sutaekęs M mate W viršum
Vetionis tauro gimęs 1883.VI.
15 Triofatekių katine Mariampolės ap- Mariampoiės ginmaziįjoje baigęs 5 klases, 1908 išvy
ko į Seinų kunigų seminariją.
Kunigu įšventintas 1908, rikaravo Igliaukoje,
Liudvmave.

MžMtel ostetotitist — Vieno
datetiA tente lygtai visų dtane«| ' titaų
Rpm
nėra.
>i«v Yototi tatitetotiti sujaudin
tas dM tetarą taute tara* au

metai ketieoe vieteee — trauki
ny, frtvtee, pelke, kada neg
rai frontai surengė baltiesteui UMdttokte, 9° kurios 7
buuo nupfteuti į ligoninę.

KsiNorai|ee taloovtaM* biržeto 2 įtempė dėmesį visų politi
ką įritančių. Buvo laukiama: ar
kurnės ReckoMierio kapitalas
ir. kaip Gakta stefU tvirtino
“rytų Nberahi Itotabiishment’ ’
su puikia propagandine techni
ka už RockafeBerį, ar Gokhvaterto savanorių talkininkų entu
ziazmas. Rnopnganria buvo pa
motas opiniją, kad GoMwateris
turi nriaimriti, tad balsavimų
du omeny buvo didelė staigme
na. Goidvateris jau po 30 pro-

pptosntri perdavė ir Gotevrateri> ta# IstaMiiįi štoką- Lrikraėčtai, retotantesi tid pfcstauasMto peritobtais duomenim,
ssstadftas 78 proc. baisų ir tu
mi 67,6 9 6 bsteų pasvarą

natatoe Gotetauteiį laimėjus,
ners pasisakė, kad jo laimėjimo
nenorėjęs. Times vedamajame
pr patino, ^ad gal nebebus ga
lina sutaikyti Gokhraterio nuo
neetinarijos, bet tai “būtų ka
ta drebi ne tik respublikonam,

rory New Yorke
Majoras Wagnerte birželio 2
pranašė teekęs skirti papildo
mai 788 ptodmnkų piliečių ap
saugai ano teroro gatvėse, traukltiMao. Tai atsieis metam papiitemai 5 ntiL doL
B titanų terorą* siaučia ne
tie k dtt to, kad nebūtų polici-

peiktos Baroną. Tai yra organoMtt Moja. Ji prarapma
tie. taute seniai vartoja išmė
gintą metodą — kurstyti Iriarintr, rasines, tautines
vieni

tratauą" ir tab*rtos1snji fadri Mms —Mnlalmi. Dabar
jas Amsritas paraigtaai mato,
kai tai torotistą tafittruota

Sovietais ir Rumunija pasise

Respublikonai ir vidaus poli
tika besidomintieji takiausiai
jaudinosi dėl rinkimu Kalifor
nijoje birželio 2.
Diplomatai ar užsienio politi
ką sekantieji domėjosi Honolulu konferencija, kurioje bir-

ta ibūtų respublikonų partijos
atidavimas į labiausiai atsiliku
sio elemento "rankas”. Anks
tesniame numery laikraštis bu
vo aiškinęs, kad labiausiai nuo
Goldwaterio baido jo nusistaty
mai - užsienio politikos klausi
mais. Dabar vedamajame laik
raštis beveik isteriškai pakar
tojo, kad jo politika vedanti “į
globalinį sunaikinimą”.

Birželio 3 rytą pranešimai pa
dėtį rodė pasikeitus: Rockefelleris prisivijo ir pralenkė.
•Tik apie 11 vai aiškėjo, kad
rinkimus laimėjo Goldwateris.

želio 1-2 dalyvavo valstybės
sekretorius Rusk, apsaugos sek
retorius McNamara, jungtinio
štabo viršininkas Taylor, ČIA
direktorius McCone, atstovas
Lodge bei -kiti — taktikai dėl
.pietų Azijos nustatyti.

Kai pietų Azijoje padėtis yra
laibai nelinksma; tai vyriausy
bė rūpinosi .palaikyti optimiz
mą naujom sutartim su Sovie
tais ir iv setoitu Rumunija.
Birželio, pasirašyta Maskvoje su
tartis dėl konsulatų įsteigimo
Leningrade, o taip pat New

Laimėjęs 86 Kalifornijos ats
tovus, jis dabar turįs jau 666
atstovus savo pusėje, o nomina
cijai reikia 665.

VIETOJ NEHRU
Indijos nauju min. pirminin
ku ir Kongreso partijos vadu
partija sutarė Lai Bahadur Shastri, kuris Nehru vyriausybėje bu
vo ministeris be portfelio. Jis
pasižymėjo kaip geras organi
zatorius partijoje, gerai organi
zavo Nehrui rinkimus. Jo pa
grindinis metodas — kompro
misai. Jis veikęs Nehru, kad
ieškotų kompromiso ir su Pa-

SHASTRI, Indijos min. pirm.

kistanu dėl Kašmiron E Azijos
kontinento niekur nebuyo ko
jos iškėlęs. Labai ištikimas in
dų religijos tradicijom. Sakos
vykdysiąs Nehru politiką-

P. AZIJA: nieko naujo ’is Hoiiolalu nei
Pruzictamtaą' Jąhnusnu* bfržetio 2 pajautojo spaudos konfe
rencijoje, kad Amurik* vykdys
šuva įsipareigojimu* ginti pie
ty Ariją
komunistę- Ta
čiau pasteakė c nieko nežinąs
apie pianus perkelti karą į šiau
rės Vietnamą.

Honokriu konferencija, ku
rioje dalyvavo 43 Amerikos val
stybės ir apsaugos departamen
tų aukštieji pareigūnai bei jų
šefai birželio 2, baigėsi. Nieko
nepaskęfota, tik spaudoje spė
jama, kad konferencija pegrindiniu neramumo židiniu laikė
daugiau Vietnamą, mažiau Lao
są. Nosą ženkte* ^*d bu* imta
si griežty žygi? laimėti ar kapi
tuliuoti.
Time žurnalas jtiačiai kalba
apie trejopas galimybes Viet
namo krizėje. Viena — dery
bos dėl neutralizavimo. Nekal
ba apie viso Vietnamo neutra
lizavimą. Tik apie pietų, šiai
oitačiai artimiausias yra demo
kratų vadas šen. MansfiHdas.
Ją remiantieji, pasak Time,
samprotauja: pietų Vietnamą
neutralizavus, Ho Cha Minh pa
sijus kaip Tito Jugoslavijoje ir
ims tolti nuo kom. Kinijos.

anglai buvo sėkmingai kovoję.
Malajuose. Bet ši mintis dar
svetimesnė nei pirmosios dvi.
Kai visos, trys galimybės ne
vilioja, liekasi esamoji padėtis,
kuri reikalauja mažiausia pas
tangų ir mažiausia rizikos —
paremti Vietnamą 1r pratęsti jo
pasipriešinimą komunistam iki
rinkimų, nors prezidentas ir pa
sakė karo planuotojam: užmirš
kite apie rinkimus.
U.S- News and World Report
aiškina, kad Amerikos poeti
kai čia vadovauja baimė. Bai
mė, kad nebūtų išprovokuoti
Sovietai nei Kinai, išprovokuo
ti Sovietai galėtų sukelti naujų
sunkumų dėl Berlyno. Išprovo
kuota Kinija galėtų atnaujinti
Indijos ar Formozos krizę. Ta
pati baimė verčianti Ameriką
susilaikyti ir nuo griežtesnių
žygių dėl Kubos.
Tai pačiai baimei tenka pri-

ir rišo Vietnamo perdavimą į
kctnūiristii rankas.
Antra griuųybė — pulti šteurwta vrwnwr«w
kvru*,
kate siūlė šen. Goidvateris. šio

anuntetas. Bet lAraertea to ne
nori. Dabar ji dalyvauja fonna*
lite <& kaip trenirootojas.
TVečte galimybė — kovą *u

skirti ir faktą, kad, kviesdama
kitas valstybes paremti pietų
Vietnamą, Amerika neleidžia
nacionalinei .Kinijai dalyvauti
Vietnamo gynime, nors jos 500,
000 kariuomenė yra gerai treni

ruota.

James B. Donoram, advoka
tas, kuris derėjosi su Častro
dėl belaisvių išpirkimo, 10 die
nų buvo Europoje. Jugoslavi
joje ir pas popiežių. Spauda
jau skelbia, kad jb buvo nuvy
kęs kardinote Mindsaeoty reika
lu. Norėjęs prikalbinti litą, kad

tarpininkautų derybose dėl kardiaotepriddimo.

. Velionis buvo tylaus pozity
vaus ir pažangą bei darbą ver
tinančio charakterio. Su kuo
susitikdavo, visiem darydavo
malonaus Įspūdžio. Mirdamas
nusinešė su savim pakeltus gy
venimo sunkumus ir užgaules,
o gyviesiem paliko savo plunks
nos darbus — istorinę studiją
apie Mindaugą ir Vakarus 1937,
atsiminimus 1939, ir paskutinė
jo knyga pasirodė 1962—taip
pat atsiminimai bei pastabos,
vardu “Tėvynėje ir pasaulyje”.

'

BENDRUOMENE TARYBĄ IŠSIRINKO: balsavusiu skaičium
Amerikos. lietuviu bendruo
menės tarybos rinkimų komisi
ja savo protokolą nutarė pa
siųsti Pasaulio Lietuvio, Dir
vos, Draugo; Naujienų redakdjdm.: Taigi Dtobtatekas yra at-

Buvo penkios balsavimo apy
gardos. Vakarų (Kalifornijos)
tpygaėtete- tiateavo 624, >
priešpaskutiniuose rinkimuose
98 Tai jatrti&riė pažanga, nėr
koią skelbti. Jo vietoj redakci lietuvių prieauglis Kafliforaijo
ja gali pati informuoti ir ko je nėra prūporčingai tiek pri
augęs, kaip balsavusių ^skaičius.
mentuoti rinkimų duomenis.

KIEK BALSAVO:
Tai buvo jau ketvirti rinki
mai. Balsavusių skaičius šiuo
se rinkimuose buvo 7566. Skai
čius apie 60 procentų didesnis
nei priešpaskutiniuose rinki
muose 1961.

Chicagos apygardoje balsavo
3148, priešpaskutiniuose balsa
vimuose 1849.
Vidurio apygardoje (Detroi
tas, Clevelandas..) 1289, prieš
paskutiniuose rinkimuose 694.
N. Anglijos apygardoje 1076,
priešpaskutiniuose rinkimuose

Stasys Dzikas, Vytautas Vaitie
kūnas.
.. .
PIRMASIS ĮSPŪDIS
.
Kaip minėta, rinkimuose da
lyvavo 60 procentų daugiau nei
pereituose rinktinuose. Gal dėt
to, kad buvo atsisakyta jute do
lerio mokesčio, renkamo bal
suojant. O gal greičiau dėl to,
kad balsuoti bendruomenė?
rinkimuose jau ima susidaryti
tradicija. Nebuvo didelės rinki
minės akcijos, bet nebuvo nei
akcijos nedalyvauti balsavime.
Bendruomenė jau šūsidaro nor
malus ir “pripažintas” faktas.

Tačiau pasiraeginimas balsuo
ti turėjo atskirose vietose reikš
mės. Jei
priešpaskutiniuose
rinkimuose buvo pastebėta, kad
iš didžiųjų miestų labiausiai pa
syvus buvo Los Akeles, Det
KAS TRINKTIEJI:
roitas, PUHadelptiija, tai Oemet
Bendras tarybos narių skai juose brisų skaičius žymiai pa
čius 31. Apygardos gavo narių augo. Prieauglio skaičius atro
pagal jose surinktų balsų skai do rekordinis Los Angelės apy
čių: vakarų 3, Chicagos 13, vi gardoje. Šiemet labiausiai pa
durio 5, N. Anglijos 4, rytų 6.
TRYS KARO KURSTYTOJAI Asyvių rekordas ar nebus tekęs
ZIJOJE: ChruKiovas, kurio įta
Tokiu būdu į naują tarybą New YoriEO nuėstai Jame tesu
ka wma2*juai, Mae Tsetunga*, ku
išrinkti toki apygardų asmens: rinkti 469 balsai, o pereituo
rio įtaka patfidCjusi, Ho Chi Minh,
Vakarų. — Alė Arbienė Rū se rinkimuose buvo, rodos, apie
kurio rankom karą kursto tai
Chruttiova*, tai Mao Tsetungas.
ta, A. Rimtautas Dąišys, Algir 530. Jei apygardos balsų skai
das Avižienis; kandidatai—‘An čius didesnis nei pereituose
tanas Šorius, Pranas Padaiis.
rinkimuose, tai dėl to, kad jį
Chicagos — Valdas Adamka- pakėlė New Jersey valstybė, ku
vičius, Jonas Jasaitis, Prtras ri surinko 5413, o pereštaose
— Mainuose tarp Amerikos Kisielius, Leonas Kriančtetiū- rinktinuose buvo turėjusi tik
Izraelio mm. pirm. Levi Eshkol birželio 1-2 lankėsi pas ir Sovietų 1963 Sovietuose lan nas, Antanas Razma, Vytau 367. Priežastis, tar būt, papras
prezidentą Jobnsoną. Eshkoi at kėsi 15,900 amerikiečių, Ame tas Vardys, Steponas Biežis, Ka ta, buvo, kas ton judino, kab
vyko paramos prieš arabus, ku rikoje 2,000 iš Sonetų Sąjun zys Bobelis, Teodoras Blinstru- bėjo, bėgtojo, šaukė
rie grasina Izraeliui dėl Jorda gos.
tas, tam. Ansas Trakte, Vladas
Skritytojas gah įsižiūrėti į
— Kūmuteiri tarp Sovietų Vžjtods^ Bronius Nainys, To
no vandens nukreipimo į Ne
išrinktųjų ir neišrinktųjų (kan
gero dykumas. Arabus parėmė ir Amerikos jau yra veikę. So mas Leonas; kandidatai — Ka
didatų) pavardes, Reklamas sau
Sap zys Ambroaaitis, tam. Petras Hanrimą* ar Įtrintai/ete, kurie
Chruščiovas. ^Priėmimas pas vietai turėjo konsedatą
Johnsoną yra sžmb(HĖnis Izrae- Fraoosco, Amerika Vladivosto Pattata, Karolis Dranga, Vla
daugiausia jėgų aora uenuruolioparėmkribs.
ke. Jie buvo uždaryti kitas šal dai Jakubėnagį tam.' Andrius menei, ar tie, kurie yra popu
tajam karui 1948.
Baltinis, Joną* JurtAMs.
liaresni kuo kita, bet tik ne
Kteip* bėgly*
Vidurio — Algtata* Nasvy- OTMBlMMDBIinB VBflLUT JOT
tis, Putrai IteĮjHflnir Automs Bflkycnas būtų pirmasis, tai gaKom. KžnĮjos attactie BunmUtenas, Jmgto Jankus, Vladas tinta būtų laukti ii tvybos gy
di valstybėje, Afrikoje, pasipra
šė Amerikos stetovybėje azy- — statote U.S. News... Taip Pauža; kandidatai — Stepanlja vo rtiptočio ir wMm» jei ant
•lio Bėglys prisistatęs su doku- esą buvo daroma ir w prez. Stotenė, Jonas Virtabs, Vado rašte, tai tada tik repštotattavai Kasakaitis
vfana. KlausiaHB ketitatM dėl
mentais, kurie rodo kom. Kilti- Kenneriįy dėl LaoapPetras Viki- te, kad praeita rodė tekių tajos onganiuiojainą terorizmą
-r- Rumunija* ptoraštari pre
šte,
JCstalkmis, Ona M- rytaoe narių, kurie durtai rtnKivu provincijoje. Konge.
kybos sutartį m Amerika, sie
kiejė, Vitas Mtaas; kakdkia- kauti, tat to sykio aeMM ta
kia geidi B Amerikai porą ato
tai — tam. Jdnae Jrikeričfas- lytam pnililHeiii; Gal to bus
minių reaktorių.
Juta, ftanad Ptaritokeate.
valdybė, sudaryta tik prieš 5
Ryta
Vjlrrii W
savtitis, jam kritika. Zantibaras
— Vengrijos ir Rumuni|es
grasa vm virou comuzusuBe sa* samyoai rageoo, nes runumat Bam Armonieto, Vbdtoto ta- atotati
ta. Sovietai dab* ton t reni r ei siekią sromtontl 68Mto veo* dztesuakas, "Brontae Hetutekas, ftitiBne
ja tataomvftęv k konrantetiniii ^ų> kurie gyvom Transteranivadai vji? liHsyb^e dominuoja. -joje.

Rytų (N. Yorko, N. Jersey)
apygardoje 1429, priešpaskuti
niuose rinkimuose 119A Tai
apygarda, padariusi mažiausia
pažangos balsavusių skaičium.

Amerika

Dean Rusk žiūiįs į neutrali
zavimą realistiškai: tai esanti
tik formulė, ku^ būtų mėgi
nama pride^^nupituaiiaciją

josi išprovokuoti kom. "Kiniją.
Pats pietų
Vietnamo gen.
Khanh tesutiktų pulti šiaurės
Vietnamą tada, jei Amerika vi-

b

Yorke, Chkagoje. ar San Francisco. Sutartis pristatoma kaip
garantija saugumo Amerikos
piliečimn, kurie lankosi Sovie
tuose, neš jei jie bus Sovietuo
se suimti' per 4 dienas konsu
latas gali su jais susisiekti. Bir
želio 2 Washingtonė pasirašyta
ir prekybos sutartis su Rumu
nija- Si sutartis pristatoma kaip
Rumunija* putitini* pasisuki
mas į Vakaru*.
Spamda tom pačiom dienom
dar pristatė Soviete
komun.
Kinija* santykius pablogėjus
iki to, kad Kinai nesutinka
kviesti Sovietų Sąjungos į Azijos-Afrikos valstybių konferen
ciją, o Sovietai grasina atšauk
sią iš Kinijos savo atstovą ir
paliksią tik reikalų vedėją.
Tokiame savaitės fone vyks
ta atskiri politiniai žygiai.

Nuo 1913 išvyko į Šveicarijos
Friboungą stmfijuoti istorijos.
Kilus pirmam pasaulinėm ka
rui, drauge su kunigais J. Puric
kiu ir V. Daumantu organiza
vo lietuvių politinę, informaci
nę bei labdaros veiklą.
Kun.
Steponaičiui teko labdaros sri
tis — šelpė Vokietijoje atsidū
rusius lietuvius, karo belaisvius
ar evakuotuosius, kurių buvo
apie 13,0 0 0. Gavęs leidimą,
1917 atvyko į Vilnių ir dalyva
vo Vilniaus konferencijoje. Po
karo į Lietuvą grįžo 1921, bu
vo paskirtas Vilkaviškio kurijos
sekretorium, paskui kancleriu;
buvo pavestas jam katalikų ak
cijos organizavimas. Nuo 1934
persikėlė į Kauną ir buvo Kau
no kalėjimo kapelionas iki pat
bolševikų atėjimo. Po antrojo
pasaulinio karo, po tremties
Vokietijoje, 1950 pasiekė Ame
riką ir buvo amerikiečių sese
rų kapelionas Peorijos vyskupi
joje talinois), o nuo 1957 per
sikėlė į Los Angeles į šv. Ka
zimiero parapiją, joje ėjo pas
toracines pareigas ir dar buvo
seserų kazimieriečių kapelio
nas.

jauute
flBto 1^25 Phila<hwMk Bątafs mokslus,

bara įtari tanfcadarbis Pary
žiuje. B .ta* «te 1963 pavasa
rio tave pmtaritas į Maskvą,
kada Ttaau antatsmin korespondeataa bara išvarytas. Grei
tai pnoMČęs noriškai, Shenke

mo uk» vaisins nsyaamas:
“B privalai valdomų plotų,
kurie sudaro vto-Rusijojedir
bamos žemės 3 procentas, ky
la pusė visas krašte mėsos, pie
no, daržovių gamybos”.
Gal nepatiko Chruščiovui su
galvotų “plėšimų” rezultatų ap
rašymas:
. .

tafltais tarėją vieną tottamą,
tai Chruščiovo teikeis įsigyju
kostiumą Nr< 2. Trečias ateis
IMauąias: betgi
dalykas,
kad diktatūra nepakenčia juo
ko, o Sheokąris pakartojo mas
kviečių sąmojį apie sdvietinio
gyvenimo padėtį 1964: “Blogiau

Jta taw bea
H Mas
kvos! Viena,
nepakenčaimas
dėl to, kad jis gabus. Jto puitteįonido fedL M totais ir
moka juos įspūdingais kont
rastais sugretinti. Dar labiau jis
nepakenčiamas, kad jis kritiš
kai analkmoja padėtį anaK

Antai pagarsėjęs konfliktas
tarp Rusijos ir Kurijos komu
nistų, kariame Chruščiovas Ki
nijos komunistus smerkia Le
nino vardu ir kuriame Mao
Tsetungas smerkia Chruščiovą
taip pat Lenino vardu. Kodėl
visi remiasi Lenktu? “Neseniai
Chruščiovas buvo paklaustas,
kaip Travinas išsilaikė
tekis
taip gyvas, ir Chruščiovas afe
sakė: “O labai paprastai. Mes
jį išimame kas mėnuo ir iš nau
jo batomuojame”. Taip yra ir
su Lenino ideologiniu patiki
mu" — padaro išvadą Sbenke-

gmčas virto nedraugiška rūsty
be, kada Shenkeris parašė Ti
me žurnale (vasario 21) apie So
vietų prezidiumo pirmininką
Brežnevą, o iš. tikrųjų daugiau
apie paĮį . Chruščiovą. Po to

ris.
Arba

gavo įspėjimą. O kai parašė
(balandžio 24) apie Leniną, iš
tikrųjų apie visus komunistų
vadus ir jų santykius, — buvo
iškviestas gegužės 4 į užsienių
reikalų ministeriją, ir spaudos
departamento šefas ‘ Zamitiinas
jam
paskaitė sprendi
mą: šmeižti Sovietų Sąjungą,
nuodijai atmoktai ą ir MvitylcMJS
tarp Sovietų Sąjungos ir Ame
rikos, kurstei šaltąjį karą. Išsi
nešdink...

Amrn

dvwniwriD ri>"

Gal
kad kaRjėdamas
apie sovietinius “plėšinjus”, jdėjo payeikslą iš sovehoze Lie
tuvoje, o kalbėdamas apie so
vietinę statybą, įdėjo kitą pa
voksią iš Vilniaus statybos?

su aureole, tas juodas ir atpir
kimo otm paverstas. Shenkeris
kalba apie vadus tiestas faktas,
be aureolės, be “kulto” ir į jų
tarpasario konfliktas pažiūri
patarlės prasme: puodas
katilą vainoję, nors abu labu

ris rudėti Madmje apsukrus
Jo sBreoglame gritatimę buvo
trejetą vtiaadų ir pats Oiruščiovas- Ir daugeliu kitų progų
Shenkeriui teko pasiginčyti su
Chruščiovu apie chemines trą
šas, apie komunizmo ir kapita
lizmo nuopelnus. Draugias

fua, kuriais jis nusipelnė rūsty
bę. Skaitai ir seki, kuo buvo ap
šmeižta Sovietų Sąjunga?

apie komunistinius vadus, ver
tina'jų pareiškimus. Bet verti
na ag taktais titanais, kurie
prasti Miftodjė1 tas balto Jr-<:

vėl:

korespondentas

Shenkeris stebi Chruščiovo 70
meta SUtadrties minėjimą ir iŠ
adresų, dovanų, ordinų jis pa-

ridarp išvadą, kad tai vėsai kaip
k “asmenybės kaitas”, prtieaKaip Chruščiovui patiks gar
sus pagalvojimas, kad pasmerk
dami Trockį Stalinas kalbė

jo Jyj^ai taip, kaip Chruščiovas,
smelkdamas MaoTsetimgą.

Birželio 6-7r AB' vaidyba
kviečia lietuviškų laikraščių ir
radijo valandėlių suvažiavimą
pinntiiinko J. Bačiūno vasarvie
tėje. Apie jo tikslą ir pobūdį
valdybos piranhinkas St Barzdtfkas pasisakė Drauge gegu
žės 29 (ir panašiai Dirvoje ge
gužės 27):

“Rinkdama duomenis, PLB
valdyba matė, kad mūsų spau
Gal apšmeižė tuo, kad lygi
dos ir radijo darbininkų šeima
no Sovietų Sąjungą su carine yra tikrai gausi. Ją sudaro ne
Rusija, rašydamas:
-dešimtys, bet šimtai narių. To
“Nors caro laikais Rusija pa
šiai šeimai susirinkti, pasima
prakai eksportuodavo žemės tyti, pasižmonėti ir pasikalbėti
ūkio gaminių perteklių, bet
•ne tik įdomu, bet ir reikalin
p» 46 komumsthūus mėtas
ga bei naudinga.
niekad neišaugindavo pakanka
“štai kidėl suvažiavimas ir
mai javų ir žaliavų saviem rei
kviečiamas dvejopu tikslu- Pir
kalam”.
Gal nusikalto,
lygindamas masis tiktias — pabendrauti..
Bet nepalyginti svarbesnis yra
Sovietų Sąjungą su Amerika:

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos Adirondakų
kalnuose prie LAKE GEORGE, N.Y. lietuvių Slyvynų vasarvietėje

BLUE WATER
MANOR
KALNŲ oras, nuostabi gamta ir žavus ežeras, vienas iš gražiausių
pasaulyje, krištolinio skaidraus vandens, su 300 salų. Nuosavas
500 pėdų pločio puikus pliažas. įvairių rūšių valty* (motorinės,
pontoninės. irklinės, būrinės, canocs ir k.) /vandens ski su instrukMAUDYMOSI baseinas stiklinėje patalpoje; tenisas, badminto
nas, pnųą-pongas, krepšinis, kroketas ir k. ModemiRuii įrengtos
patalpos. Vakarais koncertų, šokių, vaidinimų ir kitos pramogos.

Visa — vasarotojų džiaugsmui be specialaus primokėjimo. Ideali
vieta jaaaavedliam. Šalki vasarvietės išnuomojamos patalpos be
maisto (sa įrengtom virtuvėm).
NUO Ncw Yorko per 200 mylių. K Ncw York Thruway Exit 24,
toliau Northvvay 87 iki George Villagr, iš ten 9N keliu 7 mylios į
šiaurę.
REZERVACIJŲ it informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
Td (5I&J NH 4-5071

^>A0bX‘
pasitarti- eile visai išeivijai aktuMių bei rūpimų klautimų..
.kad mūsų spauda ir radijas
kai kuriais klausimais turėtų
vieningą, aiškų ir tvirtą nusis
tatymą. Ypačiaitai svarba priaugan&a spandos ir
radijo
dartbmirfcų kartai, kuri nori ir

Įato^ DifVtiir

tarp CliTtrtlu i ii^Sto-

Iteitos. atsa-

tara fcoogristoncijos. UŽ savo
korigdstencįją Stalinui Vakarai
sdmok^jo Teherane ir Jaltoje.
Nėsą negatima, kad Chruščio
vas pate&s sąskaitą Už savo

kymus. — Naujoko Mausimas:
ar^atsKjbojauąs. nuo . sovietinio
mefcstitanko sustiprino mūsų
pdzatijas? “AĄakymąs: — Ne
sustiprino irntako nepakeitė.
Musų peticijos- tebėra prastos,
sutanos, lengvai apšaudomos,
titatap tariįriĮįįi •‘•'hriopmrfjuti
vieno

Drauge gegužės 29L.D, pa
kartotinai raSėąpie sovietų is
toriko Pakto nepakvktimį į
Litaamstikou totitato posėdį

ttaą, tekylamas kaiti ik, kurie
putoto až kvietimą, laikyda
mas drąsiais. Nenorą kviesti
mtotifiin profesoriaus tafcyda-

ptetakjtaMnas už kvietimą, sa
vo nuris tatymą paremia dar
Dirvos publicisto B.K. Naujo
ko samprotavimais apie sovie
tinio mokslininko pakvietimo
reikšmę mūsų laisvės reikalui.
B.K Naujokas samprotavo pa*
Mausimų forma: “Ar šiuo kon
krečiu atveju atrirtoojūnas nuo
ne taip jau priešiško moksli
ninko, nors įr sovietmio, sus
kutuąjant,
tiprino mūsų...
peticijas?
Ir, anttą vertus, ar tirai to moksfimnko pasHvdymas
tnūsišiaų
taipe būtų padaręs žalos Lie
tuvos bylai? Trečia vertus, ar
korektiškos dtekudjos negalėju pakreipti ja nniitriirimo Laetarai tar palankaeae gnome?
O ketvirta vartas, tr tsatanua
atsiritejtauri rietaą paatiunęa
jį ir kitas Į Ustaeta netatadmgesnį <mdtaiktaą. • ftgMia*

penkta vertus, ar tikrai nepinanoma tokio pobūdžio kontaktų
Jrtatyti į rėmus, grinriptaių po-

tos totitovtetote ar su juo bučroostinės ir visą galoną šaldy
tos vodkos su mokslininkų ob
jektyvumu titi dugno išlenksi
me. Mūsų byta negerėja su Pa
šuto ir neblogėja be Pašuto”.

Dėl tų BJK. Naujoko parėti
tta< Draugo pdMleMM C* ». „_________ ___ _________ _
«to: -Čia ta toto rirttata nei gtota,
tiMp iK taekpridėti nei etttntr. '
vftto MMto tiMbR>«ter>
Nito “Botoraot” gatima te rit teritato tatotoita "u*
betgi pridėti” — į NuėjotedttoMT'titai -itarate tiylo-

............................-

----------------- ------------

-

Amerikos Latvių Susivienijianas atsiuntė Altui raštą iš Wa-

tą. Pasižadėjo pats asmeniškai
(kongrese dalyvauti. Šen. Philip

Shk^tono. Latvių Xin kongresas įvyko gegužės mėn. 1-3 d.
So. Bostone, Mas- Latviai Im
ti mupsdaogpafflsefcįmosvarbiuose kongreso darbuose. Jie
ęririuntė ir Valstybės Depar
tamento rašto nuorAšą, pasira
šytą sekretoriavB asistento Ja
mes L. Greerifiddo, kur sako
ma, jog Amerika visai nemano
pakeisti savo nusistatymo nepri
pažinti Dotiševadnės okupacijos
Baltijos valstybėse — Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje.

A. Hsrt, iš Mkhigano vadst.,
priimdamas kvietimą linkt kon
gresui didelio pasisekimo ir

Sau yra pateikę bei įrodinė
ję, kad su “tautos kamienu”
esąs reikalingas
kuRūruris
bendradarbiammas k kultūri
nių vertybių ntinymasis, iaūtinti suspenduojant Lietuvos ne
priklausomybės
reikalavimo
principą ar bent jo įsakmiai
nekeliant.”

mybės idėja praeityje ir d»
MmMmi ur neįtartyje, pM korektiškai dta mm* tatatatų įrtatyti | rėitata jį būtų galinta anri^ yctae^tata prakalu riešu
padaryti “dar ptiankesnta”. Jb
yra patikimas k išbaidytas

Naujdtalisnrtmai: ar attirit njtakk tatais paritam K
kitus...? Attakymas: — NeI priprastai
sora
Sėta
mAriiTf-

SCMATORHfS KCM*N£TH'B. KEATIMG ’ Vatikano paviljone. Senatorius
,ietU¥^
i
Nuvtr. v. Ma-

dabartinę koegztaeodją...
Kai autorius , mano, kad nesutifcimaą tarp komunistinių vabūti daugiau taktikos
riti etekfa reikalas; kada sako,
kad komunistinis skilimas ne- Nauji senatoriai ir aHtovp rūttžtikrins taikos ir negrąžins mę nariai
kongreso gariris
laisvės ir kad abiejų pusių gar
binamas Leninas yra tas pats
Be visos ilgos eilės jau pa
Tratinąs, kuris sakė apie visus skeltų senatorių ir kongreskomunistmius vadus: "Vhi mos marių, maloniai davusių
savo
esamo čulch^u^/, —— kas Izrae sutikimą būti mūsų kongreso
liui Shenkeriui belieka?
garbės komiteto nariais, nau
Shenkeris Maskvoje perdaug jai į to komiteto eiles įsijun
matė, perdaug kalbėjo, o ten gė vėl šie JAV politikos vyrai:
gali būti pakenčiamas tik tas, šen. Thomes J. DokM, Conn.,
kuris arija ksdba tik Maskvos Aitui atsiuntė febai nuoširdų
koegzistencijos nustatytais to laišką, dėkodamas už pakvieti
nais arija jau visai tyiimą į kongreso garbės fcomite-

Naujoko Mausimas: ar dis
kusijos nėgtojo pakreipti ją

ma išvykti pasidairyti net po
imperialistinę* Ameriką. Nuo to
tako^ tai ^e-gurirtrirytų ne tik
“dar gtianfaunb”, tat nėra <ruptaj paianfcte repritatiriorni
ltotaą& r
Išbūtų ntartinii
motaMntafcsė-—w

■

”Mano išvada —- tedgia Dir
vos antrasis publicistas — Lituasristiko® Institutas, nesuti
kęs parikviesti f savo posėdžius
kažkėfio peršamą SSSRe«noksių akademijos tuoj, puricėgė

pat^H^adar dalyvauti kongrese
Shoreham viešbutyje. Seų. Stophan M. Young, (Mno, šen. Harrison A WWtam„ Jr.,
New
Jersey, šen. Abrebam Ribicoff,
Conn., šen. Loverett SaHonriaH, Mass. Kongreso narys
Edward J. Danrimki, 4 Distr.
OL, džiaugiasi skaitęs Sun Ti
mes dienraštyje įdomų straųjsnį apie Lietuvių kongresą Washšjgtone. Jas rašo, jeigu jis
galėtų ’ būti myms kuo nors
naudingas W;
nors mums pagelbėti, padėti,
Įrašo su juo palaikyti asmeniš
ką .ryšį, ir jis Lietuviams padės
kuo tik galėdamas.

Lietuvos konsulas Los An
geles Julius J. Biehfcis, dėko
damas
Aito vadovybei
už
kvietimą į kongresą Washšngtone, savo laiške taip kitko rašo: Spaudoje ir kitokiomis prie
monėmis keltina viešumon jau
aiškiai
pasirodžiusius naujus
“veiksnius”, bruzdančius prieš
Lietuvos iaisvHtimo reikalus.

AMku, šiuo taipu tokiais yra vi
si tie, kurie agituoja, tempia
ar bent pritaria bet kokiam
tendraKtarfravimui su Lietirvos
okupantais — pavergėjais. To
kius gaivalus reikia keiti viešu
mon, plėšti nuo jų “geros va
lios kaukę”, nurodyti jų daro
mą hetuvybti žalą ir tuo su
laikyti juos nuo gerų lietuvių
išnaudojimą Tuo reikalu yra
laukimas Amerikos
lietuvių
Kongreso aiškus pasisakymas.

geriau visam laikui nutylėti ir
ĮTrimUiti aną-“mūsuoue vyrau jo, tuo dar nieko daug nepa
jantį potitinės laikysenos dės dėdamas Lietam bylai, bet tad Mpkričta M nušovė Ouutanį”: tad mes tebesame užsian k nei truputėlio jai nepakenk- dą, dabar nesąs pino proto iš
gažavę turati už Uetavos tau- damas.
_____________
___ ______
Jam dar oepristigo
rate* ______
barinės/_____
kadr_______________
pats bus aužudytinę ir politinę ihįu Mausomytastinkto nepra&ėti kežfionte tas. Takią tiradą patogi teis
ti* tii oostetiate okupacMoa »dtooos į naMĮ”.
, no pratartas psichiatras,
ririrarttaą ir ppfajįnimą .Taria '
tantaktid pasidaro vista įmano* —- ---------------- —^rjiiiiTi n nn 11 i iiu r i r • i t į-------- »—

ir šėtitimtas M čia į ten ir ii
ten į Čta Psgtesn, SJLNaujo*
kas toje araduntarastaju teta
Iratiytiaje nebebūtų aurajota:
•ftauH”,
ir "Vieny-

nepriimįnėt ‘'žama&tų r ne-

pasaulis nesužinotiĮ tiesos apie' ja, stitosdami ttektogra dūdas,
tikrąją padėly ^pie jų skeftia>

Kunigų šventimai dažniausiai
atliekami .gegužės ir birželio
mėnesiais. Rečiau kitu laiku.
Tai suprantama. Kunigų semi
narijose mokslas taip pat bai
giamas pavasarį, kaip ir kitose
mokyklose. Pasauliečiui
jau
nuoliui teikiamas diplomas, o
klierikui dar pridedamas sakra
mentas. Tai visiškai nauja gyve
nimo linkmės irveiklos pradžia.

Gyvenimo panašaus į kry
žių, iškeltą tarp žemės ir dan
gaus. Užtat ne dažnas ryžtasi
tokiai aukai: būti taip žmonių
ir vis dėlto iš jų išsiskirti. Esiskirti kaip Dievo atstovui že
mėje, pačiam su ta žeme tvir
tai suaugus. Tai reikalauja di
delės dvasios Įtampos, aukos ir
ištvermės, kaip ir . kiekvienas
idealas, kuris pranoksta žmo
giškąsias jėgas.
Idealas yra vertybė, kuri iprasmina žmogaus gyvenimą,
skatina į tobulybę, bet niekada
žemiškoje tikrovėje pilnai ne
pasiekiamas. Vis lieka tarpas
tarp idealo ir tikrovės.
šia
prasme amerikietis kun. Jero
nimas H. Dudderis yra taikliai
save apibudinęs sakydamas: “Aš
ateinu pas jus ne kaip idealas,
bet ka p žmogus su idealu”.
Kunigas yra žmogus kaip ir
kiti, bet iš jų išskirtas pašau
kimu atstovauti aukščiausiam
idealui — Dievui- Taip reikia
kiekvieną kunigą »priimti. Vi
sų pirma žiūrėti ne to, kas ja
me yra žmogiška ir silpna, bet
kas yra dieviška ir stipru. Tai
irgi panašu kryžiui. Kryžius
vertinamas ne medžiaga, iš ku
rios padaromas, bet idėja, ku
rią jis išreiškia.

Vertindami kunigų darbus,
labai dažnai savo akis kreipia
me į tai, kas matoma bei ap
čiuopiama. Todėl dėmesį labiau
patraukia kunigų mokslinis,

kultūrinis, toritatyvtos bęi vi
suomeninis daribaš. Jis supran
tamas ir Halinai neapsieinamas.
Lietuvių tautos istorijojer-tiek
gimtoje žemėje, tiek svetur—
bai stambus. Niekas visai tylo
mis praeiti negali, kęsdamas ar
nekęsdamas. Tačiau kunigo pašatikimas tuo neišsemiamas.
Daug reikšmingesnis
yra
sakramentinis kunigo veiksmas,
kuriuo siekiama dvasios gelmių,
mums akivaizdžiai neregimų,
tiktai atskaro žmogaus šėlo
je juntamų. Viešai tik tada la
biau pajuntama, kai kunigo ar
tumoje nėra; kai nebėra tar
pininko tarp žmogaus ir Die
vo. Tasai ryšys ir yra pats
svarbiausias kunigo rankose.

mą “religijos laisvę”, kurią Va
karams jie nuolat skelbia ir
kartoja.
E vienos pusės jie negali at
sisakyti kovos su religija, nes
tai yra esminis komunistinės
sistemos uždavinys, iš antros
pusės nori įtikint Vakarus, ypačiai krikščkmiškąjį , pasaulį,
kad komunizmas gerbia tikin
čiųjų religinius
įsitikinimus;
kad galima suderinti tikėjimą f
K. Marksą, JLemną ar Chruščio
vą su tikėjimu į Kristų; kajį,
pasaulio gerovės siekiant, reikalkigas katalikų k materialis
tų bendradarbiavimas.
šiaįs
manevrais ir melagingų žinių
skleidimu pasiekia to, kad Va
karuose susidaro padėtis, kurią
pop. Pijus XI kitados pavadino
“tylos sąmokslu”. Deja, prie
šio "tylos sąmokslo" prisideda

om".

~
Ktta katalikiška žinių agentūra— KEPA — 19641.22 paskelbė, trd čekai katalikai gajį la’svvi lankyti Mukarovo viioje apgyvendintus vyskupus:
Beraną, Kouchą (Budejoviee
vyskupą) ir SioupyfBrno vys
kupą). Pastarojo sveikata, kuri
buvo suskelėjusi, dabar žymiai pagerėjusi,
Taip paskelbta. Tačiau žino
ma, kad nei šiems trims vysku
pams, nei kitiems trims neper
seniai
išleistiems į “laisvę”
{Vojtasiakui Spis vyskupui Hladui UtiMnerice vyskupui ir Zežai (Momouco vyskupui) ne
buvo leista aplankyti savo gimi
nes Kalėdų švenčių proga.
Nors ir skelbiama, kad jia galį
priimti lankytojus, tačiau jų

gerai painformuotų šaltinių” ži
nių, kurių tiksiąs tildyti ir mig
dyti Vakarų krikščionišką bud;
rūmą.

SKELBIAMA IR TIKROJI
VYSKUPŲ LAISV6
KNA
(Katfaoiische
' 'Ir taip ”
*’*
Nachricbten Agentur) 19641.
27 biuletenyje paskelbė* žinią,
kad 1963 m. gale nutrūkę pa
sitarimai tarp Vatikano ir Če
koslovakijos komunistinės vy
riausybės esą vėl atnaujinti.
O “paslapčiai išlaikyti pasitari
mai vykstą kito krašto sostinė
je”. Toliau minima žinių agen
tūra nurodo ir tų pasitarimų
klausimą: Čekoslovakijos valdžia atsisakiusi reikalauti, kad
valdžios įstatyti vyskupijoms
valdyti “kapituliniai vikarai”

Minėdami šiuo laiku daugelį
naujai įšventinamų kunigų ir
daugelį, sulaukusių
ketvirčio
amžiaus ar didesnės sukakties,
lenkiamės pagalinai idealui, ku
riam jie tarnauja, džiaugiamės
jų paslauga artinti žmogų su
Dievu, meldžiamės ir linkime,
kad prisiimta gyvenimo auka
būtų pakeliama ir kad ji paska
tintų jaunuosius pasekti kilniu
pavyzdžiu.
Kol yra kunigų, yra ženklas,
kad Dievo ranka arti žmogaus
jam padėti. Vargas žmonėm,
kai kunigai išžudomi, kaip ko
munistų valdomuose kraštuose,
arba jų pristinga, neatsiliepiant
pakankamai į Viešpaties šauki
mą. Tokios nelemtieš
skau
džios pasekmės paaiški tik po
ilgesnio laiko, kai žmonės rea
liai pajunta, ką reiškia nutol
ti nuo Dievo.

fe

k ... - A

2) Beranui bus paliktas Pra
bos arkivyskupo titulas,
bet
vyskupiją valdysiąs apaštališka
sis administratorius pilnom tei
sėm;
3) Čekoslovakijos valdžia lei
sianti vyskupam laisvai valdyti
savo vyskupijas; . '
4. Vatikanas galėsiąs laisvai
skirti vakuojančiam
vyskupi
jom naujus vyskupus;
5) Vatikanas nereikMausiąs
kad kalinti, o dabar laikomi
arešte, vyskupai grįžtų į savo
vyskupijas.
’
The Tabiet priduria, kad dar
liko vienas nespręstas klausi
mas: religijos mokymas mokyk
lose, dėl kurio pernai nutruku
sios derybos, frincipe katekiz
mo mokymas Čekoslovakijos
mokyklose juridiškai
leistas,

Džiaugdamies naujai įšventi
namais ir savo sukaktis Šven
čiančiais lietuviais kunigais, lai
kome tai lietuvių tautos palai
ma. Sveikiname visus ir atsi
prašome, jei kuris ir liks šia
me laikraštyje atskirai nepa
minėtas.

Palvukai, per naktį pasisoti
nę sodriais dobilais as vikiais
A. GRIGAITIS
paryčiu nusnūdę, linksma ris
tele iriasi pirmyn. Jiems kelio
rodyti nereikia. Kryžkelėje pa
suka reikiamon pusėn.
Bardauskuos saulutė tekėjo
— graži, raudona, besišypsan
ti, bet tuoj pasislėpė už palšo
debesio, kurs dangaus pakrašty
per naktį snūduriavo.
VAŽIUOJAM pas dėdę. Ke tiltai, tilteliai per griovius, upe
— Bus lietaus, — tarė tėtis.
lertų metų tuomet aš buvau, lius, malūnai, sodai. Tokia to
pasakyti negaliu.
Tikriausia, lima kelionė, tiek daug bus
— Gal būt, tėvai!, — prita
trejų-ketverių. Ne daugiau.* O naujų vaizdų įspūdžių.
rė mama. — Sasdutė pati nėrė
Važiuojam brička, pakinky į vandenį. Vakar vsdrire juodgal mažiau, ši kelionė liko ma
no (atmintyje.
ta ne stoniniais, bet perukais. vabaliai tingiai zvimbė pažeme.
Abu gražūs, obuoliuoti arkliu — Jei lis, nakvosim Ralikiuos,
išvažiavom labai anksti, sau
kai. Vėliau juos nakčia iš pie — pridėjo tėtis.
lei dar netekėjus. Dti dėdės —
vos pavogė. O buvo surakinti
Dėdės sodybos vartai buvo
virš dvidešimties verstų. Tais
geležiniais pančiais. Vagys pan atkelti, it lauktų svečių. O gal
laikais kelio atstumus martavo
čius nupiovė plūkiu geležiai buvo pro juos išgintos karvės
verstais.
piauti. Ar gali būti piūklas, ku prieš pusryčius rasotoj pievoj
Mamos tėviškė, dėdės sody
ris geležį plautų? Nelabai aš ti pasiganyti.
ba, buvo netoli Starpolėą. Tais
kėjau. Ne tik tėtis, bet ir visa
įvažiavus kieman, sulojo Su
'laikais kaimas taip vadindavo
šeimyna gailėjosi pabruku. Ma neš. Privažiavus prie gotikų, iš
Marijampolę. Dėdė gyveno Pai
limus pavainūs, protingi buvo namo Sėjo močiutė, mamos
kų kaime, nes šalia dėdės so
tie keturkojai.
motina, ir, pasisveikinusi su
dybos tekąs upeliūkštis pava
Ne į šorus pakinkyti, kurni mano tėvais, mane paėmė į sa
sarį papaifcdavo ir apsemdavo
sagtys blizga, bet
į papras vo glėbį ir nusinešė seklyčion.
laukus, dirvas. O vasarą — nei
tus'pakinktus. Mama nemėgo Pasodino ant suoki prie lango
«yptšorų. Tai jau kėlimams į puiky ir paklausė:
•
Buvo vasaros metas.
Bet
bę, o vaikams paaugus, pati ra
— Ar nenušadai, Vinceli?
mama mane įsupo į šiitą dide
Nelaukdama atsakymo,
gino tėtį plikti naują gražią
lę, žieminę skarą. Jaučiausi it
bričką. Tai vaikams. Mama į ją nuėjo į spintą, atnešė kiškio
ant krosnies — arba po pata
nesėda. Jai per puiki. Vaikai pyrargo ir padavė:
lais: totą, smagu, linksma.
Aivttan, į šv. Onos atlaidus, va— Valgyk, Vincei!!
Grįš Vmcetts namo, ten to
Keltis B miego buvo sunko Buoja nauja brička, o mama į
ka, bet būsima kelionė tuoj JokūMnes (mišparai prieš šv. kia pat močiutė, tėčio motina,
nubaidė miegus. Tiek
daug Oną), jaunuosius išleidus, pa iškels iš brifltos ir pakiš kiš
naujo stoė ši kelionė. Sveti ti su šeimyna —paprastom kri kio PF’go * ko kito gardaus.
Laimingi vaikaičiai, kurie tumos sodybos, pievos, dirvos, pėm.

aa-Artev. Bendrusiam
_
___ r_ finiflmfaT tenai
galįs laiyti šv. MMias ir pasakyti pamoks&į, bet tik tų na
mų gyventojam: ten įrengtos
prieglaudos vaikam ir1 jos personatai. Mekam » šoSos myl
džtame toktaeo pataildoeo dolyuauH.
ŽlNtOS APIE BERAHĄ
Paskelbus ' žinią, kad tarp
Vatikano ir Čekoslovakijos konranistinės valdžios vykstančios
derybos, spaudoje pasipylė ži
nios apie arkiv. Berano tikimą.
KNA 1964JL10 vėl padavė “iš
gerai informuotų šaltinių” ži
nią, kad arkiv. Beranas, Vati
kano pakviestas, vyksiąs į Ro
mą, kur gausiąs aukštas parei
gas Romos kurijoje. Prahos ar
kivyskupija bus pavesta valdy
ti apaštališkam administrato
riui vysk. Kajetonui Matousekui, kuris yra Prahos arki
vyskupo pageibšninkas. Tačiau
Vatikanas, kaip pranešė AFP
(1964.11.12) griežtai
paneigė
^tekias informacijas, neturin
čias jokio pagrindo”.
Nepaisant to, United Press
paskelbė naujų reveliacijų, ku
rias tuojau pagriebė laikraštis
The Tabiet (196411.15), kad
jau įvykęs susitarimas taip Vatikano ir čekoriėvakijos vyriau
sybės. To susitarimo’svarbiau
sieji punktai tokie:
1) Arkiv. Beranas kovo mėn.
būsiąs pašauktas į Romą:

ri tokias močiutes.
Vargas,
žmogau, jei nesi
ragavęs mo
tinos pieno ir tavęs neglostė
nei motina nei močiutė.
Vincelio senelės nei skaityti
nei rašyti nemoka. Moka pote
rius, moka rąžančių kalbėti, o
mamos motina dar šv. Panelės
litaniją, kurią pro akinius skai
to iš -maldaknygės aukštyn rai
dėmis. Mat, sako, skaitant iš
knygų tvirtesnė malda. Nors
senelės nemokytos, bet tvirtos:
žino, kas Uoga, kas gera, žr
savo vaikaičius, paėmę už ran
kų, veda tiesos ir dorybės keGarbė šiom močiutėm! Ar
gal kas užmiršti jas? Ne, nie
kuomet
Bekramtydamas skanumyną,
svetys pradėjo dairytis sekly

čioj ir, žmoma, jo dėmesį at
kreipė “abroeai” ant sienų. Pir
mu kart gyvenime jis mate to
kį p-očį — tokią šventųjų ga
lybę. Jo tėviškėj seklyčia ūgi
erdvi, bet paveikslų ant sienų
maža: Sv. Tėvas, pnžtu begrasąs nussoėjetiam. irasKUunioji
vakarienė; šv. Ona, Dievo mo
čiutė, laiko Imdikėę Jėzų ant
rankų. Ir viskas. Tiesa, dar
buvo pora šventųjų statetiMių.

Vinceis nnrirango nuo suo
lo, pradeda klausinėti gerąją
rnodutę apie patvefcatas: Kas

čia? O kas čia? Močiutė pasakoja apie tventaesius, jų gyve
nimą, jų kančias. Ko neBno,
nuo savęs prideda. Tai neevar-

bu. Močiutė pasakoja tik apie
šventųjų dorybes. Jos pasako
jimai giliai Įstringa Vincelio
protan, širdin. Jis užaugęs,
seks šventųjų gyvenimą.
Ne kartą Vincelis lankėsi
dėdės seklyčioj, ne kartą mo
čiutė pasakojo jam apie šven
tųjų paveikslus. Taip Vincelis
susipažino su daugetiu šventų
jų. Kiek ten dėdės seklyčioj
buvo abrozų, Vincelis neskaitė,
bet labai daug. Į dvi etos iš
rikiuoti. Daugiau nei Lankų
bažnyčioj.

SV. ROKAS. Ištikus marui,
cholerai, ar 'toriai kitai paviet
rei, §v.. Rokas sšaugė ligonius,
laidojo mmurėiius. Jis pats bu
vo susirgęs ir buvo iš miesto
išvytas. Gyveno miške. Grąžo
skarmaluose, kad neatpažintų,
šv. Rokas yra ligonių užtarėjas.
Bgąkiemio gale, binto žemė

je, prie toto stovi šv. Roko in
tencija pastatytas kryžius. Pa-—S* --W t < W - <Įfc
ID8S8KOU JO
S| kryžių choleras metu žmo
nės pastatė slaptai, nes tais
ėdods be gubernatoriaus Meti
mo negalima buvo nei kry
žiai* nei bažnyčios statyti ar
remontuoti. Alvito
vsMčiaus
ataria, sužinojęs apie naujo
Iryžiaus atsiradimą, atvyto tardyti. Grįžtant pats susirgo choĮsra ir mirė.

ARKIVYSK. jOSEPH BERAN

tačiau praktikoje administraci
niais potvarkiais jis yra sukliu
dytas. Pagal The Tabiet
tik
20-30 proc. katalikų vaikų gali
gauti reguliarų tikybos mokslą.
Vatikanas reikalaująs, kad ti
kybos mokymo varžtai būtų
panaikinti.
Vienos laikraščio Neues Oesterreich korespondentas aplan
kęs arkiv. Beraną, iš jo patyrė
štai ką:
“Aš maniau, kad galėsiu iš
vykti į Romą apie kovo mėn.
vidurį, bet, kaip matote, dar
esu čia. Reikia manyti, kad iš
kilo naujų kliūčių. Aš tikiuosi
galėsiąs išvykti apie balandžio
mėn. vidurį. Kaip ten bebūtų,
aš norėčiau dalyvauti Visuoti
nio Susirinkimo trečioje sesijo
je ir tikiuosi pamatyti popie
žių vėliausiai rugsėjo mėn.”
Žurnalistui paklaustas apie
kardinolą Koenigą, Beranas pa
sakęs: “Aš būčiau laimingas
galėdamas susitikti su kard.
Kbenigu. Būtų galima išsiaiš
kinti su juo daug klausimų”
(Kcenigas du kartu bandė $auti leidimą nuvykti į čekoelova’ lają ir pasimatyti w arkiv.
Buranu, bet leidimo negavo).
. ^RąrikaRjėjnne su kai kuriais
Prahos arkivyskupijos prelatais
Neues Oesterreich korespon
dentas iš vieno ^girdo tokį
pasakymą:
“Mes
nežinome,
koks sprendimas būtų geresnis.
Arkiv. Beranas ilgą laiką ne
valdė vyskupijos; per tą laiką
daug kas pasikeitė. Gal būt, ge
riau, kad jis išvyktų į Romą,
negu pasiliktų savo vyskupijo-

Prabėgo ir kovas, balandis,
o Beranas vis dar neišvyko į
'Romą, kaip daug kas laukė.
Vietoj Romos, štai nauja žinia:
Cokosiovakijos vak&ia, napakęsdama, kad Mukarovo (tik
26 km. nuo Prahos) arkiv. Ba
rams yra perdaug tikmčtyję
lankomas, yra perkeltas ir už
darytas viename vi enuotyne
Ravanove (90 km. nuo Pra
hos)- Su juo ton pat perkeltas
ir Bmo vyskupas Skoupy. Ten
jis bus visiškai nuo tikinčių
jų izoliuotas...

SV. STEPONAS. Mano se- ;
nelė, tėčio motina, antrą Kalė- ;
dų dieną, grįžus iš bažnyčios, ;
pasakodavo, jog šiandien yra;
šv. Stepono- Steponas yra pir-;
mas kankinys, kurs paaukojo;
savo gyvybę už tikėjimą. §v. ;
Steponas klūpo sudėjęs rankas ;
maldai. Jo gaivą puošia didelė ;
aukso aureolė, o budeliai, pago- ;
nys, jį žudo daužydami akme-;
nimis. šv. Steponas meldžiasi J
NUTEISTI JtZUITAI
už savo budelius ir įrašo V. <
O štai kita žinia, kurią gegu
Dievą jiems atleisti.
<
žės mėn. pradžioje padavė čekoslovakų pabėgėlių laikraštis
ŠV. ONA, Dievo, močiutė.
Vienoje “Vidensko Svobodne
Ant jos kelių kūdikėlis Jėzus,
Listy”: penki čekoriovakai jė
sudėjęs rarikutęs maldai, žiūri į
zuitai slaptiune teisme buvo nu
Dievo močiutę, šalia knyga.
teisti 1-5 metams kalėjimo,
Tai reiškia — šv. Ona mo
apkaltinti nusižengę
valdžios
ko kūdikėlį Jėzų.
draudimui eiti kunigiškas pa
ir mano senelė pasisodinda
reigas ir išvertę bei platinę po
vo mane ant savo kelių ir mo
piežių enciklikas ir informaci
kė, kas yra gera, kas yra blo
jas apie Vatikano Suskinkinią
ga. Mytiu šv. Oną, Dievo mo
be atatinkamo valdžios leidi
čiutę, mytiu ir savo senelę.'
mo. Nuteistųjų tarpe yra ir tė
Jos abi man atrodo viena
Į
vas Frantisek MUraiasek, buvęs
lotą panašios. Abi geros vaikitados Prahos universiteto stu
dentų kapelionas. Jis jau 1950
m. buvo nuteistas 15 metų ka
«V. DODAMUS. Sis šventa-; lėjimo, bet 1956 m. amnestuo
sis buvo man mielas. Mat, jis; tas. Datar vėl gavo 3 metus
artojas, o aš — artojo sūnus.; kalėjimo.
®v. Dzidorius atsiklaupęs mrt-;
Tokios yra žinios “iš gerai
dtiasi, o jo angelas sagas, pa-; informuotų šaltinių”, ir tokia
vainodamas sąra 0obotinį, se-; tikrovė. O tačiau paskutines
žinias, anos ^gerai inforaraopora ramių jautukų. Daba dir- tos” žinių agentūros nepdearras jau Marta. Dar įtiek tiko toa, nes trijomaid pežDražtii'^m*
žolėto pūdymo. .
larikiai Irarivyutančiai puMtoi**.
(Boa danįhn)
(Bus Mgtau) '

DARBININKAS
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Vėl grįžta į Los Angeles, ogi
čia išrenkamas Balfo skyriaus
pirmininku. Čia jis taip veikė,
kad Balfo centras pastebėjo ir
dentai, ateiteninkai sendraugiai pasišaukė reikalų vedėju. Šia
įvairių veiksnių atstovai, laik me poste taip pasižymėjo, kad
raštininkai — viso per 10 0 0 okupuotos Lietuvos komunis
žmonių — pasileidžia laivu
tai, neapkęsdami jo veiklos,
nuo Mainzo į Koelną per dar sufabrikavo ‘bylą’ ir už akių
nevisai nuo karo griozdų pra nuteisė 15 metų katorgos. Bet
valytą Reiną. Sustojimai Kob-. mes žinome, kad bolševikai vi
lenze, Bonnoje, Keolne k kt. sokiais būdais stengiasi
ap
Prof. A. Maceinas, Z. Ivinskio šmeižti ir suniekinti tuos žmo
ir k. paskaitos, pranešimai tei-, nės, kurių jie nekenčia, bet ne
kė atsipeikėjimo,
išbudimo pasiekia.
nuotaikų iš ką tik praėjusio
(Kun. L. Jankus yra gimęs
karo košmaro... Tai buvo
lyg kilstelėjimas į skaidresnę
ateitį iš nužmoginto gyvenimo.
Tuometinis jaunimas, kuris
dabar subrendo į rimtus vy
Gegužės 16-17 Kennebunkrus, moteris-motinas, tikime,
porte, pranciškonų vienuolyno
niekados neužmirš tos ekskursodyboje, įvyko šv. Antano gim
' 0; ir bus dėkingi kun. L.
nazijos jaunimo šventė. Tai bu
Juikui. Nes tik jo dėka tai įvy
vo jų metinis koncertas ir
ko.
krepšinio žaidimai naujoj spor
Pacifiko pamariuose
to salėje.
1949 tremtiniai ėmė spiestis
Nemažas būrys suvažiavusių
Los Angeles mieste Nepažįsta
mos gyvenimo sąilygos, stoka svečių gėrėjosi jaunimu sceno
darbų, butų. Tik vos saujelė tik je, kurie jaunatvišku užsidegi-’
rai nuoširdžių ir pasišventushi mu padainavo virš 20 dainų.
senųjų ateivių. Bet ir jie ap Daugumoj buvo liaudies ir par
krauti tik besikuriančias para tizanų dainos. Tėv. B. Grauspijos, organizacijų
darbais. lys, įdėjęs daug darbo į šį cho
Tremtiniai steigia savo organi rą, pajėgė padaryt gana darnų
zaciją, kad vieni kitiems padė vienetą. Be to įdomus savo ori
tų. Bet nieko iš to neišeina. ginalumu skudučių orkestrėlis
Tik susirenka, pakalba ir išsi pasirodė irgi gražiai-

Visada skubus kitiems padėti
Dauguma kunigų nusipelno
pagarbos, respekto savo rim
tumu, kuklumu, santūrumu. Ta
čiau kun. Longinas Jankus ne
visai tinka tai kategorijai. Nors
jis ir rimtas ir kuklus, bet kar
tu — nepaprastai veržlus, su
manus ir kartais, sakytum, net
peraktyvus. Taip pat pasišven
tęs tarnauti Dievui ir žmonėm
kaip ir anie pirmieji.

Kelios atmintinos nuotrupos
iš kunigo L- Jankaus veiklos jo
sidabrinio jubiliejaus proga.

Kacetioinkai Bayreuthe

Į 1944 pabaigą, po trauky mo
si Prūsuose, Saksonijoj ir k.,
būrelis lietuvių susispietė ma
žam Bavarijos bažnytkaimy, ne
toli Čekoslovakijos sienos. Lau
kėme Šv. Kalėdų. Nelabai jos
mus džiugino, nes ’ žinojome,
ka1 su jomis nesibaigs mūsų
v'ai’ja.. Staigmena. Vietos kle
bonas vokietis prašo visą mū
sų būreh susirinkti pas jį. Pri
stato mums jauną, energingą,
išvargusį kun. Longiną Jan
kų. Nors nei jis mūsų nei mes
jo ankščiau nepažinome, bet iš
karto susidarė draugiška at
mosfera. Priminęs netoliese
esančius kitus išsiblaškiusius
tautiečius, apie kuriuos mes
patys nieko nežinome, pabėręs
ploštus slaptų politinių žinių,
gautų iš Anglijos, griebėsi gai
lestingoje samariečio
temos
apie kacetininkus, apie kuriuos
mes taip pat nieko nežinojo
me. Bayreutho kalėjime yra ke
letą politinių kalinių. Jų tarpe
architektas Žemkalnis- Lands
bergis, stud. Br. Budginas, gen.
št. majoras K. ir k. Prižiūrėto
jai žmoniški. Galima įteikti
maisto, drabužių ir k. Prašo pa
gelbėti kas kuo gali. Sumetam
kiek pinigo.
Be jokių tolimesnių išvedžio
jimų ir graudenimų kviečia į
bažnyčią — išklausysiąs išpa
žinčių, kas nori. Tą pačią nak
tį dviračiu ar motociklu Lon
ginas mus apleido. Gyveno už
kokių 20 klm.

1912 sausio 27 Pagumerčių
km., Pašušvio valsč. Mokėsi
Kaune ir Telšiuose. Kunigu įšventintas 1939 birželio 3. Bu
vo vikaru švenkšnoje, kapelio
nu Skuode ir Kretingoje. Vo
kietijoje Lichtenfelso lietuvių
kapelionu, Main-Franken sri
ties dekanu, Hanau lietuvių
gimnazijos kapelionu. Ameri
kon atvyko 1950. Dabar eina
Balfo reikalų vedėjo pareigasIškilmingas sukakties mišias au
kos birželio 13 pasaulinės pa
rodos Vatikano paviljone)
A. RASA

Jaunimo šventė Kennebunkporte

KUN. L. JANKUS kai dar buvo
diakonu 1938 gegužės 30 d. Tel
šiuose

Kas gavo siuntinių iš Ameri
kos, tie galėjo išsilaikyti.
buvo priversti kreiptis į ‘vaiz
būnus". šie už pliešikiškas • kai
nas ir mainais už vertingus da
lykus visko parūpindavo- Hanau stovykloje žemaitis K. taip
Įsismagino į vaizbūnystę, kad
prisigtemžė visokių gėrybių.
Bet tai jam neišėjo į gerą. Pa
vydas, įskundimas, kalėjimas.
Sėdi žmogelis už grotų vos že
maitiškai temokėdamas susikal
bėti. Stumdo ir apmuša vaizbū
ną vien dėlto, kad tas nesusi
kalba su jais, šeima vargsta,
nieko negali padėti, gerybės
konfiskuotos. Pagailo kun. L.
Jankui vaizbūno žemaičio ir jo
Bėgliai iš Thiuringijos
šeimos. Suranda lietuvi Ameri
1945 po kapitulacijos ameri
kiečiai Thiuringiją perleido ru kos karį. Tas taip patvarkė by
sams. Kas tiktai galėjo, bėgo. lą, kad K. išvengė ir teismo ir
bausmės....
Vieną popietę pas kun. L. Jan
Didinga ateitininkų
kų prisistatė buv. karininkas ir
ekskursija
K. apskr. v-kas Š. Guodėsi žmo
Stovyklų gyvenimas įkyrus,
gus vos ištrūkęs. Nėščia žmona
su mažu vaikučiu likusi. Nie grasus. Barakai, kareivinės ne
teikė jaukumo, ypač besimo
kaip negalėjęs jų kartu paimti.
kinančiam jaunimui- 1947 ar
Galvojąs — gal nieko blogo
1948 kažkam kilo mintis su
rusai jiem nedarys. Kun. L.
ruošti ekskursiją Reinu.
To
Jankus “narsų” bėglį taip sugė
milžiniško darbo anų dienų są
dino ir paveikė, kad tas dar tą
lygomis imasi ne kas kitas, o
pačią naktį grižo prie savo šei
mos. Už kelių dienų su ranki kun. Longinas. Moksleiviai, stu
niu vežimėliu, kuri įsigijo iškei
tęs Į dviratį, visą šeimą prista
tė pas kun. L. Jankų.

skirsto.
’
Programoje dalyvavo ir pa
1950 metais atsiranda ir ku vienių talentų. St. Rastenis,
nigas L. Jankus. Jis šv. Kazi kuris yra ir nuolatinis choro
miero lietuvių parapijos vika akomponiatcrius, puikiai pa
ras. Šis tas naujo. Daugiau skambino Čiurlionio ir Debusžmonių bažnyčioj,
susirinki sy kurinius. Jis skambino ne
muose, piknikuose. Surengia seniai įgytu pianu. Kiek teko
mas piketas prieš “Laisvės”, nugirsti, tai Snarskio iniciaty
“Vilnies” draugus, kurie mini va, Worcesterio rėmėjų būrelio
kažin kokią Lenino sukaktį. dovana.
Piketas pavyksta. Raudonieji
Ta’ p pat Ant. Vidmantas
nuleidžia nosis. Pradeda lan smagiai pagrojo akordeonu ke
kytis į patriotinių ’ organizaci letą dalykėlių. Programa buvo
jų piknikus. Išsikalba su trem labai Įdomi. Pabaigoj, provintiniais. Užsimezga geresni san ciolas Tėv. J. Gailiušis pasi
tyki aidžiaugė jaunimu ir padėkojo vi
Netrukus kun. L. Jankus iš siems, kurie kuo nors prisidė
keliamas į meksikiečių parapi jo prie šios šventės pravedamo.
ją. Iš čia net į Santą Barbarą.
Jau iš šeštadienio vakaro buIŠ SAULĖTOS FLORIDOS

Prisiminimai apie prof. K. Pakštą
nei savo atsiminimus apie a.a.
prof. K. Pakšto jaunystės die
nas Kaune, kada jis buvo besi
ruošiąs egzaminams, stodamas
į kunigų seminariją. Nuostabiai
išsilaikė Antano Vismino at
mintyje gyvi praeities vaizdai
su kai kuriomis
įdomiomis
smulkmenomis ir posakiais,
kada trys jaunuoliai gyveno
viename kambaryje Kauno Ža
liakalnyje. Toji vertinga me
džiaga buvo tuojau pat užrašy
ta ir yra saugoma drauge su
senomis fotografijomis ir laik
raščio pageltusia iškarpėte, gau
ta iš Antano Vismino.
Šalia įvairių darbų, surištų
su parapijos reikalais (bažnyti
nis choras, repeticijos ir t.t.)
A. Visminas dalyvauja lietu
vių komiteto pasaulinei parodai
ruošti dainų ir tautinių šokių
meninės programos sekcijoje
jis, atiduodamas visą savo lais
valaikį lietuviškiems reikalams,
sudeda ir savo rūpinimąsi ryž
tą. kantrybę, pasišventimą.
Savo paskutiniame
laiške
reiškia daug džiaugsmo, jog
kompozitorius, Jeronimas Ka
činskas sutiko diriguoti jungti
nį chorą rugpjūčio 23 pasauli
nėje parodoježiežula.

Žiemos atostogas, kaip ir
kasmet, Miami praleido muzi
kas.
Antanas
Visminas
su
žmona. Jis jau yra sugrįžęs į
New Yorką, į savo buveinę,
prie savo kasdienių vargoninkavimo pareigų.
Būdamas Miami. A. Vismi
nas pasakojo Janinai Pakštie-

Gelbsti 'vaizbūną'

Stovyklose neužteko maisto.
Reikėjo prisidurti iš šalies.

— Prof. J. Kuprionis (Louisiana). siųsdamas 5 dol. auką
prof. K. Pakšto paminklui, ra
šo: “Tikrai gražus dalykas mum
dar gyvenantiem pagerbti žmo
nes. kurie tiek daug pasidarba
vo ir nusipelnė- Aš galvoju,
kad tokių žmonių iškėlimas ir
pagerbimas labiausiai parodo
mūsų tautos vertę. K. Pakšto
monografija, reikia manyti, bus
parašyta ir išleista. Manau, kad
daug kas norės ją įsigyti, kaip
ir aš.” Tam pačiam tikslui dr.
inž. J. Kuodis paaukojo 10 dol.
(Klaidingai buvo nurodyta 5
dol).

1964 m., birittio 3 d, nr. 40

VISMINŲ ŠEIMA. Iš k. į d. sėdi — Onutė Visminaitė, gimusi Šiauliuose,
Antanas Visminas, gimęs Viekšniuose, Teklė (žmona), gimusi New Yorke
r du sūnūs — Kazys, baigęs miškininkystės mokslus ir jaunesnis — aukš
tesnėje mokykloje.

vo

prasidėjusios
draugiškos
krepšinio žaidynės naujoj spor

to salėje, kurios galėtų pavydė
ti nevienas sporto klubas. Tai
gi, gimnazijoj atsiradus puikiai
salei, atsirado ir gimnazijos
krepšinio komanda, vardu Ne
vėžis. Nežiūrint, kad ji, gal būt,
pati jauniausia tarp lietuvių
Amerikoje, tačiau pasirodė jau
kietu riešutu tokioms prityru
sioms ir žinomom savo pajėgu
mu komandom, kaip Toronto
Aušra ir Worcesterio Vytis. Rei
kia pastebėti, kad be krepši
nio, gimnazijoj praktikuojamos
ir kitos sporto šakos, kaip te
nisas,. stalo tenisas, sunkumų
kilnojimas, lengvoji atletika,
futbolas ir kt.

SKUDUČIAI šv. Antano gimnazijos koncerte Kennebunkport, Me. Nuotr.
B. Kerbelienės.

Spaudos ir radijo suvažiavimo programa

Norėtųsi šia proga keletu
žodžių pasidžiaugti ir net pasi
PLB Valdyba, ėmusis inicia
didžiuoti, kad mes turime to
kią lietuvišką instituciją, kokia tyvos šaukti išeivijos lietuvių
yra §v. Antano gimnazija- Jau spaudos leidėjų bei redaktorių
nuoliams ketveri metai, maž ir radijo valandėlių vedėjų su
daug tarp 14-18 metų, kada važiavimą, atsidūrė prieš naują
vyksta jaunuolio persilaužimas dalyką: tokių suvažiavimų ligi
į vyrus, yra nelengvas ir tė šiol nebuvo, tad nė patirties
vams jų auklėjime nemažai sun nėra. Atrodė būsiant naudinga
kumo sudarąs amžius. Tuo lai susisiekti su numatomais suva
kotarpiu formuojasi jaunuolio žiavimo dalyviais, tad PLB Val
būdas, įgyjamos dvasinės ir fi dyba lietuvių laikraščiam ir ra
zinės jėgos. Dažniausiai tie me dijo valandėlėms išsiuntė tam
tai ir turi įtakos visam gyveni tikrą raštą, prašydama pasisa
kyti dėl paties suvažiavimo ir
mui.
jo programos. Iš atsiliepimų
Šioj gimnazijoj toks bręstas aiškėjo, kad daugumas suvažia
jaunuolis ir turi visa, kas jam vimo pageidauja.. Pabrėždami
reikalinga. Pirmiausia jis at jau paties susitikimo reikšmę,
vykęs čia iš triukšmingo mies atsiliepusieji taip pat norėjo ir
to, patenka į gražią gamtą. darbų programos.
Gimnazijoj pamažu pripranta
PLB Valdyba
apsisprendė
prie tvarkos ir dienotvarkės ir
toliau visos valandos užpildy tenkinti abu pageidavimu. PLB
tos: mokslas, pramogos, spor Valdybos pirmininko p. Juozo
sudarys
tas ir kultūrinė veikla, kur Bačiūno vasarvietė
kiekvienas pasireiškia pagal sa idealias sąlygas pabendrauti.
vo išgales, nėra kada nuobo Svarstymams teikiami keli pra
džiau!. Tokiu būdu, toli nuo vi nešimai su diskusijomis: dr. P.
sokių pavojų ar blogų įtakų Grigaičio Lietuvos gyvenimo
jąunuoliai bręsta į stiprius vy pristatymas išeivijos lietuvių
susiorganizavimo forma,
J.
rus.
Stempužio—Lietuvių radijo va
Ketveri metai greitai prabėgalandėlių paskirtis ir programų
Provincialas Tėv. J. Gailiušis, organizavimas. R. Mieželio, dr.
kuris visa širdim atsidavęs šios T. Remeikio ir V. Germano—
mokyklos gerovei, kiekvienais Jaunimo keliai į organizuotą iš
metais, išleidžiant naują abitu eivijos lietuvių gyvenimą, kun.
rientų laidą, patenkintas sako,
kad šiemet tai tikrai šaunią abi
turientų laidą išleidžiam. Ir nimo organizacijų avangarduo
taip — kasmet. 0 jeigu susido se.
mėtume. kur tie kas metai iš
Pabaigai norėtųsi tik apgai
ėję šaunūs abiturientai dabar lestauti, kad daug lieguvių ma
yra. tai rasime juos bestudijuo žai žino apie šią gimnaziją,
jančius su pagyrimais universi gimnazija turėtų būti perpildy
tetuose ir rasim lietuviškų jau- ta.
V. K.

K. Trimako SJ.—Lietuvių spau
da dvasinių ir moralinių verty
bių sargyboj. Kiekvienam pra
nešimui su diskusijomis skiria
ma pusantros valandos, tad
pranešėjai paprašyti būti daly
kiški ir konkretūs.

Suvažiavimas vyksta birželio
6-7 dienomis. Atidaromas bir
želio 6 d. ryto 10 vai. Daly
vių registracija nuo 9 vai.

Sekmadienį 9 vai. pamaldos.
Visi dalyviai yra PLB Valdy
bos pirmininko p. Bačiūno sve
čiai. Atvyksta ir grįžta savo lė
šomis.
Suvažiavimo proga taip pat
numatomas ir PLB Valdybos,
Kanados LB Krašto Valdybos,
JAV LB Centro Valdybos, Ka
nados LB Krašto Valdybos, J V
LB Centro Valdybos pasitari
mas bendraisiais reikalais. Pa
sitarime kviečiamas dalyvauti
ir Amerikoje besilankąs Vokie
tijos LB Krašto Valdybos vicepirm. ir Vasario 16 gimna
zijos direktorius kun. Br. Liubinas bei kiti LB veikėjai. Inf.
— Lietuvoje mirė kun. Pran
ciškus Vaitkus. Mirė balandžio
6 Kuliuose, ten ir palaidotas.
Kun. A. Garliauskas, Nemakš
čių 84 m., altaristas, mirė gegu
žės 24.

— Advokatas Frank P. Gelenitis, 205 Kearny Avė., Kearny, N.J- ieško Juozapo Dauba
ro. Jis pats ar kiti,žiną apie jį,
prašomi pranešti nurodytų ad
resu.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKU STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport.
Maine. Pranciškonų prižiūrimi vasarnamiai priima atski
rus asmenis ir šeimas labai prieinamomis kainomis. Šie
met sezonas prasideda birželio 26 ir tęsis iki Darbo die
nos savaitgalio.

STOVYKLA gražiajarhe Maine krašte, prie Atlanto, va
dovaujant Tėvams Pranciškonams, prasideda birželio 26
ir baigsis liepos 31. Atvykti ir išvykti galima to sezono
laiku bet kada.
BERNIUKAI priimami nuo 8 iki 15 metų.

DAUGELIO metų praktika parode, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję ir atsigaivinę gražioje Maino gamtoje ir gai
vinančioje jūroje bei maudymosi baseine. Ir jūs galėtu
mėte būti jų tarpe.

STOVYKLOS vadovybe užtikrina kiekvienam fizinį,
tautinį ir dvasinį atsigaivinimą

Smulkesnių informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine — Tel. (207) 967 -2011
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KENNEBU NKPORTO GIMNAZIJOS CHORAS, vedamas Tiv. B. G rauslio, dainuoja savo metiniame koncerte.
Nuotr. B. Kerbahenis,

r*r.

DARBININKAS

=====

New Yorko vyry koncertas
Netikėtai karštą gegužės 24
vakarą Franklin K. Lane aukš
tesniosios mokyklos salėje pir
mą kartą išgirdome muz. Vla
do Baltrušaičio vadovaujamą
vyrų choro koncertą. Tokiame
karštyje-, frake, buvo nelengva
jam diriguoti. Bet dar sunkiau
jam buvo suorganizuoti šį cho
rą.
Baltrušaičio pirmieji šauki
mai, skelbimai buvo be atgar
sio, lyg į sieną. Atsiliepė tik
vienas kitas. Bet jis turėjo
praktikos iš Chicagos, kur taip
pat suorganizavo vyrų chorą, iš
kurio vėliau išaugo lietuviška
opera. Jis nenutilo ir vėl šau
kėsi Į lietuvių vyrų širdis. Pa-

Jaunimo kūrybos
Chicago, III. Gegužės mėn.
24 aukštesniosios lituanistikosmokyklos dalis mokytojų ir
mokinių atšventė 5 metų reikš
mingą sukaktį nuo pirmojo mo
kyklos metraščio pasirodymo.
Ta sukaktis buvo atšvęsta su
dėtinėmis pastangomis, tėvų
komiteto ir motinų klubo, prie
skoningai ir jaukiai paruoštų
vaišių stalų.
Mokyklos direktorius J. Masilionis atidarė oficialią dalį.
Kun. J. Raibužis sukalbėjo mal
dą. Viena iš šių metų metraš
čio redaktorių, Mirga Pakalniš
kytė, pravedė programą.
Kadangi direktorius kartu
yra ir metraščio globėjas, tad
jis ir nušvietė visą 5 metų met
raščio istoriją, suminėdamas
daug vardų, pavardžių ir ne
maža statistikos.
Trumpai tepaminėsiu,^ kad
pirmojo metraščio iniciatorius
buvo J. Grabauskas, buvęs tė
vų komiteto pirmininkas, o pir
mojo metraščio globėjas D. Ve
lička, metraščio vardas Ginta
ras. Bendradarbiavo metrašty
je 28 mokiniaiKitų metraščių nepaminėjęs,
pereisiu prie šių metų. Vardas
‘Mūsų metai’. Bendradarbiavo
70 mokinių, parašė 90 raši
nių. Dalyvavo jau ir kitos mo
kyklos, kaip Cicero, Clevelando ir Detroito. Užtat ir pats
metraštis didelis — 240 pusla
pių.
Metraščio reikšmė didelė ir
svarbi ugdant mūsų jaunimo
lietuvišką dvasią, nes kiekvie
nais metais ateina nauji redak
toriai ir nauji bendradarbiai,
kurie bando savo pirmuosius
žingsnius lietuviškoje spaudoje.
Apie 20 buvusių metraščio
bendradarbių savo rašiniais yra
įsijungę į kitą lietuvišką spau
dą. Tai didelis laimėjimas. Už
tat ir Liet. Bendruomenės val
dyba prisideda prie šio darbo,
aukodama 200 dol. šiam reika
lui.
Įdomu pažymėti, kad metraš
čio rašiniai buvo įvertinti ir
premijuoti ne pinigais, žinoma.''
bet knygomis. Tų premijų susi
darė apie 10. Jauniausias buvo
Pedagoginioo Instituto studen
tas, Šarūnas Valiukėnas, buvęs
metraščio redaktorius, paauko
jęs 10 dolerių.
Pirmąją premiją laimėjo Jur
gis Bradūnas už rašinį ‘Diena
prieš du šimtu metų’. Visų ne
įmanoma išvardinti. Bet pri
minsiu, kad ir už piešinius bu
vo paskirtos 5 premijos-

■ vienu iš žymiausių senosios
kartos kompozitoriaus St. Šim
galiau prisirinko gražus bū kaus — Oi, broli, broli. jTorys, apie 30 šaunių, su gerais liau — J. Bendoriaus Tėveli
balsais vyrų. Choras skambus mano, J Štarkos — Jojau
ir muz. VI. Baltrušaičio puikiai dieną, T. Brazio — Oi, toli, to
li, K.V. Banaičio — Pirmyn, pir
paruoštas.
Prisimenant, kad tai buvo myn ir J. Gaidelio — Šalty
92 laipsnių karščio diena, žmo čius.
Antros dalies gale: X.X.—
nių prisirinko stbuklingai daug.
Didžiulė salė buvo artipilnė. Ei, žirgeli, T. Brazio — Oi, tu
Koncertas prasidėjo numatytu sakai, sakale, .Nieks. Kačanausko — Atsisveikinimas ir ištrau
laiku. Sveikintina!
Programa surinkta patraukli kos iš operų: G. Bizet — "Per
įvairi ir įdomi. Įtraukta daug lų žvejai”, A.G. Rubinšteino
“Demonas”, G. Verdi “Rigolet
kompozitorių.
Pirmoje dalyje choras padai to” ištraukos iš II ir ui veiksnavo šešias lietuvių kompozito mo.
Kiekvienas dalykas buvo išrių d a i nas. Pradėjo mūsų
puldy tas pagal savo charakterį, labai jautriai, niuansuotai,
kur reikėjo stipriu forte, ar
brandūs vaisiai
švelniu piano, puikiai išbaigtas
ir su aiškia dikcija. Dirigentas
Taip pat patys mokiniai at
vietomis
gražiai išryškino bo
liko programą. K. Žebrauskaitė
sus,
kas
suteikia
daug grožio.
pašoko baletą katytę, Z. BurneiGražiai paruošta programa
kytė paskaitė feljetoną, sese
pasiekė visų klausytojų širdis.
rys Vaičeliūnaitės padeklama
Vieniem išriedėjo ašara, klau
vo pasakėčią, o mergaičių seks
sant T. Brazio Oi, tu sakai, sa
tetas padainavo linksmų kuple
kale, kiti skendo svajonėse
tų.
klausydami
A.G. Rubinšteino
Taip ir netruko prabėgti po
ra valandų jaunimo tarpe. O žavingai išpildytos ištraukos iš
“Demono” operos. Koncerto
ant stalo gulėjo 5 metų bran
G.
dūs vaisiai 5 knygos — metraš pabaigoje visus sužavėjo
Verdi
nuotaikingomis
“
Rigoletčiai, kuriuose atsispindi mūsų
jaunimo kūrybinio
pasaulio to” ištraukomis (gražuolės Gilkampelis. Tai jų kūrybinė au dos pavogimas). Šios dvi ištrau
ka lietuvybės labui.
A.P.B.i kos. jei gerai atliktos, yra nuo
taikingos. Čia. kaip ir kitus da
lykus diriguodamas, Baltrušai
tis parodė savo talentą. Atliko
su geru tempu ir meistriškai
lengvai.
Choro solo partijas drąsiai ir
gerai atliko solistai: Ig. Vasi
liauskas ir dr. Br. Svogūnas.
Publikai nuolat plojant, cho
ras pakartojo “Rigcletto” iš
trauką. Publika taip buvo suža
vėta, kad būtų privertusi dar
bisuoti. Manau, dirigentas dar
(nukelta į 8 psl.)

įšventinamas Į kunigus

Birželio 13 šv. Dvasios .kole
gijoje Weston, Mass.. kardino
las Richard Cushing įšventina
į kunigus Donald J. Plocke, S.
J. Jaunojo kunigo tėvai gyve
na Ansonia. Conn.
Pirmąsias mišias aukos bir
želio 21 šv. Antano bažnyčio
je Ansonia. Conn. Asistoje bus:
kleb. kun. J. Vilčiauskas —archidiakonas. kun- James F. Powers. S.J., iš Westono kolegi
jos, diakonas, kun. Klemensas
Kasinskas. C.P. subdiakonas.
Pamokslą sakys kun. William
A. Barry. S.J. Iškilmėm vado
vaus Antanas Saulaitis. S.J.. iš
Westono kolegijos.
Naujasis kunigas yra baigės
aukštesniąją mokyklą Ansonijoje ir Yale universitetą- Į jė
zuitų ordiną įstojo 1950 Shadovvbrook in Lenox. Mass. Stu
dijavo Westono kolegijoje ir
Massachusetts Technologijos In
stitute.
Dabar
dar
tęsia
teologijos studijas Westono ko
legijoje.

Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame Gap'- Cod - O h■>; ,lh
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo
gražioje lietuviškoje
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Sudaryta LKMA VI suvažiavi
mo informacijų komisija

Lietuvių Katalikų Mckslo Akademijos VI suvažiavimo darvai jau sparčiai stumiami pir
myn. Paskutiniu metu
prie
suvažiavimui ruošti komiteto
sudaryta informacijų komisija.
Ją sudaro: T.V. Gidžiūnas, O.
F.M., A. Vaičiulaitis — “.Aidų”
redaktorius, Br. Brazdžionis—
“Lietuvių Dienų” redaktorius,
K. Bradūnas — “Draugo” kul
tūrinio priedo redaktorius, P.
Jurkus — “Darbininko” redak
torius, kun. Pr. Gaidamavičius
— “Tėviškės Žiburių” redak
torius ir J. Stukas — "Lietu
vos atsiminimų” radio progra
mos vedėjas. Į suvažiavimą pirmasiais dalyviais užsiregistravo
Prel ' Pr. Juras — Kunigų Vie
PENKTOSIOS LAIDOS ABITURIENTAI KENNEBUNKPORTE. Iš k. j d. pirmoje eilėje — E. Daniliūnas,
nybės Centro Valdybos pirmi
L. Cesnaitis, K. Mačiulaitis, R. Dilba, S. Gavelis, S. Rastoms, antroje eilėje — J. Petraitis, J. Sipaila, K.
ninkas
iš Latvrence. Mass., ir
Norvaišas, J. Slapkūnas, V. Valaitis, J. Koklys, R. Paulaitis.
Bernardas Brazdžionis — “Lie
tuvių Dienų” redaktorius iš
Hollywood, Calif. Visais suva
žiavimo reikalais galima kreip
tis šiuo adresu: Rev. Prof. Dr.
Washingtono
universiteto rcpoje išlikusių Lietuvos istori rašytas taisyklinga ir gražia ang VI. Jaškievvicz, S.J., (Jaskevirektorius vysk. Corrigan kadai jos šaltinių, supirkinėti istori lų kalba. Daug viešųjų ir aka čius), Fordham University, New
se stebėjosi savo bičiuliu kan- nes knygas, rinkti medžiagą deminių bibliotekų veikalą jau York. N.Y. 10458, Telef. FO
dr. J.B. Končium, su kokiu uo bibliotekose ir archyvuose. Ke įsigijo. Patartina
lietuviams 7-5400, ext. 218.
lumu, talentu ir išsilavinimu jis liones po Europą apsimokėda klausti šios knygos visose vie
— Pedagoginis Lituanistikos
tarnauja savo tautos gelbėjimo mas savo asmeniškais pinigais, šose bibliotekose, kad bibliote
ir šalpos reikalams. Tai buvo niekad neimdamas kelionei pi kininkai atkreiptų dėmesį į šį Institutas Chicagoje pradėjo
naujų studentų registraciją Atpokariniai laikai, kai kan. J.B. nigų iš Balto, atliekamu laiku svarbų mokslinį veikalą.
Končius, visiem žinomas, kaip nuo stovyklų lankymo rausdaKan. dr. J. B. Končius bir einantiem mokslo metam jau
Balfo pirmininkas, varstė tarp- • vosi antikvaruose, archyvuose, želio mėn. išvyksta į Europą užsirašė Chicagos aukštesnės li
tautinių šalpos įstaigų duris, ir veždavo medžiagą namo ra su nauja moksline misija: lan tuanistinės mokyklos 18 abitu
prašydamas lėšų pirkti vaistų šomam anglų kalba veikalui kyti įvairių kraštų bibliotekas rientų. Registracija tęsiama.
ar pieno lietuviam vaikučiam *ir “Vytautas the Great, Grand Du ir archyvus ir mikrofilmuoti Prašoma kreiptis adresu: 5620
ligeniam pabėgėliam. Jei ne jo ke cf Lithuania”.
Lietuvos istorijai svarbius do S. Claremont Avė-, Chicago Il
sumanumas, gal daug kas tada
Pririnkęs du kambarius is kumentus. Sumanymas šaunus linois 60636 arba telefonu 737badavusiųjų seniai būtų buvę torinių knygų ir kelis laga ir didingas: Kanauninkas jau 9134. Neakivaizdinis lituanisti
po velėna.
minus užrašų, prieš pusantrų dabar numato surinkti ir išleis nių dalykų dėstymas vyksta be
Stebėtinas buvo ir jo pasi metų sėdosi rašyti- šį pavasa ti apie 15 tomų mikrofilmuo pertraukos. Registruotis gali
šventimas .lankant pabėgėlių rį iš spaudos išėjo didžioji jo tų dokumentų, o gal net dau bet kada ir bet kur gyvenan
stovyklas, ginant jų teises nuo knyga apie Vytautą, plati ap giau. Darban ketina pasitelkti tieji. Smulkesnės žinios teikia
komunistinių užmačių.
imtimi ir kondensuota turi Europoje gyvenančius lietuvius mos atskirais laiškais.
Kanauninkas turėjo dar vie- niu. Tokio veikalo anglų kalba mokslininkus. Pastoviai gyvens
— Kun. Jurgis Andriuška, ku
na tikslą Europoje: ieškoti Eu- su Vytauto laikų galingos Lie Romoje, bet reguliariai a-tva- nigystės 25 m. sukaktį švenčia
tuvos žemėlapiais ir iliustraci žinės į JAV, kur jį teberiša į- birželio 7 Marywood kolegijo
jomis mums jau seniai reikėjo. vairios pareigos ir reikalai.
je Scranton, Pa.
Veikalas Įdomus skaityti, paDonelaičio minėjimas juostelėje
Jaunatviškai gyvus ir ener
— Janina Pakštienė, savo
gingas, Kanauninkas iš Flori- '
Pedagoginis Lituanistikos šeimos ir pavieniai asmenys.
vyro
prof. K. Pakšto atmini
dos atvairavo mašiną į ChicaInstitutas praneša, kad Donelai Garsinę Donelaičio vakaro pro
gą ir New Yorką. Pasipasakojęs mui pagerbti, atsiuntė 200 dol.
čio sukaktuvinio vakaro, įvyku gramą. be kitų dalykų, sudaro:
apie savo planus, tarė: “Darbas autoriaus honorarui už mono
sio gegužės 9 d-, nei Chicago prof. VI. Jakubėno specialiai
mokslo srityje suteikia daug grafijos parašymą apmokėti.
je, kaip to vakaro nemačiusių tam vakarui parašyti kūriniai
malonumo, džiaugsmo; jauti,
jų siūloma, nei kitose vietovė vargonams, vargonais ir atlie
kad gyveni pasaulyje ir t?-nau
WATERBURY, CONN.
se. kaip ne vieno jau pagei kami (“Preliudija” ir “Hegza
ji Dievo garbei ir lietuvių tau
Balandžio 12 d.. Šv. Juozapo
daujama, dėl daugelio priežas metro žingsniu”), Vydūno ir K.
tos labui”.
parapijai suėjo 70 metų nuo
čių Institutas pakartoti nega Janzo giesmė “Amžius po am
(VYTAUTAS THE GREAT, jos įsteigimo sukaktis, šia pro
lės, Tačiau visa to vakaro gar žių”, kurią gieda Tėviškės para
GRAND DUKE OF LITHL'A- ga buvo suruoštas didžiulis ban
sinė programa Įrašyta į magne pijos choras. Donelaičio “žie
NIA, by D r. Joseph B. Kon ketas su menine programa ii’
tofoninę juostą, kuria gali pasi mos rūpesčių” grožinis skaity
čius. 211 pusi., virš 20 iliustra kalbomis. Meninę programą at
naudoti bet kame gyvenantieji mas ir Chicagos Lietuvių Ope
cijų. Išleido Franklin Press. liko šv. Juozapo par- vyrų seks
lietuvių sambūriai, mokyklos. ros choro specialiai į magnetoMiami, Fla. Sukrauta Drauge. tetas. vadovaujamas komp. A.
fininę juostą įgiedota J. Dam
Chicagoje. Kaina S3, liuksusi Aleksio ir akt. Algimantas žeVAIKŲ ŠVENTĖ
brausko “Giesmė saulei”, atlie
nė laida — S4).
N. Nor.
PUTNAME
maitaitis.
pianti Donelaičio saulės moty
Nuotraukoje, parapijos veiLietuvių Bendruomenės ini vui. Pasinaudojant šios progra
kėjai su klebonu ir miesto mėciatyva birželio ruošiama vaikų mos magnetofonine juosta, ga
— Lietuviu Fronto Bičiulių
šventė laikraštėlio Eglutės tė lėtų būti pasiekta to. kad šiais
Vyriausios Tarybos Rinkimų ru. Iš k. į d.: J. Samoška. komKONSTANTINA KAMIŠAITYTĖ
viškėje Putname. Conn. Šven sukaktuviniais Donelaičio me
Komisija prane-a visiems LF poz. A. Aleksis, kun. kleb. A.
tė pradedama 11 vai. vėliavų tais jo kūrybinis žodis tikrai
Konstantina Kamichitis (Ka bičiuliam, kad kiekvienas LF Gradeckas. E. DiNapolL progra
pakėlimu. Žodį tars L. B-nės at nuskambėtų per visą lietuvių mpaitis) baigė Scrantono aukš bičiulis iki birželio 30 d. gali mai vadovavęs J. Adomaitisstovas dr. B. Matulionis. Mišias gyvenamą pasaulį. Donelaičio tesniąją mokyklą su pagyrimu, siūlyti ne daugiau kaip 9 kan Adams, meras J. McNellis ir il
11:30 vai. aukos prel. P. Juras. sukaktuvinio vakaro programą buvo mokyklos direktoriaus ap didatus į LFB Vyr. Tarybą; gametis parapijos iždininkas J.
Po pamaldų bus apžiūrima vai į magnetofoninę juosta įrašė dovanota- Ji pasižymėjo pran taip pat kiekvienas LFB bičiu Janušaitis. Nuotr. D. Marens.
kų piešinėlių parodėlė ir spaus elektronikos inž. J.B. Ralis ir cūzų ir lotynų kalbų žinojimu. lis gali būti pasiūlytas kandida
tuvė. Programom salėje ir vė Vyt. Šimkus. Juostos reikalu Konstantinos abu tėvai yra jau tu. Siūlytojas prideda siūlomo
LIETUVIŠKA
liau lauke vadovaus mok. K. prašoma kreiptis šiuo adresu: Amerikoje gimę lietuviai, gyve jo sutikima. Siūlymus siųsti:
VASARVIETE
Marijošienė. Į šventę kviečiami P.L. Institutas. 5620 S. Clare- na 1066 Market St., Scrantcn, LFB Vyr. Tarybos Rinkimų Ko
visi vaikai su savo tėvais bei mont Avė. Chicago, Illinois Pa. Abu tėvai ir jaunoji ling misijai, 566 Ridge St. Newark,
artimaisiais.
(B.J ) 60636, U-S.A.
viste moka gerai lietuviškai.
N.J., 07104.

KAN. J. KONČIAUS DĖMESYS LIETUVOS PRAEIČIAI

BANGA

CAPE COD’E. MASS.
GREAT MARSH RD.
CENTERVILLE, MASS.
• Prie Atlanto vandenyno.
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Bcach.
• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai: patiems ga
lima gamintis valgį.
• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami
vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto
mobilių
transportacija ;
ir iš paplūdimio.
• Salia ‘ Bangos" randasi eže
ras su viešu paplūdimiu.
Žuvavimo mėgėjams yra
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti
atostogas piašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu;
A. RAKŠTYS
74 Alicia Rd.
•Dorchcstcr. Mass. 02124
Tol. 282-8046
o po birželio 20 d. ) Bangą
Box 188, Centerville
Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Os+erville Cape Cod Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425
•

5

Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, beržų ir k. dekoratyvinių
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma
Visai arti šiltos srovės. privatus jūros pliažas ( 7 min. pėsfcionii
Geras lietuviškas maištas
Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą.
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15
Iš anksto kreiptis

Z
“
Z
-

•
•
•
•

I

ED. JANSONAS — 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124

Z

Tel. 288 - 5999

WATERBURIO parapijos veikėjai su klebonu ir miestu meru (žiūr. korespondencija).

Norite" geros meniškos fotografijos
PORTRETO - SIKMOa - VAIKŲ
. >
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traukų; risrita atnaujinti

VYT. MAŽELIS
412 Manabto Street, Rid$ewood. Brooklyn, N. Y.
Tol. HYacinf 7-4677

JOHN F. KENNEOY

FA9TRV SMOP

■
;

.
7

-

’

LB apylinkė* vaidyba gegu
žės 13 buvo susirinkusi pir
mam posėdžiui. Pareigomis pasiskirstė taip: K- Jankūnas —
pirmin., Ant. Rugys — vicepirmin., Vacį. Augulis — vicepirmin. Fel. Misiūnas — vicepirm.
M. Šaulienė — sekret., E. Kelp
šienė — iždin. Ant Gudonis—
narys.
Balsavo 147. Lietuvių Bendrucmenės Tarybos rinkimuose
šiais metais dalyvavo dvigubai
daugiau nei anksčiau. Viso 147
apylinkės nariai. Daug pasidar
bavo rinkiminė komisija, kuriai
pirmininkavo K. Jankūnas ir
LB Patersono apylinkės pirmi
ninkas A Rugys- Buvo pasirūpinta sudaryti geriausios sąlygos balsuotojams.
Birželio išvažinių minėjimą
ruošia LB apylinkės valdyba
birželio 7 d., 3 vai. popiet., nau
joje šv. Kazimiero lietuvių pa-

VITA

TALLAT-KELPŽAITe

rapijos salėje, 130 Lafayette
St. Programoje paskaita it T.
Dzikienės vadovaujamos kankli
ninkės iš Brooklyno.
Vaclovas Auguli* LB Patersono apylinkės vicepirminin
kas, rūpinsis švietimo ir kultū
riniais reikalais, jo rūpesčiui ir
globai pavesti taip pat šeštadie
ninės mokyklos reikalai.
šeštadieninės mokyklos mo
kinių tėvai savo susirinkime
gegužės 22 išsirinko ateinan
tiems metams tėvų komitetą.
Komitetas pasiskirstė pareigomis — pirmininkas Kl. Praleika, sekret. B. Vasiliauskienė,
iždin. V. Gružas, narys R. Kepe.iienė- šeštadieninės mokyk
los mokslo metų užbaigimas
bus birželio 20 d.
Parapijos sodalietės gegužės
24 surengė metinę savo šven
tę. Per 9 vai. mišias apie 50
draugijos narių priėmė komu-

ALGIS ŠAULYS

New Jersey lietuvių diena
pasaulinėj parodoj

’
i

'

;

New Jersey lietuvių diena
New Yorko pasaulinėje paro
doje Įvyks sekmadienį birželio
14 nuo 3-5 vai. popiet New
Jersey paviifene. Visą dieną
prie paviljono bus iškelta Lie
tuvos vė’iava, kuria specialiai
šiam reikalui užsakė Lietuvos
vyčiai.
Programa prasidės vėliavų įnešimu. Tas apeigas atliks Amenkos lietuviai veteranai. Invckaci’a srkz’bės prel. Mvkolas Kemėžis. Meninėje progra
moje dalyvaus muz. Algirdo
Kačanausko vadovaujamas Rū
tos ansamblis, šv. Petro ir Po
vilo parapijos choras, vadovau
jamas muz. Vinco Mamaičio, so
listai Irena Stankūnaitė fr Liu
das S* "kas. Harriscno ir Kearny šeštadieninių mokyklų cho-

preĮ

U

Mendefis ir tam. A. Dranginis
rekolekcijose bus nuo birželio
8 iki 12, kun. J. Antoszew*ki
nuo birželio 15 iki 19.
Aukštesnes mokykla* šiomis
dienomis baigė nemaža lietu
viško jaunimo. Landome visiem
toliau -tęst Įmoksią.
Lietuvių radijo vaiandėlėc
piknikas bus birželio 21 Conrad ViBa parke, kur piknikai
būna kasmet- Valandėlės vedėjai A. Juškus ir K. Laskauskas
visus maloniai kviečia atsilan
kyti.
Jonas Obelinis
niją, po mišių buvo komunijos
pusryčiai, o 6 vai. vakare pa
rapijos salėje -1— “penktuko va
karas”, į kurį atsilankė dau
giau kaip 200 svečių. Sodalietės Šv. Kazimiero parapijai yra
.
didelė parama ir jų parengimai
visuomet būna sėkmingi ir pel
ningi.
Vite TaHeMCeipšaitė birželio
2 baigė Marymounto kolegiją
New Yorke bakalauro laips
niu. Studijavo' kalbas su spe
cialiu: prancūzų kalbos ir lite
ratūros kursu. Pereitais metais
prancūzų - kalbos ir literatūros
studijoms pagilinti buvo išvy
kusi į Sorbonos universitetą
Paryžiuje. Yra uoli ateitininkė,
šiuo metų. New Yorko SAS
draugovės sekretorė.
Algimantas V. Baužys birže
lio 6 bakalauro laipsniu baigia
Seton Hali universitetą. Studi
javosocialinius mokslus su is
torijos pagrindiniu kursu. Visą
laiką veikė moksleivių ir stu
dentai ateitininkų
sąjungose,
šiuo metu yra SAS'centro val
dyboje užsienio skyriaus vado
vu.
Mirė Petronėlė Mazelienė,
gyv. 15 Harrison PI., Hawthorne, NJ., sulaukusi 76 me
tų amžiaus. Palaidota gegužės
29 d. iš Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos bažnyčios Kalvarijos
kapinėse. Paliko vyrą, brolį, sū
nų, dukterį, anūkus ir kitus
artimuosius. Velionė buvo uoli
šv. Kazimiero parapijos rėmė
ja, priklausė įvairioms draugi
joms.
(kvd)

rai ir šokėjų grupės, vadovaujamos Onos Skurvydienės ir
Natalijos Kiaušienes. Progra
mos pranešėja bus Irena Veblaitienė. Aukų rinkimo vajui iš
laidoms padengti vadovaus Jo
nas GiraitisPHILADELPHIA, PA.
Visi New Jersey ir iš toli
mesnių apylinkių lietuviai ma
šeštadieninė mokykla sekma
loniai kviečiami gausiai daly dienį birželio 7, baigia šiuos
vauti. Kas gali, prašomi atvyk mokslo metais. E ryto 10:30
ti anksčiau ir dalyvauti 1 vai. vai. bus mišios šv. Andriejaus
p.p. lietuviško kryžiaus šventi bažnyčioje- Po to salėje u&aigtuvių aktas, kurio metu mo
nimo apeigose.
New Jersey lietuvių dienai ir kykla bus oficialiai pavadinta
kryžiaus dedikacijai vadovauja Vinco Krėzės šeštadieninė mo
lietuvių komiteto pasauliniai kykla. Vyresnieji mokiniai at
parodai pirmininkas prof. Jokū liks trumpą meninę programą.
Lietuviško? mokyklos verkia be
bas Štokas.
A. S. Trečiokas sidomintieji maloniai kviečia
Spaudos ir Informacijos nt atsilankyti.
Mtafcyfcto* vedėįe
Komisijos nery*

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER

WEX)DING CAKES
198-15 Corona Avė., Corona. N. T.

Htckery 6-6294

The North Shore* Newe*t and
Mo*t OiffereMt Restaurant
Featuring: 40 varieties of Pancakes
A Waffles. Stealcs A Chops. Custom
Saladš and Sanduriches, Southern
Fried Chicken. New Cocktail Bar.

JIL’S

La petite maison
The Restaurant

with a peraonality of its own

109 E. SOth STREET
NEW YORK CITY

PL 5-5667

DISPLAY
President John F. Kennedy - Pieta
Prints in full <x^lor framed, each a
magnificent reproduetion iri gtowing
cotors, overall size 13"xl7” — post
paid $3.95. Meoseum Print Editions
195 Hudson St. N.Y.C. 13, N.Y. We
invite deaier enquiries on quantity
prints framed A unframed all sizes.
WO 6-4950.
ARMIENTO STUD1OS

John M. Armiento—Desig.ter. Craftsman. Ecclesiastical windows. leaded
windows. stained glass windows —
Free Estimates. 194 Railroad Avė.,
Hackensack. N. J.; 201 HU 9-6181.
Datai dažymui iž lauko. Mūras, me
dis, cementas arba “stucco". Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų ‘chips’.
Pirmos r&žies įvairūs dažai stogam
ir stenom^-KtfMtjteasaikios. Kreip
tis adresu Paint-PoFnt Products Co,
Ine., 99 S. 6th Street. Brooklyn, NY
TeL ST 2-4560.
>

World‘s Fair arrangements for individuals. groups, firms. teachers,
churches, studentą, at discounted
prices can includer transportation,
hotels, tickets of admission. meals,
ridės, visits to exhlbits, multilingual
guides. VISTA Travel Service, Ine.
437 5th Avė., N.Y. 17 NY MU 5-8725

PANCACKE HOUSE
309 Main St.
Huntington Village, N. Y.

Suburbau dining with a
Continental flavnr
M ARCPIERE
Your Hosts:
Peter Corte - Marco Gardenghi.
Rte 110. MELVTLLE, SJ.
CHapel 9-8221
If you are visįting New York —
or just dining out — treat yourself
to the Best —
REX RESTAURANT
Continental Food at its superb Best
147 E. 60th Street, N. Y. C.
TE 8-9739
TE 8-2Č24

MEI TING RESTAURANT
2 Kast Jericho Tpke.
Huntington Station, L.I.
Chinese-American Ctrisine
at its very best
Wines & Liųuors — Facilities
for small private Parties
Member of Diners’ Club
For reservations caH HA 3-5937

WEDDING

CABINET MAKERS for large weU
estabUshed Wpodworking Company
in Jamestown, New York. Steady
work. good wages, plūs paid vacations, Bfe Insurance, hospitalization,
siek benefits, etc. Apply or cali collect — Frank Chase Cabinetmakers
Ine., 22 Steele St., Jamestown, N.Y.
(716) JA 4-7341

Corning to the World's Fair or vacationing in N.Y.C. For tours when
in N.Y.C. call LT 1-2828. Cro**roa0s
Sightseeing Corp. Escorted teeture
tours via air conditioned buses. spė
riai consideration to religious groups
and societies. Make your reserva
tions now! 1572 Broadway, N.Y.C.

you win receive a
dėpendabie and
900d income if you
invest your savings
in our S.-V. D.
ANNUITY
PLAN

AUTO SALES

You also
great work of
sions and help in ėducating Priests & Broth
ers for the Missions.
Certain tax advantages
A lasting Memorial and remembrances in many Masses and prayers.
Write for free Information

1964 Rambler*—Ali Model*. A few
1963 models left ever. Drastically
reduced. Fine seleetion of used cars,
every car sold with'guarantee.

GIRARD, PA.

BAKERIES

RAY’S
.italian Pakery
45 Railroad Avė., VaUey Svream,
L. L
— Fresh Bread and Rolls
bakad daily bn our premise*. DeHveries made to homes and Stores,
sehoote and churches.
CO 2-7*19
Rengiatės Unksmei šventei ar drau
gijos poMkviui? Užtikrinkite pasise
kite* užsakydami tortus pas JACK
*TR^ELL'S BAKE SMOP. 3434%
K Tremom Avė.. Brone, N. Y, tel
TY 2-1433. — Tortų, pyragų ir kitų
kepsnių apai leTĮnlni Tenkfamme jftsų pardavimus.
•

MOVERS
Day Phone
MElrose 5-9196

Nigth Phone
CYpress 8-8250

EMIL A. LANGF
MOVING and STORAGu
Local and Long Dfstance Movers
‘East or West Lange Movė the Best'
731 Melrose Avė., Bronx 55. N. Y*.

“For the Best Movė" can CL 7-2521
Bogart-Camin Co. Van Service —

KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP_ Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai i trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”, namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis 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. VEBELI0NAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0^97
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real 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 J*a*a»c« Av*, Woodhaven 21, N. Y. ( *

Tel. V! 7-4477

GRANE SAVINOS & Loan Association

47 and Rockwell Street.

Tel. LAfayette

1083

Nemokamai vieta automobilian.3

1/2%

4

INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prie! mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Pražome 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 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

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ
BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bd kitokioms progoms.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Galima gauti įvairiausios rūiies amerikiečių ir importuo

tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

ELECTRICIANS
C & V ELECTRIC ElCENUD
ELECTRICIAN*

103-55 LEFFERTS BLVD.

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrgini* 3-3544

HACKER'S BAKERY
399 PeUtom Rd.. N«w RocbeDe, N.T.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS

B0WUNG

Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
CANARI9E

iTarp 85 - SS g-vfų»
RMgevroad* — 99-54 Myrtte Av*. — VA 1-7089
Astorijej* — 29-29 *teinway SL — AS 4-3219

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

RAYS UQUOR STORE
courteous Service. 1205 East 93rd
Street, Brooklyn, N. Y.

augsciausios kokybės produktai

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6

STUK,
4M« bWf7F
HtUSfDC. M.J.
WAV£ftLY 6-3324At£A CQD£ 2Oi

GAVALLO - KAPPLER, INC.

49-05 Roosevelt Avė.. Woodside 77,
N.Y. tel. HI 6-9300 (Bliss St. Station IRT Subway)

SOCIETY OF
THE D1VINE WORD
Amtutty Dept.

SESTADIENIAIS^ 6.

Lenox Chalet — Modcm luxurious
Balirooms for all occasions, accommodate 75^1000. beautifully catered
dinners and buffets for personalized
vveddings. Moderate prices, completely air conditioned. 254 E. 2nd St,
off East River Drive, Houston St
Exit. N. Y. C. — OR 3-1890.

TOURS
A* Long
As YouLive

Radkj Valandą

TKRMfNAL LANCS

IMPORTUOTOS IR VIETINES
Vttnonta medžiagų* kostiumam*, paltams Ir šaknelėm*. Taip p*t
Mkinto, nHteyte*. apahrotoA lovoms užtSeaatai. vilnonė** skara* ir
toHkpi — antausio* rtMea^gttatetoml* kataomia Specialu* pa
tarnavimas pso-uoltaM pakietu* | Europą. Uletkite ir IstUktoatt*!
'

PATERSON, N.J.
•

biriko njėa.

vy- *

For Better Wedding and
Week-End Daneing
TUKEDO 9ALLROOM
Offer the Finest
x
Call F r e d — RE 4-7335
210 E. 86th Street L 3rd Avenue
New York City

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
žOOOidurdSt.

T«LAL443I9

N«w Yort 2, N. Y.

■
■■
■■ ■
'

ai MI mokytojai,

122 METAI!

asonable prices.
— ' Cl 7,-9274
115 West 49th Street. N. Y. C.

aU kSM A*

to metų idtaUgteo
bus birželi® 7. GradMaatsi da
lyvaus 8:36 ė. mišiose- Progra
ma bus 3 raL popiet Graduaatam diplomus jte’&s preL L
IteaieBs. Visi kviečiami kilo

Kraptiririta I AtateriHų
. ‘i
< A. .2. >
SALFASSgos krepšinio ko
miteto gaMtinri
sųto^taą
krepšinio rinktinės sustotas yra
šis: A. Arizona, V. Batonas, K
Slomčintocaš (Vriėritario Ginta
ras* Ė: SiBftgas, A- Motiejū
nas, X MmtestaviSas (€3etaeiarido tetoatk W. Sedlfckas, A.
Jankauskas (Toronto Aušra);
P. Cekauskas (Detroito Kovas),
A. Varnas (Chicagos Neris), L.
Jasevičius (Oicagos ASK Lituonica).
Rinktinė, vadovaujama V.
Grybausko, Kapos 7 <L išvyksta
į Ausiral^ą.
Tariantis dėl piniginio atsi
skaitymo su Viktorijos valsty
bės krepšinio sąjunga, iš aust
ralų pusės buvo parodyta di
delio nuoširdumo. Mdbourno
lietuvių sporto Varpo klubas
sumoka tik salės nuomą ir už
teisėjus, o visi kiti pinigai ei
na S. Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės kelionės išlaidom
padengti. Taip pat australai at
lieka visą propagandinį dar
bą. Jau susitarta su valstybine
televizijos stotimi ABN 2. ši
stotis transliuos lietuvių rinkti
nės ir Viktorijos
valstybės
rinktinės rungtynes. Rungtynės
nes bus liepos 22 d.

Melbourne susirišta su JAV
konsulu, kuris mielai sutiko
pas save priimti atvykstančius
krepšininkus. Jfonsulas parodė
labai didelį susidomėjimą šiuo
vizitu. Visos rungtynės Meiįboume vyks puikiame Alberto
Parko stadione, kuriame yra
net 8-nios krepšinio aikštelės,
šis stadionas yra pats geriau
sias visoje Australijoje.
Atvykstančių
krepšininkų
(priėmimu ir visais kitais reika
lais Me'boume rūpinasi specia
liai sudarytas koreitptas jį su“**

■ įį

tas), V; TMmptoiū^yj Ašutein
įkas, G. žvmakis, O. Baltrušai
tis, J. Jablonskis, P. Drangi
nis, J. Pelenauskas (LB Melboumo apylinkės pirmininkas),
A. Šimkus, J. Cervinskas, V.

tetas glaudžiai bendradarbiauja su vietos LB apylinkės va
dovybe ir LSK Varpo klubo
vaidyba.
Š Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės vadovui ir tre
neriui Adelaidėje
numatytas
TV pasikalbėjimas. Jis Iras rug
pjūčio 2 d. NWS 9 stoties spor
to programoje. šioje programo
je, kuri trunka 2 valandas, yra
išgvildenami visi savaitės spor
to įvykiai
Visos rungtynės Adelaidėje
vyks ForestvžHe stadione, šiuo
metu specialiai pristatomos tri
būnos, kurios žymiai pakels sė
dimųjų vietų skaičių. Taipgi re
montuojami persirengimo kam
bariai, įėjimai, ir Lt. Atrodo,
kad Adelaidėje, ter bus rungty
nės su Australijos
olimpine
rinktine, žiūrovų bus tiek, kad
tikra pritrūks vietų.

AUMNIŲ

taute tešrara R®5 :

totoriai ,

:'-i f

1. (:
k, Š
,------- << t

IteMęMętoė ■ Šte. ąįl ąritotoįlęą Buy

toYMai pis* fte Ptrmos riteles Be
•ivtškas maistas prieinama kalno

teat ce AvmMm A* wor*
—.totatanrvttą St B-*»nx
i.

ėV. ANTANO GIMNAZIJOS Nevėžio krepšinio komanda su tėv. J. Gailtušiu ir treneriu Vytautu Bruzgelevičium. Nuotr. B. KertjeKenis.

Veda K. Merkis
panijos didmeistris Bent Larsen
tebepirmauja tarpzoninėse p-bėse,
Olandijoj. Po 8 ratų turėjo 61/2 tš.,
n vietoj tavo jugoslavas Ivkov su
6 tš. Sekė Tai, Smyskrv, amedikietis
Evans ir kt. Evans ir Reshevskis
tebėra be pralaimėjimo, tačiau tre
tysis JAV atstovas P. Benko, po 6
lygiomis užbaigtų partijų, pralai
mėjo vokiečiui Kari Darga ir Peru
atstovui Osear Quinones.
Australijos CRESS WORLD su
pasigėrėjimu skelbia, jog Romanas
Arlauskas pasaulio koresp. p-bių
baigmėje didingai kovoja. Ta proga
pabrėžta, kad Australijos žakhkai
pasižymi pasaulio koresp. varžybo
__
_ pav. CL
________
______
se. Taip
J. S. Purdy
laimėjo

pirnu^’p*B»u»o jp-b«'(bątetį
1953 m.), L EndseHns laimėjo n
”

vietą po dktaMistrio V. RagoMno
antrose p ■tose, Max Saim baigė
ketvirtuoju m pbtoe ir dabar^ IV
p-bėse pirmauji* Rąmmae Arianakas.
. ?.
' .
New York Times geg. 31 d. talpi
na didmetetrte A. Efekte partiją
su Gąraataa RviilrauBini,- testą NY. Met lytta-v^teottee, tarp Manhattaa

Neregia laukti dienos, kai
iras gyvas re&alas susirūpinti
socialinės apsaugas išmokom.
Daug žmonių delsia, kol pasi
traukia pensijon, sunegaluoja
arba mirtis aplanko šeimą. Ta
da tepradeda teirautis, kiek
jiem galėtų padėti somatinė ap
sauga. Kai kurie, lūkuriuodami
net po ‘'pastetmės minutės”,
ima nekantrauti, ar greit be-pradės gauti socialinės apsau
gos čekius..
Nesuku reikalą sutvarkyti
ir pasakyti, kiek galite gauti,
jei uMĮdbig te*o sodateM
aprangai praneštas. Ąągitfinhe
Jatidgra tarnautojai yra rinria
^raiMgrip- ir nuritrikę teteBiti
visas štatas. Jie tari ir knygetoe
8ti Mtete, itok išmokama qe-

rūpinamasi pensijos išmokom,
reikės įrodyti savo amžių ar tu
rėti paskutinių darbo mėtų W2 formą. Jei versta® savaran
kišku darbu (seJf-emptoyed),
reikės mokesčių formos (taz
return) nuorašo ir įrodymo, kad
ji buvo užpSdyta; pav., panak
kmto čekio arba pinigų perleidos
šaknėlės fmoney order
stub).
Našlė, turinti teisę į velionies vyro Šmotas, privalo tu
rėti jungtuvių bei mažamečių
raifcų metritaer Jei yra 62 me
tų ar vyraote te teikės
ir
amžiaus įrodymų.
Kas rūpįpte ūedaibingumo
taBokom> ■ ig pstedo
nušviesti
savo 0dė^ iMrt kliudo dirb
ti, ir norodyti pųvardes bei ari«sps gydjįo^ tepė . sveikatą
•:

<■■■

m

j-

CANORO FUNERAL HOMES,
Ina .

Mirė nuoširdus
sportininkę
rėmėjas

Brodctan, Masu. Begužės 22
nestigęs, mirė Stasys Kalbom.
Buvo gimęs Witherbee, N. Y.
Į Brocfctoną atvyko prieš 40
m. su tėveliais dar imdamas vai
kas. Čia baigė Brocfctono aukš
tesniąją mokyklą. Virš 20 me
tų dirbo Mas Wind Co. batų
dirbtuvėje- Sadamas iš darbo
namo sagrittvo prie Phaneufo
ligoninės. Nugabentas
ligoni
nėn, kitą dieną apie 6 v. v. at
Jamaicoja išnuomuojamas ap siskyrė su taip pamote. Buvę
statytą baldais gražus kamba nevedęs. Apie 26 metus buvo
rys 1 ar 2 asmenims su visais Sv. Vado draugijos narys ir
patogumais. Gitana naudotis dvejus paskutinius metus —
virtuve. Patogu sustoti
ypač pirmininkas. Savo laite uoliai
lantantiem pasaulinę parodą. sekė 'lietuvius sportininkais ir
Skambinti vakarais JA 3-8268. surinktąją medžiagą dalinosi
ne tik su Brocfctono, Bostono,
IOdpowoodo prie labai gero bet ir tolimos SL Lotos, Mo.
susioekūno išnuomuojama nuo laikraščiais. lako motina Mari-,
birželio 1 su baidais patogus- ja KavtoarafcMteBtiberienė 72
jaukus su atskiru įėjimu .2 arba •metų; sesuo Marija Inp*am ir
1 Įrtertinryi vyrui Butas uu st kita sesuo Oria Cecilija Maryaktai Mteu ir vašia M virtu- knok vienuolė. Palaidotas Kai?
Skambuti: EV 6-8525 variuos taptaėse.
M. Kas.

DR. ALOYZU! PETRIKU!
mirus, liūdinčius: sūnų inž. Aloyzą ir jo šeimą bei gimines nuo*
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

jai terodo, kas rtokia su savi
mi turėti, atėjus įteikti pareitiętano. Visada reikia turėti socistinės apsaugos kortelę. Jei

pataisymams. Duodamas 3%
kambarių butas ptanam aukš
te — gera alga- Kreiptis LO 3
0516.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ką atėOSte'pas mus ir įsitikė
site. Mes taip pat ^pataisome kaili
nius, kafltettaus apkaustus, Salikus
(stote). GaBte paslinkti iš didelės
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirfataių.

Lauratton, U. parduodamas
2 šeimų po 4 kambarius na
mas su moderniška virtuve ir
atbaigtu rūsiu. Sklypas 50x150
ir 1 automobfliui garažas. Tei
rautis H 1-3449.
Išnuomojamas keturių kara
barių tetas su porčium laite
gražioj vietoj Rkhmond HBL
Kambariai yra antram auššte,
su apšildymu. Tekantis telefo
nu ffl 1-6040.
Wėadhavene ^atieje ramio
je vietoje arti sasiBiekimo sto
čių ri prieinamą taisą išnuomojteus bridris
apsūdytas
tambarys su atactai įėjimu
rri artn mrteriaL Moteris gali
pa&niatiiKra venoni
varove,
fltamtatti VI M524 vakarais

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

Cosmos Parcels Exprcss Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį

Ucensed by V/O VneshposUtęrg

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

L JMMteEVKIUS
UAIKROOtNINKAS
•JUVELYRAS

Auksas - sidabras - temantai

VOKUTAITK

VatorvMtėje — Catskills kal
nuose, ieškoma mergaitė viri
mui ir namų ruošai — maža
šeima, gera riga.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

UNIONDALS
FUNERAL HOME .
Michaęl Oriando, Fanerai Director.
A peratmaMzed, Rgrified Service

mota

kričio mėa įvyks Izraely. Karta
bus afitymMa tarpt, šachmatą fede
racijos — FDM6, 40 metų sukakti*
(įsteigta 1934 m. Paryžiuj). Lietu
va yra dalyvavusi pasaulio p-bėee,
pradedant 1930 (Hamburge) ir bai
giant 1939 (Buenos Aires). Lietuvos
komanda itin pasižymėjo 1933 —
Folkstone ir 1937 — Stockholme.
JAV komandos kapitonas did
meistris L Kashdan užtikrintas dėl
žymiausio JAV didmeistrio R. Fischer dalyvavimo Izraely. Po p-bių
JAV komanda žada rungtis Pary
žiuj, Londone, ZUricbe ir Romoj.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. e Tel. Clrcle 5-7711

- .

.*f.. rRICHMONOULE ANERS
Frėė Pfck-Vp antfDelviery Service.
Ezpert vrork ou toeddhig Gowns,
SKp Covefs - T MMlti y and Skirte.
We operete ,eur aras Plaut. Formai
Wear to
KIcMgan 1-0383.
112-Oft Ubeftj Ąvenue
Rietenondffill, L. L

1883 MAPISON STRErnROOKLYN 27. *
/RidRewood-

v

O*Shea . Fanerai Hoom under the direetion and eemerabto «f
Mr. 'CHARLES J. CFSHEA Jr.
FamiUes wlll upreclate the moder
ato fanerai coįt, būt a dignifled supertor ftmerėl'-aervice gfvtag solaoe
and comfort to. those įn srrtef. — 2515
North Jerusalem Rd., Rast Meadow,
U. L — TA 8-1010.

(Soc. Ap.)

tiririno,
i.

vu

■ irat. • ■

Trejos- Devynerios
padarytos pagal lirtuvSką receptą,
su prisiuntmAi kaina $1.75.
RTGOS SAHJNIŲ SIUVĖJAI

< Bendler's Drug Sforą

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei perkte tara. J&s gante gauti ir kitokių reikmenų tinkamų stantiBiMas BtataB net bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kate} fiataarateų raOyktte ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue----------------- AL 4-5468
NtW YORK 11, KM — 135 W. 14th Street ......... — CH 3-2563
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ......
EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y.
600 Sutter Avenue -------------- OI 5-8800
ATM0&, Oteą. — OI Mt Pleasant Street----------------- CH 9-6245
SProlteL tnTraaaa. — 271 Shawmut Avenue ——- Ll 2-1767
327 West Broadway------ Tel. 2684X168
— 3Š2 Fillmore Avenue-------------- TL 6-2674
- 2222 W. CWcago Avenue-------- BR 8-6966
3212 So. Halstąad Street______ WA 5-2737
Mo — 904 Lttėtray Road----------- TO 1-1068
1730 Michigan A«enuė--------- ------ VI 1-5355
■tek. — 636*38 KMgė 8L, N.W. GL 8-2256
K. — 11333 Ūė lWtea» - .... .^-TO 7-1575
fc—200 Frankte A*-* Tel. 233 8030,246 0215
J. — 762 Springfleltf Avė.---------- ES 2-4685
<NMO — 21 Fifth Avenue-------------- Rl 3-0440
-ra* Nepperhan Avė.................
GR 6-2781
AM. — 960 So. Atlantic Blvd. „ AN 1-2994
*r»6 - 4th Street----------------------- FO 3-8569
Springflelcr Av<hue------------ Bl 3-1797
909 Congreao Avė.-------------- LO 2-1446
-------- --- MU4-4619
GR 2-6387
Wfe^Etet*WlA$raL>a. — 525 W. Girard Avė. ----- PO 5-5892
<£PfTTtaBUtaH 3, iM. — 1307 E. Carson Street------ HU 1-2790
teVSAĮr FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .—Fl 6-1571
WAT*RBURY, Conn. — 6 John Street ------------- PL 6-6766
o WORCE8TER, Mas*. — 174 Mlllbury Street---------- 8W 8-2868
•
•
•
•
•
•
•

Siyskitę į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
—- gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.

Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

190 WEST 28tti STREET
NEW YORK, N.Y.
Room 402

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Krautovės atviros kasdien ir sekmadieniais,
Mokyros Mtadleniua, nuo 9 ryto Hd 8:30 vak.

S. Beekenstetno krautavėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
,____

400

VaSuoti BMT įsupant Kssex Street, keltis elevatorium į
virflą arte INX> traukiniu D-S Avenue iki Detaneey St.

UetavMki šokiai, akordeonu K. Daubaro įgroto ff ttri. šteų
Datooe Lietuvai, & Cerienša kMan, įdainuota ttjta dainą
Mylėsi Lietuvą tetek, n Ariną šventė
Liotuvue irarditte telat bOnteą rate

f 400
400

Atriteffctte Ę skelbtmą, kuris bus ypatingo* įvertintas.

__ ________

____

_

400

VAVTKUk va aite
ite K MYj •

m VI 9407T
OMinrotatmin
4. H.T.
•
T«L Siete UM

be rtkpeečlų praleisti maloniai
kviečiame S. M. Lūžių ir B. L
-Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO

Kun. St. Yla sakys pamoks
ią kun. V. Pikturnos 25 metų
kunigystės sukakties patnakin$ SMdc* VABf l.įlĮ
se biržetio 14 Angelų Karalie
vai.
Apreiškimo parapijos baž
nės parapijos batayčioje.
nyčioje iškifamngemis mišiearis
Vystu Ed. E. $wanatrom sa
kun. Jonas Pakainšikis'paminės
kys pamokslą kun. L Jaukaus
savo kunigystės 25 meta sukak
sukaktuvinėse mišiose birželio tį. Mūšių metu diakonu bus ku
13 d^ 10:30 v. Vatikano pavil
nigas Vytautas Pikturna, subjone.
diakonu —' kun. Antanas Ma- ‘
Nėjote* Utentente piano stu saitis- Pamokslą pasakys kun.
dijos mokinių koncertas bus Matas Gyvas.
birželio 5 d. 7:30 v.v. jos studi
Po pamaldų tos pačios para
jos patalpose, . Plainvięw, L pijos salėje bus pietūs.
L, N.Y. Rro^amoje Skambins
Kun. Jonas Pakalniškis gimė
pradedantieji k gerokai pažen New Yorke, Manhattan^, 1915
gę studentai
sausio 1. Su tėvais grįžo į Lie
Rūta Ruzgatfė, Vysk. McDo- tuvą 1921. Gyveno Malagių kai
nell aukštesniosios mokyklos me. Veiviršėnų valsčiuje, Kre
mokinė, paskutinius trejus me tingos apskrityje.
\
tus akompanavusi mokyklo s
Pakalniškių šeimoje vaikų
chorui, išrinkta choro pirmi buvo 9. Penki gimė Amerikoje,
ninke. Choras už nuopelnus jai
keturi Lietuvoje. Amerikoje mi
padovanojo auksinę apyrankę. rė viena mergaitė, Lietuvoje
Ji yra buvus Alekso Mrozins- nuskendo vienas berniukas, iš
ko studijos mokinė.
augo septyni vaikai — penkios
Paskalboj imas su Rūta Kil- dukros ir du sūnūs.
monyte-Lee, ryšium su jos ke
Jonas lankė Veiviržėnų mo
lione į Lietuvą, buvo transliuo kyklą, gimnaziją Švėkšnoje,
jamas gegužės 27 d- 1:30 v. po Klaipėdoje ir vėl Švėkšnoje.
piet per CBS radijo stotį ir Baigęs 7 klases, 1933 įstojo į
2:30 v. popiet televizijos antra Kauno kunigų seminariją. Ku
me kanale. Plačiau klausinėjo nigu įšventintas 1939 birželio
apie jos kilmę, kaip ji pateko
Lietuvon. Pabaigoje pridėta po
rą žodžių lietuviškai.
Liet. Kat. Darbmmky klu
bo susirinkimas buvo gegužės
24. Pirm. K. Krušinskas pada
rė pasiūlymą paaukoti lietuviš
koms įstaigoms: 50 dol. Washingtono koplyfiai, Darbininkui
10 dol., Balfui 10, lietuvių pro
gramai . pasaulinėje parodoje
rugpjūčio 24 — 10 dol. ir vi
soms lietuvių seselių vienuoli
joms po 10 dol. Pastūlym^
si priėmė vienbalsiai. Delegatu
į Alto šaukiamą seimą Washingtone įgaliotas P. Montvila.

Vaclovas Butkuj, agronomas
Great Necke, N.Y., įsigijo nuo
savus namus ir didžhrii sklypą,
kuriame žada užveisti medely
ną. Praeitą šeštadienį, gegužės
30, savo artimiesiem draugam
suruošė lietuviškai vaišingas Įkurtuves. Dalyviai linki agro
nomui gražios ateities.
Vincas Dovyckūtis-Datis, SU
žmona iš HoHywood, Calif., dvi
savaites svečiavosi pas dail. V.
K. Jonyną. Vokietijoje jis bu
vo Freiburgo Taikomosios Dai
lės Instituto ūkio vedėjas, rūpi
nosi Instituto ekonominiais rei
kalais. Dabar HoHywoode yra
dažytojas kontraktorius.
Sol. Arnoldas Vokietaitis, ne
seniai grįžęs iš Europos, išvyko
Į San Francisco, Cahf., kur jis
dainuos dvejose operose Gounod Fauste ir Verdi Ernam.
Ten išbus apie mėnesį.

piano studij
mokinių

■KUN.

Buvo vikaru prie Kauno aūnkikatedros-bazHikos. Bolševifcmečiu ir pirmaisiais vokiečių oku
pacijos metais vikariavo Pagi
ryje. 1942 grąžintas vikaru prie
Kauno katedros, kartu buvo
kapelionas Aušros mergaičių ir
dešimtos gimnazijų. 1944 pasi
traukė į Vokietiją J JAV atvy
ko 1947 birželio 7. Trumpai
buvo Angelų Karalienės para
pijoje, vėliau — šv. Jurgio.
Nuo 1948 vasario 7 — Apreiš
kimo parapijoje.
Be tiesioginio pastariacimo
darbo parapijoje, daug dėme
sio skiria jaunimui, yra Skau
tų Brolijos dvasios vadas, vie
tos skautų tuntų dvasios vadas,
moksleiviu ateitininkų Lietu
vos vyčių šv. Vardo drugtjos,
tretininkų, altoriaus tarnauto
jų dvasios vadu. Mokytojauja
šeštadieninėje mokykloje.

Pe vyry choro koncerto įvy
kusiam gegužės 24 d. Frankhn
K. Lane ffigh School, rasta bal
ta megzta skara. Kreiptis po
6 vaL vakaro VI 74131.

42 BeaA SL. Monument Beach
CAPE COD, MASS.
TeL 750-3251 (617)

& Stasaitės. Tai 16 asmenų
grupė, kuri ruošiasi j lietuvių
4ieną pasaulinėje parodoje N.
Yorke. Ji plačiai remiasi Worcesterio lietuvių veikioje. Į ge
gužinę laukiama daug svečių
net iš tolimesnių lietuvių kolo
nijų, kuriuose Laisvės Varpas
plačiai klausomas ir mėgiamas.
Sutvirtinimo Sakramentas su
augusiom bus teikiamas šv. Kry
žiaus katedroje birželio 7 d.
2:30 vai. popiet.
Birždinėe pamaldos šv. Pet
ro bažnyčioje visą birželio mė
nesį būna kasdien rytais 7:30

(atkelta ii 5 psL)
turėjo ko ir nebūtų šykštėjęs,
bet reikėjo koncertą baigti 8 v.
v. ir palikti salę.
Programoje dalyvavo ir du
žinomi seflistai; tai jauna ir ta
lentinga pianistė Aldona Kapataftt ir New Yorko lietuvių
myliamas Jonas VaznoKs.
Ą. Kapalačtė pirmoje dalyje
su įsijautimu paskambino J.
Gaidelio tris dalykėlius: Po lie
taus, Verpėjos daina ir Kaimie
čių šokis, šie kūrinėliai New
Yorko lietuvių pub&kai dar ne
vedėti ir būtų padarę daug ge
resnį įspūdį, jei pianistė būtų
galėjusi skambinti scenoje. Ant
roje dalyje spalvingai ir leng
vai paskambino Fr. Chopmo
Noktumą E —• major ir tris
etiudus. Ji taip pat ak (impo
navo solistui ir chorui. - v
J, Vaznvtis pirmoje dalyje
dainavo St . Šimkaus — Dar

(po pamaldų)

12:30 vai
Apreiškimo
parapijos saleje
Programoje dalyvauja
apie 30 mokinių

Parapinės mokyklos 8 sky
nenurimstant, vėl bissui padai riaus mokslo užbaigimo pamal
navo Gasparo ariją iš “Kome- dos bus birželio 10 d. 7 vai.
vilio varpų” muz. Plaguette..
vak. Po mišių diplomų dalini
Po koncerto solistai ir diri mas salėje po bažnyčia.
gentas apdovanoti gėlėmis. Vi
šv. Petro parapinės mokyk
si šio labai pasisekusio koncer los graduantai birželio 8 spe
to nuopelnai tenka dirigentui cialiu autobusu vyks vienos die
VI. Baltrušaičiui. Tik jo dėka nos išvykai į Canobie Lake, N.
tai įvyko. Laukiame ateinančio
sezono ir kito N.Y. lietuvių vy
Lietuviu Fondui šimtinę įne
rų choro koncerto geroje sa šė Kazys Zaganevičius iš Camlėje, su fortepijonu scenoje ir bridge, Mass. Taip pat 100 dol.
su šokiais po koncerto. Atro sudėjo a.a. Ig. Vileniškio bend
do, kad jam pasiseks išjudinti raminčiai ir bičiuliai vietoje
ir įšildyti didžiojo New Yorko gėlių vainiko, ši šimtinė pieš
sustingusią lietuvių koloniją.
ta velionies vardu.

W1UAM ĮMUKĘ
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avemie
-Woodhaven21, N.Y.

TeL Hlciory 1-5220

Pataisysiu Jūsų Televiziją

gerai ir pigiai

JONAS OMSKAS
629 E. Sixthr St., So. Boston

Tei. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

SlffHBi AROMBUS
(ARMAKAUSKA8)
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

3 vaL popiet, prie jų pamink
lo, Lštuanica Sų, Union Avė.
ff So. 2nd. SL Brocktyne. Kvie
čiamos prisidėti lietuviškos or
ganizacijos ir jaunimo-vienetai
ir atskki asmenys. Šiuo reika
lu prašom pranešti Dariaus ir
Girėno pamBdo komitetui, 280
Union Avė., Brookiyn-11, N.Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air condtttoned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS '

Alotao MroDnsko piano stu
dijos mokinių koncertas bus
gegužės, 14 tuoj .po pamaldų,
12:30 Apreiškimo parapijos sa-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balzamuotojas

Dr. Stopos Matas. Filisterių
Skautų S-gos C.V. pinninmkas
gegužes 30 praleido sū draugais
New Yorke paketini iš Clevelando į Londoną. Dr. Matas yra
*RepuMic’ plieno firmos naujų
produktų tyrimo h*
gamybos
skyriaus direktorius.

231 BEDFORD AVĖ.

Alfonsui Stripeikiui, gyv.
655 WoodwonL Avė., Ridgewood 27, N.Y. Wyckoff Hgts li
goninėje sėkmingai padaryta
operacija. Gegužės 26 gri
žo iš ligoninės namo, stiprėja
globojamas žmonos Onos ir sū-

WOODHAVKN, M. V.

Suteikiam garbingas laidotose*
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventmadija
TeL Vlrgfnla 7-4499

IRENA STANKŪNAITĖ Hrinkta Union County gražuole.

INC.

Portas IGrtat apmetė Liet
KM. Dartotainfctį Sąjungos na
rys, mfrė gegnfčs 24. Paiaido-

KONCERTAS
sekmadienį,
birželio 14

nepaketinau, P. Olekos — VI.
Jakubėno — Aš nežinau ir P.
Čaikovskio — Klajūno dainą.
Antroje dalyje — vokaliniai
sunkią arija iš op. “Don Kar
lo”, muz. G. Verdi. J. Vaznelis
turi sodrų, plataus diapozono
gražų balsą. Savo dainuojamus
dalykus išpildo santūria,
įtikžnančia interpretacija. Sce
noje laikosi laisvai ir gražiai.
Bžsui padainavo Don Basilio
ariją iš “Sevilijos Kirpėjo” ope
ros, muz. Rossini. Tikrai jo
balsas graudė kaip toje arijoje
— lyg iš armotos Pubtikai dar

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys
o
Geras maistas,
nuoširdus patarnavimas, jauki
lietuviškos šeimos nuotaika o
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir pingpong stalas • Muzikai pianą,
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir
Televizija' o Tėvams vakare
išvykus — prižiūrimi vaikai.
Sezono pradžia: birželio 20 d.
Užsisakymai iš anksto labai
pageidaujami. Iki birželio 20
d. kreiptis: S. M. Lūšys, 88-01
104th St.. Richmond Hill, N.Y.
11418. Telef. VI 9-1193 (212).
Po birželio 20 — Vilos MEŠKA
adresu.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO — U*os futbolo komandoj
laimėjusios 1964 m.
' *•
KNICKERBOCKER TAURĘ
.

PAGERBIMAS
Birželio B <L
LAK saleje
VAIŠES IR ŠOKIAI
.Orkestro muzika

Gegužės 23 Seotch Plains - •sirodyti. Teisėjai buvo. 5/ Iš
Fanwood ankštesnioy mokyklo visų kandidatų išrinkta solistė
je įvyko Union County gražuo Iries Stankūnaitė, 23 metų gy
lės rinkimai- Žmonių dalyvavo venanti Linden, NJ. Ji gavo įapie 700. Kiekviena kandidatė vairių dovanų Dar dalyvaus
į gražuoles turėjo kuo nors pa- New Jersey valstybės gražuolės
rinkimuose birželio 20 WiMwwde.
[krieno ir apylinkės taikraš&ai įsidėjo—nuotraukų ir su
pafindno su' Irena Stankūnai
te, pažymėdami, kad kaBĖi pen
ktom kataom, kad yra baigusi
Jirifiiardo muzikos mokyklą New
Ycrte ir kad nori būti operos
sotaė.
tat gyventi kambarius. Viri tro
tidvnond HM sekcijoje prie
besiai statyti prita 3 metas. Ge
čą .vieta bizniui į— tatandinei. pano v gero austaeKNBO
nuonoįamas gražus kambarys.
Kata 33 doL rato. TeL Hl 11730.

Ekonomistas Juozas AW)SNAS
a) padeda Investavimų Fondų
šėrus pirkti, b) sudaro planus
jaunėsniem žmonėm sUtematiniai taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, c) sudaro, planus pensi
ninkams, santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 W«rwick SL, Fklyn, N. T.
11207; tei. TA 7-9610, LA 4-0404

KARLONAS
FUNERAL HOME
2M> CHEETNUT STREET

VAITKUS

NEW BRITAIN, CONN.

FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktoriui

CARROL

Cambridga, Mara,

FUNERAL HOME

ROTARY FVRLiC
P*t*nMvinms dteną tž a*kt|

