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Mirė kanauninkas M. SANDANAX IČIl S
Kan. Mečislovas Sandanavi
čius mirė šm. gegužės 7 Los

Gatės. Calif., mieste., kur pas
toracini darbą
dirbo
nuo
1954.
M. Sandanavičius buvo gi
męs 1900.XI. 18 Jaučakių kaime
Vilkijos valse. Kauno kunigų
»10 WILLOUGHBY AVĖ.,
SECOND-Cl—ASS
10 CENTŲ
seminariją ir teol. filosofijos
ANTRADIENIS
TUESDAY, GEGUŽIS
MAY 12, 1964
brocklyn 21, n. y.
XLIX NR. 34
Poitage pald at Brooklyn, N.
fakultetą baigė 1925. Tai me
tais Įšventintas ir kunigu. Bu
vo paliktas dirbti prie kurijos
ir kunigų seminarijos.
Nuo
1940 buvo pakeltas i garbės
kanauninkus ir paskirtas arki
vyskupo metropolito asmeni
RUSK EUROPOJE: Ar sutvir
Dvieju klausiniu nebuvo galima atidėti po rinkimu — Nato ir X ietnamo. bet pa niu sekretorium. Iš Vokietijos
tins Nato vienybe?
išvyko i Ameriką 1950. Pra
tenkinamo sprendimo nelaukiama. Amerikos viltys—rumunai. Maskvos—arabai
Valstybės "sekretorius Dean
džioje šv. Teresės akademijoje
Rusk gegužės 10 atvyko Į HaaKansas City dėstė rusų kalbą,
gą, i Nato 15 ministerių kon
paskiau išvyko
pastoracinio
ferenciją. Nato organizacinis riui svarbiau pats Nato išlai gimo. Įtikinėjo Rusk, kad ato
Atrodo. kad Nato ministeriai, bės sekretoriui Haagoj, neaiš darbo i San Francisco diecezi
KAN. M. SANDANAVIČIUS
reikalas nedidelis — susitarti kymas, jei jau ne sustiprini miniais laikais visiška valstybi tyliai susirinkę, tyliai paliks ku. nes didžiausio pasiprieši
Nuotr. R. Kisieliaus
dėl naujo gen. sekretoriaus. mas. Tam Rusk ir kalbėjo nė nepriklausomybė neimano- Nato tokioje padėtyje, kokioje nimo teberodo Anglija, kurią jaVietoj Dirk Stikker, kuris pasi- Briussely ir Haagoj, kad Nato ma. Nepriklausomybės dali rei- ji yra- Nors N.Y. Times verti- pagundė C astro naujais užsakytrauksiąs liepos pabaigoje, spė turi išlikti vieningas ir pajėgus: kia paversti bendram sutartam nimu, Nato turi mažiau kariuo mais — prie gautų 450 auto
menės nei prieš dvejis metus, busų dar 500 kitas užsakymas, DVIEJŲ SENATORIŲ
jama, būsiąs italas Manlio Bro- kad skilimas tarp Sovietų ir organui.
REALYBES viso už 14 mil. dol.
mažiau
pasitikėjimo
vienas
ki

sio. Tačiau valstybės sekreto- Kinijos nereiškia pavojaus dinTokiom mintim Rusk dėstė
tu ir Amerika.
Rusk trečias rūpestis —pa Trys keliai: sovietini smur
seną Amerikos politine linija,
veikti sąjungininkus, kad Į Na
Rusk
antras
rūpestis
Euro

kuri yra priešinga de Gaulle li
McNAMARA: į Vietnamą pro Bonną nijai — nepriklausomybei nuo poje — paveikti Nato narius, ta politiką Įtrauktų ir P. Viet tą pripažinti ir įteisinti,
kad remtų Kubos blokada. Pre namo klausima ir aktyviai da
Amerikos politikos De Gaulle
Apsaugos sekr. McNamara ir
zidentas Johnsonas gegužės 6 lyvautų jo sprendime. Čia nepripažinti ir apie jį ty
tebetiki,
kad
laikas
■
Įtikina
ir
gen. Taylor gegužės 8 išvyko į
buvo pareiškęs, kad Kubos blo prancūzai eina skirtingu keliu.
kitus europiečius, jog PrancūVietnamą pro . . . Bonną. Tei
kadą Amerika vykdys ir spaus 0 Amerika norėtų, kad Vietna luti, nepripažinti ir apie ji
zijos linija teisinga. Tačiau
giama. kad jis norėjęs paveik
sąjungininkus ją remti. Kiek mo naštą jai padėtų nešti ir
Prancūzijos ministeris de Mur
ti Vokietijos vyriausybę remti
šaukti. Kuris kelias pri
pasiseks tas uždavinys valsty- kiti.
ville
savo vyriausybės nusistaVietnamo karą. Tai būtų ne tik
tvmą pareikšiąs privačiai ki
palengvinta Amerikos našta,
klauso Amerikai?
tiem
Nato nariam. Amerika ir
bet ir Vokietija atitraukta nuo
Kalbėjo du Įžymūs senato
Prancūzija pasiliks su savo
Baltu kultūros dienos Šveicarijoje
Prancūzijos, kurios
politika
riai. Abudu apie ‘ 'realybes' ’.
nuomonėm,
bet
konflikto
būsią
Vietname yra kitokia nei Ame
Gegužės 8-U Ziuricho mies demonstruojama
plokštelėm. Abudu sutiko, kad Amerikos
išvengta.
rikoste buvo suorganizuotas ‘‘Baltų Ir vakare pobūvis, kuriame J. politika turi remtis realybėm,
Pačiame Vietname McNama
kultūros dienos”.
Stanulienė demonstravo lietu ne mitais. Pirmas kalbėjo se
ra tebus trumpai. Tai jau penk
natorius J W. Fulbrightas ko
viškus šokius.
Penktadieni
buvo
atidarytos
ta jo kelionė į Vietnamą, per
Kultūros dienas surengė vo 25 Jis pirmas ir skelbė,
dvi
parodos.
Viena
—
meno
paskutinius du mėnesius ant
paroda: Juzės Katiliūtės-Stanu- Šveicarijos estų sąjunga, lat kad Amerikos politika turi at
ra. Ji tegali turėti daugiau pro
lienės (Ženeva). Vytauto Ka- vių sąjunga ir lietuvių bendruo sisakyti nuo mitų ir remtis
pagandinės reikšmės, ne kari
siulio (Paryžius) ir Juris Soi- menė, talkinamos baltų sąjun- realybėm. Remtis realybėm, jo
nės; kelionė turi pademonst
supratimu, tai reiškia pripažin
kans (Muensteris) kūriniais, gos Vokietijoje.
TĖVAS HOA, kovotojas prieš
ruoti, kad Amerika tvirtai re
ti
sovietinio smurto Įvykdytus
komunistus Vietname.
Antra
paroda
—
"Penkių
šimtŠios baltų kultūros dienos
mia naują diktatorių gen. Khafaktus: Kuboje Įvykdytas ko
mečių
baltų
kraštų
žemėlapiai:
kultūyra
reikšminga
ir
šviesi
nhą kuris negalėdamas išlaiky tuo tarpu ir nėra, kaip tik rem
du žemėlapių rinkiniai — Bal rinė manifestacija, kuriai paro munistinis perversmas, tai rei K. B. KEATINGAS prezidento A.
ti prestižo karu prieš komunis- ti tą. kuris su jos pritarimu at
tų centrinės bibliotekos (Muen- dė palankumo didžiausio ir di kia Castro pripažinti ir su juo Smetonos minėjime gegužės 3.
tus, stengiasi ji išlaikyti teisda ėjo i valdžią naujo perversmo
Nuotr. V. Maželio.
chenas) ir dr. P. Rėklaičio namiškiausi© šveicarų miesto ieškoti koegzistencijos. Euro
mas ir šaudydamas prezidento keliu. Bob Considine. Journal
pos užgrobtų tautu neminėjo,
<Marburgas).
Tą
pat
dieną
pra

vadovybė.
Ji
ypačiai
reikšmin

Diem šalininkus, nušalindamas American, vertina: jei pre
sidėjo ir paskaitų serija —dak ga, kada tas miestas buvęs at- bet ta pačia logika reiktų rytų Europą savo kolonijom
iš vadų kinų kunigą, kataliką zidentas Diem nebūtų buvęs
jas laikyti Sovietų Sąjungos gal tai negerai, bet tai Įvykęs
tarė O. Fleig įLangnau) kalbė sisakęs priimti rusų chorą.
Hoa. kuris yra išpopuliarėjęs nužudytas, jei jis būtų egzilyje,
dalim ir pagal tai derinti A- faktas, ir laikykim tai Sovietų
jo apie “Estijos likimą Marijos
SVENSONAS
ALFREDAS
su savo partizanais prieš ko tai Washingtone ne vienas gal
Sąjungos vidaus reikalu. Keamerikos politiką.
L'nder kūryboje”.
votų, jog geriausia išeitis par
munistus.
tingiškai galvojant: ne. smurto
Neminint
Šen.
Fulbrighto
pagrobtas, iš rytų Vokietijos
šeštadieni buvo iškilmingas
Kito pasirinkimo Amerikai kviest! ji Į Vietnamą.
vardo prieš jo "realybes" .su fakto neturim paversti teisės
mėginės kelis kartus per sieną minėjimas, kuriame po trum
pratimą
buvo nukreipta šen. faktu; priešingai: "Mes turim
perbėgti, bet buvęs sulaikytas pesnių kalbu paskaitą skaitė
Kenneth
B. Keatingo kalba, ryžtis, kad tas faktas būtu iš
JAX ir Maskva: kap. Svensoną ištrenie? ir sumuštas. Sovietų surengta estų rašytojas Edzard Schaper
pasakyta
buv. prezidento A. keltas aikštėn kiekviena pro
me jo parodyme spaudai Ber- apie “baltų kraštus Europos
ga!"
Smetonos minėjime gegužės 3.
— Senatas paskelbė gegu vietai siekė, neaišku — padaly Ivne i jo lūoas buvo įdėtas pa dvasiniame spektre”, Tą pat
J. Valstybių ligšiolinė politi
Keatingas kalbėjo taip pat.
žės 11. kad Foy D. Kohler. at ti jiem kratą“? Pabudę jie nie reiškimas, kad jis noris liktis dieną buvo ir baltų muzikos
ka
siekė vidurio: .smurtinio fak
kad
Amerikos
politika
turi
rem

ko
nepasigedo.
stovas Maskvoje. liudijo pasi
rytu Vokietijoje ir gal kada koncertas. Estų, latvių ir lietuto
nepripažinti, bet apie ji
tis
realybėm.
Bet
jis
nurodė
keitus sovietų santykius su A— Dar vienas ženklas: gegu nors virsiąs komunistu. As vių kompozicijas bei liaudies
kitokia
realybę.
Būtent:
"Mes stengtis kuo mažiau kalbėti.
merika. Esą dabar pagrindiniu žės 7 prie sienos atvedė ir
Paula
mens. kurie ji gerai pažįsta, dainas atliko sopranas
turime blaiviai žvelgti Į apstul Ar to užtenka? Šen. Keatingas
karo kurstytoju laikoma ne A- perdavė kapitoną Alfreda Sven jo buvę profesoriai, liudija, kad Brivkalne (Štutgarto valstybi
okupacijos
binanti
Sovietų
kolonizacijos atsakė: ' 'Sovietų
merika, bet Kinijos komunis soną, kuris pernai gegužės 4 jis negalėjo būti savu noru bė nė opera), pianistė Lydia LesLietuvoje nepripažinimo nega
faktą
—
toki
kaip
Lietuvoje,
tai.
buvo perbėgęs ar pagrobtas Į gęs pas bolševikus. Jis yra lie ta-MilIer (Luebeckas) ir Zueritariamos dekolonizacijos
lai na. Tai yra pasyvi politika.
— Valstybės departamentas rytu Vokietiją, ten prašęsis tuvis. atvykęs į Ameriką po ka cho kvartetas.
kais".
Sovietinė kolonizacija Mes turėtume pasmerkti lietu
ilgai tylėjęs, gegužės 7 paskel a žylio.
ro. 1951 dalyvavęs Korėjos
Trečią diena paskaita turė
tai faktas. Nukreipti akis nuo vių teisių pažaidima daugybėje
bė protestą Sovietam, kad jie
Dabar kap. Svensonas yra kare, studijavęs Scrantono uni jo prof. dr. J. Eretas (Bazelis)
jo
reikštų nukreipti akis nuo viešų vietų, kurios mums pri
kovo 25 Odesoje tris Amerikos tardomas karinių organų. Visa
J. EDGAR HOOVER, FBI di
versitete. uoliai veikęs su vy — “Šveicaru/baltų kultūriniai
realybės.
Bet čia ir iškyla skir klauso".
karo attache pavaišino per va Svensono istorija yra neaiški.
rektorius, gegužes 8 baigė 40
čiais . . . Gal dabar paslaptis iš santykiai”, dr. H.J. Dahmen
metu tarnyboje: kita sausį bus
tumas tarp Fulbrighto ir Kea
karienę miego vaistais. Taip Jis tvirtina buvęs nugirdytas ir
Ar tokis reikalavimas yra
(Štutgartas) — “Baltų muzika".
aiškės.
70 metų. Kongresas pareiškė
tingo atsiliepimo i tokia “rea nukrypimas nuo realybės i mi
pat ir vieną anglą. Ko tuo So-

Rusk Europoj, McNamara Azijoj, Chruščiovas Afrikoj

jam padėką, o prezidentas pra
šė pasilikti tarnyboje “neribo-

rikos delegacijai, kuri Washingtone gegužės 18 pradės pa
sitarimus su rumunais. Tariamosi pagrindas — prekvba.
Bet
valstybės
departamen
tas Įžiūri, kad Rumunija gali
būti tas satelitas, kuri leng
viausiai gali atitraukti nuo Mas
kvos. Iš anksto tad v ra daug

palankumo rumunam.
Ar Lodge tiek
me?

tegali

Vietna

Vietnamo buvusio preziden
to Diem jauniaiusią broli Can
nauja Vietnamo valdžia su
šaudė. Mrs. Nhu buvo kreipu
sis Į prezidentą Johnsoną ir
popiežių Paulių. Atstovas Cabot Lodge rado reikalo pareikš
ti. kad jis mėginės išgelbėti jo
gyvybę. Lodge buvo telefonu
užtikrinęs ir prezidentui Diem
neliečiamybę.
— Chruščiovas pažadėjo Aži-

rui karinės paramos.

lybę". Fulbrightiškai galvojant
tektų sakyti: Sovietai pavertė

tus? Senatoriaus mintimi tie.
kurie linkę priimti tai. ką jie
vadina realybėm, kurie tinkina,
kad "mes turėtume priimti tai.
kas pasauly Įvyko, ir susikaup
Naujas lėktuvas, naujas laivas
ti tik ties savu teisių, nuosa
— Lėktuvas XB-70 jau pa si pirmas atomine jėga varo vos laisvės saugojimu”, yra iš
gamintas. Tai didžiausias ir mas keleivinis laivas, kurio pir tikrųjų nukrypimas nuo realy
brangiausias lėktuvas. Jis yra ma kelionė iš New Yorko i Vo bės. nukrypimas i izoliacioniz196 pėdų ilgio, su pilnu krovi kietiją bus birželio 8. Bilieto ma. O Amerikos kelias: "Da
niu 300 tonų svorio, greitis kaina 500 dol.
bar ne laikas mums atsijungti
— Robert Andersonas, John- nuo tautu likimo visam pasau
2000 mylių, kaina 1.5 bii.
— Savannah — taip vadina- sono asmeninis draugas ir Ei- lyje, o laikas pakartotinai pa
senhovverio vyriausybės narys, tvirtinti mūsų Įsipareigojimus
dabar yra specialus ambasado dėl įų likimo, nes jų likimas
ŽUVO 44 DĖL DRAUDIMO?
Kalifornijoje gegužės 7 nu rius derybose su Panama. Po yra intymiai susijęs su mūsiš
krito lėktuvas, ir visi 44 kelei rinkimų jis būsiąs Johnsono kiu. Jei laisvė suklups kur
nor', tai suklups ir čia".
viai bei Įgula žuvo. Išaiškinta, vyriausybės narys.

HAR RIMANAS
SU
RUMU
NAIS: ar jie tolsta nuo Niki
tos?
Valstybės sekr. pavaduotojas
A. Harrimanas vadovaus Ame

A LIKO PAREIGĄ BENDRUOMENEI: tarybos narių rinkimai Apreiškimo parapijos salėje gegužės
9; iš k. rinkimų komisijos nariai; Andrius Butas. Juozas Zarauskas. Vincas Padveraitis. balsuoja Mai
ronio mokyklos vedėja E. Ruzgienė ir kun. A. Račkauskas. Nuotr. R. Kisieliaus.

kad vienas lakūnas buvo nušau CHRUŠČIOVAS EGIPTO ŽE
Neužtenka
nepripažinimo:
tas. Rastas ir revolveris. Išaiš MĖJE: tad ir kalba už arabus
reikia, kad kolonializmo fak
kinta. kad jis priklausė Frank
Chruščiovas gęgužės 10 Egip tas būtų keltas aikštėn kiek
Gonzales. kuris buvo apsidrau te kalbėdamas pataikavo ara viena proga. Tokis yra csmins
dęs 45.000 ir kuris buvo žadė bam: smerkė Anglijos "kolonia šen Keatingo realybės suprati
jęs žmonai gerą dovaną. įtari
lizmą Yemen; smerkė Izraelio mas. Ar neteki vieša pasmer
mas. kad suorganizavo katast Jordano vandens pasukimą Į kimą reiškė Kongresas Kersterofa dėl draudimo, bet niekas Negevo dvkumas; kalbėjo apie no komiteto tyrinėjimą.''’'
to nepatvirtins, nes visi žu Afrikos “išsilaisvinimą”.
Ar ne to pat siekia penk ><vo.
Vis tos kalbos rodė Chruš dešimt jau viena Kongreso na
— Amerikos karinis lėktu čiovo siekimą išstumti iš ara rių rezoliucijos”
vas su 83 Filipinuose gegužės bu pasaulio Vakarų itaka, o
Ar tai nėra gairė kur link
11 sudužo nusileisdamas. Žuvo taip pat ir Kinijos komunistų gali būti vairuojamos Alto ren
75.
Įtaką
giamo kongreso pasisakymas”
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Prezidento nužudymas miglose
Skelbti ar atidėti

Komisijoje stiprėjąs nusista
tymas atidėti raporto skelbimą
iki po rinkimų- Baiminasi, kad
raporto išvados galinčios atsi
liepti rinkimo eigai. Esą kai
kurie komisijos nariai labai
smerkia vyriausybės įstaigas,
kurių žinioje yra saugumas. Tai
nugirdęs, Drummondas ragina
komisiją nedelsti ir raportą pa
skelbti. Nejungti raporto su
rinkimais. Skubėjimo pagrindą
jis nurodė — esą raporto pas
kelbimas gal padarys galą gan
dam ir teorijom, kurios skel
biamos Europoje. 0 europiečiai
netiki, kad prezidento nužudy
mas ir Oswaldo nužudymas te
buvo atsitiktinis — tik toje pat
vietoje ir tuo pat laiku dviejų
psichiškai pakrikusių žmonių
susitikimo vaisius. Jie tiki, kad
tai buvo sąmokslas. Raporto
paskelbimas gal išsklaidytų tą
tikėjimą ir padarytų galą są
mokslo teorijai.
Tiesą sakant, pati populia
riausia teorija, kuri yra išpli
tusi Europoje, yra ne europie
čio, o amerikiečio Thomas Buchanan darbas. Jo pranešimas
yra tiek europinis, kad jis bu
vo Europoje pirmiausia pa
skelbtas — Paryžiaus kairiųjų
radikalų laikraščio L'Express,
iš kurio paskiau kartojo kiti.
Buchanano kelias iš miglos:

Buchanan nepaskelbia naujų
faktų. Vartalioja tuos pačius,
kurie buvo paskelbti prokura
tūros, policijos ar FBI. Bet
faktų kalba priklauso nuo to,
kaip juos sudėliosi vieną šalia
kito, kaip juos imsi aiškinti,
kaip trūkstamus tarpus tarp
faktų užpildysi savo spėjimais.
Buchananas, nors vartoja tuos
> pačius faktus, bet jis kitaip aiš
kina ,kitaip spėlioja, dėl to ir
jo išvados nesutampa su oficia
liais Amerikoje paskelbtais aiš
kinimais apie nužudymo istori
ja- ,
' -■
Buchanano svarstymo tech
nika ši: atstatinėja Įvykį pagal
oficialiai paskelbtus faktus ir
aiškinimą, toliau analizuoja tą
atstatytą Įvyki, kritikuoja ir
randa, kad jis neįtikimas; ga
le duoda savą įvykio eigos teo
riją, kuri ir turi atsakyti, kas
. yra prezidento nužudymo kalti
ninkas. Aštriausio
žvilgsnio
ir taikliausias autorius yra ant
roje dalyje — analizėje, men
kiau įtikinantis arba ir visai
ne savo teorijoje, kas stovi už
žudikų nugaros.

Prez. Kennedy byla nesibaigė žmoni y galvose ir pergy
venimuose. Nužudymo tiesa neisaiškeįo, bet labiau susipai
niojo miglom apkrito, Washingtone neramumas auga — rašo
R. Drummondas (NYHT) — dėl Warreno komisijos raporto.

dė 12:31 valandą. Tai buvo
1963 lapkričio 22 vidudienis.
Prezidento automobilis nulė
kė ligoninės link. Policijos še
fas Curry parodė į leidyklos
namą — įsitikinęs, kad šūviai
iš ten. Per radiją įsakė: “Na
mus apsupti. Niekas neturi iš
eiti’’. Jo įsakymo vykdyti puo
lėsi 500 policininkų.
Šūviai rado leidyklos pastato
vedėją Roy S. Truly gatvėje mo
juojantį prezidentui. Paskui pa
matė policininką, kuris nušo
ko nuo motociklo ir per minią
grūdosi į leidyklos
pastatą.
Truly puolėsi paskui jį, prisivi
jo ir parodė kelią Į keltuvą
Keltuvas neveikė Kažkas buvo
palikęs atdaras duris ir sukliu
dė automatini keltuvą. Truly
puolėsi laiptais. Policininkas
paskui su revolveriu rankoje.
Antrame aukšte policininkas
pastūmėjo duris į užkandinę
Joje jaunas vyras ties automa

tu gėrė Coca-Cola ir jau buvo
gerokai iš butelio nugėręs. Po
licininkas atrėmė revolverį vy
rui į šoną ir paklausė Truly:
“Ar jis čia dirba?” Tas atsakė
— taip. Tada policininkas pali
ko jį ir pasileido laiptais į ki
tus aukštus, o tas vaikinas, Lee
Harvey Oswald, ramiai išėjo iš
pastato.
Jei Osvvaldas buvo žudikas,
tai kaip jis taip greitai atsira
do užkandinėje? — kelia klau
simą autorius ir ima pirmiau-*
šia oficialų atsakymą: po šūvio
Oswaldas paslėpė šautuvą už
dėžių ir knygų šeštame aukšte,
laiptais nubėgo žemyn; gal būt,
dar laiptuose jis išgirdo poli
cininko žingsnius ir įsmuko į
užkandinę... Ar tai įmanoma?
— kelia klausimą autorius ir
atsakinėja: iki užkandinės po
licininkas buvęs patogesnėje
padėtyje pasiekti
užkandinę
greičiau nei Oswaldas iš šešto

aukšto; o užkandinėje jis dar
turėjo pinigą išsiimti, sulaukti,
iki automatas išmes butelį, jį
atkimšti ir nugerti; k kai poli
cininkas įrėmė revolverį, visai
išlikti nesusijaudinęs ... Tas
esą neįtikima...,
Nuospaudai įrodo?

Toliau: kaltinime sakoma,
kad policija moksliškai įrodė,
jog Oswaldas šovė. Pismame
policijos pareiškime buvo sako
ma, ant šautuvo buvę rasti Os
valdo pirštų nuospaudai. Ant
rame pareiškime, kurį skelbė
jau prokuroras, kalbama apie
delnų nuospaudas, o trečiame
jau visai to neužsimena- Prie
šingai, FBI pareigūnai iš Washingtono pareiškė, kad jokių
ženklų nėra ant šautuvo, ir iš
to nieko negalima spręsti apie
Oswaldo nusikaltimą. Bet rasti
buvo nuospaudai ant kartono
prie lango šeštame aukšte. Tai
buvo Oswaldo darbų vieta —
dėlioti knygas ir dėžes. Paga
liau, galima prileisti, kad jis
buvo vienas iš sąmokslo daly
vių, bet tai nesąs įrodymas,
kad jis būtų šovęs
(Bus daugiau)

PABALTIJO BYL) KELTI JUNGTINĖSE TAUTOSE
Los Angeles, Calif. — “Jau
daugiau kaip dvidešimt metų
‘kalbame apie Pabaltijo ir kitų
kraštų laisvinimo reikalą, bet
nieko konkretaus nedarome.
Nieko nelaukdami, turime aiš
kiai kelti Lietuvos. Latvijos, Es
tijos ir kitų pavergtų kraštų
bylą Jungtinėse Tautose ir pri
versti Kremliaus komunistus
pasitraukti iš tų seniau nepri
klausomų ir laisvų valstybių”,
— «kalbėjo kongresmanas Edward Hutchinson (R.-Mich.), įnešdamas naują rezoliuciją (H.
Con. Res. *289) minėtų kraštų
laisvinimo reikalu-

Penkiasdešimt pirmoji
rezoliucija

Hutchinsoną. įsijungusi į pir
mąsias kovotojų eiles už Lietu
vos laisvę, padėkos laiškais,
adresuodami: The Honorable
Edvvard Hutchinson, House Of
fice Building, Washington 25,
D.C.

Pirmieji bėgliai

Vengrijos bosas Kadaras mi
rė ir atėjo ’pne dangaus var
tų.
“Ne, — pasakė šv. Petras,—
tau čia nevieta. Eik į pragarą”.
Po 'kelių dienų beldžias į
dangaus vartus. Petras atidaro,
ir prie vartų trys velniukai sto
vi. Klausiami, ko jie nori, pasi
aiškino:
“Mes esam, pirmieji bėgliai”.

Tai penkiasdešimt pirmoji
rezoliucija, ir ją išrūpino Val
das Adamkavičius, JAV LB
centro valdybos vicepirminin
kas ir Taboro vasarvietės vedė
jas- Taboro vasarvietė kaip tik
ir yra kongresmano Edwardo.
Hutchinsono apygardoje i4th
Congressional District, Michigan).
Prisiminkime kongresmaną
Už išgelbėjimą

Justas Paleckis, besimaudy
damas Trakų ežere, ėmė skęsti.
Pirmas klausimas: Oswaldas ar
Į vandenį puolėsi berniukas ir
ne?
ištraukė į krantą. Atgavęs kva
— Elmstreet žmonės aiktelė pą. Paleckis pasisakė berniu
jo. Matė, kad prezidentas nu kui, kas esąs, ir klausė, kuo
stojo jiem mojavęs. Kad jis jam gali atsilyginti už išgelbė
susmuko Į priekį automobilio jimą. Berniukas ėmė drebėti ir
ir Mrs Kennedy pasilenkė pasakė: ‘ 'Palaidok jau mane
prie jo. Ir jie pamatė kraują.
Kraują prezidento, kurį ištiko valstybės lėšom, nes tėvas ma
du šūviai. Didelis laikrodis ant ne vis tiek užmuš, išgirdęs, ką
šešiaaukščio leidyklos namo ro aš padariau”.

Visi geros valios lietuviai,
kurie dėl vienos ar kitos prie
žasties prie rezoliucijų pravedimo darbo dar nėra prisidėję,
kviečiami jungtis į šį nepapras
tos svarbos žygį. Kovoje už re
zoliucijų pravedimą reikia vi
sų galimų darbo rankų ir visos
galimos finansinės paramos.
Prisidėkime prie to darbo, kuo
galime ir pajėgiame. Visais rei
kalais rašyti:
Rezoliucijoms
Remti Komitetas, Post Office
Box 77048, Los Angeles, California, 90007.
IT.

KONGRESM. ED. HUTCHINSON

Lietuvoje

LATVIAI ypač gausiai ir organizuotai pasirodė Lojalumo parade New Yorke gegužes 2.
plakatas, apačioje — žygiuoja uniformuotos latvių mergaitės. Nuotr. P. Ąžuolo.

AR ŽINAI, KUR YRA PRAKALBI FABRIKAS

Amerikoje įprastas dalykas, bar pridėsiu dar keletą žodžių
kad didieji asmens savo pra nuo savęs.”
kalbų nerašo. Anot New York
—o—
Times Magazine, yra vaiduok
liai, kurie tuo pasirūpina. Ypa
Mes dar galime pridėti, kad
čiai tai praktikuoja Kongreso ryšium su gudų minima nepri
nariai. Kiek jiem reikia viso- klausomybės sukaktimi kovo
kalbų pasakyti. Kur jie turės 25 kongresmanui P. W. Roditiek laiko ir tiek išmonės vi nui (D.-Newark, N.J.) kažkoks
sais klausimais. Jiem daugiau “vaiduoklis” pakišo tokius žo
Atidaro sieną vienai dienai
sia pasitarnauja Kongreso bib džius, Įtrauktus į Congressio
“Ar žinai, kodėl Ulbrichtas liotekoje esąs “teisinės tarny nal Record Nr. 56: “Gudija bu
atidarė sieną į vakaru Berly bos” štabas, kuriame dirba vo žinoma kaip jungtinė valstyną vienai dienai?”
115 rašytojų. Jiem, paprastai tybė — Didžioji Liet u v o s
“Taigi kodėl?”
kongresmanai ir užsako kalbas. Kunigaikštystė'' Koks
nors
“Jis nori savo gimtadienį at Pvz-, kaip rašo Magazine, pas “vaiduoklis” parašė kalbą ir
švęsti dviese su žmona”.
kiausiai Lietuvos nepriklauso šen. T.H. Kucheliui (Rep. —
mybės dienai jie gavę užsaky Caliiį, kuris aiškino: Gudijos
mus parašyti 78 kalbas.

sričių jungimasis
prasidėj o
dar XIII am., pradžioje apie
Naugarduką Ir paskui aplink
Vilnių"-.

Pasitaiko ir taip, kad “vai
duoklis” buvo užsakytas para
Paauglių klausimas visur gy 21, tokiem vaikam, kurie per šyti kalbą* vienam senatoriui.
Ir dar reikia pridėti, kad to
vas. Kauno miesto taryba jį ėję iš mokyklų arba ir visai be Kai kalba buvo pasakyta, atėjo
svarstė. Kaip informuoja. A. mokyklų bastosi gatvėse, Ža kitas ir užsakė aną kalbą sukri kių nesąmonių, prieštaraujan
čių istorijos faktam, neskelbia
Kadžiulis Tiesoje
balandžio liakalny suorganizuotas vaikų tikuoti.
nė
bolševikai — Gudijos Moks
klubas. Suorganizuotas priva
Būna ir taip, kad nuoširdūs
čia iniciatyva. Klubas vadina kalbėtojai ir nesislepia, jog lų Akademija Minske. Pav., so
vietinis mokslininkas M.
J.
si “Ateitis”. Jam vadovauja A.
Aleksandravičienė. Vaikus dai skaito ne savo kalbas. Vienas Grinblatas vienam savo straips
nuoti moko A Adomaitis, ne perskaitęs dar pasakė: “O da- nyje (1958-59) veda Lietuvos ir
regys. Padeda namų valdyto
jas V. Baršauskas.
Panašių klubų Kaune esą ir
daugiau. Šančiuose septintos
vidurinės mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas A. Abišala pa
sakojo, kad savo vaikų klubui
suorganizavo fotolaboratoriją,
organizuoja medžio dirbtuves,
kuriose vaikai dirbtų pašto dė
žutes, pagalvėles iš peralono
ir kt. Už gautus pinigus jie
pirksią dūdas orkestrui.

Kaip surinkti vaikus iš gatvių?

NEW YORKO draugovė ir svečiai savo globėjo iv. Jur gio minėjimo metu gegužės 3 d. Nuotr. R. Kisieliaus.

Pasakoja ir. su kokiom kliū
tim tie klubai susiduria. “Klu
bo vadovai nuėjo į medžio ap
dirbimo kombinatą, prašydami
fanieros atliekų. Kombinate
jos deginamos, o vaikams tai
būtų pūdei žaliava rankų dar
bams.
— Duoti negalima. — atsa
kė kombinate.
— Tai parduokite.
— Ką? Imti pinigus iš vai
kų? Kuo jūs mus laikote?”

Viršuje nešamas

Gudijos sieną daug toliau į ry
tus, negu dabar Maskvos nu
statyta. Apie “gudišką Vilnių”
nė kalbos nėra. Bet taip kal
bėjo šen. Thomas H. Kuchelis
.. .iš “vaiduoklių” rašto. Kokį
jis žodį galėtų pridėti nuo sa
vęs?
Nobelio premija Chruščiovui

“Ar žinai, kam paskirta No
belio premija už žemdirbystės
pažangą?”
“Ne, bet kas yra tas pažangu
sis?”
“Chruščiovas. Jis yra pirma
sis pasauly žmogus, kuris pa
sėjo -kviečius Sibire, o derlių
nuėmė Kanadoje”.
Derlius per vidurį

Lenkijos radijo reporteris
apklausinėjo ūkininkus, kokis
yra dabar derlius.
“Taip sau, per vidurį”.
“Kaip tai suprasti?”
“O tai reiškia, kad šiemet
derlius blogesnis nei pernai,
bet geresnis negu ateinančiais
metais”.

KINAI su tavo rašto plakatais Lojalumo eisenoje New Yorke gegužės 2 Nuotr P
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Kvietimas į kilnų darbą
Dėmesio jaunimui. — Artė
ja mokslo metų pabaiga. Ne
mažai jaunimo baigs pradžios
ir viduriniąsias mokyklas, ko
legijas bei universitetus. Aukš
tąjį mokslą baigusieji jau bus
pasiruošę kuriam nors specia
liam darbui — savo profesijai.
Duok Dieve, kad pasirinktas
darbas atitiktų širdies troški
mus, būtų sėkmingas ir teiktų
gyvenime laimės.

Baigiantieji pradžios ir vidu
rinį mokslą, turės dar savo pro
fesiją rinktis. Tai nėra leng
vas klausimas, ypač tais atve
jais, kai nejaučiama aiškaus
linkimo kuriai nors profesijai.
Ir čia reikia melsti Dievą, kad
padėtų pasirinkti teisingą ke
lią, atitinkantį pašaukimui.

Jei būtų pajausta, kad Die
vas šaukia pasiaukoti Jo gar
bei, savo tautos labui ir kil
niam sielos išganymui, netek
tų tada svyruoti, o rimtai pri
imti šaukimą.

Lietuviai pranciškonai galė
tų būti vienas iš kilnių pasirin
kimų. Jie nori dar labiau iš
plėsti savo tautinę bei religinę
veiklą šiame krašte ir paruošti
didesnį skaičių kunigų apašta
liškam darbui išlaisvintoje Lie
tuvoje. Gerai žinome,
kiek
daug reikės to apaštališkojo
darbo. Tad jau dabar kviečia
me, kas jaučia pašaukimą, sto
ti į garbingą, serafiškąjį ft-anciškonų Ordiną.

Galima stoti baigus pradžios
mokyklą. Yra sudarytos palan
kios sąlygos toliau mokytis Ma
žoje Seminarijoje ir baigti vi
są gimnazijos kursą, o paskui
ir aukštąjį mokslą. Baigusieji
viduriniąsias mokyklas, tuojau
gali pradėti naujokyną, o po
metų — filosofijos ir teologi
jos studijas. Įšventinus į kuni
gus. gali toliau studijuoti uni

versitete akademiniam mokslo
laipsniui gauti- Visas mokslas
išeinamas vienuolyno lėšomis.

Vienuoliai kunigai, pranciš
konai, dirba pastoracijoje, da
lyvauja lietuvių visuomenės
veikloje, moko jaunimą mokyk
lose, dirbą mūsų spaudoje. Į
tą įvairų darbą gali įsijungti
ir kunigai pasauliečiai, sto
dami į Pranciškonų Ordiną.
Jiem tereikia atlikti vienerių
metų naujokyną.
Vienuolynan taip pat priima
mi kandidatai, kurie neišeina
teologijos mokslų ir neįšventi
nami
kunigaisJie
pri
imami broliais, kurie aukojasi
taip pat kilniam darbui, eida
mi pašauktu Dievo keliu.
Smulkesnės
informacijos
mielai teikiamos, parašius ad
resu:
Provincial
Superior,
Franciscan Fathers,
Kenne •
bunkport, Maine.

★

Lietaraje prieš antrąjį pa
saulini karą, 1939 metų pra
džioje, buvo įsteigtas lituanis
tikos Institutas, valdžios lėšo
mis išlaikomas. Instituto pas
kirtis buvo tetirti lituanistinę
medžiagą apsaugai ir mokslo
tyrinėjimams, skatinti ir remti
lituanistines studijas, atstovau
ti litaianisttiras mokslam užsie
nyje. Lituanistika suprantama
visa, kas sijasi su Lietuva ir
lietuvių tauta bei kultūra; pvz.
lietuvių kalba, tautosaka, litera
tūra, Lietuvos istorija, geogra
fija, teisė ir k. Pradžioje tam
Institutui tvirčiausią pagrindą
sudarė į jį įjungtas Lietuvių
Kalbos žodynas (jo redakcija)
ir Tautosakos Archyvas; kiti
skyriai buvo tik pradėti orga
nizuoti, kai užklupo karas ir jį
sekusios rusų bolševikų ir vo
kiečių nacių okupacijos. Bolše
vikų pirmosios okupacijos me
tu, 1941 pradžioje, Lituanisti
kos Institutas buvo perorgani
zuotas į Lietuvos Mokslų Aka
demiją. Karas ir okupacijos nė
Akademijai neleido tinkamai
veiktiBolševikam antrą kartą į Lie
tuvą įsibraunant, 1944 vasarą,
daug lietuvių mokslininkų, pro
fesorių, rašytojų ir menininkų
paliko gimtąjį kraštą. Lietuvo
je kuriam laikui sustojo
ne
tiktai lituanistinis, bet ir ap
skritai >mokslinis darbas. Po ka
ro užtrukusioje bolševikų oku
pacijoje mokslo Įstaigos imta
vėl atkurti, įsteigta naujų, pa
sirodė ir lituanistinių mokslo
darbų, bet mažiau ar daugiau
persmelktų bolševikinės ideolo
gijos; antra vertus, ruso oku
panto varžtai, kontrolė ir lietu
vių tautinės kultūros smerki
mas nė neleidžia lituanistikos
mokslam bent tiek išsiskleisti,
kiek tai būtų įmanoma esa
mom okupacijos sąlygom. Oku
pantas nėra suinteresuotas lie
tuvių kultūros ugdymu.

Seniau ir dabar. — Pranciš
konų Ordinas lietuvių tautai
yra gerai žinomas. Praėjus vos
keliolikai metų nuo Ordino įsteigimo (1210), pranciškonai
jau rūpinosi Lietuvos krikštu.
Vėliau jie turėjo Lietuvoje
daug vienuolynų ir mokyklų,
Ordinas buvo panaikintas caristinės Rusijos okupacijos lai
kais (1864). Pranciškonų pro
vincija buvo vėl atgaivinta ne
priklausomos Lietuvos laikais
ir gražiai išsiskleidusi savo re
LITUANISTIKA TREMTYJE
liginiu bei tautiniu darbu, ku
Mūsų lituanistai, atsidūrė
rį dar žiauriau nutraukė nauja
svetimuose kraštuose, taip pat
rusų sovietų okupacija (1940).
neteko sąlygų savo moksli
Dabar lietuviai pranciškonai niam darbui tęsti. Pragyveni
turi savo provinciją Amerikoje mas vertė imtis kitų darbų,
su centru Kenneboękport, Me. dažnai net fizinio triūso. Tik
Dirba lietuvių parapijose JAV tai vienas antras tepritapo prie
k Kanadoje, turi savo gimnazi savo tiesioginio darbo; kiti tik
ją, spaustuvę, vadovauja gau tai atitrūkstamu laiku'ir labai
siai tretininkų kongregacijai- ribotai tegali vieną kitą litua
Jėgų maža. Gal Dievas tave nistinį klausimą patyrinėti ir
šaukia jas papildyti, mielas kai 'ką parašyti.
Vis dėlto buvo norima lituajaunuoli?

rus. Aišku, sargas Kudrevičius
iš nuobodumo knebinėjasi. Jis
jau norėjo žengti pro duris,
perspėti, kad tas, ko gero, ne
sumanytų laužo kurtis karvi
dėje, kai, žvilgterėjęs kiek aukš
čiau, nustėro: lubose iš kar
KADA ŽMONES LIETUVOJE PARODE SUSIDO
čių žioravo kiaurymė.
MĖJIMO DARBU KOLCHOZE?
Mankevičius nė pats nepa
juto, kaip įšoko į vidų, stvėrė
sargą už pakarpos k ištempė
pro duris. Žmogus persigan
(2)
pamoka
visiems
grobstyto- dęs pasileido bėgti. Jis iš pas
O kad taip pirmininkas įsi jams”.
kos. Taip ir įkrito abu tiesiog
gytų gaterį, automašiną — čia
Pavasarėjant perėjo valdy j milicijos įgaliotinio gktiį- Kai
jau kitas dalykas. Būtų ūkiška bos delegacija per kiemus, lyg pastarasis, įsivedęs juos į pa
šneka! įkursim lentpjūvę, pa- kalėdodama.
Keista, žmonės talpą, ėmė tardyti, žmogus,

Naujas pirmininkas

sistatysim malūną, galėsim ir
apie kitokią statybą pagalvotiNėra pinigų? Juk tik kolūkio
kasoj vėjai švilpia. O žmonės
ne tokie jau bėdžiai, kaip nu
siskundžia. Atriš savo kapšaus,
kur surinkta už bekonus, pa
skolins pirmai pradžiai- Tik
reikia gražiai pašnekėti. Štai
kur pakrypo kalios valdyboje.

mielai skoBno, kiek kas galė- drebėdamas kaip epušės lapas,
jo, — po šimtinę senais, po kartojo vieną ir tą patį:
dvi, o Enfrandram, tas, kuris
— Atkask, pirmininke, iš
teiravosi per susuinkuną, koo darbo, nedirbsiu aš daugiaunaujas pirmininkas pradėsiąs, Atleisk, pirmininke! — tiesiog'
ir pusę tūkstančio paklojo.
maldavo jis.
— Atsakysi savo galva, pir
— Neatleisiu, ir negalvok,
mininke, — juokavo žmogus, turėsi dirbti!'— kas kartą at
klodamas {daigus ant stato.- rėždavo pirmininkas. Jame vi
Dabar tamsta nuo mūsų jau rė, kunkuliavo neapsakomas
nebeištrūksi. Dirbsi nors ir
pyktis. Ir už nemigo naktis,
Tai buvo klaidingas ir sli
gyvbs galvos, kol išmokėsi.
ir už pažeminimą per rinki
dus kelias.
nmagus Manrevious ėjo tą mus, ir už viską. Švystelėjo
Bet kaip skęstantis griebiasi vakarą į fermą, kur ant tai- mintis: jo nerinko tik todėl,
šiaudo, taip ir pirmininkas ta velės tinkamai mirksėjo žfto- kad žinojo, jog jis bus negai
da griebėsi minties: svarbu rėtis. štai pagaliau atėjo, kaip lestingas grobstytojams. Ir štai
nors pradžiai įsigriebti. O to- jam atrodė, tas atsatingtansss dabar, kai reikalai ėmė lyg ir
imu jau viskas eta savaime. Tik momentas, tas lūšis, korio jis tvarkytis... Ką jis, malkų ne
jis negalėjo sutikti, kad Zykąs taip laukė, — kad žmonės p- beturi, kad prasto lubų kar
nepakeičiamas. Reikalas ne dėl sitikėtą juo ir jo sumanymai. tis!
B įpročio pažvelgė pro tar— AZMisKtt, pvnumnKe, —
tų kebų litrų pieno- “Gal jb ir
neblogas šiaip žmogus, — įsi ridės langelį- Karvidėje tavo maldavo senis..
Dar tą pačią vasarą buvo
karščiavęs kalbėjo pirminin apytamsų, bet bolavo nugara
pastatytas malūnas, lentpiūvė,
kas, — tačiau reikalauju, kad žmogaus, koris susitaupęs pwZykąs būtų pašalintas- Tai bus vė piūklelio kažkokius žaga- o į vasaros pabaigą netoli nuo

Is Lituanistikos Instituto suvažiavimo
Washingtone gegužes 2-3
C?

nistikos darbų neapleisti. Tam
tikslui Lietuvių Profesorių Dgija 1951 vasario 17 Chicagoje atkūrė Lituanistikos Institu
tą. Suprantama, kad
tokia
mokslo įstaiga, kuri neturi fi
nansinio pamato, tegali būti
laisvos draugijos pobūdžio. Ta
čiau motasi bent sutelkti krū
von lituanistikos specialistus,
padėti jiems išleisti paruoštus
mokslo darbus, skatinti ruoš
ti naujų. Finansinei paramai
patelkti 1953 vasario 20 Chicagoje buvo sudaryta iždo ta
ryba. Darbas stūmėsi į priekį
gana sunkiai; gal ir dėl to, kad
nei mūsų visuomenė, nei vado
vaujantieji veiksniai didesnio
susidomėjimo lituanistikos stu
dijom neparodė, ši sritis vis
dar atrodo ne tokia deganti’,
kaip politinė. Užtat ir pirmam

visų Instituto tikrųjų narių, jų
sutikimo neatsiklausius. Dau
giausia balsų gavo dr. J. Pu
“
zinas, bet jam atsisakius, pre
zidento pareigas sutiko priim
Lituanistikos Instituto vadovui ti dr. Jonas Balys. Jo iniciaty
pirmininkui dr. P- Jonikui, te va, gegužės 2-3 Washingtone
ko vargo pakelti, kol Institu buvo sukviestas pbmas institu
tas įgavo šiokį tokį organizuo to suvažiavimas tremtyje.
tą pavidaląSuvažiavime dalyvavo 21 na
Instituto prezidento dr. P rys ir apie tiek pat svečių. Su
Jon ko buvo pateikti pirmieji važiavimas praėjo darbingoje,
nariai, kurie sudarė Instituto nuotaikoje. Buvo
išklausyta
branduolį ir pirmuosius sky trijų paskaitų, priimta naujų
rius: lietuvių kalbos, literatū narių, nauji statuto papildymai
ros, istorijos, geografijos. Pra ir kiti nutarimaidėtas leisti brolių Biržiškų pa
NAUJI SKYRIAI IR NAUJI
ruoštas trijų tomų bibliografi
NARIAI
nis leidinys — Aleksandrynas.
Suvažiavime buvo priimtas
I.itsituto nariai gausiai įsijun
naujas statutas ir įsteigti trys
gė į Lietuvių Enciklopedijos
nauji skyriai: 1) Lietuvių spau
leidimą. Kai kurie ėmėsi nau
dos istorijos ir bibliografijos,
jų mokslo darbų, tačiau jų lei
2) Lietuvių išeivijos istorijos ir
dimui trūko ir tebetrūksta lė
3) Lietuvos teisės ir socialinių
šų.
mokslų.
Praėjusių metų pabaigoje
Buvo išrinkti 9 nauji tikrie
buvo pravesti nauji Instituto
ji nariai: Stasys Barzdukas, Al
prezidento rinkimai. Rinkta ir
fonsas Cipkus, Jonas Damaus
kas, Kazys S. Karpius, Domas
Krivickas, Bronius
Kviklys,
Vincentas Liulevičius, kun. Juo
zas Prunskis ir Aleksandras
Ružanccvas.
Išrinktos dvi redakcinės ko
misijos. Komisiją Instituto met
raščiui redaguoti sudaro Jonas
Aistis, Jonas Balys, Aleksand
ras Broel-Plateris, Kostas Jurgėla ir Instituto prezidentas,
kuris šiai komisijai pirminin
kaus. Instituto monografinių
leidinių redakcinę komisiją su
daro Vincas Maciūnas, Kostas
Ostrauskas, Jonas Puzinas, Al
fredus Sennas, Simas Sužiedė
lis ir Vincas Trumpa. Komisi
ja išsirinks pirmininką.
Pagal naująjį statutą, Insti
tutas turės prezidiumą, kurį
sudarys prezidentas, vicepre
zidentas ir sekretorius. Prezi
diumo rinkimai įvyks vėliau
korespondencijos būdu.

LIETUVĖS Lojalumo eisenoje New Yorke gegužės 2. Iš k. j d. O. Gudelie
nė, V. Gintautąitė, M. Žukauskienė. Nuotr. P. Ąžuolo.

Melkiūno karvidės ant kalve gus. Kokį neatsargų žingsnį jis
lės pradėjo stiebtis kiaulidė.
žengė, skolindamas pinigų! Pa
— Nepastatysi, pirmininke, bandyk dabar paspausti nors
kol amžių nugyvensi, to rūmo, vieną tų skolintojų, ir jis at
— palingavo galva, prasitarė sakys: “Aš juk tik atsiimu sa
vienas senių.
vo pinigus”.
— O kodėl?
—nustebęs
Ir jis ryžosi. Artimiausiam
klausė Mankevičius. — Elekt valdybos posėdy iškėlė pasiū
rinę prie Kauno baigia pasta lymą: melžėjoms mokėti kas
tyti, Nemuną užtvenkia, o čia mėnesį avansą pinigais: po 3
karvidės nepastatysi?
kapeikas už primelžto pieno
— Et, numojęs ranka, pasi litrą Brigada, gavusi planinį
traukė senis.
derlių — 120 cnt bulvių ir 170
Tačiau ir pats pirmininkas cnt runkelių, — likusius pasi
pradėjo suprasti, kad nieko ima kaip premiją, kiekvienai
neišeis. Jis, be abejo, pastatys kolūkietei, išauginusiai runke
kiaulidę, kaip ir tuos malūnus, lių didesnį derlių, negu nusta
vis labiau klimpdamas į sko toma, skiriama premija natū
las. Tačiau kas iš jos, jeigu ra. Vienu žodžiu: daugiau iš
kiaulių nėra nė dešimties- O auginsi — daugiau gaust
galvijų nebuvo todėl, kad neAtrodė, tartum kas pakeitė
buvo pašarų- Tas pat laukia žmones.
ir jo. Šiaip taip ištemps žieCukriniams runkeliams skly
mą^ ateis pavasaris, šiaip taip pus, kuriuos iki šiol reikėjo
apsisės, o po to vėl viduržie brukte brukti, dabar moterys
my pritruKs pašarų, vėl lauks kaip mat išsigraibstė ir žiūrė
pavasario, žmonės visa darys jo labiau nei savo darželį. Pa
atžagariomis rankomis, nes ne sipylė net skundai į raja
bus iš ko užmokėti. Jis ka kodėl ne visiems leidžia
riaus metai po metų su gir dirbti. Mat pristigo sklypų.
tuokliais, “auklės” juos, vaiky— Kas čia pas tave darosi?
sis.
— stebėjosi atvykęs iš rajono
Pirmininkas juto, jog įbėgo atstovas. Taip dar nebuvęMankevičius
išdėstė savo
kaip voverė į ratą, iš kurio ne
beiššoks.
“naują politiką”- Bet tuomet
Jis juto, kad jau užkibo kaž prieš penkerius ar šešerius me
kam ant meškerės. Kam? Gal tus, materiatinių akstinų nie
tam, kuris pakišo mintį įsigy kas per daug nepabrėždavo.
Atstovas susiraukė:
ti automašiną, pasistatyti ma
lūną, lentpiūvę? Kam čia, gir
— Ne kolūkį pats kuri, o
di, tų rūpesčių, jei malūnas, kažin kokią privatininkų artelentpiūvė mums “dirbs” pini

Suvažiavime buvo skaitytos
trys paskaitos, į kurias gausiai
atsilankė svečių. Sakitė: V. Ma
ciūnas — Naujoji medžiaga
apie Strazdą; J. Gimbutas —
Maž. Lietuvos antkapiniai pa
minklai, J. Jakštas — Naujo
viškas V.T. Pašutos Lietuvos
valstybės pradžios aiškinimai.
Literatūros vakare savo kūri
nius skaitė Instituto nariai J.
Aistis, K. Ostrauskas ir A. Vai
čiulaitis. Po paskaitų buvo gy
vos diskusijos, kuriose dalyva
vo nariai ir svečiai.
,
Labai darbingam suvažiavi

mui vadovavo prezidiumas, ku
rį sudarė Jonas Balys, Jurgis
Gimbutas ir Jonas Puzinas. Se
kretoriavo Tomas Remeikis ir
Birutė Saldukienė.
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

'Lituanistikos Instituto nariai
susirinkę 1964 gegužės 2-3 Washingtone aptarti Instituto ir
lietuviškos kultūros bei moks
lo reikalų, svarstydami esamą
padėtį ir norėdami nustatyti
gaires ateities veiklai, atkrei
pia mūsų išeivijos dėmesį, kad
1) gausiausia ir pajėgiausia
lietuvių išeivijos dalis, gyvenan
ti JAV, turėtų sukurti stam
besnį lietuvišką kultūros židinį,
kaip centrinę lietuvišką biblio
teką, muziejų ar lietuviškos kul
tūros rūmus, kur mes patys ir
svetimieji, studijuoją mūsų tau
tos praeitį ir kultūrą, galėtų
rasti lietuviškas knygas, laik
raščius ir žurnalus bei kitus do
kumentus, liečiančius
mūsų
tautos praeitį ir dabartį;
2) yra visa eilė institucijų,
kurios dirba naudingą lietuviš
kos kultūros darbą, kaip Pasau
lio Lietuvių Archyvas, Pedago
ginis Lituanistikos Institutas,
Lietuvių Enciklopedijos Leidy
kla, Lietuvių Muzikologijos Ar
chyvas, Lietuvių Tautinių šo
kių Institutas, Čiurlionio ir ki
ti ansambliai, Komitetai dai
nų ir šokių šventėms ruošti,
Čiurlionio Galerija, Lietuvių
Fondas, Kultūros Fondas. Į
Laisvę Fondas, Lituanus Foun
dation, keli privatūs lituanisti
kos muziejai ir vietiniai kultū
ros klubai, kelios knygų leidy
klos ir knygų klubai. Tačiau jų
veikla turėtų būti planingesnė ir labiau suderinta.
Todėl yra pageidaujama, kad
1) Kultūros Taryba prisiimtų
jungėjo, derintojo ir planuoto
jo vaidmenį:
2) ypač turėtų būti dedamos
pastangos, kad vertingi litua
nistiniai rinkiniai ir dokumen
tai nebūtų sunaikinti, kai jų
sudarytojai pasimiršta arba pa
statai ir turtas pereina į tokių
žmonių rankas, kuriems šitie
dalykai nerūpi;
3) mes turėtume taupyti sa
vo jėgas, dvasinius ir materiali
nius išteklius reikšmingiems
darbams, susilaikydami nuo
tokių žygių ir užsimojimų, ku
rie pareikalauja daug darbo ir
lėšų, bet padaro tik laikiną įspūdį ir lietuviškam reikalui
nieko neduoda, arba duoda tiek
mažai, kad nepateisina padėtų
pastangų, darbo ir lėšų.
S.

ATSTOVŲ RŪMŲ PIRMININKAS ŠEN. J. McCORMACK
LIETUVIŲ KONGRESO GARBĖS NARYS

JAV Atstovų Rūmų pirmi
ninkas, kongresmanas
John
MacCormack, mielai sutiko įeiti’į Amerikoj lietuvių kong
reso rengimo komitetą garbės
nariu, šis garbingasis politikas
yra vienas iš žymiųjų parlamen
tarų Amerikoje, šiuo metu yra

Jis įrodinėjo, jog šis suma
nymas — ne jo, jog jį iškėlė
pats gyveramas, jog šios prie
monės tik pirmiems metams,
kol iškops iš staUikimo. k* tik,
kai buvo gautas iki tol Darsūnišky nematytas derlius, ra
jonas sutiko su jo psshUymate.

A. Kairys

JAV viceprezidento vietoje, nes
nesant rinktojo viceprezidento,
jis užima prezidento vietą tuo
atveju, jei prezidentas dėl ko
kių priežasčių negalėtų tęsti
savo pareigų. Jo sutikimas bū
ti mūsų kongreso komitete
yra svarbus ir reikšmingas.
Kongreso rengimo komite
te dalyvauti yra dar sutikę se
natoriai — Paul Douglas, (III-;,
Thomas Dodd, (Conn.), A. Humphrey, (Minn.). Taipgi kongresmanai — R. Pucmski (UI.),
O’Neil (Ohio), E. A. Garmetz
(Md.), ir F.G. Germain (R.I.).
Kongresas bus birželio 25,
27 ir 28 Washingtone.
Arkivyskupas Patrick O'Boy!• sutiko dalyvauti Amerikos
Lietuvių kongreso iškilmingose
pamaldose ir pasakyti pamoks
ią. šv- Mišias aukos vysk. Vin
centas Brizgys, okupantų kan
kinamos Lietuvos intencija. Pa
maldos bus trečią kongreso die
ną, birželio 28, 12 vai. Ame
rikos katalikų tautinėj švento
vėj — The National Shrine of
the Immaculate Conception,
Washington, D.C. šioj Švento
vėj rengiama Šiluvos koplyčia.

Informacijos lietuvių kongre
so reikalais teikiamos: Lilhue-
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i k a Marija...
aplankiusi Lietuvos žemelę
Šiluvos Šv. Marijos koplyčios darbai

Our Lady of Šiluva Chapel

eina pirmyn. Koplyčia liudys, ką mes gerbiame ir kad esame

in the National Shrine of the Immaculate Conception

susiklausanti šeima. Tūkstančiai lietuvių jau atsiuntė savo

Washington, D. C.

auką.

A Lithuanian memorial in honor of the Blessed Virgin Mary!

Ateikite talkon savo auka

A symbol of the devotion and faith of Lithuanian-Americans!

To be Erected Soon!
Kurie dar neįsijungėte į šv. Marijos mylėtojų lietuvišką šei

mą, neatidėliokite tai padaryti. Už meilės pareiškimą šven

Your contribution is nceded now!

čiausiai Marijai nors ir maža auka, ji atsilygina dangiška

Thousands of Lithuanians have already given donations to

palaima.

Neatideliokite, nesvyruokite’.

The Šiluva Chapel Fund

Juo greičiau ir gausiau aukosime, tuo greičiau ir gražiau į-

The BĮ. Virgin Mary has always interceded with God for

vykinsime mūsų pasiryžimą.

blessings upon everyone shovving their love for her ! ! !

Ypatingai Marijos garbei skirtame gegužio mėnesyje nupinkime švenčiausiai Marijai mūsų meilės vainiką, paaukodami

GIVE TODAY!

lietuvišką koplyčią jos garbei skirtoje šventovėje, Washing-

Your donation—large or small—will help construction work

ton, D. C.

to be compJeted sooner.

Šventovė, kurioje bus mūsų koplyčia
The National Shrine of the .mmaculate Conception, Washington, D. C.
in vvhich our chapel vvill be located

One

depict the Christian
Lithaunians.

faith

of

Another wa// wi// port
development of Christianitv Cas,mir a"d the
sllan,tX ln Lithuania

the

Koplyčioje bus šv. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje altorius.
The Apparition of Our Lady in Šiluva — Chapel altar.

Aukas siųskite per savo
parapijos kunigus arba
tiesiai:

Present your contribution
to your parish priests or
send directly to:

COMMITTEE FOR THE CHAPEL
OF

OCR LADY OF ŠILUVA
67 27 SO. CALIFORNIA AVĖ.,

CHICAGO, ILLINOIS 60629

(Ali contributions are tax-deductiblei

Koplyčioje tilP*

l—

.

There **'" be

-—

thr M.raculous pictures of

-n L.thuania.

=

NeurtORMif P®. —- Makmiansias murii įvykis metų bėgyje
yra metinis seimas Juozapo
Marijos viloje, kuriame daiysuėjai, geradariai ir taugai.
Šiemet balandžio 26 iš rytų
pakraščio susirinko
gausus
skaičius žmonių dalyvauti 14tame Gehųp. Seimas prasidėjo
šv. mišiom vienuoliktą valandą
ryte. Mišias aukojo tam. Mykolas Tamulevičius, Sv. Kažimiero lietuvių parapijos, Worcestery vikaras ir seserų rė
mėjų dvasios vadas toje para
pijoje.
Seserys paruošė skanius pie
tus ir visus pavaišino.
Po pietų iš Philadelphijos atvyko L. Kaulinio lietuvių choras ir L Bendfiūtės tautinių šokių grupė, kurie išpildė gražią
meno programą.
Posėdis pradėtas malda, ku-

nas ir rėmėjų dvasios vadas.
Seimo dalyvius • sveikino Mrs.
A. McCann, rėmėjų pirmininkė,

liai remti seserų kilnius dar
bus.
* Kun. Vatentinas Atkočius,
tėvų
marijonų
vyresnysis,
Thompson, Ctan., linkėjo seserim sėkmingo darbo ir gražių
savo triūso vaisių. Priminė
žmonėm, kad statyti pastatam
prireikia daug rūpesčio ir var
go, o paskui nemaža pinigo
jiem išlaikyti. Savo dalyvavi
mu seime parodome, kad norime padėti palengvinti tuos rūpėsčius. Ragino kviesti ir kitus
į kilnų rėmėjų darbą. Jeigu tai
darysime, galėsime
tikėtis
Dievo palaimos ir atlyginimo
dar šioje žemėje-

ROTOS ANSAMBLIO KONCERTAS
Kaamy, N.J. — Gegužės
2 vakare buvau specialiai pa
kviestas dalyvauti
Newarfco
“Rūtos” ansamblio pavasario
baliaus vakare, kuris įvyko lie
tuvių parapijos salėje, dalyvau
jant vietos kunigams, visos
apylinkės muzikams, keliolikai
senesnės kartos žmonių ir apie
300 jaunimo- Programa susi
dėjo iš trijų dailių.

Pirma dalimi ėjo meno pro
grama, vadovaujant Algirdui
Kačianauskui Rūtos ansamblio
dirigentui, ir
chormeisteriui
Liudui Stukui, Mišrus choras,
vyrų choras ir moterų choras
gerai padainavo po keletą dai
nų. Vykusiai pasirodė duetas—
Mackevičiūtė
k*
Florencija
Schkm. Liudas Štokas dainavo
solo ir duetą su F. Schirm —
Mano meilė iš operetės Šoko
ladinis Kareivėlis. Dar atliko
duetą Edna Mockevičiūtė ir
Juozas Majeski su vyrų choru.
Viskas buvo atlikta taip'gerai,
kad kilo mintis, dėl ko Rūtos
ansamblis neina plačiau į lie
tuvių kolonijas su savo pasiro
dymais.
Rūtos ansamblio pirm. inž.

Waterbury, Conn.
Trilypis piknikas

LRK Susivienijimo, LRK Mo
terų ir Darbininkų Sąjungų
metinis piknikas šiemet bus
rugpjūčio 30 gražiame Belleview parke, Lakewood Road,
Waterbury, Conn. Prašom tą
dieną skirti piknikui ir atsilan
kyti gražioje vietoje. Piknikas
įvyks bet kokiam orui esant,
nes yra gražios patalpos.

Pikniko reikalu pirmas posė
dis buvo balandžio 21. Komisijon išrinkta: pirm. Petras Jokubauskas, rašt- E. Veturis, iž
dininkas Jonas Rurrokas, Mar
cele Digimas ir Magdalena Ka
linauskas — prie čekių, Ona
Šmotas prie valgių, Joan Gluodenis, Mare 'Bakutis, Juozas Jokubauskas — gėrimams. Ana
Backauskas — prie “penny
auction”, Mare Sambaris prie
moterų sąjungos stalo, E. Ve
turis ir Elizabeth Puzemis prie
kavos stalo, Viktoras Veturis
prie valgių ir gėrimų prekybos,
prie durų — Antanas Puzėnas
ir Daniel Pekarskis.

LRK Susivienijimo 11-too ir
91-mos kuopos susirinkimas dėl
Motinos dienos šventės iš ge
gužės 10 nukeltas į gegužės 17.
Susirinkimas įvyks įprastoje
vietoje.
E.V.

— Los Angolos ALR Katali
kų Federacijos naują skyriaus
valdybą sudaro pirm- Ig. Med
žiukas, vicepirm- V. Kazlaus
kas ir J. Juodelė, sskr. R. Bureikienė, ižd. A Jodelienė.
Skyriaus pirmininku 11 metų
išbuvo V. Kazlauskas.

Valentinas Metinis, atidaryda
mas programą ir sveikindamas
gausiai atvykusius į vakarą, dė
kojo už paramą. Rūtos ansamb
lio administratorius inž. Vla
das Sarpalius rūpinosi, kad visi
dalyviai užkandžiautų ir visais
kitais patarnavimais būtų pa
tenkintiBuvo malonu matyti tiek
daug jaunimo, linksmai ir kul
tūringai praleidžiant šeštadie
nio vakarą savųjų tarpe. Besi
kalbant su muzikais čizausku,
Bagdonavičium ir kitais apie
menines programos vertinimą,
visi pareiškė, kad buvo labai
gerai atlikta ir kad Rūtos an
samblis nėra koks eilinis cho
ras.
A.S. Trečiokas

Motina M. Adorata, šv. Ka
zimiero seserų vyresnioji atvy
kusi iš Cincagos, išreiškė pa
dėką rėmęjam už jų didelę pa
galbą seserim.

— Lietuviu prandėkony šv.
Kazimiero provincijoje birželio
pradžioje prasideda generalinė
vizitacija. Tokia vizitacija yra
daroma kas treji metai. Vizita
torium yra paskirtas Tėv. Vir
gilijus iš Kalifornijos pranciš
konų šv. Barboros provincijos.
Vizitacijai pasibaigus būna pro
vincijolo ir jo patarėjų rinki
mai ir po to — nauji kunigų
ir brolių paskyrimai.

buojasi Amerikoje 57 metus.
Vienuolynui priklauso 457 se
serų. Jų tarpe yra jau išvargu
sių ir nusilpusios sveikatos.

Taip pat reikia mokslinti ir la
vinti jaunas seseris. Ir 'Argen
tinos lietuviai laukia mūsų pa
galbos. Ten yra 10 seserų, 3
mokyklos ir 900 vaikų. Motina
M. Adorata prašė, kad savo
maldose prisimint^ pašaukimo
svarbumą: kad daugiau mer
gaičių atsilieptų šiam apaštališ
kam darbui.
§avo linkėjimus seimui at
siuntė Philadelphijos arkivys
kupas J. Kroli ir vyskupas V.
Brizgys iš Chicagos.

Kun. J- Karalius, šv. Jurgio
lietuvių parapijos Shenandoah,
Pa., klebonas, džiaugėsi, kad
gali dalyvauti seime; priminė
dalyviam, kad Vilos pastatai
yra gyvas paminklas mums ir
kitoms tautom, nes jie buvo
pastatyti aukomis neturtingų
žmonių.
Buvo dar Vilos mergaičių
linksmas vaidinimas “Masųuerade in Vienna”, režisavo se
suo M- Klarita.

—Registracija ateinantiem
•mokslo metam į pranciškonų
šv. Antano gimnaziją Kennebunkport, Maine jau pradėta.
Moksleiviai, kurie galvoja nuo
rudens ten mokytis, turėtų kiek
įgalima anksčiau rašyti savo
prašymus adresu: St. Anthony
High School, Kennebunkport,
Maine.

MIŠIOS vienuolyno koplyčioje Newtown, Pa. Miiiaa aukoja kun. M. Tamulevičių*'K Worceater.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS SVEČIAI IŠSISKIRSTO
Miami lietuvių kolonijos biuletenio išėjo velykinis numeris.
Jame nurodyti Miami lietuvių
parengimai ir kolonijos įvykiai.
Laikraštėlis dabar pasidaręs ne
periodiniu. Šį numerį sureda
gavo ir išleido žinoma daini
ninkė Anita Karns (Novickaitė).

J. Narūne

mato svetimų veidų, besidairinėjančių į krautuvių bei resto
ranų langus. Ištuštėjo visur-

sikelia Lietuvon ir visą laiką
dirba jos gerovei — pradžioje
užsienių reikalų m-joje, vėliau,
pradžios
mokyklų inspekto
rium ir paskui visą laiką kaip
Vyt. Didž. Un-to profesorius.
Yra įsteigęs Lietuvos observa
toriją ir daug kitų kraštui
naudingų darbų palikęs- Trem
tis palaužė jo energiją ir svei
katą. Palaidotas Chicagoje kar
tu su savo žmona šv. tKanmte.
ro kapinėse.
Kęstučiui iš pat mažens
į■kvėptas nepaprastas
tėvynės
meilės
jausmasBūdamas
aukšt. technikos mokykloje,
vasaromis važinėjo ir užbaigė
Nidoje sklandymo
mokyklą.
Studijuodamas un-te buvo šau
liu, juo ir pasiliko. Vokietijo
je — Aro Skautų vadovas pąskautininkas kartu praktiškų
mokyklų padagogas.
Didelis
gamtos mėgėjas. Gyvefia Linden, Mich. prie Lobdėl&>-ežero
ir kai tų su žmona Kunigunda,
laiko vasarvietę “■Nida”.
Kunigunda yra baigusi eko
nomijos mokslus. Savo palin
kimais labai šakota: ir visuomeninkė — skaučių ir šaulių
veikėja ir menininkė, mėgs
tanti tapyti, laudies meno išdir
binius kurti, ir spaudos bend
radarbė, ir jautri socialiniam
reikalam.
Nuo pat savo jaunų dienų
daugiausia reiškiasi, kaip akty
vi skaučių veikėja įvairiose at
sakingose pareigose. Paskuti
nius 3 metus buvo Skaučių Se
serijos vyr. skautininkės pava
duotoja ir kartu soc. skyr. va
dovė- Dabar seserijos garbės
gynėja, Lietuvoje ir čia Sau
lių Centro Valdybos narė. Re
dagavusi (Lietuvoje) moterų
šaulių žurnalą “Saulę” ir čia—
moterų šaulių skyrių “Karyje”.
Visuomeninis, socialinis dar
bas,
labdara,
pasiaukojimas
jaunimui — neatskiriama jo
sios gyvenimo dalis. Čia ir sa
vo gyvenimo prasmę randaAbu su vyru mėgsta keliau
ti. Jau Lietuvoje stovyklavo.,
ekskursavo, o vėliau įsigiję sa
vo mašiną išvažinėjo po visą
kraštą. Baigia aplankyti visą
šiaurinę Ameriką.

Vieni iš paskutinių svečių iš
vyko — Kęstutis ir Kunigun
da Kodačiai, iš Lindeno, Mich.
Ilgiau pagyvenę Šv. Petersburge ir Miami Beach, apvažinėjo
Seiman buvo taip pat atsi
Žiemos sezonas pasibaigė.
Miami gražiąsias apylinkeslankęs kun. C. Batutis, šv- Ka Turistai drauge su paukščiais
Kęstutis yra paskutinė atšą
zimiero parapijos Philadepphi- išskrido į šiaurę. Didesni vieš
la
senos žemaitiškos Kodačių
joje klebonas. Rezoliucijas per bučiai
užsidarė.
Krautuvės
skaitė kleb. kun. J. Karalius.
daugiausia sezoninės, taip pat giminės. Prieš pusantro šimto
J.T-K. užsidarė. Gatvėse kaip ir nesi- metų rusų valdžios persekioja
mi, žinomi bajorai Kodačiai iš
^ęmaitijos pasitraukė į Vokie
tiją, ir tenai išgyveno keletas
Kodačių kartų.
Nežiūrint, kad šeimoje buvo
įsimaišęs vokiškas 'kraujas
ir
mokyklose buvo spaudžiami suįvokietinti savo pavardes, visi
‘^Sudačiai — dokumentuose ir
. gyvenime — išlaikė savo pa
vardę ir savo lietuviškas tradi
cijas.
Giminėje buvo garsių moks
lininkų ir menininkų. Kęstu
čio senelis buvo garsus meni
ninkas, Berlyno karališkos ope
ros dekoratorius, o taip pat—
kaizerio vasaros rezidencijos
Potsdame.
Kodačių butas Berlyne tuo
laiku buvo daugumos lietuvių
inteligentų' sustojimo
vieta.
Vieni, Bėgdami nuo rusų per
sekiojimo Šveicarijon,
kiti,
atvažiavę studijuoti, čia rasda
vo laikiną prieglobstį.
Keistučio tėvas, Bernardas,
Berlyne baigęs aukštąjį mokslą
ir turėjęs gerą vietą ir visas
sąlygas avansuoti, savo dėdės
SV. KAZIMIERO seserų rėmėjų seimo metu Newtowne kalba motina M. Adorata. Už stalo sėdi
paskatintas, viską metė ir va
Miss Julia Avigenis ir Mrs. Agnės McCann.
.
žiuoja ieškoti Lietuvos. Atvažia
vęs susipažįsta su inteligentiš
komis šeimomis ir iš antro vi
zito parsiveža Berlynan žmoną,
senos bajoriškos giminės Vik
Kristijono Donelaičio minė žukauskas pateikė finansinę rinkusius kortom pažaisti sve toriją Gruzdytę.
Greitai po to palieka savo
jimą suruošė Lietuvių Bendruo apyskaitą. Susirinkimas nutarė čius vaišino pyragaičiais ir ka
motiną ir kitus šeimos narius,
menės Patersono apylinkė lie paremti lietuvius krepšininkus, va.
Nauja parapijos nuosavybė meta mokytojavimą Berlyno
tuvių piliečių klubo salėje, sek- vykstančius į Australiją. V. Cinūdienį, balandžio 26. Paskai žiūnas siūlė LB Paterspno apy Šv. Kazimiero lietuvių parapi gimnazijoje ir savanoriškai iš
tą skaitė Pranas Naujokaitis. linkei įstoti nariu į Lietuvių ja balandžio 23 perėmė jau se važiuoja dėstyti kaimo mokyk
Meninę programą išpildė vieš Fondą; klausimas paliktas toli niau nupirktą buvusią Naujųjų lon Mažojon Lietuvon. Iš čia,
esančią atgavus nepriklausomybę, pernios iš Elizabetho — Elena Ki- mesniam ^varstymui. Sustin Apaštalų bažnyčią,
džienė, Mickevičiūtė ir Eileen kime pagerbtas J. Krufconis, di 130 Lafayette St., -kurios kie
Kidžiūtė; pastarajai, akordeo delis įvairių lietuviškų kultūri mas ribojasi su parapijos dar
nui pritariant, sudainavo kele nių darbų rėmėjas. Taip pat nu žu. Naujoje patalpoje bus dvi
tą dainelių. Programai vadova tarta sudaryti tikslią apylinkės salės, virtuvė ir du kambariai
parengi
vo LB apylinkės pirmin. Ant. lietuvių kartoteką. Į naują val įvairiem parapijos
Rugys, sceną Kristijono Done dybą išrinkti: Vacį. Augulis, mam, susirinkimam, šokiam ir
laičio portretu ir 1714-1964 me Ant. Gudonis. Kaz. Jankūnas, katekizmo bei šeštadienio lie
tų emblemomis dekoravo Vac Eug. Klupšienė, Fel. Misiūnas, tuvių kalbdš pamokom. Naujo
Ant- Rugys ir M. Šaulienė. Re ji patalpa turi vėsinimo siste
lovas Cižiūnas.
vizijos komisijon —- A- Kažu- mą.
Liotuvię Bendruomenės me
kauskas, Iz. Keraitienė ir J. Ga
Danguolė Masionytė, Antano
tinis susirinkimas įvyks sekma
liūnas.
ir Aleksandros Masionių jau
dienį, gegužės 3, lietuvių pilie
Kortę vakaras, suruoštas ge nesnioji dukra, gegužės 2 susi
čių klubo salėje- Pirmininkavo
žiedavo su Rimtautu Vizgirda
Ant Masionis, sekretoriavo M. gužės 2 Šv. Kazimiero lietuvių
iš Bostono. Žiedą palaimino
parapijos
naudai
davė
parapi

Šaulienė- Ilgametis
valdybos
kun. V. Dabušis- Ta proga Ma
pirmininkas Ant. Rugys pada jai apie 500 dol. Laimėjimam
rijos Šaulienės gražioje reziden
buvo
leidžiamas
stereo
HI-FI
rė pranešimą apie pereitų me
cijoje sužadėtinės tėvai savo ir
tų atliktus darbus, o kontrolės radijos, patefonas ir kiti ver
(nukelta j 6 psl.)
MIAMI, FLA. H k. j U.: J. NarOnt,
komisijos pirmininkas A. Ka- tingi daiktai. Seimininkės susiPosėdis baigtas malda, kuria
atkalbėjo kun. dr. K. širvaitis.
Koplyčioje visiem suteiktas palaiminimas Švč. Sakramentu.

KRISTIJONO DONELAIČIO MINĖJIMAS PATERSON, N J.

— Baltę kultūros dienos
surengtos Šveicarijoje, Ziuriche, gegužės 8-11. Meno paro
doje iš lietuvių dalyvavo dail.
Juzė Katiliūtė-Stanulienė
ir
dail- Vyt. Kasiulis Žemėlapių
parodą surengė dr. P. Rėklai
tis. Lietuvių liaudies šokiam
vadovavo J. Stasiulienė. Paskai
tą apie šveicarų ir pabaltiečių
kultūrinius santykius
skaitė
prof. Dr. J. Eretas.

— Latviai Vokietijoje, Ham
burge, rengia didžiulę dainų
šventę rugpiūčio 5-8. Latviai iš
JAV, Kanados, Australijos ir
Anglijos suvažiuoja specialiais
lėktuvais.
— Lietuvių žurnalistę JAV
naują centro valdybą sudaro
pirm, kun- V. Bagdanavičius,
MIC., vicepirm. A. Gintneris ir
VI. Mingėla, sekr. Vyt. Kasniūnas, ižd. Pr. šulas, nariai —
Z. Juškevičienė ir J- Bertulis.
— Kun- Simeonas Saulėnas,
šv. Prancikaus lietuvių parapi
jos Lawrence vikaras, paskir
tas klebono pareigom eiti šv.
Jurgio parapijoje Haverhill,
Mass. Kun. Juozas Fertikas ne
seniai įšventintas, paskirtas vi
karo
pareigom
Lawrence,
Mass. Klebonu yra prel. Pr.
Juras. Haverhillio klebonas ku
nigas J. Petrauskas yra susir
gęs-

— Dr. Juozas Girnius, Atei
tininkų Federacijos vadas, ge
gužės 23 dalyvaus Los Angeles
ateitininkų metinėje šventėje
ir skaitys paskaitą: ‘Inteligento
drama visuomenėje’.

PADĖKA
Sv. Kazimiero seserys iš
Juozapo Marijos vilos, Newtown, Pa., nuoširdžiai dėkoja
visiem kunigam rėmėjam, bei
draugam ir prieteliam, kurie
savo malda ir aukom padarė
balau. 26 seimą taip sėkmin
gu
Visos seselės pasimels, pra
šydamos Aukščiausio
atly
ginti gausiai jų geradariam ir
pripildyti jų dienas gausiomis
malonėmis.
Šv. Kazimiero seserys
Newtown, Pa.

-aeįl

aš-

Maloni žinia Marijos mylėto
jams
T. K. Buėmio, O.F.M.
paraSyta nauja knyga apie
Mariją

GEGUŽES
MENUO
!■

Knygoje yra 31 skaitymą..
kiekvienai gegužės mėn die
nai. Turinyje išdėstomos tikė
jimo tiesos apie Mariją >r i*
vairios pamaldumo formos vi
siems suprantama kalba Kai-

i.
it

na $1.50.
Galima užsisak.vti adresu:

DARBININKAS
S10 Willoughby Avenue

K. KoUaitUnC, K. Kodaitis.

<

VEIKALAS, KURIO TIKRAI LAUKTA

Norite geros meniškos fotografijos —

IG. MALĖNAS

Ponas Toks susigraudino
w iki ašarų, paskaitęs patriotini
graudenimą:

“Mielas LIETUVI! Maloniai
prašom atsilankyti i PAVASA
RIO BALIU. Bus meninė pro
grama, turt’ngas BUFETAS,
skanūs valgiai ir k. margumy
nai. Nuoširdžiai LAUKIAME, ir
tikimės”.
Apačioje dar buvo pabrėžta:
4 ‘Visas pelnas LIETUVYBEI
palaikyti”.
— Būtinai nukaksiu, — ry
žosi ponas Toks, — būtinai,
kad nutautėjimo kirminas ne
graužtų- x
čia jis glostelėjo savo krū
tinę. lyg ten jau būtų vikšras
lizdą susisukęs.
<— Reikės ji novy ti ‘turtingu
bufetu ir kitais pamarginimais’, kai lenciūgėlis bus su
šoktas.
Lenciūgėlis? ... Kad taip ko
LĖKTUVO palydovei reikia turėti visokiausių daiktų,
ki kadrilių, kaip būdavo se
kurie keleiviam gali prireikti, pvz. skutimosi aparats—
niau. Tai bent sušokdavome
— grindys siūbavo! O dabar?
“Gir gir gir, gar gar gar. plau
kia žąselė ir žąsinėlis” ... Kad
tu kur surūgtum! Gerai, kad
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
bent bus bufetas. Susirasiu, ži
noma. seną pažįstamą:
Reikalinga 4500 merginų bent “sparnų netekimą”. Tik
— Na, kaimyne, sveikas! Te tarp 20 ir 27 metų amžiaus, keletas bendrovių, tarp jų ir
gyvuoja tautinis susipratimas! •tarp 5 pėdų ir 2 colių iki 5 pė Trans World Airlines, leidžia
Gir gar gurkšt stikliukėli!”
dų 8 colių aukščio Svoris — ištekėjusioms skraidyti.
Toks didelis tarnautojų pasi
Ponas Toks buvo tvirtai įsi iki 135 svarų. Pageidaujamos
tikinęs. kad bus lygiai taip, gražių kojų, pamėgusios keliau keitimas turi savo geras ir
kaip įsivaizdavo. Bet išėjo at ti, netekėjusios. Susirasti vy blogas puses. Jei -kuri patarnau
bulai. Prie durų jam šyptelėjo rą progos neribotos.
toja pasiekia nustatytą amžių
Taip gali atrodyti oro susi ir neišteka, bendruomenės pa
vienas iš vyresniųjų rengėjų ir
siekimo bendrovių skelbimas
sučiauškė:
reigūnų nuomone, ji turi pasi
— Pustrečio doleriuko, po
Iki šių metų pabaigos reikia traukti iš darbo, nes jos veidas
ne. Iš anksto Įsigijant buvo surasti rekordinį 4500 patar ir figūra daros nepatraukli.
tik du Darėme nuolaidą, kaip naujančių merginų skaičių. Jos
Nė viena bendrovė dar Nesu
pasaulinėje parodoje. Dabar turi pakeisti pasitraukiančias
tarė dėl amžiaus ribos, kada
pustrečio. Kiek ponui reikia? iš darbo. 90 procentų jų pasi
reikia pasitraukti iš skraidy
— paklausė žvelgęs Į gretą sto traukia dėl vedybų.
mo tarnybos. American Airli
vinčią stambią moterėlę. — ‘
Meilė yra lėktuvų bendrovių nes pasiūlė 32 metų amžiaus
Su penia?
didžiausias priešas. Eilinė pa maksimumą. Bet šis pasiūly
— Galėčiau būti ir su ja, tarnautoja teišdirba tik dvejus
mas greit sukėlė tokį triukšmą,
kad būtų du
J r f ktt pusę metus. Tuo būdu ben kad nuo jo atsisakyta.
— Vadinasi, du bilietukus?
drovė kiekvienais metais turi
Užuot nustatę amžiaus ribh,
— Ne, du doleriukus. — at pakeisti 35-40 procentų tarnau
bendrovės pasiūk) ir įkalba
šovė ponas Toks. — Su nuo tojų
tokiom senesnėm merginom
laida ...
Daugumai oro linijų vedy saugesnius ir geriau apmoka
— Kad dabar pustrečio. bos reiškia karjeros galą ar
mus darbus “saugioje žemėje”.
Anksčiau reikėjo įsigyti. Ko
Ta pati taktika panaudojama
tamsta laukei?
turinčiom tendenciją storėti.
Paterson, N. J.
— Išpardavimo. Juk bilietus
išparduodate. ar ne?
(atkelta š 5 r>sl.)

REIKALINGA 4,500 MERGINŲ

— Žinoma, kam gi laikysi.
— Vadinasi, ir nuolaida turi
būti dabar, o ne iš anksto, rė
žė ponas Toks. — Visi išpar
davimai taip daro.
— Tai. — pasiraivė žmoge
lis. — bet čia ne krautuvė, o
balius. Mes. taip sakant, iš
anksto skatinome..
— Kam skatinote? Turtin
gam bufetui? — širdo ponas
Toks. — Ar taip daryti dera?
Jaun iną gundote, štai kas!
— Atsiprašau. — gynėsi
žmogutis. — mes. taip sakant,
jo labui. geram, tikslui, lietu
vybei .. Jei tamsta nenori, ga
li ir negerti. — Įtikinėjo poną
Toki.
— Tai pasakė: negerti. Mo
kėti pust^ec-O ūoierio ir neger
ti? — ūžavo ponas Toks, pasi
kaukdamas nuo durų. — Kur
toki vėplą radai?
Ir ponas Tpk$ liko nei len
ciūgėlio šokęs nei stiklelio balitre maukęs. O k.rminas pa
širdyje nedavė ramybės:

— E, nepalaikai lietuvybės
palaikymo. Ar taip gražu?
Grįždamas name kirminą
užliejo pusdolerio taurele ir
baisiai užtraukė: “Gir gar gar..
per ežerėlį, gar 'gir gurkšt...
tą vandenėli!”

sužadėtinio artimiesiems su
ruošė vaišes
Stefanija Kalantaitė, tarna
vusi 26 metus Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos klebonijo
je šeimininke, neilgai sirgusi,
mirė balandžio 24 Šv. Juozapo
ligoninėje. Velionė iš kleboni
jos šeimininkės pareigų buvo
pasitraukusi pereitų metų spa
lio mėnesy ir gyveno pas savo
pažįstamus Newark. N.J. Atvy
kusi į Patersoną aplankyti sa
vo pažįstamų, čia apsirgo, pate
ko į ligoninę ir mirė. Buvo gi
musi Perlojos parapijoj. Lietu
voje. Į šį kraštą atvyko 1914
metais ir apsigyveno Newarke.
Į Patersoną atvyko 1937. Pri
klausė įvairiom
parapinėm
draugijom , buvo uoli parapi
jos rėmėia. Palaidota Trer.ton.
N.J., iš Šv. Jadvygos parapijos
bažnyčios tos pačios parapijos
kapinėse. Liko sesuo Lena Va
rams su šeima Trenton. N J.
(K.)

SPORTO ŠVENTE
IR
METINIS GIMNAZIJOS

RICHMONO CLEANERS

Free Piek-Up ard Itrlvlr-rv Servise.
Expert ivork <>n Wctl<ling Gmvns.
Slip ('<»¥<'»•.• - Laundry and Shirts.
VV- (■pr'iji''’ <>’ir ov-n Plnnt. Formai
\V.nr ’o ’:><•
Ml-h.gan 1-0333.
112 !»’> Libcr’

/

Ri< iinrt'iNi Hill. L. I.

ic

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinu seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —‘

tėm, atrodo gana tikslios, ar
timos tikrovei, nes apstu mi
nios refrenų ir nėra išbaigto ri
mo, kas primityviajai kūrybai
buvo itin būdinga- Giliosios se
novės tikybos autorius niekur
neniekina, iš jos nesijuokia, o
naujosios,
krikščioniškosios,
perdaug negiria. Visa ima su
saiku, kaip ir galėjo atrodyti
ano meto tautai. Be abejo, bū
ta ir kitokių nuomonių, bet jos
viešumoj nebuvo garsinamos.
Romanas suskirstytas nedide
liais, bet taikliais skyreliais,
pradedant tuo. kaip karalius
Mindaugas susitinka su Treiniotos bičiuliu-šnipu, atvykusiu
uostinėti
Mindaugo veiklos.
Baigiama tuo, kad žudikai, no
rėdami išžudyti visą Mindaugo
giminę, atjoja jo sūnaus Vaiš
vilko suimti .Bet šis, Tradenio
ir Sirputo padedamas, pabėga.
Autorius švarus išsireiš
kimuose. Net tuo atveju, kai
jis turi reikalo su tikrai nei
giamais tipais (pav, Dauman
tu), išvengia keiksmažodžių,
nors, rodosi, galėjo kokį keiks
mažodį iš jo lūpų ir paleisti.
Ano laiko žmogui tai buvo sa
va, ir pykčio atveju, kažin ar
susilaikydavo ir pasitenkinda
vo tik švelniais išsireiškimaisTipai ryškūs, apibūdinami
trumpai, bet taikliai, spalvingai.
Romanas tikrai puikus, tinkąs
anų laikų būčiai pažinti, sta
čiai ja pagyventi. Gera ir tai,
kad vienintelis Lietuvos ka
ralius tokio veikalo susilaukė
bent po 700 metų. Aiškiai ju
tome, kad toks veikalas mum
buvo reikalingas, stačiai būti
nas. Sąmoningoji lietuviškoji
karta autoriui tikrai bus dė
kinga.

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Tei.HYacint 7-4677

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

KVIETIMAS

LITAS INVESTING (ORP„ Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
129; ir konservatyviai j trumpalaikes- užtikrintas paskolas, pirmus
ir antnis "mortgage”. namus ir 1.1. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo <ialis yra investuojama ir į Akcijų Biržą, šiuo metu vienos
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEOECKAS. 83 Morgan St., Stamford. Conn.
Tel. 325-0997
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

- HAVEN REALTY -

dro bendrovės nesitiki kiek
vienais metais surasti 450 0
gražuolių, dar su ypatingai gra
žiomis kojomis“Kojos svarbu” — pasako
ja vienas oro bendrovės ve
teranas. “Tai yra mano pir
moji dėmesio vieta, kai mergi
na įžengia įstaigon. Tik po to
pažiūriu į rankas. Merginos su
ilgom rankom lengviau patar
nauja lėktuve, jom lengviau
padavinėti pagalvėles ir maistą
atokiau sėdintiems keleiviams(Juozas Kralikauskas MIN
Kai kandidatė išlaiko kojų ir
rankų egzaminus, peržvelgia DAUGO NUŽUDYMAS, premi
mos ir kitos linijos, veido bruo juotas romanas,- spaudė Drau
žai, neužmirštama taip reika go spaustuvė 1964, 240 psl.)
lingo šypsnio.”
Merginos grožis ne visom Slapti balsavimai
oro linijom reiškia tą patį.
Demokratiškiausiuose pasau
American Airlines,
pavyz lio rinkimuose pilietis ateina
džiui; mėgsta aukštesnes, plo balsuoti. Pareigūnas paduoda
nesnes ir grakštesnes mergi jam voką su lapeliu viduje,
nas. United Airlines pabrėžia, liepdamas mesti į urna. Pilie
asmenybės charakterį vietoje tis norėjo pasižiūrėti, kas yra
išorinio grožio. Delta bendrovė viduje, koki kandidatai. Bet
veikianti pietinėse valstybėse, pareigūnas jį sudraudė; “To ne
pageidauja kandidačių su švel galima. argi, draugę nežinai,
niu pietiečių akcentu
kad balsavimas yra slaptas”.

JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — 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 Avė., Woodhaven 21, N. Y.

KENNEBUNKPORT.
MAINE

•

Tel. VI 7-4477

GRANE SAVINGS&LoanAssociation

47 and Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

ON
INVESTMENT
ACCOUNTS

41/2%

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking G>.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6. N. Y

36-38-40 STAGG ST

Telefonas STagg 2-5938

REPUBLIC
Liguor Store. Ine.
122 UNION AVĖ

BROOKLYN II. N ”

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

Didelis pasirinkimas /vairių vynų, degtinių, kon
jaku. midų - SvenfAms bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LięUOR STORE

SV. ANTANO gimnazijos skuduCiy ansamblis.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo

-- —?------ ~ =

KONCERTAS

CLEANERS

— Karalius mirė.! Tegyvuoja
Karalių*!
Taip anglai reiškia savo pa
garbą mirusiam karaliui. Pana
šiai mus nuteikia J. Kralikausko Mindaugo nužudymas, kai
ii baigi skaityti. O skaitomas
jis su įdomumu, suimąs visą
skaitančiojo dėmesį, ir tas įdomumas, prasidėjęs romano
pradžioje nenutrūksta iki pat
pabaigos.
Nėra jokios abejonės, kad
J. Kralikauskas jį rašė ne vie
nu prisėdimu, bet dalyka gerai
pergalvojęs, apmąstęs ir rašė
puošnia Dlūnksna bei su palai
mingu įkvėpimu. O tai vienu
mostu neoadaroma. Juk. rei
kia atminti, kad romanas yra
istorinis, skęstąs amžių mig
lose ir tikrai negausus duome
nimis ar vaizdais, kuriais galė
tume pasiremti. Taigi, daugiau
sia teko atkurti pasikliaunant
savo vaizduote, nujautimu. Ir
reikia pasakyti, kad autorius
tuo pasinaudojo meistriškai—
davė Mindaugo laikų gyvą vaiz
dą, su anų laikų papročiais,
būsena ir galvosena. Net anų
laikų giesmės, susijusios su
tam tikrom apeigom bei šven

tą gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir r yno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

Gegužes 16, šeštadienį

RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

4 vai. , popiet gimnazijos .VrrrL’o krepšinio A komanda žais draugiškas rungtynes *u
VVorcvsterio I'vfies komanda.
7:30 vai. vakare susitik^ gimnazijos N< rėžio B komanda su U or.rsterio I yžinii.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

Gegužes 17, sekmadienį
2 vai. popiet gimnazijos salėje dainų. skudučiu ir kitos muzikos koncertas.
4:30 vai. popiet gimnazijos krepšinio komanda žais draugiškas rungtynes su I oronto Aušra.
Po to — šokiai.
Kviečiame visus is visur!
ST. ANTANO G1MNA7.IĮA KF.NNEBl NKPORTE

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

I

j

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat
Silkinės, maišytos. spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
Salikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakirtus J Europą. Užeikite ir jsitikinsite!

SUPERIOR PIEGE GOODS C.ORP.

200 Orch*rd St.

Tel. Al 4-8319

New York 2. N. Y.

DAkBlHIRKAS

1964 m., gegužio 12 d., nr. 34

WII11AM J.DRAKE

ŽINIOS
RedaltoĮa-.......

narvam.

GL
GL
GL
GI.

Administracija

Spaustuvo

.....

Vienuolynas ...

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

5-7281
2-2923
2-4916
5-7068

bus gegu
žės 17 lietuvių piliečių draugi
jos salėje. Dainuos solistas Sta
sys Liepas ir šv. Petro parapi
jos choras, diriguojamas muzi
ko Jeronimo KačinskoParapijos banketas

pir
masis koncertas bus gegužės
24 Franklin K. Lane aukštes čio, O.F.M., mirties 2 metų pri
niojoje mokykloje. Chorui diri siminimui gegužės 16, šeštadie
guos muz. VI. Baltrušaitis. Kon nį, 8 v. ryto Tėvų Pranciško
nų koplyčioje bus aukojamos
certo pradžia 6 v.v.
mišios. Taip pat ir kituose
Kun. Jono Pakalniškio drau
vienuolynuo s e
pranciškonų
gai parapiečiai bei kiti, kurie,
bus mišios už a.a. Modesto Ste*
nori ji pagerbti 25 metų kuni paičio vėlę. Kennebunkporte,
gystės sukakties proga, kviečia Maine, gegužės 17, Greene, Mai
mi į iškilmingus pietus birželio ne, Torcnte ir St. Catharines,
7 1 v’, popiet Apreiškimo para- Ont.
’ pijos salėje. Bilietų galima gau
ti pas Antaną Vainių, Jr., telAdv. Jonas R. Urevich (Ju
JAUNŲJŲ LIETUVOS VYČIŲ suvažiavimas balandžio Maspethe, N. Y.. Nuotr. John Sidtis.
HI 1-9761 arba pas Ireną San- revičius) gyveno 148-34 84 Dei
danavičiūtę, tel. EV 8-1826. ve, Jamaica, N.Y., 68 metų po
Taip pat pas parapijos draugi trumpos ligos mirė gegužės 1jų valdybos narius ir klebo Velionis buvo gimęs Lietuvo
nijoje.
je. Atvykęs į Ameriką, baigė
Balandžio 26 Maspethe įvy- Sharon 29 kuopos, antrą — Irene Thomas. Vyresniesiem
L.K.M- Akademijos suvažia teisės mokslą ir buvo visą lai
vyčiam vadovauja kun- P. Bu
vime New Yorke rugsėjo 5-7 ką advokatas. Nuliūdime pali ko New Yorko-New Jersey ap- John Bubenas 90 kuopos,
lovas, Mary Kulis. Helen Yocis.
skričio
Lietuvos
jaunųjų
vyčių
ko
žmoną
Juliją,
sūnų
RAlphą,
Kiekviena
kuopa
pasirodė
su
Fordhamo universitete medici
nos sekcijoje bus paskaitos: tarnaujantį JAV aviacijoje ka metinis suvažiavimas. Dalyva- savo programa. Vadovavo RoPo susirinkimo visi vyčiai
bert Wicks iš Maspetho. Svei nuėjo į bažnyčią, kur buvo pa
Vėžio etiologijos tyrimų ap pitono laipsniu, ir marčią Joa vo per 150 vyčių.
žvalga <Dr. Zenonas Danilevi ną. Palaidotas Mr. St. Mary ka
Be vietos Maspetho šeimi kinimo kalbą pasakė N. Y. ir laiminimas švč. Sakramentu.
čius), Moderniųjų hormonų pa pinėse. Flushinge, N.Y., gegu ninkų 110 kuopos, dar buvo at N.J. apskričio pirmininkė Do- Vėliau buvo pietūs ir šokiai.
naudojimas terapijos ir patolo žės 6 d. Gedulingos mišios bu stovaujamos Newarko 29 kuo rothy Dutkus.
Tai buvo šeštas jaunųjų vy
Maspetho kuopos dvasios va
gijos šviesoje- (Dr. A. Grinius). vo Presentation of the B.V.M. pa, Elizabetho 52 kuopa, BayoDr. D. Jasaitis bažnyčioje. Laidotuvėmis rūpi nės 67 kuopai Kearny 90 kuo du yra prel. J. Baikūnas, pir čių metinis suvažiavimas ir vi
Med. Sekcijos tvarkytojas nosi J. Garšva.
pa. Iš kunigų dalyvavo: prel- mininku Christine Kulis, vice- siem paliko gerą įspūdį, nusta
J. Bakūnas, kun. V. Karalevi- pirm. Ann Augustinas, kiti val tęs veiklos gaires ateičiai.
Ann M. Sidtis
či'us, kun. R. Thompson, kun. dybos nariai: Margaret Kulis,
P. Totoraitis, kun. P. Žemeikis
— apskrities dvasios vadas,
Kanklių garsai palydėjo vai programos dalį atliks baleto šo kun. P. Bulovas, kun. P. Lekedilų dainas senovės lietuvių kėjai V. Karosaitė ir J- Puo šius, kun. S. Raila, kun- Br. LiūAteinančią vasarą Fordhamo
Lietuvių kalba šiame univerkunigaikščių rūmuose. Jos bu džiūnas. Po nrogramos bus šo 'binas, Vasario 16 gimnazijos
universitete vėl bus lietuvių sitete turi lygias teises su kivo nutilusios Lietuvos vergi kiai grojant R. Butrimo orkes direktorius iš Vokietijos.
kalbos kursai. Vasaros sėmės- tom kalbom. Jaunimą kviečiajos metais. Gi nepriklausomy trui. ‘
Buvo pravestos dvejos var tras prasideda liepos 5, baigsis me pasinaudoti šiom privilegiVąkaro pradžia 6 v.v. Salė
bės laikais vėl steigėsi kankli
linijos žybos: pyragų kepimo pirmą rugpiūčio 15. Kataloge paskelb jom. Paskaitas skaitys specia
ninkų būreliai dažniausiai gim pasiekiama Canarsie
vietą laimėjo Paula Gaubus iš
nazijose ir popularino lietuvio traukiniu, išlipant Myrtle Avė. 29 kuopos, antrą — Ruth Ro- tas lietuvių kalbos kursas pra listai. čia ne tik giliau pažin
dvasiai taip artimą kanklių mu stotyje. Bilietu iš anksto gali mel 52 kuopos; šv. Kazimiero dedantiems, bet jei užsirašJS site savo gimtąją kalba, bet ir
ziką. Jos atgaivinimo pionie ma gauti Ginkų krautuvėj piešinio pirmą vietą — Walter nors 7-8 studentai, tinką vy jaukiai praleisite vasaros atos
resnei grupei, tai jiem bus su togas lietuviškoje aplinkoje.
riais yra buvę J. Banaitis. Pr. Brooklyne ir J. Andriušio Įstai
daryta ir atatinkama progra Numatomos išvykos po New
Puskunigis, J. Strimaitis ir ki goj Woodhavene. Vakarą ren
ma.
Yorką ir jo apylinkes.
gia A.L.B. New Yorko apygar
ti.
Kun. L. Jankus birželio 13
Informacijos ir registracijos
Kreditai: IX lietuvių kalbos
S. D. 11 vai. Vatikano paviljono ko
Išeivijoj kanklininkų būreliai dos valdyba.
adresu:
nuo . seniau veikė Clevelande
plyčioje sidabrinio kunigystės kursą duodami 6 kreditai. reikalais kreipkitės
Prof.
A.
Vasys,
Fordham
UniKuriem
kreditai
nereikalingi,
(prie čiurlionies ansamblio),
jubiliejaus proga aukos mišias.
Chicagoie ir Bostone. Praeitų
Bus giedamos lietuviškos gies registruojasi laisvais klausyto versity, New York 58, N. Y.
metų bėgyje Maironio vardo
mės ir skaitomos maldos iš Si jais- Šiem ir mokestis mažės- Tel- F0-7-54O0 Ext. 218.
šeštadieninės mokyklos moky
biro maldaknygės originalo. nis.
Laikas: Vadovybę prisitaiAngelu Karalienės parapijos
tojos T. Dzikienės iniciatyva ir
Koplyčia skirta tam reikalui, įstudentų
pageidavikins
prie
Amžinojo
Rožančiaus draugija
pastangomis įsisteigė ir New
ėjimas tik su rezervuotais bilie
Yorke kanklininkių būrelis. Ži
tais. Po mišių 12 vai. prie lietu mų. Jei 'klausytojai panorės, gegužės 30 4 v. popiet parapi
nomas tautadailės dirbinių dro
viško kryžiaus bus maldos už kad lietuvių kalbos paskaitos jos salėje rengia laimėjimų va
•būtų vakarais, tai vadovybė karą. Pelnas skiriams parapijos
žinėtojas VI. Kulpavičius joms
Sibiro kankiniussutiks patenkinti jų pageidavi reikalam. Kviečiami svečiai ir
pagamino skambias kankles.
VVoodhaveno (Cypress Hills) mą.
viešnios.
Pirmą kartą būrelis dar ne
apylinkės
susirinkimas,
šauk

Registracija:
Užsiregistruoti
Studentų ateitininkų susirin
drąsiai, bet sėkmingai išėjo vie
tas balandžio 12 neįvyko dėl reikalinga jau dabar. Tai pir kimas bus drauge su Lietuvos
šumon Great
Necko Vy
mažo atsilankiusių narių skai moji registracija. Ją galima at vyčių Brooklyno . kuopa gegu
čių ruoštame lietuviškosios kul
čiaus- Pakartotinas metinis su likti laišku, nurodant kurioje žės 16 7 v.v. Fordhamo uni
tūros vakare amerikiečiams va
sirinkimas
šaukiamas gegužės grupėje norėtumėt dalyvauti: versitete
(Fordham
Road,
sario mėnesyje. Po to būrelis
16
d.
7
vai.
popiet. Pr. Bručo pažangesnių, vyresnių ar pra Bronx), Campus Center. Rm.
dar turėjo kelis smulkesnius
patalpose (White Horse Ta- dedančių. Formali registraci 234-5. Programoje numatytos
pasirodymus.
vern, 86-16 Jamaica Avė.) Su ja bus liepos 2-3, kaip nurodyta diskusijos abi organizacijas lie
Pirmą kartą platesniu mas
sirinkimo dienotvarkė buvo iš kataloge.
čiančiais klausimais.
tu jaunosios kanklininkės, ku
siuntinėta visiem nariam šau
rių pažengusiųjų grupėje šiuo
kiant pirmąjį susirinkimą.
metu yra šešios, pasirodys at
einantį sekmadienį, gegužės 17
Motery Vienybės 30 metų ju
dieną baleto ir kanklių muzi
biliejinis banketas bus gegu
kos vakare. Visi kviečiami pa
žės 17, sekmadienį, 6 v.v. Hosiklausyti gražiųjų mūsų liau
tel Granada, (Ashland Place ir
dies melodijų, atliekamu gry
Lafayettė Avė.,
Brooklyne).
nais lietuviškais muzikos inst
Programą išpildys solistė Lionė
rumentais. Vakaras įvyks §vaJuodytė. Akonroanuos Aleksas
J. VAZNELIS dainuos
bų saleie. 474 Knickerbocker SOLISTAS
Mrozinnskas. Šokiams gros Joe
New York© lietuvių vyrų choro
Avė., Ridgewoode. Pagrindinę koncerte gegužis 24.
Thomas Orkestras.
NewvYorko vyrų choro

JAUNŲJŲ LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS MASPETE

KANKLES VĖL SKAMBA

Lietuvių kalba Fordnamo universitete

BALETO

84-14 Jamaica Avenue

Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220

Į Pataisysiu Jūsų Televiziją į

šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje rektorius,
gegužės 3 lankėsi Bostone. Šv.
Petro parapijos bažnyčioje au
kojo mišias ir sakė pamokslus
Lietuvos Katalikų Religinės
Šalpos reikalu.
Prel- L. Tulaba,

gerai ir pigiai

JONAS ŽILINSKAS
629 E. Sixth St., So. Boston

Lietuvių Encik
lopedijos leidėjas, baigė re
montuoti namus W. Broadway
gatvėje, So. Bostone, kur bus
perkelta spaustuvė ir Lietuvių
Enciklopedijos redakcija. Na
mai yra priešais buvusius Dar
bininko namus, 361 W. Broadway.
J. Kapočius,

Žydinčių Alyvų Vakarą ren
gia Bostono lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas gegužės
16 šeštadienį. 6 v.v. (ne gegu
žės 6 kaip buvo per klaidą at
spausdinta pereitam Darb. Nr).
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Meninę programą atliks
New Yorko vyrų oktetas, vado
vaujamas muziko A. Mrozinsko. Šokiams gros geras orkes
trą. Visa vakaro programa bus
linksmoj romantiškoj pavasa
rio nuotaikoj. Dailininkas Vik
toras Vizgirda paaukojo aukš
tos meninės vertės paveikslą,
kurį bus galima laimėti vaka
ro metu. Įėjimas 2-50 dol., stu
dentams 1.50 dol. Maloniai vi
sus kviečiame atsilankyti.

Tėvų komitetas

KADA:
gegužės 17 d., sekmadienį

baleto šokėjai —
.
VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNUTIS PUODŽIŪNAS iš Kalifornijos

JAUNŲJŲ KANKLININKIŲ BŪRELIS, vadovaujamas T. Dzikienės

Po programos šokiai, grojant R. Butrimo orkestrui
Pradžia 6 v. v.
Įėjimas 3 dol.. studentams ir moksleiviams — 2 dol.
' Rengia
A.L.B.
jjl.4JWTT

Yorko apygardos valdyba

reikalą.

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
EVergreerf 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORO AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS

INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition

Išnuomojamas nuo liepos 1
suaugusių šeimai 5 kambarių
butas antrame aukšte, Vieta
graži, prie Forest parko, geras
susisiekimas. Skambinti telef.
HI 1-9720

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

Easf New York sekcijoj išnuomuojami baidais apstatyti
2 kambariai. Galima naudotis
ir virtuve. Teirautis Tel. AP 75377.

280 CHESTNUT STREET

4 kambarių
pirmam aukšlinijos, netoli
Teirautis vatel. TA 7-6617.

FUNERAL HOME

Išnuomojamas

butas su šiluma,
te, prie Jamaica
Highland Parko,
karais nuo V.V.

Išnucmoiamas 4|4 kam. bu

tas prie pat Atsimainymo par.
bažnyčios Maspethe. Skambinti
po 6 vai. vak. tel. TW 4-7553.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkvay Statlon)
WOODHAVEN. N. Y.

* Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUNNIN,

KARLONAS
FUNERAL HOME
NEW BRITAI N, CONN.
Tel. B A 9-1181

CARROL
Irfc.
PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Elizabeth, N.J. išnuomuojamas suaugusiems butas iš 3
kambarių su apšildymu antramas suaugusiems butas iš 4
vakarais EL 4-4675

ai padeda Investavimų Fondų
šėrus pirkti, bl sudaro planus
jaunesniem žmonėm sistemai i niai taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B'klvn; N. Y.
11207: tel. TA 7-9518. LA 4-6484

BOSTONO lituanistinės mokyklos jaunučių grupė, kuri dalyvaus lietuvių

pė, Bostone Sėtuvių tautinių

STEPHEN AROMISKIS

šeimų namas
už labai prieinamą kainą.
Kreiptis: Ev 5-4394
Parduodamas 6

Ekonomistes Juozas AUDĖNAS

šokių sambūris. Pro programos
būrie gegužės 24 d. 5 vad. po- bus šokiai. Pelnas skiriamas
piet, So. Bostone Lietuvių Pi kelionei į lietuvių dieną pasau
liečių Draugijos salėje, rengia linėje parodoje, New Yorke,
šokių ir dainų vakarą. Progra kur programoje dalyvaus ir
moje dalyvaus Providenco šv. mūsų sambūris. Vyks 20 litua
Kazimiero lietuvių parapijos
nistinės mokyklos mokinių ir
mokyklos vaflių choras, vad.
muz. J. Beinorto, ukrainiečių 30 sambūrio dalyvių. Maloniai
šokių grupė, latvių šokių ^li prašoma paremti visų bendrą

Tel. EVergreen 7-4335

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tautini y sokiy sambūrio vakaras

DALYVAUJA:

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

- Šalinskas

KUR:
Švabų salėje. 474 Knickerbocker Avė.. Ridgewoode.

Tel. AN 8-6645

Išnuomojama 1 ar 3 kamba
riai su ar be baldų. Yra elekt
ros centro šildymas, gazas, šil
tas vanduo, virtuvė su šaldytu
vu ir kiti patogumai. Teirautis
po 5 vai. vak. EV 6-0923.
Brooklyn 37, Wyčkoff Avė.. 73.
Du blokai nuo Canarsie line,
stoties De Kalb.

IR

KANKLIŲ MUZIKOS
VAKARAS

—

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston, Mas*.
Priešais miesto teismo rūmu*
O
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki
visų
smulkmenų
laidojimo
reikaluose.
Joseph C. LutMn
Funeral Dtrector

VOKIETAITIS

i
ADVOKATAS
41-40 74th Street
Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620
■■■.......... .

Cambridge, Mass.

Puikus patarnavimas naujo

C. A. VOKET

.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

i

■I

Telefonas: 268-5185

