, veikliai 
dalyvavo ir tebedalyvauja su
važiavimuose, studijų dienose remia, aukodamas jai savo jė- 
ir iškilmėse. Čia jo žodis bū
na visada girdimas-

“Amerikoje nėra ne vieno lie
tuvio kunigo. — kalbėjo kartą 
Msgr. Jonas Balkūnas, — ku
ris būtų uoliau dalyvavęs Įvai
riuose suvažiavimuose, posė- 
džiose: kuris būtų pasakęs dau
giau pamokslų ir davęs paskai
tų už Msgr. P. Jurą. Man nė
ra žinoma nė vieno didesnio 
užsimojimo, kurį prelatas ne-

butų parėmęs savo darbu ir sa
vo auka. Nei tarp kunigų, nei 
tarp pasauliečių mes nerasime 
labiau pasiaukojančio asmens.

‘ Visi lietuviai juo didžiuojasi, 
visi lietuviai jam dėkoja”.

Lietuviškas spausdintas žo
dis buvo visada arti jo šir
dies. “Tautos dvasia yra gyva 
ne tik pasakytu žodžiu, bet ir 
išspausdintu — jos kūrėjų ra
šytojų sukintu. Lietuvai nete
kus laisvės, kūrybinė kibirkš
tis buvo vėl prislopinta, bet ji 
neturėjo gesti šiapus marių, 
lietuvių išeivijoje, kad tauta lik
tų gyva. Tada vienas žmogus 
nenuilstamai, su meile ir ištver
me puoselėjo lietuviškojo raš
to kibirkštėlę. Tai buvo prel. 
Pr. Jurai, pasinešęs leisti lie
tuviškąsias knygas, kaip retas 
kas iki šiol Amerikoje yra jas 
leidęs,” rašo S. Sužiedėlis savo 
knygoje “šv. Pranciškaus Liet- 
parapija”.

Savo santaupas prel. Pranciš
kus Juras nedėjo į banką se
natvei apsirūpinti. E Asyžiečio 
buvo išmokęs labiau pasitikėti 
Dievo Apvaizda, ir, be to. nė 
vienas iš jo sekėjų šimtmečių 
bėgyje nėra miręs badu. Tad 
savo santaupas skyrė išlaikyti 
“gyvą krikščionišką ir lietuviš
ką mintį” (Dr. A.M.). Krikščio
niškajai ir tautinei minčiai iš
laikyti bei puoselėti jis leido 
ne tik religines knygas, Šv. 
Raštą, bet ir įvairių filosofų, 
rašytojų, poetų ir muzikų vei
kalus. Jam rūpėjo ir lietuviš
ka daina, tad išleido ne vieną 
dainų rinkinį.

Dr. A. Maceina. įteikdamas 
prelatui stambų veikalą apie 
Šv- Pranciškų “Saulės Gies
mė”, kurį parašė jo prašomas, 
knygos įžangoje rašo: “Tebū
nie šie lapai bent mažutis į- 
našas į ištisą eilę Jūsų rūpes
čiu išdygusių kultūrinių žy
gių lietuviškosios ir krikščio
niškosios dvasios gyvybei pa
laikyti. Teišvysta jie Jūsų triū
siu dienos šviesą ir tepatar- 
nauja krikščioniškajam gyveni
mui, pamirštam ir apleistam,

Prel. Pranciškui Jurui išlei
dus keletą dr. A. Maceinos fi
losofinių veikalų, autorius savo 
knygos “Didysis Inkvizitorius” 
Įžangoje pastebi, kad jo veika
lai “galėjo pasirodyti mūsų vi
suomenei tiktai dėka prel. P. 
Juro. Tai yra vienas iš tų di
džiųjų lietuviškosios kultūros 
mylėtojų, kuris nenuilstamai ją

gas ir sunkaus darbo santau
pas. Ne vieno knyga galėjo iš
vysti šio pasaulio šviesą —tik
tai prel. P. Juro auka. Budri jo 
akis stebi kiekvieną lietuviško
sios kultūros ryškesnį laimė
jimą ir jį paskatina bei pare
mia”.

Ir kokia energija ir kokiu 
dosnumu jis rėmė lietuvišką 
laikraštį. Pranciškonams Lietu- 

(nukelta į 6 psl.)

SV. ANTANO GIMNAZIJOS naujai pastatytas bendrabutis ir sporto salė (d.)

METINĖ ŠVENTE KFNNEBUNKPORT, MAINE
Metinė lietuvių pranciškonų 

šventė su gražiausiais Parciun- 
kulio atlaidais praėjo pakilios 
nuotaikos ir džiaugsmo ženkle. 
Ypatingai šiemet judri vasa
rotojais Kennebunkporto pran
ciškonų sodyba rugpjūčio 4 su
traukė tūkstantines minias. Vi
są rytą automobiliai riedėjo iš 
tolimų lietuvių kolonijų, kol 
pripildė erdvią vienuolyno 
aikštę, kur turėjo prasidėti iš
kilmingos Mišios ir gimnazijos 
pastatų pašventinimas.

Liurde primicijos
Iš ryto 11 valandą į Liurdo 

grotą atžygiavo iškilminga pro-

Kultūrinė programa
Nors popietinis trumpas 

tus stambiais lašais pradėjo 
gyti ištroškusią žemę, 
dalyvių nuotaikų nesudrumstė.
Automobiliai vis daugėjo, aikš
tėje vietos mažėjo. Provincijo
las T. Jurgis Gailiušis savo žo- 

cesija, kurios centre buvo tik ,dyje kvietė jaunimą eiti Tėv- 
ką. Įšventintas, kunigas Tėv. Ka- Kazimiero keliais, stoti Į pran- 
zimieras Venslovas. O.F.M. Jis ciskonų eiles, o gimnaziją-pri- 
aukojo pirmas iškilmingas m i- Pydyti lietuvišku jaunimu. Taip 
šias, i

' 2- Dl tVJldb, VdUUVaUjant p.
asistuojant provincijolui pat prašė neatsisakyti paremti Sofijai Stašaitienei, Cambridge 
• ■ «.• noiiio riranmcL-r^n 11 nrhiokfa   _ °Jurgiui Gailiušiui, T. Bernardi

nui Grausliui ir T. Kęstučiui 
Butkui. Bostono lietuvių šv. 
Petro parapijos choras gražiai 
giedojo, o T. Juvenalis Liauba 
graudeno jautriu žodžiu. Vi
siems atsidėkodamas, primici- 
jantas po mišių suteikė savo 
pirmąjį palaiminimą.
Gimnazijos pastatų šventinimas

Chorui iškilmingai giedant 
“Dievas mūsų prieglauda”, T.

TĖV. B. RAMANAUSKO SUKAKTIS
Tėv. Benvenutui Ramanaus

kui, O.F.M.. gyvenančiam pran
ciškonų vienuolyne Brooklyne, 
Žolinės išvakarėse sueina 25 
m., kai Įšventintas kunigu.

Tėv. Benvenutas yra gimęs 
1911 m. Nemunėlio Radvilišky. 
Juliaus vardu jį pakrikštijo 
kan. A. Sabaliauskas — žalia 
Rūta. Pradžios ir vidurinę 
mokykla išėjo savo 
miestely. Labai anksti ryžosi tap 
ti vienuoliu. 1931 m. įstojo Į 
pranciškonų 
goję klieriku, gaudamas Benve- 
nuto vardą. Baigęs noviciatą, 
tęsė gimnazijos mokslą Kretin
goj šv. Antano kolegijoje. Ten 
pat išėjo ir filosofijos kursą. 
Teologijos studijuoti buvo iš
siųstas i Austriją — pranciš
konų seminariją Schvvazo mies
te Tiroly. Amžinuosius vienuo
linius Įžadus padarė 1936 m. 
Subdiakono ir diakono šventi
nimus suteikė vysk. T Matulio
nis Kaune. Kunigu įšventino 
vysk. J. Staugaitis Telšiuose. 
Tai buvo 1938 m. rugpjūčio 14.

Įšventintas kunigu, Tėv. Ben
venutas Ramanauskas buvo vi
karu Kretingoje ir Kaune prie 
Vytauto bažnyčios. Patekęs 

Jurgis Gailiušis, lydimas asis- 
tos. žygiavo prie naujų gimna
zijos pastatu, kur buvo pašven
tinta sporto salė, biblioteka, 
miegamieji ir studijų salė. Vis
kas nauja, gražu, jauku. -Viskas 
paskirta lietuviškojo jaunimo 
auklėjimui ir mokslinimui.

lie- 
vil- 

tačiau

naują pranciškonų projektą — 
koplyčios statybą, kuriai pla
nus dail, V. Jonynas su archi
tektais jau ruošia. Kitais me
tais tikimasi lietuvių dienos 
proga šia gražią koplyčia šven
tinti.

Jeronimo Kačinsko vadovau
jamas choras pasirodė visoje 
aukštumoje, o Onos Ivaškienės 
šokėjai susilaukė garsių ovaci
jų-

V- Jau išėjo iš spaudos pir
masis tomas mąstymų knygos 
“Serafiškuoju keliu”. Greitu lai
ku ji bus išsiuntinėta prenume
ratoriams. Veikalą iš vokiečių 
kalbos išvertė kan. M. 

tėv. B. ramaimauskas, ofm kus. leidžia pranciškonų 
vincijolas.

Art Collection Intuvių pranciškonų šv. Kazimie
ro kustodija. Kurį laiką buvo 
Kennebunkporte. Nuo 1951 m 
gyvena Brooklyno vienuolyne, 
eidamas ''Aidų" administrato
riaus pareigas ir uoliai talkin
damas lietuvių parapijoms. T. 
Benvenutas apaštalauja ir 
plunksna. Nuo pat klicrikavi- 
mo bendradarbiauja “šv. Pran-

tremtin. pastoracinį darbą tęsė ciškaus Varpelyje", parašyda- 
Munos ir Manau lietuvių sto- mas jam straipsnių religinėmis 
vykiose. Į Ameriką atvyko temomis. Taip pat rašo ir "Džr- 
1947 m., ir čia įsijungė į lie- bininke".

Saulutei gražiai šviečiant, ba
seine jaunimas pliauškėjo, dai
navo.

PRANCIŠKONŲ PADĖKA
Mūsų tradicinis piknikas — 

Lietuvių diena — praėjo su di
deliu pasisekimu. Ir šiemet p. 
Ona Ivaškienė žavėjo visus sa
vo grupės tautiniais šokiais. 
Šv. Petro parapijos choras, va
dovaujamas kompoz. Jer. Ka
činsko, gražiai pagiedojo mišias 
ir programos metu padainavo 
įvairių lietuviškų dainų. Nuošir
džiausiai dėkojame.

Bronius Bartkevičius, kaip vi
suomet, surengė ir vadovavo į- 
vairiems laimėjimams. Jam ir 
visiems prisidėjusiems imliausia 
mūsų padėka.

Brocktonas, vadovaujant p.

— p. Paliulienei ir VVorcester 
atstovaujamas gimnazijos rėmė
jų būrelio, turėjo stalus — į- 
vairiaušių gėrybių. Vietos sto
ka neleidžia čia išvardyti nei 
tų gėrybių nei tam darbui pa
siaukojusių ir nuoširdžiai pri
sidėjusių. Visiems didžiausia 
padėka. Tegu gerasis Dievas 
kuo gausiausiai atlygina.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
ir visiems laimėjimų organiza
toriams bei bilietų platintojam.

Turėjome labai daug mūsų 
prietelių, kurie visokeriopai pa
rėmė. Čia negalime visų jų iš
vardinti. Tegu Dievas, kuris vis
ką mato ir žino, kuo gausiausiai 
už tą paramą atlygina.

Didžiojoje loterijoje, kurios 
pelnas yra skiriamas koply
čios padidinimui, 500 dol. lai
mėjo A. Kačinskas iš So- Bos
tono, 100 dol. — Antanas Sku- 
dzinskas iš Dorchestef ir 50 dol 
Lucia Philippon iš Brunswick. 
Maine. Mažesnių dovanų laimė
tojų čia neminėsime. Visiems 
nuoširdžiausiai dėkojame už da
lyvavimą toje loterijoje.

Dėkingi Pranciškonai

Vail- 
pro-

the 
Franciscan Monasteries angių 
kalba didelio formato leidinys 
jau spausdinamas Brooklyne. 
Albume telpa meno, kūriniai, 
sutelkti liet pranciškonų vie
nuolynuose. Redagavo P. Jur
kus. leidžia Tėv. Jurgis Gailiu- 
šis. OEM.

Sv. Antano gimnazijoje Ken- 
nebunkport. Maine, mokslas 
prasideda rugsėjo 10. Mokiniai 
turi suvažiuoti dieną anksčiau.

Į IŠ VISUR
— Prel. M.G. Kėmėžis lie

pos 20 buvo priimtas popie
žiaus Pauliaus VI audiencijoje. 
Dalyvavo maždaug 10,000 sve
čių. Prelatas turėjo progos as
meniškai šv. Tėvą pasveikinti, 
gauti specialų palaiminimą sau 
ir savo parapiečiams. namiš
kiams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, šįmet prel. M. 
Kėmėžis švenčia 30 metų kuni
gystės ir 10 metų klebonavimo 
jubiliejų šv. Petro ir Povilo 
parapijoje Elizabeth, N. J.

— Į pranciškonę vienuolyną 
Kennebunkport. Me., įstojo: Au
gustinas Juodvalkis iš Chica- 
gos ir Bronius Stankus iš Brok- 
tono. Mass. Rugpiūčio 15 jie 
pradės Catskili, N.Y. naujoky
ną ir po metų tęs filosofija 
Troy, N.Y

— Skautę jubiliejinėje sto
vykloje (rugp. 24-rugs. 1) bus 
akademikų pastovyklė. Ideolo
ginius kursus praves fil. G. Ma- 
čiuikienė. fil. R. Kezys, ir fil. 
A. Dundzila. Literatūros, meno 
filosofijos ir politikos temom 
kalbės kun; S. Yla, V. Strolia, 
fil. V. Bražėnas, fil. D. Bulga- 
rauskaitė, s- V. Pileika ir eilė 
kitų. Los Angeles skyrius or
ganizuoja tautinių šokių vaka
rą, o Chicaga —- literatūros- 
Fil. A. Trėinys, pasiovyklės va
dovas, dr. J. Gimbutas, ir Atei
tininkų Federacijos vadas dr. 
J. Girnius dalyvaus simpoziu
me “Intelektualas ir praktiškas 
profesionalas”. Bus ir daugiau 
diskusinių būrelių aktualiomis 
temomis. Laužai, sportas, ir iš
vykos Į pajūrį papildys stovyk
los programą. Savaitei — 25 
dol., savaitgaliui—7dol., dviem 
savaitėm — 40 dolerių. Kas 
dar neužsiregistravo, ko grei
čiausiai siųskite 5 dol. savaitei, 
ar 2 dol. savaitgaliui Audronei 
Kubiliūtei adresu- 149 Milton 
Avė-, Hyde Park, Mąss.

— Algimantas Balčiūnas, sū
nus arch. Broniaus ir rašyto
jos Onos - Audronės Balčiūnų, 
gimęs Lietuvoje 1937 m., šie
met birželio 12 baigė medici
nos mokslus Georgetovvno uni
versitete Washington, D. C., ir 
gavo medicinos daktaro laips
nį. Dr. Algimantas Balčiūnas 
yra baigęs Nevvarko, N. J. Se- 
ton Hali universitete pre- mė- 
dical skyrių 1959 bakalauro 
laipsniu. Prieš tai, 1955, baigė 
to pat vardo aukštesniąją mo
kyklą. Visada buvo gabus mo
kinys ir studentas pirmaujan
čių sąrašuose. Buvo taip pat 
“Rūtos” tautinių šokių grupė
je, zreiškėsi sporte, dalyvavo 
skautų ir ateitininkų veikioje. 
Paskutinius dvejus metus asis
tavo biologijos profesoriui že
mesnių kursų darbuose, buvo 
studentų atstovu Amerikos Me
dikų Draugijoje, šalia mokslo 
universitete, vieną parą savai
tėje dirbo Gen. Hospital. gau
damas kambarį ir išlaikymą, o 
tuo pačiu turėdamas galimybės 
didesnei praktikai, kas padėjo 
mokslui. Medicina buvo jo idea
las iš pat mažens. Interno prak
tikai dr. Algimantas Balčiūnas 
pasirinko Los Angeles.

RUOŠIAME I.IETUVISKAS VES
TUVES SAt.es parengimams 
(R SUSIRINKIM AMS — VELTI T. 
Adresai: 40 E. 26th S... N.Y.C, N.Y. 

Tel.: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS
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^ŠACHMATAI
Vėd* K. Merkto

— JAV atviros šachmatų p-bės 
prasidėjo rugp. 11 d. Chicagoje (Ho- 
tel Belmont) ir truks iki rugp. 24 
d. Spėjama, kad dalyvių skaičiumi 
ir pajėgumu jos bus rekordinės. 
P-bėse dalyvauja Jugoslavijos did- 
meisteris S. Gligorič. Mes susirūpi
nę, kaip jose pasirodys lietuviai. 
Visos viltys dedamos į pajėgiausių 
lietuvių meistrų chicagiškį Povilų 
Tautvaišų.

—Chess Review, rugpjūčio laidoj 
rašo apie Povilų Tautvaišų iš Chi- 
cagos, kuris nušlavęs Fox Valley 
turnyrų sausai — 5:0. Dalyvių buvę 
60 iš 4 valstijų. Kitam turnyre (To
ledo, Ohio) laimėjimas teko tarpt, 
meistrui Robert Byme. IV-V v. at
sistojo K. Škėma ir P. Tautvaišas, 
sukorę po 6-2 tš. Dalyvavo 58 žai- 
dikai.

— Dr. A. N as vytis antras. Cleve- 
lando vasaros turnyrų laimėjo meis
tras T. Wozney. Antruoju baigė dr. 
Algirdas Nasvytis, surinkęs 5-2 tš. 
Po 5 tš. turėjo dar pora žaidikų.

— Bostono inžinierių dovana, 
skirta Rytų apygardos šachmatų 
pirmenybėm yra įspūdinga ir graži. 
Galima lengvai įsitikinti, paėmus 
birželio mėn. Lietuvių Dienas.

— Didmeisterio Gligoričiaus (Ju
goslavija) simultanas Bostone įvyks 
Harvardo klubo patalpose, rugpiū- 
čio 28 d. 7:30 v.v. Įsirašyti pas R. 
Goodspeed — 981 Plymouth St., 
Bridgewater. Mass.

— Robert Fischer, jauniausias 
didmeisteris pasauly (Brooklyn. N. 
Y.), atsikirsdamas į Soviteų prie
kaištus daromus be konkrečių pa
vyzdžių, kad jis stokojus kritišku
mo savo partijom, keliais partijų 
pavyzdžiais įrodo, kaip patys So
vietų didmeisteriai (Kotov, Boles- 
lavsky, Keres ir kt.) nemato jų da
romų klaidų. Partijos su Fischerio 
nagrinėjimais įdėtos į Chess Life, 
birželio nr.

— VI. Mikėnas, Lietuvos šachma
tų veteranas, besiruošdamas su 
Lietuvos komanda Maskvos varžy
bom, Ignalinoje, eidamas prie Lūšio 
ežero, staiga krito ir nulūžo kojų. 
Koja lūžo dviejose vietose. Buvo pa
guldytas Vilniaus ligoninėn. Yra 
žinių, kad nežiūrint sugipsuotos ko
jos ir ramentų naudojimo, jis iš
skrido į Maskvų ir prisijungė prie 
Lietuvos komandos, kuri dalyvauja 
spartakiados varžybose. Komandos 
sudėtis: Maslovas, Mikėnas, Ciuka- 
jevas, Ostrauskas, Vistanėckis. Čes
nauskas, Ridzvanavičius, Kaušilai- 
tė, Kartonaitė, štendelytė.

ir Floreoce Ambro- 
zy, 612 Central Avenue, Massa- 
pequa, U L, atidarydami nau- 
s^skaitą pakėlė Kmg*s Coun- 
ty Savings Banko Massapeąua 

įnašus virš 5,000,000 dolerių. 
Mr. Ambrozy mokytojauja 

Garden City Junior High 
Schooi, jo žmona yra simigė 
Mid Island HospitaL Jie vedė 
Įrieš tris savaites ir persikėlė 
į Massapeųua.

šia proga Mr. Mrs- Aminrozy 
buvo pasveikinti Arthur Bleir, 
įstaigos vedėjo, kad jie padėjo 
šiam bankui, kuris tik prieš du 
metus įsisteigė, pasiekti šio at- 
žymio.

Charles F. Brau, Kings 
County Savings Banko prezi
dentas, įteikė laimingiems de- 
ponentams U. S. Savings Bon- 
ds lakštą.

Mr. Brau, pranešdamas apie 
Massapequa banko padalinį sa
kė, kad “mes esame dėkingi 
visiem Massapequos ir apylin
kės gyventojams už jų pasitikė
jimą. Tai įvertindami, mes pa
sižadame suteikti geriausią pa
tarnavimą apylinkėje. Palaiky
dami 103 metų tęstinumą, mes 
tikimės, kad apylinkė atsi
žvelgs į Kings County banką, 
kaip į draugišką kaimyninį 
banką. (Sklb.)

Restaurants DISPLAY

taurart, 31-01 Broadway, Astoria,

dateųopen for July, August and

PAUL at LH 5 8402for brf’prmation HOTELS

Modern SHADE A AWNING CO.
Joaeph Cotronco, owner. Avmings -

food, < 2123
consideration to

Wbm Tou Visit New York ~ 
ST. FRANCIS HOTEL

TlmesSų. - Įtądfo.City - SLPatridts 
Cathįedrikl arta, betdveen Broadaray 
and 6th Avė. Frigidaire Air eondh 
tioned rounp. Lcrar vreekly rate* -

PLatoT-46T0 
transienti 124 We*t 4Ttft 8t, NYC

povestuvinim kelionėm
pilnas patarnavimas lėktuvais, lai-

WARD TRAVEL AGENCY
79-19Rooaevežt Avenue 
Jaekson Heights, L. L 

Tel. OL 1-5640
F. Cipriani, owner. ItaHan cuisine.

ftaturing superb cooking. .Special 
attention to refigtous groups. Open 
all year. (&16) PArk T-9854; Flan- 
ders Rd. (Route 24), Flanders. LT.

SEK SHORE RESTAURANT
Eąjcgr our famous Shore Dinners on 
our beautlfUl open terrace over the 
watbr. Sea food extraordinary, sizz- 
hng steaks, native Italian dishes — 
591 City laland Avė., Bronx — on 
your right after the bridge. Free 
parking. Open all year. TT 5-9849

810

Dl RUBBA'S RESTAURANT 
& PIZZERIA

Italian - American — Kitchen
Wines & Liąuors

Open 8 A. M. to 3 A. M.
Closed Sundays

Post Road Scarsdale
SC 3-9844

REAL ESTATE

DISPLAY

LOOK Aluminum trti» ft siding 
finished basement nėw kitfchėn ta- 
stalfed everything & anytMihg in 
the contracūng line special consi
deration tb Religious groups CaH 
VI 6-0500 — Paint all COntractOrs.

TERRACE ROOM
152 W&rfdngton St.. Peekskill. N.Y. 
One of the tnost 'beautiful Halis in 
Westchester Weddings, Com- 
munfons and Cohflrinatlons. Seats
150 in eomfbrt Phbhe ėl4 PE 7-2783

MATURED WOMEN

Cooks ■ Bakers
FOR PRESBYTERIAN HOME

Mušt be able to read and interpret 
all forms and recipies. Experience 
preferred, būt will train. Five day 
week. Stouffers Management Food 
Service. Excellent working condi- 
tions. Permanent work. Apply to

FOOD SERVICE 
DEPT.

3200 Grant Street
Evanston, III.

H. W. MALĖ & FEMALE

SUPERINTENDANT

EXCELLENT SALARY 
Building located in Manhattan

West Side 
PL 8-0735

YOUNG WOMEN

YOUNG MATRONS
For

WAITRESSES
Five day week. Good salary 
Stouffers Management Food 
Service. Full or part time. 
Permanent positions. Apply 
to —

FOOD SERVICE 
DEPT.

H. W. MALĖ

Teachers (2) — Elementary grades, 
needed in new Ffanciscan Third Or- 
der Community — misaon territory 
of West America; to keep school 
from closing. Jtoom & Board. small 
salary if needed. Write Rev. Fred J. 
Nelson, SL James Church, Powers 
Lake, No. Dakota or call Rev. Be- 
nignus at EV 7-5121 mornings.

FUNERAL HOMES

PHILIPS FUNERAL HOME
Modemiška koplyčia — Air condi-

gių kainų. Visoms religijoms ir visų 
įsitikinimų žmonėms patarnavimas 
visose miesto dalyse. Mr. J. J. Phil
lips, Lic. Funeral Director — 79-02 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
Oueens, N. Y. TW 4-8389.

PRESBYTERIAN HOME 

3200 Grant Street 
Evanston, III.

EDWARD F. CARTER
PE 7-0900

TWO FUNERAL HOMES 
Montrose — Croton-on-Hudson 
Funeral Homės of Distinction

SCAFFOLDING
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellov,- A Viele Avės.

Bronx 74. N. Y.
WY 1-2500

POULTRY FARM
3 bedroom house 10 acres of 

land. 6,000 chickens 10 minutes 
Atlantic City 2 hours from N.Y. 
City. Low down payment Martin 
Taub RD 1, Box 435, Pleasantville, 
New Jersey.

ELJON MOVING < STORAGE
Highest Prices Paid fbr Used Fur
nitūra. Local 4 Distance Transport 
by experts. NO job too small or too 
big. Free estimates, Insurance. 7-day 
Service. 98-01 Northern Blvd.. Coro- 
na. L.I.. Phone Hl 6-2303. Serving 
Woodside, Bayside & Corona areas.

"RAMBLER — Car of the Year” 
Come in and tęst drive the new 
1963 Ramblers. Economy, Engineer- 
ing and Performance. Prices start 
at $1,846. RAMBLER YONKERS 
Corp. Authorized Sales - Service - 
Parts. 206 South Broadway, Yon- 
kers, N. Y. — YOnkers 3-8500.

FLUSHING near St. Ann’s 
Church modem house all brick 6 
rooms 3 airy bedrooms living 
dining room eat in kitchen garage 
extra lavatory completely finished 
knotty pine basement storm & 
screen windows walltowall carpet
ing excellent transportation walk 
to Queens College. Price $23600.00 
Principais only Hl 5-6458.

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest

Call F re d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

GREENLAWN NURSERY
Specializing in Lawns, Patios, Rock 
Gardens. First class w6rk - Free 
estimates. Nursery located at Ma- 
maroneck and Saxonwoods Roads, 
Scarsdale, N.Y. Call SC 3-4011.

Westbury, L. I. St. Brigidt’s Parish 
$21,500. Owner transferred. 3 bed- 
room, l’/ž bath Colonial, panelled 
dining rm, kitchen & recreation rm, 
large living rm. fireplace. floor-to- 
ceiling bookcases, patio, 2-car ga- 
rage, dishwasher, washing machine, 
freezer and carpeting. E D 3-0564.

Oueensvillage North, O. L. ofLour- 
des Parish. 7 rm brick Colonial, cor- 
ner, 2-car garage, screened patio, 
slate roofs. 4 bedrooms, 2!/2 baths, 
living rm 16x21, fire place, dining 
rm. 14x18, finished basement. large 
attic, near all transit. Principais 
only,. — GR 9-4458.

wMtestone- vkūnity Oueens. St.
Fideles Parish. 3 bedroom Ranch.

Bronx, N. Y. Immaculate Conception 
Parish & School. 2 fam. brick home. 
semi-dętached, lot 25x100, 2 bedrms,

oil hot water heat; near schools. 
shopping, transit. Good condition. 
Owner movfng. Asking $26.500 — 
Mušt see to appreciate. TU 1-4760.

Brooklyn, N.Y. SL Brigid’s Parish 
3-family, vicinity of Ridgevood. 5 
large rm each apL Owner’s apt. re- 
cently decorated, modem bath, 2 
apartments rented with good income 
Good condition, $19,500. Near shop-

Call HY 1-0152 — Owner.

Glen Cove---- St. Patrick’s Parish.
Landing section, convement to bus, 
beach. and schools; 2 family house, 
6 rms, & 2 baths up, 5 rms & bath 
down, new alum, siding. storms & 
screehs. Immed. occupancy. $28.000. 
Ovner: (516) OR 1-3363. — If no 
ariswer : (516) NA 8-2959.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkim— dagtinės ir vyno.
108-55 LEFFEBTS BLVD. BIGEOfOND KOUų N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. O Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖJ

340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. o Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus __

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

-----  VVe take all orders special price for Weddings and Parties-----  
Home-Made Bologna

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

ALBERT F. PETER8 - Petrauskas

SUMMER SPECIALS AT 
DISCOUNT PRICES 

Alterations — Heating
Modem bathrooms — Hollywood 
kitchens—finished basments. Plumb- 
ir.g, electricaL waterproofing. paint- 
ing inside & outside, gas heating 
installations, siding & roofing. No 
down payment — first payment 
starts in 1964. Free estimates — 
call todav —7 years to pay.

ALBON HOME REMODELING 
INgersoll 9-7355

1034 Rogers Avė., Brooklyn 26, N.Y.

DRESSMAKING & TAILORING
Simple Dressmaking and Repairs 
for Children and Adults. Ali work 
done at reasonable rates. Special 
consideration to religious groups.

Call ST 2-1358

FLAT AND SHINGLE ROOFING
GUTTERS-LEADERS
SKYLIGHTS - SIDING

Guaranteed Repairs

AVĖ. M. ROOFING CO.
DE 8-1691

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės 

(NSTTBANCF REAT ESTATF

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

FRANKLIN BOWLING LANES ' 
40 .Automatic Pinsetters 

Cocktail Lounge — Restaurant 
Free Parking 

600 Franklin Avė 
Frankon ta. L.^1. - 

516 CO 2-121Ž Nat Saladino

n O M’ Q 
SERVICE STATION

2801 Tilden Avenue, Brooklyn 
General Repairs - Batteries - Tires 
and Accessories. Special considera- 
taon. to. religious groups.

' Call BU 4-9677

Mi & Mrs MATTHEW MA2EIK/-

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.TI>.
86-15 JAMAICA AVENUE VVOODHAVEN 21, N. T.

TeL Vlrginia 9-3112For Štaten Island call AARON TV 
SERVICE Co. Day & Night Service. 
Thos. J. Javaruski (owner). — All 
Makes of TeleVision - Radios - Hi-Fi 
& Stereo. Television rentals. Guar- 
anteed work on all sets. Call ELgin 
1-2233 — 951 North Railroad Avė., 
GRANT CITY, S.I.

ALBERT MAIER. INC.
KIAULIENOS KRAUTUVĖ — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kielbassy". 1927 VVashington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-819

AMBASSADOR CAMERA
For the Finest in Cameras 

Ūse our special Lay-Away Plan 
Credit Cards Accepted

1658 Bath Avė. — Brooklyn 
BE 6-8206

Bringln This Ad For Your
Free Luggage Grft

with purchase of any 3 Pieces 
of Luggage 

Wholesale Price at
FARBER LUGGAGE
1396 FLATBUSH AVĖ.

(Nr. Farragut Rd.) 
U L 9-0775

CEMENT WALKS ETC., STEPS, 
BRICK & BLOCK WORK, PATIOS. 
Expert alteration roof to basement, 
bath and kitchen. Professional car- 
pentry. Low cost, quality work,

Phone TW 1-2573

Mortgage M o ne y Available
All areas—all types of Commercial 
& Industrial properties. 25 years ex- 
perience in placing hard to get mtges 
Contact Fr. Cohen, Mtge officer — 
Pilgrim Funding Corp. 211 Henip- 
stead Tpke.. West Hempstead, N. Y.

516 IV 3-6300

MR. J U L I E
HAIR STYLIST

744 Utica Avė., BTclyn, PR 1-6450 
Working with a complete of Crea
tive hair stylists and experts in 
high fashion colors. Come in for 
FREE consultation. 

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. e 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel. PR 4-7788 
švarūs kambariai, rami vieta,,pigus- ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. fr C. Mačiuliai, savininkai

— tai slaptoji visų gerų — kaip beparuošfų, bet

ypač pagamintų iš geriausios mėsos, maisto pro

duktų sudėtinė dalis. Užtikrinant nepalyginamą

LENKIŠKO KUMPIO
kokybę, gamybai imama tik geriausioji kiauliena. 
Sis kumpis, gaunamas dabar nuo 2 iki 12 svarų

kiaulių mėsos, neturinčios nereikalingų riebalų.

ženklas

kokybės simbolis, gerų šeimininkių 
atpežinames ir vertinamas.

Tokį pat gerų skonį 
turi ir importuota' 
lenkiška kiaulienos 
kumpio rulada, gau
nama dabar 1^ ir ,3 
svarų skardinėse. Vi-

ALBERT SHERMAN, INC.
Life - Ačcident - Heatlh

107 Fifth Avenue, Pelham, N. Y.
914 PE 8-3131

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOVE CLUB

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Loungė, RėstaūranL Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
$1.75 tax incL Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue

89th STREET - 228 EAST

attračtive hewly remodeled Apts.
Airconditioned 3 Room s $150 Gar-

kers protected. Ask for Mr. Black 
on the grounds. FI8-7175 or TE 
1-0250.

Are you having a Wedding? Or a 
Party? We dtehver to your home all 
popular branda of beer, cold keg

also soda by the case all flavors. 
Fast efficienL courteous service; 
Special consideration to religious 
groups and societies. Call SCAR- 
HAROT Distributors — YO 3-4292

ASSOCIATED WA8HER SERVICE 
Formerly vvith Bronx Elec. UtiHty 
"Šame Day Service” Expert repairs 
on Kenmore, GE. Frigidaire A all 
makes of washers serviced. Emer-

Leam to Drivė’ CHASE DRIVING 
Ine. Auto Softool Lic. by State of 
N. Y. — 494 Kings Highway, beL 
McDonald & E. 2nd Street, Expert 
instructions. Nl 5-4660. Free book- 
let on written tęst. Door to door

open Sunday.

NEW BONAPARTE 
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have Ybu Tried Ralph Sorrentino's

Stars meet” A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

INTERNATIONAL 
NEVVSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest

197 E. 4th Street, New York City 
OR 3-1830

VI rginia 3-3605 Photostats-framing 
LIBERTY ART PHOTO STUDIO

VVedding - Portrait - Candid 
Children - Communion - Confirma- 
tion - Graduation - Reproductions - 
Commercial. 125-11 Liberty Avenue 
Richmond Hill 19. L.I..N.Y. F. Erba 
Studio hours: 9:30 to9, Wed. 9:30 
to 6:30, Sun. 11 to 5:30.

Remkite LUUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
9I0 Willoughby Avenue,

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

— HEVEN REALTY —
JOSEPH ANDRUSIS — Reel Estete — Insurance

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

investacijos.

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

87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N.Y. • Tol. VI 7-4477

HOLY LIGH T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM 8T, BROOKLYN «. N. Y.
(212) GL 6-0200 Rcsid. ILlinoie 8-711*



DARBININKAS

nmihkno£
Apreiškimo parapijos pikni

kas bus rugsėjo 1 Franklin 
Sųuare, L I., 1132 H Heams- 
tead Tapk. Pradžai 2 v. Nuo 
5 gros Romo Butrimo orkest
ras. Autobusas nuo Apreiškimo 
bažnyčios išeis 1 vai. Kitas au
tobusas tuo pačiu laiku išeis 
nuo J. Valaičio — Arlingtono 
restorano. Tas pats autobusas 
apie 1:15 vai. paims keleivius 
ir nuo šalinskų Įstaigos. Norin
tieji vykti autobusais, prašomi 
užsiregistruoti pas M. Šalins- 
kienę, pas draugijų valdybų na
rius arba Apreiškimo parapi
jos raštinėje.

Aleksandra Lukienė iš Ho- 
ward Beach, L. I., po sunkios 
bet sėkmingos operacijos grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta namuo
se. Jos draugai linki jai greit 
pasveikti.

Leonės Lukaševičienės 4 me
tų mirties sukakčiai atminti 
gedulingos mišios bus rugpjū
čio 24, šeštadienį, 10 v. Tėvų 
pranciškonų koplyčioje.

N. Valaitienė prašo praneš
ti, kad jos adresas pasikeitęs 
į 38 Pintai! Rd.; Irvington, N. 
Y. Užsakant gėles vestuvėms 
ar kitoms progoms, skambinti 
(914) LY 1-9244.

Parengimų kalendorius bus 
skelbiamas ir toliau. Numato
mus parengimus vakarus, kon
certus, suvažiavimus prašome 
pranešti adresu: St. Dzikas, 89- 
17 97 St., Woodhaven 21, N.Y. 
teL VI 7-5113.

Kun. G. Sabataitis, S.J, dali 
vasaros praleidžia studijuoda
mas Fordhamo universitete. 
Kun. G. Sabataitis prieš porą 
mėnesių buvo Įšventintas Wood 
stock, Md. Jo pirmųjų mišių 
proga pamokslą sakė jo arti
mas draugas — sūnus buvusio 
valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles.

Eug. Kezienė, uoli lietuviškų 
reikalų rėmėja, su savo duk
rele Danute praleido dviejų sa
vaičių atostogas San Francisco, 
Calif pas savo seserį Burdie- 
nę, kurios nebuvo mažiusi 50 
metų.

Vienam ramiam ser 
amžiaus asmeniui reikal 
vienas ar du kambariai. 1 
daUtina su virtuve Wood 
ne ar Richmond Hill r 
prie Jamaica traukinio. S 
laišku šiuo adresu: Mr- 

_ Darbininkas. -910 Willot 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Išnuomojamas moteriai kam
barys su atskiru įėjimu Wood- 
havene. Gali naudotis virtuve. 
Teirautis: tel. HI 1-1215

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS visus kviečia į 
LINKSMI SPORTININKŲ

METINĘ GEGUŽINĘ
Š.H1. rugpjūčio 25 d sekmadienį 1 v.p.p.

THROGS NECK STADIJONO PARKE 
150 DAVIS AVĖ., sankryža su HARDING AVĖ, BRONX

PROGRAMOJE:
• Futbolo rungtynės: LAK - Austria S.C.;

priežaismiai: New Yorko Futbolo veteranų ir II komandų rungtynės.
• Komiško sporto varžybos sportiniam prieaugliui. '
• Laimėjimai: 19" nešiojamas televizijos aparatas ir kitos dovanos.
• Nuo 5:30 v.v. šokiai grojant A. Starolio kapelai.

— įėjimas $1.00

THROGS NECK STADIONAS pasiekiamas važiuojant IRT Pelham Bay traukiniu 
iki W ėst c best e r stoties, nuo ten autobusu No. 6B iki stadijono. Su automobiliu: 
Whitestone Brldge, Mutchinson R i ve r Parkway, rytų kryptim Bruckner Boulevard, 
dešinėn Harding Avė. iki Dovis Avė. ir stadijono.

MMpetfio lietuvių parapijos 
metinis piknikas bus sekmadie
ni rugpjūčio 18 Dodey’s picnic 
grounds, Cooper Avė. ir 74th 
St., Glendale, L I. N.Y. Pikni
ko pradžia 1 vai. popiet Joe 
Thomas orkestras gros nuo 5y.

Algirdas Alksninis, JAV ka
ro laivyno karininkas U.S.S. 
Ashland laivo vyriausias inži
nierius, keletą mėnesių savo 
laivu plaukiojo Viduržemio jū
roje. šiuo metu laivas yra su
stojęs New Yorko uoste, tad 
turi progos aplankyti savo tė
vus Maspethe ir draugus. Žmo
na Danutė su 4 vaikais išvyko 
praleisti vasaros pas vyro dėc^j 
Warrenville, Conn. Jauniausia 
dukrytė Rūta Eugenija rug
pjūčio 4 pakrikštyta Maspetho 
lietuvių bažnyčioje.

Tradicinė ekskursija Į Tėvų 
Pranciškonų sodybą Kenne- 
bunkport, Me., bus rugpjūčio 
•31, rugsėjo 1 ir 2. Kelionė, 
dviejų dienų valgis ir nakvynė 
vienam asmeniui 28 dol. Eks
kursijoje gali dalyvauti ne tik 
iš New Yorko, bet ir iš Linde- 
no, Elizabetho, Newarko, Pa- 
tersono, Kearny, Bayonnės, 
New Haveno, Bridgeporto, ir 
kitų vietų. Visais kelionės rei
kalais rašyti: Darbininko admi
nistracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y- 11221 arba 
skambinti GL 5-7281, vakarais 
GL 5-7068.

Maironio šeštadieninė mo
kykla išrinko tėvų komitetą 
ateinantiems mokslo metams.: 
pirm. Ed. Staknys, vicepirm. 
R. Ausmanienė, ižd. E. Baliū- 
nas, sekr. M. Jankauskas, rei
kalų vedėja 0. Raubienė- Re
vizijos komisijon išrinkti St. 
Birutis. R. Šilbajoris ir V. Ver
šelis. Praeitais metais tėvų ko
mitetą sudarė: St. Birutis, E. 
Jurienė, R. Strazdienė, R. Šil
bajoris ir V. Veršelis.

JADVYGA MATULAITIENĖ
Nuotr. V. Maželio

AL. KAČANAUSKAS ir M. Cibas rūpinasi dainų švente pasaulinėje parodoje. Nuotr. V. Maželio

ŠOKĖJŲ PADĖKA
Vykstant į . JAV ir Kanados kun.'V. Dabušis, gyd. R. Sal- 

tautinių šokių šventę Chicago- daitienė, A. ir A. Gveldneriai, 
je, kelionės išlaidoms padeng- M. Jokūbaitienė, J. Stukas, L. 
ti New Yorko Tautinių šokių Stukas, Dr. V. Kanauka, Z. Rau- 
grupei aukojo:

50 dol. — N. Y. Liet. Bend
ruomenės Apygarda;
Po 36 dol. — Liet. Moterų At
stovybės N.Y. klubas, N. Y- 
Liet. Dantų Gydytojų Draugija, 
Liet. Menininkų Sąjunga;

Po 35 dol. — Moterų Vieny
bė, Balfo 100 skyrius, Mairo
nio mokykla.

Po 20 dol. — V. Meiliūnas, 
Liet. Veteranų Sąjunga “Ramo
vė”;

Po 15 dol. — Ig. Kazlauskas, 
A. Kaunas, V. Cečetienė;

Po 10 dol- — J. ir R. Bud
riai, K. Obolėnas, Liet. Taut. 
Sąjungos skyr., A. Varnas, kun. 
J. Pakalniškis, A. Kazickienė, 
Jurg. Valaitis, kun. A. Račkaus
kas, kun. S. Valiušaitis, dr. V- 
Paprockas, E. Kulber, P. Os-

P. Kati-.
Bugdo- 

Butkys,

J. Brazaitis, 
nas, Klimavičiai, A. 
nas, A. Samušis, V. 
kun. P- Totoraitis;

Po 7 dol. — gyd. S. Dimie- 
nė, S. ir P. Leveckiai;

Po 5 dol. — Dr. A. Trima
kas, L- Špokas, P. Montvila,

Kipras Sakalauskas, 54 me
tų amžiaus, gyvenęs Woodha- 
vene, mirė rugpiūčio 5- Palai
dotas rugp. 10 iš Angelų Ka
ralienės bažnyčios šv. Karolio 
kapinėse. Paliko liūdinčią žmo
ną, dvi seseris ir kitas gimi
nes. Atvykęs Amerikon dirbo 
siuvykloje ir kurį laiką buvo 
siuvėjų unijos sekretoriumi. 

Pijus Navickas 72 metų am
žiaus, gyvenęs ‘Woodhavene, 
mirė rugpiūčio 8. Palaidotas iš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios šv. Karolio kapinėse. Liko Dievo Garbė ir k. 
nuliūdime žmona Julija, 2 sū
nūs ir 3 dukteris su šeimomis. 
Patarnavo šalinskų laidojimo 
įstaiga.

linaitis, Dr. V. Vygantas, A 
Simutis, St. Jakštas, kun. V. 
Pikturna, K. Sventoraitienė, J. 
Kunigėlienė, SLA 242 kuopa, 
Ponas N.N., V. Alksninis, J. 
Valakas, St. Dzikas (3 dol).

Po 2 dol. — M- Brakas, Pr. 
Naujokaitis.

Tariame nuoširdžiausią ačiū 
visiems aukojusiems, kurių dė
ka mums buvo palengvinta ga
limybė dalyvauti JAV ir Kana
dos tautinių šokių šventėje.

New Yorko Tautinių šokių 
grupės nariai ir vadovė 

J. Matulaitienė

ŽINIOS—

Lietuvos vyčių istorija yra 
jau atspausdinta ir atvežta į 
Bostoną vyčių jubiliejinio sei
mo proga. Knygą galima gau
ti pas vyčius ir seimo posėdžių 
metu.

Petras Pleškevičius, gyv.
245 W. 5th St., So. Bostone, 
išleidžia savo prisiminimus iš 
Lietuvos nepriklausomybės ka
rų su bolševikais, lenkais ir 
bermontininkais, o taip pat— 
iš antrojo pasaulinio karo. Kny
ga bus apie 300 pusi. Autorius 
yra Lietuvos kūrėjas-savano- 
ris ir karo invalidas.

DARIUS LAPINSKAS

So. Bostone pas savo tėvus, 
Balį ir Veroniką Lapinskus, va
saroja jaunas, gabus muzikas 
Darius Lapinskas, kuris vaka
rų Vokietijoje muzikos srityje 
yra prasiskynęs plačią meni
nės veiklos vagą. Dabartiniu lei- 
ku jis eina Stuttgarto valsty
binės operos dirigento asisten
to ir Tuebingeno dramos teat
ro muziko vadovo ir kompozi
toriaus pareigas.

Salia kitų asistento'pareigų, 
Stuttgarto operoje D. Lapins
kui yra pavesta paruošti daini
ninkus operos pastatymams. 
Tuebingeno teatrui, kuris yra 
netoli nuo Stuttgarto, D. La
pinskas komponuoja muziką į- 
vairiems dramos spektakliams. 
Per savo buvimo laikotarpį jis 
yra sukomponavęs virš 20 mu
zikinių etiudų įvairiems dra
mos veikalams. Iš jų žymiau
si: Goethes-Faustas, Shakespea- 
ro — Julius Caesar, Anouihlla-

Be tiesioginio darbo. D. La
pinskas komponuoja ir kitokią 
muziką, kurioje jis pasireiškia 
visame savo kūrybiniame pil
nume. Vokiečiai yra labai jo 
kūryba susidomėję- Jis yra ga
vęs valstybinę kompozicijos 
1,500 vokiečių markių premi
ją už 17 solo dainų su simfo
niniu orkestru. Dainos buvo 
išpildytos Stuttgarte, Kopen
hagoje, Darmstadte tarptauti-

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

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

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos vyčiai šią savaitę 

mini savo organizacijos 50 me- ! 
tų sukaktį Seimas rugpiūčio 
14-18 vyksta Brandfordo vieš
butyje. Rugpiūčio 16 ten pat 
šokiai 8 vai. vak. Rugpiūčio 
17 d. 8 vai. vak. koncertas. 
Programoje — Clevelando vy
rų oktetas. Rugpiūčio 18 — di
dysis banketas viešbutyje. Pra
džia 6 vai. vak. Sveikiname 
vyčius ir kviečiame visus bos- 
toniškius dalyvauti posėdžiuo
se ir parengimuose.

Kun. Antanines Jurgelaitis, 
domininkonas, sugrįžo iš Pie
tų Amerikos, kur buvo išvy
kęs porai mėnesių pagilinti is
panų kalbą. Ispanų kalbą jis 
dėsto Providence, R.I., domi
ninkonų kolegijoje.

Valentinas Mockus iš Bosto
no ir Laima Mikniūtė iš New 
London, Conn., rugpiūčio 17d. 
priima moterystės sakramentą. 
Jungtuvės ir vestuvių vaišės į- 
vyks New London ,Conn., kur 
gyvena Laimos tėveliai. Jauna
vedžiai gyvens Bostone.

Mirė. Po gedulingų šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje pamal
dų palaidoti:

Petronėlė Bukauskienė (bir
želio 11) 71 m. Velionė gyve
no 381 Webster Avė., Brighton, 
Mass. Nuliūdime paliko vyrą 
ir tris dukteris. Palaidota šv. 
Benedikto kapinėse-

Albinas Venckus ^liepos 5) 
15 m. Nuskendo besimaudyda
mas. Velionis gyveno 226 W. 5- 
th St. Nuliūdime paliko tėvus 
ir keturis broliukus. Palaidotas 
miesto kapinėse.

Kazimieras Nevronis (liepos 
8) 72 m. Velionis gyveno 16 
Senger St. Nuliūdime paliko 3 
dukteris. Palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse.

Stanislovas Gaidamavičius 
(liepos 10) 75 m. Velionis gy
veno 318 E St., Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

Stanislovas Vitkauskas (lie
pos 15) 80 m. Velionis gyveno 
71 Crovvley Rogers Way- Nu
liūdime paliko žmoną, dvi duk
teris ir du sūnus. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

Jurgis Dragašius (liepos 22) 
76 m. Velionis gyveno 43 Bed- 
land R., West Roxbury, Nuliū
dime paliko žmoną, tris dukte
ris ir sūnų. Palaidotas šv. Juo
zapo kapinėse.

Augustinas Mizaras (liepos 
22) 91 m. Velionis gyveno 431 
E. 3rd St. Nuliūdime paliko 
žmoną, keturis sūnus ir dukte
rį. Palaidotas N. Kalvarijos ka
pinėse.

niame muzikos festivalyje ir 
kitur. D. Lapinskas gavo dau
giau kompozicijos užsakymų. 
Pasaulinis danų smuikininkais 
N. Nielson paprašė jo sukompo 
nuoti kūrinį smuikui, o Stutt- 
garte gyveną vargonų virtuo
zas J. Janca — vargonų kon
certą styginiam orkestrui ir 
perkusiniams 
Ateityje .D. 
rašyti operą; 
kęs ir libretą.

Rugpiūčio pabaigoje D. La
pinskas grįžta į V. Vokietiją. 
Linkime jam geriausio pasise
kimo tęsti garbingą muzikos 
meno darbą ir garsinti lietu
vių vardą tarp vokiečių, kurie 
taip gražiai yra įvertinę jo kū
rybinius polėkius.

instrumentams.
Lapinskas mano 
jau yra išsirin-

Kvietimas 
vasaros 
atostogoms

Maloniai kviečiame atvykti j 
saulėtą CAPE COD ir šių me
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS-MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
aplinka, dideli patogūs kam
bariai, geras sveikas maistas, 
malonus nešaltas Atlanto van
duo, Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška dvasia 
ir gera nuotaika, vaikų prie
žiūra ...

Vasarvietė atidaroma birže
lio 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15*% nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M. Lūšys, 88-01 104th St.. Rich- 
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code #617)

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį 
ASBURY PARK. N. J.

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

5I5 4th Avenue, Asbury Park, N. J. • Tel. PR 6-9783
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fILLIAM J. DRAKE 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avenue
VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlcltory 1-5220

A. ANDRIUSKEVKIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS ’

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIĄ

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Salias
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. 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.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Foreat Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUNNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus 

* •
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patams rimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


