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Baltijos tautų reikalą mūsų atstovas turėtų kelti...
. . . kiekvienoje JT sesijoje, nurodydamas Sovietų imperialistines priespaudos 
faktus ir reikalaudamas apsisprendimo, —* kalbėjo senate Th. J. Dodd birželio 16

ŠEN. THOMAS J. DODD

NEW JERSEY LIETUVIŲ DIENA New Yorko parodoje
A.S- Trečiokas, lietuvių ko

miteto pasaulinei parodai reng
ti spaudos ir informacijos ko
misijos narys, pranešė:

New Jersey lietuvių diena 
buvo surengta birželio 14 New 
Yorko parodoje. Iškilmės prasi
dėjo lietuviško kryžiaus paro
dos aikštėje šventinimu. Ati
darė prof. J. J. Stukas, komi
teto pirmininkas; muz. M. Cibo 
diriguojamas, jungtinis choras 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus: prel. J. Balkonas 
sukalbėjo invokaciją: kryžių 
šventino Brooklyno vyskupas 
Joseph F. Denning-' Vėliavas i- 
nešė lietuviai kariai veteranai 
ir moterų skyrius; Lietuvos vy
čiai padėjo prie kryžiaus vaini
ką. Kalbėjo konsulas A. Simu
tis, vicepirmininkas tarpt, rei
kalam ir parodom buv. gub. 
Charles Pcterti, pasaulinės pa
rodos rengėjų atstovas dr. 
Gesrge H. Bennett, lietuvių ko
miteto pirmininkai prof. J. J. 
Stekas- Iškilmės' prie kryžiaus 
baigtos muz. Algirdo Kačanaus- 
ko vadovaujamo jungtinio cho
ro giesme Marija. Marija.

Lietuvii/ buvo atvykę apie 
2000. Buvo ir daug šiaip paro
dos lankytojų, kuriem išdalyta 
3.0 0 0/ brošiūros * Lithuania 
LandZf the Amber Goast".

Kita programa buvo 3 vai. 
New Jersey paviljone. Pradėta 
Lietuvos vėliavos iškėlimu vir
šum New Jersey paviljono. Pro
gramos dalyvius ir gausią vi- 
suomenę pasveikino lietuvių 
komiteto pirmininkas prof. J. 
J. Stukas. Lietuviai kariai vete-
ranai ir moterų skyrius įnešė 
vėliavas- Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo jungtinis 
choras, A. Kačanausko veda
mas. Invokaciją kalbėjo prel. 
M. Kemežis. Kalbą pasakė Hud- 
son apskrities, N.J. teisėjas An
drius A. Salvest.

Meninėje dalyje Newarko ir

KONGO KARE
Kongo rytuose, Kivu provin

cijoje, kur terorą vykdo komu
nistai, nauja tai. kad kovai prieš 
juos vartojami lėktuvai. Vals
tybės departamentas birželio 
16 pastebėjo, kad dalyvauja 
amerikiečiai civiliniai lakūnai-

— Valstybės departamentas 
suerzintas, kad Konge dalyvau
ja Amerikos civiliniai lakūnai 
kovoje prieš komunistus Kyvu 
provincijoje. Jie esą pasamdy
ti ČIA.

Šen. Th. J. Dodd birželio 16 
senate priminė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupacijas bei 
masines deportacijas, vertinda
mas jas kaip genocidą.

Priminė, kad lietuvių rezis
tencijos vadai deportuotų ben
drą skaičių iš Lietuvos vertina 
400,000. Tiek pat aukų buvo 
nacių okupacijos metu. Tokiu 
būdu Lietuva netekusi apie 25 
procentų savo gyventojų. Pana
šiai kituose Baltijos kraštuose-

Senatorius didžiai vertino A- 
merikos užsienių politiką, kad 
ji pakartotinai atsisako pripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacijos Įteisinimą ir 
pakartotinai pareiškia Ameri

Kearny-Harrison šeštadieninės 
mokyklos vaikai pašoko tauti
nių šokių; akompanavo L. Kiau
šą vadovavo mokytojos O. 
Skurvydienė ir N- Kiaušienė. 
Dainavo solistai L. Stukas Ir I. 
Stankūnaitė, akompanuojant A. 
Kačanauskui ir J. Stankūnui. 
Pašoko New Jersey lietuvių

KRYŽIAUS ŠVENTINIME. Iš kairės pačiame krašte dr. George H. Bennett. Andrius Salvest, prie kryžiaus Charles Pdtetti, prel. M. 
Kemėžis, vysk. Joseph P. Denning, prel. J. Balkūnas Nuotrauka V. Maželio.

STATO TILTĄ IR SIUNČIA JUO GEROS VALIOS MISIJA Į LENKIJA, BET
Prezidentas Johnsonas gegu

žės antroje pusėje kalbėjo apie 
reikalą statyti tiltą tarp Vaka
rę. ir Maskvos satelitų. Pirmoj 
eilėj užsimojo tada statyti til
tą j Varšuvą ir siųsti ten "ge
ros valios misiją" — savo paš
to valdytoją John Austin Gro- 
nouski, 44 metų demokratą len
kų kilimo. Kada tai bus pada
ryta, tiksliai nebuvo pasaky
ta. Victor Riešei (Journal Ame
rican) spėja, kad tai bus tuo
jau po demokratų konvencijos.

Šita kelionė į Lenkiją, anot 
Riešei, esanti Amerikos rinki
minės akcijos dalis. Gali ji bū
ti vertinama kaip ženklas pre
zidento politinės iniciatyvos pa
traukti lenkus į Vakarų pusę; 
gali būti ir kaip ženklas inicia
tyvos pripažinti esamą sovietų 
kontrolę Lenkijoje ir pakirsti 
lenkų egzilų pastangas kovoti 

kos nusistatymą už nepriklau
somybės teisę Baltijos ’ tautom.

Tačiau yra tokia padėtis, 
kuri paneigia sveiką gal
vojimą, kada Jungtinėse Tau
tose būtų pakartotiniu balsavi
mu pasisakoma už nepriklauso
mybę kiekvienai Afrikos tautai, 
nepaisant kaip ji nėra priaugu
si nei kaip nėra parengta savi
valdai, o tuo tarpu nekeliant jo
kio balso, reikalaujančio nepri
klausomybės seniai civilizuo

Pykstasi su kinais, kolioja Ameriką
Kom. Kinija paskelbė, kad 

Sovietų Sąjunga neparėmė ko

bendruomenės šokėjų grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės, 
lydima L. Vaičiūnaitės ir akor- 
dionisto V. Bitėnų.

Lietuvių diena laikoma pa
vykus. Programos dalyviai bu
vo gerai pasiruošę- Lietuvių bu
vo gausiai. Tūkstančiai kitatau- meriką, Amppfcfl -fįypgiasi me
čių turėjo progą pamatyti. ku Sovietų neėrzinti.

su ta Lenkijai primesta valdžia 
ir komunistine santvarka. Ant
rąja prasme supranta lenkai 
egzilai- Pirmąja prasme supran
ta prezidento patarėjai ir šio 
plano rėmėjai Walter Rostow, 
departamento politikos plana
vimo šefas. ir Llewellyn 
Thompson, buvęs atstovas Mas
kvos. Jie tikino, kad tai susilp
nins Maskvos įtaką Varšuvoje.

Jei pavyks. Johnsonas bus 
laimėtojas pasaulio akyse. Jei 
ne — bus jam viduje smūgis.

Pavyks ar nepavyks, kaip 
samprotauja Riešei, priklausys 
daug nuo W. Gomulkos. Jei jis 
parodys po Gronouskio kelio
nės daugiau nepriklausomumo 
nuo Maskvos, bus laikoma pa
sisekimu. Amerika pradžiai lai
kytų pasisekimu, jeigu Gomul- 
ka prisiderintų prie Amerikos 
embargo politikos Kubai. Dabar 

tom ir ilgai kenčiančiom Balti
jos tautom. Aš tikiu, kad tai 
reikalas, kurį mūsų atstovas tu
rėtų kelti kiekvienoje Jungtinių 
Tautę sesijoje, pakartotinai nu-

• Į .
R. Kennedy vietoje Lodge Vietname?

Cabot Lodge, Jr. paneigė ži
nią, kad jis traukiasi iš atsto
vo pareigų Vietname, tačiau Ja
mes Reston (NYT) vistiek rašo.

munistų sąjūdžio pietų Vietna
me- Tai skelbdama, Kinija no-
ri išjungti Sovietų įtaką iš pie
tų Azijos. Maskva Į tai jautriai 
reagavo. Sovietų atstovas šiau
rės Korėjoje atsiliepė, kad “So
vietų Sąjunga remia heroji
nes pietų Vietnamo pastangas 
prieš JAV imperialistų ir jų 
pakalikų agresinę politiką”.

Sovietų ir Amerikos taktika 
skirtinga. Sovietai demonstruo
ja savo paramą komunistam, 
kovoj autiem tariamai prieš A-

tarp Lenkijos ir Kubos nuolat 
kursuoja 13 laivų. Gabena Ku
bai elektros reikmenis, maši
nas, tekstilę, žemės ūkio pro
duktus ir kt. Lenkai yra dar 
pažadėję Kubai pastatyti kele
tą laivų. Jei Gomulka tęs tą pa
čią politiką, Johnsono tiltas bus 
be naudos Vakaram — Gomul
ka nebus parodęs noro tiltu 
pažengti nė žingsnio į y a karų 
pusę. Johnsonas bus pralaimė
jęs.

Tos misijos belaukiant ir te
begyvenant viltimi, kad Ame
rikos ūkinė parama Lenkijos 
komunistiniam režimui sustip
rins Lenkijos nepriklausomumą 
nuo Maskvos, buvo staigmena- 
Gomulkos kalba birželio 15 par
tijos kongreso atidaryme. Po 
tos kalbos N. Y. Times įverti
no desperatiškai — kalba esą 
naujas įrodymas, koks menkas 

rodydamas Sovietų imperialisti
nės priespaudos faktus Balti
jos valstybėse ir pakartotinai 
reikalaudamas teisės Baltijos 
tautom apsispręsti".

kad kandidatas Į jo vietą esąs 
R. Kennedy- Nors viešai Lodge 
giriamas, tačiau privačiai jis 
esąs kritikuojamas. 0 R. Ken
nedy noris išmėginti karjerą 
užsieninėj tarnyboj. Atsakin
giausia dabar vieta yra Vietna
me, jis ir noris dalyvauti ten, 
kur organizuojamas partizani
nis karas. Jam esąs reikalas pa-
žįstamas, nes jis aktyviai da
lyvavęs plane prieš prezidentą 
Diem. R. Kennedy draugai dar 
vis norį paveikti jį, kad leistųsi 
siūlomas Į viceprezidentus.

— Prez- Johnsonas atmetė 
R. Kennedy pasisiūlymą vykti 
į Vietnamą. Prašė, kad liktųsi 
toliau tose pačiose pareigose.

— Amerika ir Anglija suti
ko duoti J. Tautom pinigų, kad 
Kipre galėtų kariuomenę išlai
kyti kitus tris mėnesius.

Gomulkos nepriklausomumas 
nuo Maskvos.

Tai pirmas smūgis šviesiam 
tikėjimui, kad Amerikos pini
gais statytu “tiltu” Lenkijos ko
munistai žygiuos į Vakarus.

KODĖL LENKIJA PRILIPUS 
PRIE MASKVOS

Lenkijos komunistų bosas 
Gomulka paskelbė ištikimybę 
Maskvai: pasisakė už partijų 
konferenciją, kurią siūlo Mask
va ir kuriai priešinasi Italijos 
ir kai kurių kitų kraštų komu
nistai. Aiškinama, kad lenkam 
kito kelio nesą. Maskva atėmė 
iš Lenkijos rytinių žemių 68. 
000 kv. mylių, jų vietoj leido 
pasiimti iš Vokietijos 40,0 0 0 
kv. mylių. Jie mato, kad tų že- 
mię neišlaikys ir Oderio Neis- 
sės linijos neišsaugos, jei ne
rems Maskva-

KLAUSIMAS AIŠKUS, ATSAKYMAS NE 
Ar demokratijoje turi lemti balsuotojų daugumos valia 
ar politiniai dirigentai?

R. Nixonas birželio 16 pareiš
kė, kad artimiausios dvi savai
tės išaiškins, ar šen. Goldwate- 
ris bus nominuotas. Balsavimų 
duomenys jau išaiškino: ,Un. 
Press vertina, kad Goldwaterio 
pusėje esą 659 balsai, o Asso. 
Press tą balsų skaičių pakelia 
iki 674. Nominacijai reikia 655. 
Taigi balsų su kaupu. Tie patys 
vertintojai skaičiuoja, kad gu
bernatorius Scrantonas geriau
siu atveju gali surinkti 554 bal
sus, priskaitant tuos, kuriuos 
jis gaus iš Rockefellerio, Lod
ge. O tačiau, kaip sakė Nixo- 
nas, reikalas išaiškės tik per 
porą savaičių- Tai reiškia, kad 
per tas savaites bus mobilizuo
ta viskas Goldwaterio šalinin
kam "perplauti", nuomonėm 
pakeisti, kad atsimestų nuo 
Goldwaterio ir pereitų prie 
Scrantono.

Labiausiai į kovą prieš Gold- 
waterį ragina W. Lippmannas 
(H. Tribūne, Newsweek). “Jei 
to nebus padaryta, tai reikš, 
kad senieji partijos vadai or
ganizatoriai yra praradę valią 
kovoti’-’. Lip pman nas randa, 
kad vienintelis žmogus, kuris 
dar galėtų išgelbėti, tai genero
las Eisenhoweris. Bet ar jis no
rės? Su ironija Lippmannas ta
ria. kad Eisenhoweris norįs vai
dinti angliškąjį monarchą, ku-

TILTĄ ARDO ..
Fordo fondas sustabdė sti

pendijas Lenkijos aktoriam ir 
žurnalistam kelionėm į vakarų 
kraštus. Sustabdė dėl to, kad 
komunistinė Lenkijos valdžia 
viena tenori spręsti, ką stipen
dijai pristatyti ir ko ne. For
do fondas, derėdamasis su rytų 
Europos komunistiniais reži
mais, sutiko, kad kandidatus 
siūlytų vyriausybės, bet norėjo 
pasilikti sau teisę skirti ir to
kiem. kuriuos vyriausybės ne
linkę rekomenduoti. Nuo 1957 
fondas jau buvo skyręs 330- 
350 tokių stipendijų lenkam, 
kurie keliavo daugumas į Itali
ją ar Prancūziją.

— Japonijos šiaurėje birželio 
16 nuo žemės drebėjimo žuvo 
23. sužeistų 244, 2,000 namų 
sugriuvo; tiltam ir užtvankom 
griuvus užlieti 12,000 namų. Už
sidegė naftos valyklos- Tokios 
katastrofos seniai nebuvo. 

ris stovi aukščiau partijų ir at
stovauja tautai. “Generolas no
rėtų visiem patikti”.

U.S. News and World Re- 
port pastebėjo, kad spaudos 
akciją prieš Goldwaterį labiau
siai varo publicistai, kurie yra 
. ■ .demokratai. Pats Goldwate- 
ris, birželio 16 kalbėdamas Tex- 
as, demaskavo visos tos kovos 
priežastį: “Staiga šie laikraščiai 
ir rašytojai susiinteresavo res
publikonų reikalais. Jie nenori 
kandidato, kurio jie negali 
kontroliuoti".

Kontrolės praradimas yra di
delis daiktas. Kol kontroliuoji 
figūras, gali jom žaisti kaip ša
chmatų lentoje — pastumi vie
ną ar kitą ir dėl to nesijaudini, 
nes tai žaidimas. Žaidimas jau 
virsta kova, kada viena figūra 
nustoja klausyti ir kontrolės 
nepripažįsta. Tada jau žūtbūti
nė kova, kurioje visokios prie
monės geros. Tik tuo, tur būt ir 
galima išaiškinti, kodėl šiuose 
rinkimuose priemonės tokios, 
lyg jos būtų “totalinės kovos” 
priemonės.

Ir W. Lip pman nas naujų 
priemonių neišranda, vartoja 
Standartines ir išmėgintas — 
niekinimą ir gąsdinimą: Gold- 
vvaterio nominavimas būtų “ab
surdas”; partijai gresia “kata
strofa”, kad ji pavirs “politi
nių avantiūristų žaislu"; kad 
partija pralaimės atstovus Kon
grese, gubernatorių eilėje ir kt., 
jei bus Goldwateris nominuo
tas. Toki argumentai susilaukia 
kontrargumentų Lyg špagom 
smūgis ar atkirtis dvikovėje ... 
Tikrai respublikonai pralaimės, 
sutinka Journal American ko- 
lumnistas W.F. Buckley, — 
bus, sako, žmonių, kurie neno
rės už respublikonus balsuoti, 
jei politinėm kombinacijom bus 
išmestas iš sąrašo žmogus, ku
ris gavo balsuotojų pritarima 
kaip “populiariausias respubli
konas” ... Golduaterio neno- 
minavimas sudarytų Įspūdį, jog 
šioje demokratijoje lemia ne vi
suomenės valia, pareikšta bal
savimo keliu, bet politinių kom
binatorių valia, siekianti kont
roliuoti tiek vieną, tiek kitą 
partiją.

Klausimas, dėl ko kovoja
ma. yra išaiškėjęs; atsakymas į 
jį išaiškės šiom savaitėm.
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Didysis krikščioniškosios demokratijos mokytojas

tiek, klausytojam, neužtektų jė-
$Mįee. TfekmetiL aptoteMš- 
ko savo datom ne dytaaa Ipnni- 
gas sniankis RreL X. Krapori- 
čtas, be to, totod ve&toi režš-

Pergalė yra valu
Pokario pirmaisiais metais 

antroji bolševikų okupacija bu
vo dar žiauresnė. Išvežtos nau
jos masės lietuvių, sudeginta 
visa eilė kaimų, prievarta visi 
gyventojai sukolchozinti. Ta
čiau ir tuo metu partizanų ko
vos rędė kietą lietuvių tautos 
valią. Gali bolševikai savo stri
bus vadinti ‘herojais’, o lietu
vių partizanus — ‘banditais’,

Pergalė neateina visiškai vel- 
i. Ji reikalauja mūsų pastan- 
į, ištvermės ir gana dažnai ne- 
ažos aukos. Tai priklauso nuo 
>linkybių. Sunkiom aplinky
bių reikia labai stiprios valios 
jrgalei pasiekti. Prancūzų 
aršalas Ferdinandas Fochas, 
rmojo pasaulinio karo metu 
*adžioje pašalintas iš karo va- 
į, paskui vėl pakviestas vado- 
mti visom karinėm jėgom Va- bet yra kitaip. Banditas yra tas, 
irų fronte, karą su vokiečiais 
imėjo ir pasiekė pergalės. Sa- 
) karinės strategijos pagrin- 
niu dėsniu jis laikė stiprią 
ilia, nepalaužiamą norą, kie- 
: užsispyrimą laimėtu Aukšto- 
į karininkų mokykloje jis 
irtote kartojo: “Pergalė tai 
ilia — Victoire c’est la volun- 
”. Priešas gali sulaužyti -tavo 
inklą, bet nesi nugalėtas, kol 
epalaužė tavo valios.

B'rželio dienom išgyvendami 
aisią lietuvių tautos tragediją, 
įvaizdžiai susiduriame su tuo 
laušimu keliais atžvilgiais. Vi- 
j pirma, bolševikų okupacijos 
J40-41 metais priešas susidū- 
i su kieta lietuvių tautos va- 
a nepriimti sovietinės tvar
us. Bolševikam reikėjo falsifi- 
uoti tautos valią tariamu 
iaudies seimo’ nutarimu' įsi- 
ingti į Sovietų Sąjungą. Kad 
e patys tuo netikėjo, paro-

kas grobia svetimą turtą ir kė
sinasi į gyvybę. Ne lietuviai į- 
siveržė į rusų žemes, bet ru
sai — į.lietuvių. Ir dabar ne 
Lietuvos ‘liaudis’ valdo, bet ru
sai bolševikai. Tegu tik išeina 
iš Lietuvos, ir pasirodys, kokia 
yra lietuvių tautos valia. Mes 
gerai žinome, kad kiekvienas 
lietuvis daro taip, kaip yra mo
kęs prancūzų politikas Leonas 
Gambetta, kovojęs su vokie
čiais devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje. Jis vokiečių paverg
tiem prancūzam Elzase ir Lota
ringijoje patarė: ‘^Niekada ne
prasitark, bet visada mąstyk— 
n ’en parlez jamais; pensez-y 
toujours”. Mąstyk, kad ateis 
pergalės diena, jei turėsi va
lios ir ištvermės.

- tų gyvenimo keliu.
vasuoniennriame gyvenime. Jts
yn buvęs aganąetfo Betariu Kas yra Krupavičius? Lietu- 
,krikščionių demokratų vadovas ' BS vienas didžiųjų jos mo- 
Rusįjos tremtyje, nepriklauso- dėmaus gyvenimo politikų ir 

valstybininkų. Jei Lietuva, po 
pirmo pasaulinio karo atsisto
jus laisva ir nepriklausomą, su
sikūrė sau gyvenimą, kuris į- 
vairiose apraiškose lenkė šimt
mečiais buvusias nepriklauso
mas tautas, tai nemaža dalE 
nuopelnų tenka Mykolui Kru
pavičiui. Jei lietuvis valstietis 
po šimtmečiais trukusios bau
džiavos staiga pajuto tvirtą, 
nuosavą žemę po kojomis, tai 
nemaža, dalim Mykolo Krupa
vičiaus nuopelnas. Jei lietuvE 
darbininkas pasijuto geriau ap- 
rūpintas įvairiais įstatymais, ap- 
draudomis ir teisėmE, tai ne
maža dalim dėl prel. M- Kru
pavičiaus darbo. Jei lietuvE

vokiečių okupacijų meta ir pa
galiau naujoje tremtyje po ant* 
rojo pasaulinio kąra Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos konferencija, įvykusi Cle- 
velande gegužės 30-31, skyrė 
ypatingą dėmesį jubiliatui, pa-

nors pats prel. M- Krupavičius 
dėl sveikatos negalėjo dalyvau
ti. Sąjungos naujasis pirminin
kas AJ. KastoaitE priminė su-

visų mūsų tvirtas 
neapleisti jo pu-

pagal Dievo atvaizdą, visą savo 
gyvenimą skyręs savo tautos ir 
savo artimo gerovei ir laimei, 

šiandien, nore ir labai kuk
liai prisimindami mūsų vado

[askvos įnagiu pasidaręs Jus- ' 
is Paleckis sukviestiem tar
autajam paaiškino, kad išve
mtieji “sudaro rimtą pavojų 
oEevrkų valdžiai”- Tai gera
testacija lietuvių tautai, nes 
uvo numatyta išvežti ne 40,

eik kas dešimtas Lietuvos gy- 
entojas. Tokios" žiaurios prie- 
tonės a:ba ‘dešimtojo įkaito’ 
riebiamasi tada, kai daugumos 
ieta vaha nepasiduoda.

Kalbėti, šaukti privalo lietu
viai laisvėje. Ir čia taip pat rei
kia tvirtos valios. Valios rei
kia atsispirti bolševikinės pro
pagandos kuždesiam: “Ko jūs 
norite? Lietuva kyla ir padam

Valios reikia atsispirti ir tam 
tikriem Amerikos sluoksniam, 
•kurie tiki koegzEtencija su bol- 
ševžkaE ir taikos iliuzija, silp
nindami kovos dvasią. Savo 
metu Amerikos patriotas Patri
kas Henry geriau suprato, kas 
yra tikra taika ir laisvė. “Po
nai šaukia taika! tąika! —'bet 
E tikrųjų taikos nėra... Ar 
manote, kad saldi taika gali bū
ti pirkta grandinėnūs ir vergi
ja?”.

“Kun. Vyt. Bagdonavičius ne
seniai spaudoje paskelbė straip
snį, kuriam uždėjo prasmingą 
antraštę: Kas yra Krupavičius? 
E vienos pusės tas klausimas 
taip paprastas, trumpas. E ki
tos jis yra sunkiai atsakomas, 
savyje slepiąs ištisus tomus 
faktų, darbų, kančių, pasišventi
mo

Kas yra Krupavičius ? Vi
sų pirma jis yra lie t u vis 
kunigas. Ne atsitiktinai švenčia
me jo ne kitokią, bet kunigys
tės sukaktį. Kas gi yra kuni
gas? Tai visų pirma žmogus, 
žmogus, kuris Viešpaties ran
kos paliestas, šv. Dvasios malo
nės patrauktas ir šventais alie
jais pateptas yra išskirtas E vi
sų kitų žmonių tarnauti Vieš
pačiui. Iki paskutinio savo ato
dūsio kunigas yra kitoks negu 
mes visi. Tačiau jei Viešpats 
pasirenka žmogų ir apgaubia 
jį kunigystės skraiste, tai ne 
dėlto, kad jį atimtų E gimto
sios bendruomenės. Atvirščiai, 
Dievas savo kunigą grąžina 
nėms.. ir 
kad jis kuo taa 
susirištų ir būtų vienas E jų 
pačių giliausia to žodžio pras
me. Vieni grįžta kaip 
vadai, kapelionai, 
pamokslininkai. Kiti 
menininkai, 
M. Krupavičius grižo kaip vals-

AdenauerE yra V< 
De Gasperi buvo 
Krupavičius yra lietavĖkajai 
krikščioniškajai demokratijai, o 
per ją ir Lietuvai. JE yra didy
sis krikščioniškos demokratijos 
mokytojas lietuviam.

Jei mūsų sukaktuvininkas 
nebūtų šiandien amžiaus naš
tos prirakintas lietuvEkoje Chi- 
cagoje ir sėdėtų čia kartu su 
mumis, j E rūsčiu baEu išbartų 
mane už šiuos žodžius. Jie jam 
niekad nebuvo ir nebus su- mokytojavo Lomžos gu- 
prantami. Jo rūstumas būtų au- bemijoje, Mozūrijoje, ir viene- 
tomatiškas ir nuoširdus. Ir čia riUS metus Papilėje prie Latvi

jos sienos.
Stojęs į Seinų kunigų semi

nariją ir ją baigęs 1913, Evy- 
ko toliau studijuoti į Petra
pilio dvasinę akademiji, kur už
klupo DidysE karas. Kunigu bu
vo įšventintas prieš pat karą — 
1914 birželio 13. Akademijoje 
dar studijavo iki 1917-bolševi-, 
kų revoliucijos. Dalyvavo gar
siame Petrapilio lietuvių seime 
kaip atitovas iš Voronežo, kur 
ėjo lietuvių berniukų gimna
zijos kapeliono pareigas.

Voroneže aktyviai kovojo su 
bolševikais. Už akių pasmerk
tas mirti, slaptai paspruko ir 
pasiekė Lietuvą 1918 vasarą, 
čia uoliai įsijungė į Lietuvos 
vaEtybės atetatymo darbą, va
dovaudamas ir aEtovaudamas 
lietuviam krikščionim demokra
tam.
Nepriklausomoje Lietuvoje 
1919-1927 dirbo Lietuvos vals
tybės taryboje," vidaus ‘ reikalų 
ministerijoje, buvo seimo ats
tovu ir krikščionių demokratų 
bloko lyderiu, seimo vicepirmi
ninku, žemės ūkio ministeriu, 
Po 1S27 metų perversmo apie 
trejus metus studijavo Prancū
zijoje socialinius bei ekonomi
nius mokslus. ‘Grįžęs Lietuvon, 
1939-31 vikaravo Garliavoje, 
1931-33 profesoriavo Vilkaviš
kio kunigų seminarijoje, 1933- 
35 buvo Veiverių ir nuo 1935 
- Kalvarijos klebonas E deka
nas.

kratai tą dovaną jam teiks dar 
ir tuomet, kai mūsų pėdomis 
žengs jaunosios lietuvių kartos 
laisvoje tėvynėje”.

IŠ KRYŽIUOJAMOS LIETUVĖLĖS
. PREL. MYKOLAS KRUPAVI

ČIUS yra gimęs 1885 spalio 1 
Balbieriškyje prie Nemuno, Sū
duvos pusėje. Būdarųas 12 me
tų baigė IgliJkėlių prądšios 
moky klą, o 1905 — Veiverių 
mokytojų seminariją. Apie 2

Neįmanoma kalbėti apie prela
tą M. Krupavičių trumpai, kaip 
neįmanoma kalbėti ir ilgai. Pir
muoju atveju tegalima paliesti 
jo šviesios asmenybės tik da
lelę; antruoju —tiek kalbėtojui preu m. Krupavičius Nuotr. V. Maželio

Bolševikų pirmos okupacijos 
metu turėjo slapstytis. Vokie
čiam užėjus, dėl memorandu
mo, kurį pasirašė drauge su 
buv. prezidentu dr. K. Grinium 
ir agr. J. Aleksa, buvo suimtas 
ir išvežtas Vokietijon. Pradžio
je buvo laikomas Eitkūnų ir 
Tilžės kalėjimuose, paskui in
ternuotas Regensburgo karme
litų vienuolyne Bavarijoje. Ka
rui pasibaigus, 1945-55 buvo 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (Vliko) pirmininku. 
Lietuvos reikalais lankėsi įvai
riose Vakarų Europos valstybė
se. Amerikon atvyko 1957. Pre
latu pakeltas 1948 rugsėjo 13. 
Šiuo metu gyvena Chkagoje.

Prel. M. Krupavičius yra ži
nomas taip pat gausiais savo 
raštais. Yra daug rašęs įvairiem 
'katalikų laikraščiam ir žurna
lam, išleidęs visą eilę brošiūrų 
ir stambesnių veikalų. Savo 
raštuose daugiausia lietė socia
linius klausimus popiežių en
ciklikų ir krikščionybės švieso
je- Pasitraukęs iš Vliko pirmi
ninko pareigų, Amerikoje dau
giausia dėmesio ir širdies ski
ria lietuviškumui išlaikyti. Tuo 
klapsimu 1959 yra parašęs spe
cialų veikalą “Lietuviškoji išei
vija”, dedikuota kryžiuojamai 
Lietuvėlei.

Kokius veikalus
išleido Lietuvoje

Knygų rinkoje pasirodė J. 
Dovydaičio romanas “Žydrieji 
ežerai”, L. Janušytės satyrų 
rinktinė “Iki pasimatymo”, J.

. ti vidudieniai”. Tai lietuvių vei
kalai. Nelietuvių — G. Ošerovi- 
čiaus, žydų rašytojo, gyvenan
čio Lietuvoje, poezijos rinkti-
nė lietuvių kalba ‘ ‘Pažinimo

VINCAS NELAIMĖ

Dotnuvoje 1944

2)
Pradėjo nuo prof. kun. F. 

Kemėšio. Sužinojome, kad su- 
mė buvusį akademijos buhal- 
erį, ūkvedį, seniūną, keletą sar
ti, keletą studentų. Kiekvie- 
las buvo netikras dėl savo ryt
dienos. Visi pritilo. Buvo ži- 
lia, kad per tardymus kiekvie- 
ias buvo įpareigojamas prane- 
inėti saugumui apie kitus. Pa
rietė tardyti ir mane.

Tardytojas rusas Fominas su 
nanim buvo, palyginti, man- 
lagus. Gražumu norėjo iš
kvosti E manęs apie gyvenimą 
akademijoje vokiečių laikaE. 
Jepė man raštu parašyti vis
tą, ką žinau: apie studentų nu- 
iEtatymą, kas skaito slaptus 
aikraštakus, kas juos platina, 
cokis to ar kito nusistatymas. 
Davė man savaitę laiko. Prirni- 
lė, kad saugumas žinąs, jog aš 
>uvau partizanas 1941, ir todėl 
E turįs atpirkti savo kaltę. K- 
įjęs nežinojau ką daryti- Nak- 
:im nemiegojau. Eiti į mišką? 
Bet E ten vežimaE vežė nu
kautus vyras ir sekmadieniaE 
iėtiojo prie bažnyčių, kad dau

giau matytų. Taip padarė ir 
Dotnuvoje. < Pačiame miestely 
Emetė lavonus prie bažnyčios, 
o akademijoj — tarp bend
rabučio ir bažnytėlės, kur visi 
turėjo praeiti. Ant vieno E la
vonų buvo prikabintas užrašas: 
“Studentas Pabarčius — ban
ditų vadas”. Tai buvo ketvirto 
kurso studentas leitenantas. 
Pabarčiaus gimines ištrėmė, tir
tą nusavino. ,

Apie SurvilEkį daug vyrų bu
vo sugalvoję pasElėpti aukšto
se eglėse. Enkavedistai tai su
žinojo. Eidami per mišką, šau
dė į egles E automatų. Taip 
buvo nukautas ir vienas mano 
kariuomenės laikų draugas, 
ūkininko sūnus Mykolaitis.

Naujus Metus daugetis studen
tų Evyko atostogų namo, bet 
daugelis ir pasiliko akademijo
je, nes buvo pavojinga vykti 
namo, kur siautė enkavedistai.

Akademijos patalpose prieš 
pat Naujus Metus buvo apsisto
jęs rusų aviacijos dalinys 
Daugiausia karininkai lakūnai- 
Kareiviai buvo apgyvendinti 
kaimuose prie aerodromo. Pa
silikę studentai rengėme Nau
jų. Metų sutikimą valgyklos 
salėje, kuri buvo Eiikusiame 
mergaičių bendrabučio rūsyje. 
Buvo numatyta sutikti be šo
kių ir be muzikos. Bet salės to
kiam reikalui paąrafiė aviaci
jos karinė vadovybė. Ataakyti 

.nebuvo galima. Kai mes primi
nėme, kad studentai buvo čia 
numatę rengti sutikimą, tai pul- 
kaninkas pasiūlė sutikti Nau
jus Metus kartu, nes, girdi, be 
studenčių nebus su kuo pa
šokti. Atsisakyti ilgi nebuvo 
kaip. Susilaukėm pasipriešmi- 
mo betgi E savo studenčių. Kai 
jom pasakėm apie teinąs ir mu-

Buvo atsitikimų, kad mitiri- raudonarmtečiaiB, jos griežtai 
nmkai, varydami sugautos vy- atsisakė dalyvauti. Tik po tigo 
rukus, tyčiom mriaudavo, o pa- Įtikinėjimo stoiko dalyvauti ke-

pasie^ė jaunas milicinmkas Ku- * darbininirėi

vatyjdtios vyresniojo virtyo sū
nus, kuris po to mvo žygio 
buvo pakeltas į aukštesnį laipfr* 
nį ir apdovanotas medriiu.

JVO0O MROvVOOOv “

rininkų ir ketins unaforinuotos
mergžnos — irgi hfc&nto Kele
tas mergaičių buvo neunifcr- 
muotoe. Jos sėdėjo ir teko tik 
su aukštaisiais karininkais. Vie-

na 18-19 metų mergina per vi
są vakarą sėdėjo ar šoko tik su 
politiniu vadovu, kurio krūtinė 
buvo papuošta daugybe meda
lių ir ordinų, o vEoj jo EvaE- 
doj krito į akE ląbai jau iš
lenktos kojos ir ilga ilga kum
po nosE. Jis pasakė ir Naujų 
Metų sutikimo kalbą, baigda
mas daugiaaukšte pagarba tė
vui ir mokytojui Staliniu. Tik 
kai nuaidėjo šūviai ir buvo ty
los minutė,, galėjai pastebėti 
kai kurių kariiį veiduose ašarų 
žymes. Negalėjo sulaikyti aša
rų ir mūsų studentės net ir vy
rai- ženklas ir vienų ir kitų tas 
pats, bet kas slėpėsi už tų ženk
lų, kokios skirtingos mintys 
ašaras išspaudė — kam spėlio
ti.

Kaip apie 1 vai. nakties ėjo
me namo, vakarų pusėje orą 
virpino sunkūs bombonešiai, 
aidėjo trenksmai r švietė gaE- 
T3i. Gatve praslinko NKVD pa
reigūnų siluetai — jie varėsi 
keletą suimtųjų. Namie radau 
užkištą LLA atsEaukimą. Ragi
no nestoti į raudonąją armiją 
ir remti partizanus.

Seniūną suėmė — Sausio 1 
ar 2 suėmė akademijos sody
bos seniūną Stasį Ulvydą. JE 
buvo seniūnu ir vokiečių oku- 
pacijo stoikais. Turėjo gerai ži
noti apie akademijos gyvento
jus —■ fHtoesorius ir studentas. 
Kai Ulvydo žmona grįžo E 
Dotnuvos vatočiMis daboidės, 
kur būtinai buvo suimtieji, ji

buvo labai nusiminusi. Sužino
jusi ten, kad vyras esąs labai 
sumuštas. Kiek teko Ulvydą pa
žinti, tai buvo ramus, tylus, gan 
geras žmogus. Akademijos va
dovybė juo buvo pasitikėjusi ir 
paskyrusi vyresniuoju sargu. 
JE buvo padėjęs gelbėti moks
lo priemones E degančios aka
demijos. JE veik vienintelis 
nepasitraukė E akademijos so
dybos fronto eigos metu ir vos 
vos nežuvo.

Po Ulvydo suėmimo, pajutau, 
kad bus atėjusi ir mano eilė.

On apsisproncKmo dienos.---- • 
Tardytojas griežtai priminė, 
kad aš esu buvęs policininkas, 
vokiečiam ateinant partizanas- 
Įstoto man viską nuo A iki Z 
surtoyti. Ir tam davė man porą 
dienų. Aš galvojau kitą rytą 
dingti — mauti Į Kauną. Taip 
patarė man ir pref. F. Kemė- 
ėė. Bet turėjau porą dienų, tad 
nesiskubinau ir norėjau dar pa
sitarti su draugais. Sausio 4 su
tarėm, kad jie paskelbs, jog aš 
staiga susirgęs ir išvykęs gydy
tis. Grįžau iŠ jų namo galvoda
mas, šią pasiimti su savim, ką 
ptoūrti pas šeimininkus. Bet 
prie namų mane staiga priver
tė sustoti ir apsigręžti įsaky
mas: “Stot, raki verch!”. Prie 
notoęs pritiltas automatas bu
vo užtenkamas argumentas, 
km paDflMycira fssKynio eiti 
t nAno ktooiyno butą. Ten bu
vo cbr lotoete gftoliMHų smgy-

binių ir mano tardytojas Fomi- į 
nas; <

Kolionė ne sava valia. —Kai- < 
mynas, kuris buvo akademijos į 
tectinikinis darbininkas, buvo į 
tylus žmogus. Niekas nesitikę-į 
jom, kad ir prie jo kabintųs!. į 
Dabar jE stovėjo iškeltom ran- < 
kom, o sargybinis darė kratą į 
jo drabužiuose. Pasiėmė pinigi- į 
nę, pcrtcigarą, degtukus, paga- į 
iiau ir diržą iš kelnių. Smulkiai į 
iškrėtė butą. VE reikalavo ati- į 
duoti ginklą. Kratos metu jo 1 
žmona ir sūrius turėjo stovėti4 
kambario pasieny ir nejudėti. 
Kai čia baigė, pernkMė į ma- 
ntHcarobarėlį, kuriame aš gyve
nau su draugu, pirmo kurso 
studentu.

Kambarys E vakaro buvo 
gerai prikūrentas, o lauke bu
vo 30 laipsnių šalčio. Net Fo
nonas pareiškė, kad njalom ši
luma ir kambarys esąs per ge
ras liaudies priešui.

Paėmė visus laiškus, nuo
traukas, dokumentus. Ir čia rei
kalavo pasakyti, kur turiu gink
lą. Paskui nusivarė vėl pas kai
myną. Kai jo ėmimą puolėsi at
sisveikinti vyrą, sargybinis pa- 
ūtyfiojo: * ‘Nenusimink, mes 
pakeisime vyrą”.

Biydėti ašarų h* automatų, at
sirėmė gatvėje, šaltis kū» į 
skruostus ir nosį, bet rankas 
turėjome taikyti užpakalyje, ei
ti tiesiai ir netodakyti, nes ki
taip būsią taujuna be Apėji
mo. Nuvarė į akadestojos raiti-

/

medE”, rusų rašytojo A. Fade- 
jevo romanas “Jaunoji gvardi
ja”, trečias leidimas, ruso E. 
Kazakevičiaus apysaka apie 
Leniną “MėlynasE sąsiuvinE”, 
vertimas, Lietuvoje gyvenančio 
rusų rašytojo K. Vorobjovo 
apysakos “Žuvę prie Maskvos”, 
vertimas, lenkų rašytojo T. Bri
zo* “šventosios Rotos tribuno
las” — apie Vatikaną, taip pat 
T. Dreizerio romanas “Ameri- 
konEkeji tragedija” ir E. He- 
mingvajaus “Žaliosios Afrikos 
kalvos”.

nę. Ten buvo jau apie dešimt 
suimtų. Tarp jų ir akademijos 
dėstytojas M. Lukošius, vienas 
agronomas E selekcijos stoties, 
šoferis Vladas Danielius, saigas 
Morkūnas ir dar keletas saigų 
bei darbininkų, kurių pavar
džių neprisunenu. Visi buvome 
susodinti ant grindų, rankas tu
rėjome laikyti užpakaly, ne
kalbėti nė žodžio. Tegalėjome 
tik žvilgsniais vienas su kitu 
pasidalyti. Apie trečią valandą 
ryto Egfrdome giigždatoį snie
gą, automatų tauškėjimą, sun
ktas karinius žingsnius prie 
akademijos raštinės. Komanda: 
^Stoti Po vieną lauk!” Išvarė 
mus ant kebo. Rriktavo po vie
ną. Priekyje ėjo 4 ar 8 saigy- 
bintai, H šono prie taekvieno 
suimtojo po sargybinį ir E už
pakalio taip pst 4 ar 8. Apie 
dešimt sutintųjų ir MrteMmt 
saigyMntil’ <B«i dtagtin)
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Vinco Krėvės mokykla
Philadelphia, Pa. — LB šeš

tadieninė mokykla birželio 7 po 
mišių šv. Andriejaus bažnyčio
je, turėjo ne tik mokslo metų 
užbaigtuves, bet ir ‘ ‘'krikšty
nas”. Mat, daugeliui š e š - 
tadieninių mokyklų turint ku
rio nors įžymaus lietuvių tau
tos veikėjo vardą, ir Philadelp- 
hijos mokykla pasirinko šiame 
mieste savo gyvenimo saulėly
dį praleidusio ir čia amžinam 
poilsiui užmigusio V. Krėvės 
vardą. Oficialųjį "krikštynų” 
aktą, labai dailiai surašytą arch. 
J. Stelmoko ,pasirašė mokyk
los globėjas Šv. Andriejaus kle
bonas kun. J. Cepukaitis, LB 
Philadehphijos apylinkės pirm- 
•inž. J. Ardys, mokyklos vedė
ja G. Mačiūnienė ir tėvų komi
teto pirm. P. Vaškelienė. į iš
kilmes atsilankiusioms Krėvie- 
nei ir Krėvaitei-Mošinskienei 
mokinės prisegė gėlių. Šių me
tų abiturientas Vyt. Maciūnas 
trumpai pakalbėjo apie Krėvę, 
paminėdamas, kad jam geriau
siai patikęs Krėvės “Milžinka
pis”, nes jis parodęs, kad se
novės lietuviai buvo nema
žiau narsūs negu kara
liaus Artūro riteriai, kar
žygys Rolandas ar šiaurės vi
kingai, apie kuriuos jis skaitęs 
angliškose knygose. Po to sep
tintokai — A. šalčiūnaitė, D. 
Vaškelytė ir R. Juzaitis — pa
skaitė "Milžinkapį”, pianinu pa
lydint Vyt. Maciūnui-7

Mokyklos vedėjai padarius 
trumpą pranešima apie mokyk
los praeitų metų darbą, moki
niai gavo pažymėjimus. LB pir
mininkas J. Ardys pažymėjimą 
ir Bendruomenės dovaną (B. 
Kviklio naująją knygą “Mūsų 
Lietuva”) įteikė šiemet mokyk
lą užbaigusiam Vyt. Maciūnui, 
kuris padėkojo visų mokinių 
vardu ir pabaigai paskambino 
Mozarto Rondeau. Buvo sugie

VINCO KR Ė Ves vardo mokyklai baigiant mokslo metus Philadelphijoje. R. Ardytė įteikia gėlių mokyklos 
globėjui šv. Andriejaus kleb. kun. J. Cepukaičiui. Iš k. į d. G. Mačiūnienė — mokyklos vedėja, kun. J. čepu- 
kaitis, M. Krėvienė, A. Krėvaitė-Mošinskienė. O. šaltiūnienė — mokytoja, B. Volertienė — tėvų komiteto 
atstovė. Nuotr. V. Gruzdžio.

dotas Lietuvos himnas. Pamal
dų metu bažnyčioje solo giedo
jo mokytoja O. Balčiūnienė. Mo
kykla išsiskirstė atostogom.

N. N.

Ruoškimės lietuvių dienai!
Gražusis vasaros metas kiek

vieną vilioja, ištrūkus iš miesto 
dulkių ir triukšmo, gamtos gro
žiu pasidžiaugti, tyru oru atsi
kvėpti ir aplinkos ramybe dva
sią atgaivinti.

Philadelphijos lietuvių bend
ruomenė, susitarusi su vietos 
organizacijų ir sambūrių atsto
vais, birželio 21 ruošia didingą 
bei šaunią lietuvių dieną-gegu- 
žinę. Ji įvyks Čepo sode, Bell- 

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Los Angeles* Calif. — Birže-

lio įvykiais vadiname tuos skau- 
džiuosius ir herojinius įvykius, 
kuriais gausiai perpinta naujo
ji Lietuvos ir lietuvių tautos is
torija: birželio mėnesį priešas 
uzurpavo Lietuvos laisvę, birže
lio mėnesį vyko baisieji trėmi
mai į Sibirą, birželio mėnesį lie
tuvių tauta sukilo ir kruvinose 
kovose, kad ir trumpam, vėl 
buvo išsikovojusi sau laisvę ir 
nepriklausomybę.

Tiems įvykiams prisiminti ir 
savo dvasiai tolimesnėje ko
voje už Lietuvos laisvę užgrū
dinti birželio 28 (sekmadienį) 
12:30 vai. Šv. Kazimiero para
pijos salėje ruošiamas birželio 
įvykių minėjimas. Visi Los An
geles lietuviai kviečiami minėji
me dalyvauti.

Minėjime sutiko dalyvauti ir 
žodį tarti Lietuvos konsulas dr- 
Julius J. Bielskis ir pora žy
mių amerikiečių kalbėtojų, jų 
tarpe žinomas antikomunistas 
žurnalistas, Herald -Examiner 
nuolatinis kolumnistas Georg 

mawro ’ vietovėje, 121 Stanley 
Avė., NJ.

Lietuvių dienos rengimo ko
mitetas smarkiai dirba ir sten
giasi kuo geriausiai suplauku
siai lietuvių visuomenei pasi
tarnauti. Visi savo atsilanky
mu bus patenkinti. Išgirsime 
malonias ir skambias lietuvių 
dainas, gerėsimės tautiniais 
šokiais. Šokiams gros puikus 
orkestras. Bus ir šokių varžy
bos. Bus proga linksmai pasi- 
bičiuliauti, draugus ir kaimynus 
susitikti ir naujas pažintis už- 
megsti. Šeimininkės pagamins 
skanių užkandžių.

Visi kviečiami, visi laukia
mi! J.B-is

Todt, kurio straipsnis Lietuvos 
laisvės reikalu vėl neseniai til
po minėtame dienraštyje.

Meninėje dalyje pasirodys po- 
pularusis muzikės G. Gudaus
kienės vedamas jaunimo orkes
tras, o taip pat po vieną nu
merį atliks latvių bei estų me
nininkai.

Minėjimą rengia vietos Alto 
valdyba, kuriai' pirmininkauja 
inž. Balys Čiurlionis. A.I.

BALFO ATSIŠAUKIMAS
Cleveland, Ohio. — Balfo 55 

skyriaus valdyba, laikydama bir
želio mėnesį Balfo menesiu, ra
gina visus lietuvius gyvenan
čius šio skyriaus ribose, tuo
jau sumokėti už 1964 metus 
nario mokestį. Nario mokestis 
visai mažas — vienam asme
niui tik vienas doleris, o or
ganizacijoms ir draugijoms — 
penki doleriai-

Mes labai pageidautumėm, 
kad ši mūsų atsišaukimą tuo
jau įvykdytumėt, nes šiais me
tais Balfui sueina 20 metų. Šios

PHILADELPHIJ A, PA. L. B. šeštadieninės mokyklos globėjas, šv. Andriejaus klebonas kun. J. čepukaitis 
pasirašo aktą, kuriuo mokykla pavadinta Vinco Krėvės vardu. Nuotr. V. Gruzdžio.

PAGERBĖ MUZIKA JURGĮ PETRAITĮ
Hartford, Conn. — Šiais me

tais sukanka 15 metų, kaip 
-------------------------------- r-----

sukakties proga spalio 17 įvyks 
Balfo seimas New Yorke. Ten 
bus skelbiama, kiek kuris sky
rius turi narių.

Be to kaip visiems žinoma, 
Balfo Centro reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus Lietuvos oku
panto yra apšmeižtas ir net 
“nuteistas”... Kad ir toks 
menkas dalykėlis kaip nario 
mokesčio sumokėjimas, jau bus 
mūsų visų pasisakymas, kad 
mes reaguojam prieš bet ko
kius okupanto šmeižtus.

Visų patogumui mes esam iš- 
siuntinėję vokelius, kuriuos ir 
prašoma, nelaukiant pakartoji
mų, priminimų grąžinti kartu 
su nario mokesčiu. Kas voke
lių nebūtų gavęs, maloniai pra
šomas nario mokestį siusti sky
riaus valdybos iždininkui Jo
nui Bakbatui, -19711 Muskoka 
Avė., Cleveland, Ohio 44119.

Balfo 55 sk. valdyba

Naujosios Anglijos lietuvių diena
Thompson, Conn- — Nors 

baisi gaisro tragedija ištiko 
Marianapolį, bet vasaros tradi
cinė šventė liepos 4 ir Šiluvos 
Marijos rugsėjo pradžioj bus ir 
šiais metais, šiuo metu jau 
griaunamos didžiuojo namo li
kusios sienos ir šalinami griu
vėsiai. Jau veikia ir Atstatymo 
komitetas.

Liepos 4 lietuvių diena Ma- 
rianapolyje šiemet bus jau 35 
kartą. Iš ryto 11 vai. bus iškil
mingos mišios, kurias aukos 
kun. Petras Barauskis, MIC, il
gametis Marianapolio mokyto
jas. šiais metais švenčiąs savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. 
Pamokslą sakys kun. Jurgis Vil- 
čiauskas, šv. Antano lietuvių 
parapijos klebonas Ansonia, 
Conn. Mišių metu giedos šv. 
Juozapo lietuvių parapijos Wa- 

muz- Jurgis Petkaitis Hartfor
de pradėjo organizuoti chorą. 
Iš pradžių pasirodė tik oktetas, 
paskui jis išaugo į vyrų chorą, 
o kiek vėliau, prisidėjus prie 
choro moterimis, susidarė Hart
forde lietuvių mišrus choras, 
kuris ir dabar savo dainomis 
džiugina ne tik hartfordiškius, 
bet ir kitų vietovių lietuvius, 
pas kuriuos choras nuvyksta.

Choras, dėkodamas savo diri
gentui už • triūsą ir pasiaukoji
mą, birželio 6 lietuvių 'klubo 
salėje surengė gražią puotą.

Taip pat Jurgiui Petkaičiui 
ir jo žmonai Irenai Petkaitie- 
eei-Jankauskaitei šiais metais 
šGeina 10 metų jų vedybinio 
gyvenimo. Abi sukaktis sujun- 
>gus, atšvęsta dviguba šventė.

Pobūvyje* dalyvavo choristai 
ir svečiai iš Hartfordo, Man- 
chesterio, New Britaino ir kitų 
vietovių. Buvo atsilankęs ir šv. 
Trejybės lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Matutis ir kun. 
A. Karalis. Pasakyta sveikini- 

terbury choras, vadovauja
mas muziko A. Aleksio.

Popiet 3 vai. įvyks kon
certinė ir meninė programa, ku
rią išpildys taip pat šv. Juoza
po parapijos choras su savo so
listais. Žodi tars Stasys Vaičia- 
tis iš North Providence, R. I. 
vienas iš pirmųjų Mariana
polio alumnu. Šiuo metu jis ei
na atsakingas pareigas pašto 
įstaigoje ir atliekamu laiku 
mokytojauja.

Tėv. Valentinas Atkočius 
MIC, dabartinis Marianapolio 
vienuolyno vyresnysis, nuošir
džiai visus kviečia gausiai da
lyvauti Naujos Anglijos lietu
vių dienoje, liepos 4, šeštadie
nį, Marianapolyje, Thompson, 
Conn. Iki malonaus pasimaty
mo! AVM 

mo kalbų, skaniai pavalgyta, 
Irenai ir Jurgiui įteikta dova
nų ir sugiedota Ilgiausių metų.

Jurgis ir Irena Petkaičiai yra 
dar jauni žmonės. Augina du 
sūnus. Petrą ir Tomą-Viktorą 
Vyresnysis yra 9 metų, mokyk
linio amžiaus, lanko lituanisti
nę mokyklą; antrasis dar tik 
dvejų metų.

J. Petkaitis du kartu yra bai
gęs kolegiją-universitetą: 1954 
Hartfordo muzikos kolegiją ir 
1960 Hartfordo universitete 
muzikos pedagogiką. Muzikos 
mokytojo darbą dirba Colches- 
terio dviejose mokyklose —dės
to vokalinę ir instrumentalinę 
muziką. Yra ten suorganizavęs 
pučiamųjų instrumentų orkest
rą, su kuriuo kartą koncertavo 
Hartforde. Amerikiečių vaikus 
jis moko ir lietuviškų melodijų.

TRYS BROLIUKAI dainuoja: Vy- 
gis, Virgis ir Rimas Narbutai Los 
Angelėje, minint jaunimo ansam
blio 15 metų sukaktį. Nuotr. L. 
Kaniausko.

|iš VISUR I
— Bronius K. Balutis, Lietu

vos ministeris Londone, tose 
savo pareigose yra jau 30 me
tų- Ta proga jį prisiminė Lon
dono anglų spauda.

— Juzė Taraškevičiūtė birže
lio 13 baigė medicinos moks
lus Northwestern universitete 
Chicagoje. Yra gimusi Kaune 
1938. Tėvai gyvena Waterbu- 
ry, Conn. Praktikai atlikti iš
vyksta į San Francisco.

— Bostone šiais metais baigu
siųjų eilėse yra Onos ir Albino 
Nevierų dvynukai — Rūta ir 
Povilas. Rūta baigė Bostono 
valstybinę kolegiją (State Col- 
lege of Boston); studijavo peda- 

‘gogiką (B.S. in Education). Po
vilas baigė Bostono kolegiją 
(Boston College); mokėsi biznio 
administracijos (B.S.). Be to, jis 
gavo jaunesnio leitenanto laips
nį. Graduantų tėveliai surengė 
vaišes Stepono Dariaus posto 
patalpose. Dalyvavo daug sve
čių. Visi sveikino ir linkėjo 
šviesios ateities.

Nevierų dvi vyresnės dukros, 
mokytojos. Albina yra ištekė
jusi už Vinco Aleknos; abu mo
kytojauja Hicksville aukštesnė
je mokykloje, Long Island, N. 
Y. Joana yra ištekėjusi už An
tano J. Šalnos iš Harrisono. N. 
J. Antanas yra baigęs Rutgers 
universitetą, dirba elektroni
kos srityje. Dabar gyveno W. 
Quincy, Mass.

Visa šeima priklauso Lietu
vos vyčiam- Tėvas yra IV laips
nio narys ir ilgametis So. Bos
tono Lietuvių Draugijos sekre
torius. Draugas

Tuo būdu supažindina su lietu
vių muzikine kultūra ir Lietu
va. Savaitgaliais muz. J. Petkai
tis vargoninkauja Kristaus Ka
raliaus bažnyčioje Bloomfield, 
Conn.

Irena Petkaitienė yra gera 
.,dainimnkė, turi gražų balsą, 
dažnai pasirodo lietuvių ren
giamuose pobūviuose.

Hartfordo ir apylinkės lietu
viai linki muz. Jurgiui Petkai- 
čiui ir jo šeimai saulėtos atei
ties.

J. Bernotas

WATERBURY, CONN.
Tragiškųjų birželio Įvykių 

minėjimas Waterbury bus šį 
šeštadienį, birželio 20, Pradeda
mas 6:30 v.v. susikaupimu prie 
lietuviško kryžiaus (prie seno
sios mokyklos). Ten pat bus pa
dėtas vainikas lietuviam kanki
niam pageibti. Vakare 7 vai. 
šv. Juozapo bažnyčioje bus pa
maldos lietuvių tautos intenci
ja. Tuoj po pamaldų minėjimo 
programa prie naujosios mo
kyklos (John, Si.)- Jei oras bū
tų nepalankus, tai minėjimas 
bus mokyklos salėje. Pagrindi
nę kalbą pasakys inž. Juozas 
Miklovas. Visi VVaterburio ir 
apylinkės lietuviai kviečiami da
lyvauti.Waterburio Alto v-ba

NAUJ. ANGLUOS LIETUVIŲ DIENA IR GAISRO SUNAIKINTŲ MARIANAPOLIO PATALPŲ ATSTATYMO FONDO PARĖMIMAS

MARIANAPOLIO didysis namas prie* gaisrą

šeštadienį, liepos 4, 1964
MARIANAPOLIS, THOMPSON, CONN.

PROGRAMA:
11:00 Iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas. Mišias aukos Tėvas Petras Barauskis, 

MIC, Marianapolio ilgametis mokytojas, šiais metais švenčiąs 25 m. kuni
gystės sukaktį. Pamokslą sakys kun. Jurgis Vilčiauskas, šv. Antano para
pijos klebonas, Ansonia, Conn. Mišių metu giedos šv. Juozapo parapijos 
choras iš Waterburio, vadovaujant muz. A. Aleksiui.

3:00 Meninėj programoj dalyvaus šv. Juozapo parapijos choras su solistais, va
dovaujant muz. A. Aleksiui. Žodį tars Stasys Vaičaitis, No. Providence, 
R. L, mokytojas ir Marianapolio alumnas.

Nuoširdžiai kviečia
MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI MARIANAPOLIO didysis namai gaisro metu *.m. kovo 5

/
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RE P (JBLIC
Lupior Store, Ine. •

m UNION AVĖ BROOKLYN II. N. Y.
. Tai. EV 7-2089 

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
DidMta pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, kon
jaku. midų — šventoms bet kitokioms progoms

MARCPIERE

Rte IMk MBCVUJJS. JJ. 
CHapM *8221

THE DMNE WORD
•tty DspL GIRARO,

If you are visiting 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 8-2024

JUOZO k IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQU0RSTORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir itnportuo- 
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

REAL ESTATE

HAMILTONO atoitintokai mokatef£at savo metinė# tvemtėje. Viduryje OME iŠ d. ! k. prsLJ. TsitirasilriS, 
Ateitininkų Federacijos vadas dr. J. Girnius, kun. G. Kijauskas, S-J. Nuotr. A. JuraMIo.

Astcria 2 Family Brick 6 and 6 
Rooms Apartments, Near Station 
and Shopping FTice $34.900.
Come in and tel! us your needs 
Open Sundays. 1 to 5 P-M.

GENOVESE REALTY 
37-20 Astoria Blvd RA 8-1120

MEI TING RESTAURANT 
2 East Jericho Tpke. 

Huntington Station, L.I.
Chinese-American Cuisine 

at its very best - 
Wines & Liųuora — Facilities 

for small private Parties 
Member of Diners’ Club 

For reservations call HA 3-5937

KAITINIMASIS IR NUDEGIMAS SAULĖJE
Jau vėl vasara. Ji trau

kia į saulę ir vandenį pasi
maudyti, pasikaitinti, sustiprin
ti sveikatą. Bet saulė gali ir 
pakenkti, ne tik padėti.

Saulėj ilgai būnant oda i- 
gauna tamsiai rusvą atspalvį. 
Tai priklauso nuo pigmento 
žmogaus odoje. Pigmentui įta
kos turi ne tiek ultravioletiniai, 
tiek ir infraraudoni saulės spin
duliai.

Senovės graikai nudegusi 
saulėje laikė sveiku ir pilnu jė
gų žmogumi. Ir dabar žmonės 
saulės nudegimą laiko sveika
tos žyme. E tikrųjų gi nudegi
mo laipsnis dar nerodo žmo
gaus užsigrūdinimo.

Saulės spinduliai žmones vei
kia nevienodai- Blondinai pap
rastai jautresni saulei negu bru
netai, vyrai jautresni negu mo
terys ir jauni labiau negu su
augę. Nevienodai į saulės švie-

DR. A GRIGAITIS

violetiniai, žmogaus odoje su
kelia eilę sudėtingų vyksmų— 
skaldo sudėtingus baltym ų 
junginius, ergosterną -pakeičia 
į vitaminą D ir k. Regimieji 
saulės spinduliai ir infrarau
doni veikia stipriau negu apsk
ritai šilumos šaltinis.

Saulės spinduliai stiprina 
nervų sistemą, gerina savjiau- 
tą, apetitą, miegą, darbingumą. 
Bet tais spinduliais reikia nau
dotis atsargiai, kad nebūtų odos 
nudegimo, perkaitimo, saulės 
smūgio, nervu sistėmos suerzi
nimo. Spindimais reikia naudo
tis E lėto. Žmonėms, kurie tu
ri jautrią nervų sistemą arba 
yra nusilpusios sveikatos, ge
riau saulėje visai nesideginti. 
Reikia pasitenkinti oro tynėmis 
arbą reikia gauti gydytojo lei-

są reaguoja ir atskiros žmogaus* 
kūno dalys. Be to, saulės spin
duliai stipriau veikia, jei atsis
pindi nuo sniego, vandens, smė
lio. ledo. Turi reikšmės taip pat 
aukštuma ir saulės spindulių 
kritimo kampas.

Saulės spinduliai, ypač ultra-

dimą. Negalima mtogoti kaitini- 
' mosi meta. Pradžioje kaitintis 

10-15 minučių, kasdieną galima 
po tiek pridėti, kol pasieks nuo 
pusantros iki pustrečios -valan
dos. Pradėjus Įdegti, nutrauk
ti kaitinimąsi-

Saulės spindulių sąstatas kei
čiasi. Tai priklauso nuo jos pa-

tūra ir 
veikia lietuvių studentų

kilimo dangaus skliaute. Sau
lei artėjant prie horizonto, 
nyksta ultravioletiniai spindu
liai, lieka raudoni ir infraraudo
ni. Tuo aiškinama raudona sau
lės* spalva jai tekant ir nusilei
džiant. Gėlių kvapas ryškesnis 
anksti rytą ir vėlai vakarą, ka
da ultravioletinių spindulių vei
kimas yra sumažėjęs. Labiau
siai žmogaus organizmą veikia 
ultravioletiniai spinduliai. Kuo 
saulė aukščiau pakyla, tuo dau
giau yra tų spindulių. Vadina
si, vidurdienį smarkiausiai vei
kia žmogų.

Jei kaitinimasis saulėje,su
kelia malonią savijautą, 'gerą 
miegą, apetitą, tai spindulių 
veikimas yra į^ns, teigiamas. 
Neigiamas verkimas sukelią ne
miegą, sumažina apetitą, dar
bingumą, pašiurpsta oda. Besi- 
kaitant patariama daugiau var
toti vitaminų, ypač C.

Nudegimas

Daug kas nori kuo greičau 
ir daugiau nudegti Mano, kad 
bus sveikesni. Tačiau skubus 
kepinknasis nėra naudingas. Jis 
kliudo naudingiem saulės spin
duliam patekti į odą. Be to, ga
lima gauti tokį odos nudegimą 
— pirmo ar antro laipsnio, — 
kad sugadys visas atostogas.

Paprastai nudegimas pasiro
do tik po kelių valandų. Ligo
nis pradžioje jaučia lengvą 
karštį kūne, oda parausta, pra
deda peršėti, judant atsiranda 
skausmai. Oda pasidaro tiek 
jautri, kad negalima paliesti. 
Sunkesniais nudegimo atvejais 
atsiranda pūslės. Jos sprogsta, 
c dėlė išdžiūsta, lupasi ir niežti. 
Kartais į tokias pūsleles papuo
la infekcija.

Lėtas ir saikus kaitinimasis, 
kuris nesukelia odos nudegimų 
ir st presnių reakcijų, yra nau
dingas ir padeda sveikataL

Kai kurios žmones saulės 
sp nduliai veikia neigiamai: pa
tinsta nosis, paraudonuoja, airt 
lūpų atsiranda smulkios pūsle
lės, pasidaro žaizda.

Kaip apsisaugoti?

4 *
>•

?-
. 4

? J
*.

t-

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti gramatūroje ir 
ger'.au.<oįe vietoje — CAPE COD kaip, tik ir yra toji gražiausioji 
vieta, o OSTERVILLE MANOR SAVININKAS • '

JUOZAS KAPOČIUS
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias poilsiui sąlygas. 
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. Užsaky
mui s. uiti:

OSTERVILLE MANOR. Ine.
WEST BAY RO, OSTERVILLE, CAPE €00, MASO.

Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. So. Boston, Mas. ANdresv 
8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p.) ir Dorchester, Mass. 2822759 
f K t kur.uo laiku), o po birželio 23 d. vasarvatė*, u lefonu — 
Ostrrville, Mass. GRrden 8-6991.

Houses
BOUGHT FOR CASH 

Estates
Over 1000 Homes for Sale

No obligation — Open 7 days 
APEX REAL ESTATE 

716 B’way, Brooklvn 
EV 8-3400 -1-2 -3

PORTORNO 
RESTAURANT 

A COCKTAIL LOUNGE
River Road Piermont on Hudson. 
N. Y. Enjoy the very finest in din
ing while overlooking the majestic 
Hudson. Luncheon Dinners Italian 
and Continental Cuisine. For res. 
call 914 9-9889. Your Host —

UMBERTO ORLANDINI
Open Daily Except Monday

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
I . IMPORTUOTOS IR VIETINĖS :

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat | 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir J 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- | 

į tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! j 
i ' i

I SUPERIOR PIECE GOODS CORP. •
200 Orchard St. Td. AL 4-8319 New York 2. N. Y. Į

MOVERS

Day Phone Nigth Phone 
MElrose 5-9196 CYpress 8-8250

EM|L A. LAN^r 
MOVING and STORAGe.

Local and Long Di&ance Movers 
’East or West Lange Movė the Best’ 
731 Melroee Avė., Braut 55. N. Y.

For Better WedcKng and 
Week-End Dąncfng 

TUXEOO BALLROOM 
Offer the Finest 

Call Fred- RE4-7335 
210 E. 86th Street A 3rd Avenue 

New York City

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

{vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

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

TeLHYacint 7-4677

“For the Best Movė” call CL 7-2521 
Bogart-Camin Co. Van Service — 
Moving A^Storage serving all 5 Bo
ras and Long Island. From 1 piece 
to a complete homė. Call us for rates 
and free estimates. Fast. rėliable. 
courteous Service. 1205 Kast 93rd 
Street, Brooklyn. N. Y.

The North Shores Newest and 
Most Different Restaurant 

Featuring: 40 varieties of Pancakes 
& Waffles, Steaks & Chops, Custom 
Salads and Sandwiches, Southern 
Fried Chicken, Nęw Cocktail Bar.

< JIL’S
PANCAČKE HOUSE 

309 Main St 
Huntington Village, N. Y.

•JAU 22 METAM

Įftj Lietuvos Atsiminimu]
* Raino Valanda

SESTADIENIAIS-5. 6...

BAKER1ES

DISPLAY
-----------

Dažai dažyme* »š lauko. Mūras, me
dis. cementas arba “sžticco”. Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų ‘chips’. 
Pirmos rū^es įvairūs dažai stogam 
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis adresu Paint-Peint Products-Go.,. 
Inc^ 99 S. 6th Street, Brooklyn, NY 
Tel. ST 2-4560.

RAY’S 
ITALIAN BAKERVi .

.45 RailfodE Ašfeų VaBey MKream, 
VT — VtiMk Brėad and Rolls 
baked daily on our premises. Deli- 
vėries made to homes and stores, 
seboois and cburches. CO 2-7610

4204 WtUTE ST. HILLSIDE. N. J.
yVAVERLY C-SS25,AREA COOE 201

BEAU SEJOUR

Bethpage, Long Island 
Off Route 107 ■.

Crisp Roast L. I. Duck a Specialty
Open all year — Closed Tues.

Special consideration to religious
graups. WE 1-0091

Rengtadės linksmai šventei ar drau
gijos pobūviui? Užtikrinkite pasise
kamą užsakydami tortus pas JACK 
STROELL’S BAKE SHOP. 3434% 
E. Tremont Avė., Bronx, N. Y., tei. 
TY 2-1433. — Tortų, pyragų ir kitų 
kepsnių specialistai Tenkiname jū
sų. pageidavimus.

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją1.
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP, Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant. LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki 
12% Ir konservatyviai į trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus "mortgage”, namus ir t.L Progai pasitaikius. nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo metu vienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Rickmond Kili N.Y.; HI 1-6799 

— - arba
A. VEDECKA8. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

New Classes forming July 6 
KAY-LAURE’

For A Beauty Career 
o Beginners. Day 

and evening 
classes AbĮL^K

o Refresher course
• Manicuring

course
Free placement . L 

service \
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOCL OF BEAUTY CULTURE 

New Classes start every Monday 
* 8 Duffy Avenue

Hicksville. N. Y. o OVerbrook 1-5313

LONG FRENCH BAKERS Patissier 
Birthday and Wedtring Cakes de- 
signed to your specificatoins. 1042 
Madison Avė. between 79th & 80th 
Sts., N. Y. C. Open -Mon. thru Sat. 
to 6:30
BU 8-7880 BU 8-0798

STORE — SHOP
Į

ALBERT MAIER, INC. 
PO R K STORE,

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
pipduktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy” 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, aųtomobilų. 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 Jamaiea Avė.. Woodhaven 21. N. Y. • Tel. V* 7-4477

GRANE SAVINGS&LoanAssociation
SAM'S TAXJ SERVICE

Radio dšspatched Cabs at your door 
in a Flash — 24 iiour Service. Ca- 
tfillae Limousines :— tpr Weddta>gs. 
Trips. and all occastons. Airport 
transportation. Tel. GI 2-0500. 16 
Riciunond Avė., Port Ridunond, S.I.

DISPLAY

Pradėti deputis nuo 10 iki 
15 minučių ir kasdien ilginti po 
tiek pat. Tai duoda laiko pig
mento ląstelėm pagaminti ap
saugos sluoksnį t (tamsią spal
vą!. Taip pat reikia atkreipti 
dėmesį j asmeninį jautrumą. 
Asmuo, neseniai gydytas sulfo- 
namidais, ypač turi trati atsar
gu*

Apsisaugoti nuo jdėgimn yra 
visokių tepalų ir skysfių gauna
mų vaistinėse. Kai oda stipriai 
parausta, pabrinksta, labai ge
rai veikia “gadoment” tepalas 
Ir tam reikalui skuti kranai: 
kartizono tepalas (niežint), ‘phe- 
nebarbttof’ tabletės. Kai odų B- 
beria pūslės, reikia kreiptis pas 
gydytoją. Sunkas saulės nude
gimas gali parengti dirvų odos 
tabedtoknei artai odos vtftaL

TOURI8TS! 
WORLD'S FAIR GUESTS

Furnislied rooms suitable for fami- 
Bes. Also light house keeping. Reas- 
onable daily rates. Nerv Colonial 
home. 10 minutes to Workrs Fair. 
Reservattons made on receipt of 
depoett Call (212) Flusbing 8-8639 
or write to Albert KW» 151-01 29th 
Avė. FlusMng, N. Y.

President John F. Kennedy - Pieta 
Prints in full color framed, each a 
magnificent reproductfon in glovzing 
colors. ©veral! size 13'xl7" — post 
paid $3J5. Meuseum Print EdHions 
195 Hudam SL N.Y.C. 13, N. Y. We 
invite deaJer enųutaies on ųuantity 
prints framed te unframed' all sižes. 
WO 6-4950.

ARMIENTO STUOIOS
John M. Armiento—Desiguer, Brafts- 
man.' EcclesiasticaL windowe, leaded 
windows, stained glass windows — 
Free Estimates. 104 Raflroed Avė., 
Hackensack, N. J.; 201 HU 9-6181.

E—— DumoLdBBn u •uImuI

PILGRIMA&ES TO CANADA

■ Visit: Siu Amu du Buuupru 
Our Ladyof lh Capu 
SI. Joguph** ©Tututy 
Sscpud Huart Shrinu

EJGHT I July 5th to 12th 
FULL Augusi 23rd to 30th 
DAYS Į September 20th to 27th

For mote detaUs, ivrite or phone: Futhur Thumu* Kumutlu 
194 Easi 76<h S:ru*t, Nuw York 21, N. Y.

IMI

41/2%

B. B. PIETKIEWICZ, Prus.
47 and RockvveU Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1902 metų vasario 1 dienos
Pinigai {dšti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendu už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauja »”“»¥ narna.

VALANDOS: Ptrmd. ir ketvirt 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penfcta(Sen| 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šedtadtenais 
8:«0 ryto — 12:00 dieno*. Trečiadieniais įdaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ta- ALBERTAS RADŽIŪNAS, «▼.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6. N. Y.
ToMtona* STauu 2-5*38



VYTAUTAS BELECKAS

ATSIŲSTA

ONA KAMMZIfflEltt,

SCHALLER&WEBER

1-BGHIAWN LODGE 
BEACH LAKE, 43. PA

Paruošė Bronius KuBdys; Slė
nio Lietuvių Encildopedijos Lei
dykla Bostone. Gausiai fliust- 
roota, 752 pst Kaina nepažy
mėta. . jn;>

CfflN.T.Č-MRR 
lA 4,7710

117 ORCHARD ST-, N. Y. C. Tel. GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
te t Vy^ų ir motetų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Aitijiniri angTOOms ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 
te Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

BRIDGEPORT, CONN-
šeštadienį, birželio 6, šv. Jur

gio parapijos bažnyčioje buvo 
pirma vaikų komunija. Vai
kus prirengė kun. J. Juškevi
čius. Mišių metu vargonais gro
jo muz. A Stanišauskas. žmo
nių buvo daug. Visi ėjo prie 
komunijos. Pamaldos buvo tik
rai gražios.

Nuliūdime paliko vyrg 
Kazimierą, 4 itatis ir 1

Rahway, N. 
J., B. Benckienė, Newark, NJ., 
M. Stankowitz, New York, N. 
Y. — 2.50, N. McCormack, 
Elmhurst, N.Y. —1.50.

kun. J. Kinta, kun. A Gradec- 
kas, tam. D. Pocius, kun. Ix 
Andriekus, OFM, tam. A Pet
raitis, tam. A Pupšys. Siame 
susirinkime bus rankami 8 di
rektoriai 2 metų daubai. Malo
nu pažymėti, kad eilė naujų 
klebonų sutiko įeiti į LKRŠ di- 
rektoriatą. Vaidyba numato su
daryti atskiras komisijas.

Alto skyrius paragino visas 
draugijas siųsti atstovus į Ante- 
rikos lietuvių kongresą Wash- 
ingtone 1984 fakteli* 2frfifr. 
Renkamos ir aukos. I kortesą ^MMabg 15 tatindCių. Pabalgo- m. i 
vyksta mokytojas F. ĖaKnašai- # pnafrodo trys KLM OC-8 dSa 
tis, A Stanišauskas ir dar trys 
atstovai. O.

Kazys Bredūnas, SHJABRI- 
NfiS KAMANOS. Premijuotas 
poezijos rinkinys. Išleido Lietu- 
tvfikos Knygos Klubas &ncago- 
je 1984 m. Viršelis — daA V. 
Petravičiaus- 94 psl. Kama 2 
doL

shing, N-Y. P. Remsh, V. Se- 
mon — Valley Stream, N. Y. 
A Chirba, L Karmazinas, O. 
Karmazinas — Woodhavėn, N. 
Y.: M. ’Baltadonis, A. Kerenai- 
tis, Bronz, N.Y. H. BazumayL 
čius, Yonkers, N.Y-, P Ji. Bal- 
trulionis, Jamaica, N.Y., P. Ber
notas, Bethpage, N.Y., V. Bal
kaitis, Baldwm, N.Y., J. Cep- 
kas, GJen Cove, N.Y., A Oto
ne, Scotia, N-Y. Dr. B. Jankaus
kas, W. Brenhvood, N.Y., M. 
Karaktynas, Elmont, N.Y., S. 
Malinauskas, Greenport, N.Y. 
C. Keikūnas, Long Island, N. 
Y., M. Petraitienė, Port Ches- 
ter, N-Y., C. Šnipas, Freeport, 
N.Y., M. Slavinskas, Cambria 
Heights, N.Y^GX Zurewich, 
Staten Island, N.Y^ A. Zvmys, 
Great Neck, ii.Y? A Dargis, 
Kearny, NJ., S. Everfin, Jer- 
sey City, NJ.' M. Kozotaki, 
Cotonia, NJ., Ig. Matulis, New-

tortas yra taip ištobulintas toks 
nepaprastai cbdebs, kad suktefia 
tikrumo jausmą. Atrodo, lyg 
pats žiūrovas dalyvautų vMks- 
me. ribno rodymas trunka KNYGŲ LENTYNA 1963

Mūsų krautuvėse geriadetes driMb 
KMkJtei s Tf mtauSiut A kumpiai, įvairiausios mėsos, lietariika <hona ir kiti produktai 

Užrikite — įrittfrfnritrf

6 BlMhJLBS KRAUTUVĖS 6 
«m> ūui *•» i janrt_-js e? £« - e tas
tnhnssa— va mm I SEmiMfMi4.39SFaSmbP

Naujas cinerammis 360 laips
nių Spacearium filmas yra ro
domas pasaulinėje parodoje 
KUt Olandijos kekšrinių lėktu
vų pavijime.

FOmo dydis apima 80 pėdų 
pločio ir 70 pėdų aukščio ek
raną. Apie 638 asmenys gaši

1883 MAD1SON STREET 
ERdOKLYN 27; N. Y. 

(RMievrood) 
T«L ĖVergraiMi 24440

New Ymke, 286 psL, Kaina 
6.95 dot • —

KiMgnJOkAS DONBLAK®, 
hteratiuinio resdisdto pradinin-

rooms; all moderii ctmvedences. 
kates SUrtį IhcioaesnMn and 3 
mėaiS <W Mortos « jėteniaes. 
US&Ša LAKS, s 
roodtt. Cbcktaii' k 
reguešt Hany .*

DeligfatfUi Lakefront Hotei A Cot- 
tage Rešbrt Uths. fiteplacė, 
exceL mealš. Pvt. bėacfa, all sporte. 
Cocictail Lflu “ 
ing Spedal
Ftank CūffiMn owner—Lake Cktorgė
20, N. T. TėL Stf tot feta

P*. — 525 W. GJrard Avė.__ PO 5-5S82
IBI E. Caraod Street HU 1-2790 

ibi. — 2V7S SMter Street____Fl MSri

MA6I0LIA MOTEt
320 E. lU<noH&. WHdėrood 
By the Sea, N J. — Free, paridng. 
He&rt of bnm. ftee mušto, modest 
itales, tūta and atesvers, private 
pattos. ChUdrea free Sun. thru Thurs. 
T.V. Air Concfltioned.

Piene 409 -922-2114

A PLAČĖ THATf RATfeŠ TO CON- 
G&NlATĖ. ĖvėįyihinE jnofa. dėsire. 
ĘooŪ the flnesfc. — FriShdijr atmo- 
spere. Ali out-door sporte large bed-

l-S» dalyvį

“IrishvUle ta PalenvlUe” A the home 
of Rip van Vlnkle. Modem bouae- 
keeping tMngalovvs, Motei rooms w/ 
privalė teita. Swtniming, lounge 4 
nstannmt on tlie praknises, 5 nūn. 
wąlk to Cataottc ckurch. Gelt coune 
neartoy. Bustinu ih aeason. GRIF- 
FIM'S IRI8M HOUSE, FalenvtŪe 1, 
N. T. — ORanre 84T7&

Sięėldte į lietuvę ir SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS 

-i gerą atndžą medžiagos paltui, .kostiumui ar suknelri,
^4 » w-e >-v«- — -UlCOZUIKUv TIpIiTnIfl 11fe UISę*MUvlIuUB

955 Nepperhan A,e..._.............. *-«..»
— MO So. Adanuc Ui .d. . AN

to f26 - 4th Street____________ FO 3-8569
’ ' , _ Bl 3-1797

09 Cangris Avė. ----------LO 2-1446
Main Street______ _____ MU 4-4619
rfcet Street_________*.----- GR 2-6387

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
« W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel. CIrele 5-7711

LciMt ciitet — itodėrir R 
Baittoėinifor SU oeeaėftiA 
modąte TFitobt, 1rib4irtinqF
ui iu mm s 8dq imis lets tauta peru

eone, aurf fiaiiteff, tarntt* A dd- 
tng. 1-1%.I Bėdroom Cetteges. 
Free TV and etock radlos. Reaaou- 
able rates. For color brochure vnttė 
Eve (TGrady.

spaustas gdtaspaudėje, 47 pie
šiniai, du žemėlapiai. Keidn 

Aloyzas Baronas, SAULĖS Frederick A Ptaėger teidykia 
GRĮŽIMAS. Novelės. Keido Ni
dos Knygos KiObas Londone, 
Anojoje. 144 psl. Kama 1.50 
doL

Stasys Yla, MODERNI MER
GAITE. Iliustravo N. Vedegytė- 
Palubinskienė. Išleido ir spaus
dino Immaculata Press, Putnam 
Conn. 290 psl-, Kaina 2.50.

Pulk. Lašt. Laonas VaBcūna* 
— DBMS VALDOVAS IR LIE
TUVA, Atspaudas iš šaltinio. 
Beido šaltinis Londone, Ang
lijoje. 16 psL Kaina nepažymė-

ANTANAS VAHnCUf, vėkiijM
•Ut MSI^ AM. W«aibėoa' k it t • TėL vi V-ŠOH 

i taW4 t ŽEBKE6O MAISTO ERAirrijVS
> Tėt 67199 M39»

ciBte gieM ir kitokių reikmoių tinkamų siunti- 
bet kur Jrfthr. Dti puOdunų informacijų ir nemo- 

ų rašykite kr aptank&te; ’ '
& N. Y. —• 39 - 2nd Avenue __ 
11, R.Y. ~ 135 W. 14th Street

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina stunttnj draugams ir giminėms j bet kurių SSSR dali 

Lfcėnsed V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVIMAS NIEKO NEMOKA -------

Pranešame giminėms if 

pažįstamfetns, kad birželio 

17 mirė

N.Y., P. Adomaitis, Astoria, N. 
Y. M. Rusienė, Port Washmj- 
tod, N.Y., Dr. B Cdtal^Bky, Do
ver, NJ., A Botyris, Brook- 
lyh, N.Y., V. Vąičiiiėienė, Broo- 
kiyn, N.Y., Dr. L. Plechavifius, 
Yonkers, N.Y.. J- Vairūs, >to- 
saic, NJ., O. Aušrotas, White 
Plains, N.Y.

Po 4 ddl.: S. Maske, Brook- 
iyn, N-Y., M. Dumbles, Brook- 
lyn, N.Y., P. Šerienė, Brook- 
lyn, N.Y., Po 3 doL: A Cini
kas, J. Juodis, J. Lukošius, U. 
Sartais, S. Šilkas, V. Steponai
tis, V. Umbrazas — Brookljm, 
N-Y. V. Budrėckiraė, P. Kudu- 
lis, L Paukštys, P. Pecenkis — 
EHzabeth, N.Y. Wm. Akelsa, O. 
Lažaunikienė — Great Neck, 
N.Y. M. Kochanski, Harrison, 
NJ.

Po 2 doL: L. Bagdonas, A- 
Bagdonas, A Balkevičius, J. Bo- 
tyrius, A Brzenek, A. Čerpes, 
P. Gagienė, F. Gustas, P. Jase
vičius, J. Jonaitis, R. Ingelevi- 
čius, V. Kiseliauskas, M. Kli
mas, M. Klosis, A Kubilius, A 
Laitis, E. Literitis, SjK. Lukas, 
A M«mritis, A Micfceričžis, 
A R$8Mos, M. Ručinskas, B. 
ButoMStiriiė, K. Sfctabra, A 
Stežanskienė, C. Stelmokas, J. 
V. Užbalis, J P- Vance, M. Via- 
girda, E. Vitkus, J.E. žemaitis, 
E. Fftirfri, fifrtriktyn, N. Y. 
J. Budrys, J. Gtfbinas, Z. Jo
ms — New York, P. Gobužas, 
AMatafonis, A. Petrulis ~ 
Maspeth, j. Briedis, J. Kulia- 
vas, £ RSzto^tas, O. Stagmū-

PAMINETI
MŪSŲ LEETUVA firašto vie

tovių istoriftisii, geografiniai,

gyv. Woodhavene. Pašarvok 
ta Shalinš Punefal Home^ 
84-02 Jamaica Avė. Tel. vt 

7-4499. Laidojama bizMid

Susirbdomas šaukiamas bir
želio 25. Susirinkime dalyvaus 
valdybos pirmininke vysk. V. 
Brizgys, direktoriatas ir kelios 
dešimtys kunigų. Susirmkimas 
tas LKRŠ patalpose (225 S. 4- 
St., Brooklyn, N.Y.). Pradžia 
2:30 vaL popiet. Bus. padaryti 
pranešimai direktorių ir įgalia 
tinių, kurie veikia visoje Ame, 
rikoje, aptarti nauji dalbai, pri- 
imtas 1965 metų biudžetas. Bus 
taų> pat svarstoma Lietuvos re
liginė padėtis, lietuvių maldos 
ir aukų vajus rugsėjo 8.

LKRŠ direktoriatą ir valdy
bą 1962-1964 sudarė vysk. V. 
Brtagys, preL J. Battūnas, prel. 
P. Juras, preL L Kefanetis, kun. 
N. Pakalnis, kun. J. Aiekstū- 
nas, kun. J. čepukaitis, kun. J. 
Gurinskas, kun. B. Gomronskas,

. ~ 370 Union Avenue .
600 8utter Avenue „ 

ML Pleaeant Street-----
į- 271 8hawmut Avenue 
M^.327 West Broadway ___  _
- 332 Fillmore Avenue ________TL 6-2674
S&ž W. CMcago Avenue----------BR 84966
!Žt2 So. Hafotead Street----------WA 5-2737

—■ 904 Uterary Road ----------TO 1-1066
7to Midiigan Avenue--------------- VI 1-5&5
Icli. — 636-38 BrMge SU N.W. GL 8-2256 
L » 11333 Joe, Campmi ----------TO 7-1575
b—400 Franklin Av, Tel. 233 8030,246 0215 
i. ~ 762 SpringfleM Avė.---------  ES 2-4685
bto — 2t- Ftfth Avenue----------- Rl 3-0440



Bconomistaš Juozas AUDĖNAS 
a) padeda tavaatavinm Fondų 
Mrus pirkti, b) nudaro planus

1M Wtnrick BU BHįm, N. Y. » 
HM7; teL TA7-9618, LA4-8484 J

RAMIAUSIOS ATOSTOGOS

telių kioskas vaiks New Jer- 
sey lietuvių gegužinėje birže
lio 21 Royals Gardens parke ir 
Darbininko piknike birželio 28 
lenkų tautiniamjparke Jamaiko
je. Kioske galima bus užsrnio-

Icyti papiginta kaina. Naupem 
skaitytojam pirmais metais tik 

nike bus laimėjimų. Administ
racija įprašo, jei kas turi tokių 
daiktų, tinkamų laimėjimam, | 

niką arba pikniko metu.

Kuo. Vladas Budreckas, kom
pozitorius, išleido “Tris gies
mes į Mariją Lietuvos švento
vėse”. Išleido “Muzikas Žinios”. 
Leidinys skirtas lietuvių šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje. Pir 
moji giesmė —. Šiluvos Mari
jai, antroji — Pažaislio, trečio
ji — Kauno arkikatedros bazi
likoje esančiai skausmingajai 
Dievo Motinai.

Alekso Mrozimko piano stu
dijos mokinių koncertas buvo* 
birželio 14, sekmadienį, tuoj 
po pamaldų, 12:30 Apreiškimo 
parapijos didžioje salėje. Daly
vavo uiokunų tėvai su pažįsta
mas, viso apie 50 žmonių. Pro
gramoje pasirodė 28 mo- 

gę. Pradedantieji buvo: Ligija

BagcR»Šftė, Algis Norvilą, An
tanas Vytuvis, Onutė Matulaity
tė, Gina Simonaitytė, Anodas 
Ivašauskas, Arimas Simonaitis, 
Arvydas Bagdonas, Saulius Sie- 
maška, Birutė Ralytė, Rūta No
reikaitė, Jolanda iva&iuskaitė, 
Dalia Bagdžiūnaitė, Vikįprąs

Pažengusieji: Jonas Bareniū- 
nas, Rita čepulytė, Philip Ska- 
beikis, Ligija Erdūtė, Gražina 

‘Birutė Sodaitytė, Rūta Ruzgai- 
tė, Kazimieras. Snieška.

Programa užsitęsė dvi valan
das. .. Antroje dalyje skambi
no gana sunkius ir sudėtingus 
dalykus. Po koncerto buvo ka
vutė, kurią surengė tėvai. Kon
certas labai gerai pavyko. Tė
vai ir mokiniai A Mrozinskui 
nuoširdžiai dėkojo.

Motery Vienytes tradicinė 
išvyka bus liepos 19 1 v. po
piet Mrs. A. Sinus sode (361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.

East. New York išnuomoja
mas butas iš 6 gražių kamba
rių su visais patogumais ir prie 
gero susisiekimo- • Skambinti 
AP 7-0927.

Išnuomojamas butas iš 5 gra
žių kambarių*su visais patogu
mais. Nuoma mėnesiui 50. dol. 
Butas yra antrame aukšte arti 
Apreiškimo bažnyčios. Kreiptis 
ST 2-9843

dėjo penkių savaičių atostogas.

kūnas bus Šeštadienį, birželio
20, 1 popiet dr. J. Kazicko

L Programoje A. Gražumo pa
skaita apie Lietuvos politiką ir 
politikus praeityje ir dabar, 
naujos draugovės valdybos rin
kimai, pasirengimas vasaros 
veiklai ir maudymasis- Informa
cijos reikalais skambinti: Anta
nas Varnius, Jr., ffi 1-9761.

876 Hėndrix St, Brooklyne, 73 
metų, mirė savo namuose bir
želio 16. Nuliūdime liko vyras 
Jonas, 4 dukros, 2 sūnūs, 18 
vaikaičių ir 8 provaikių, sesuo 
Lietuvoje. Pašarvota J. Garšvos 
laidojimo įstaigoje Brooklyne. 
Laidojama birželio 20, šeštadie
nį, 10 vai- iš Apreiškimo bažr 
nyčios Kalvarijos kapinėse.

Lietuvos atriminintŲ radijo 
valandos išlaikymui rengiami 
du dideli piknikai. Pirmasis 
bus New Yorko lietuviams pn> 
mąpį rugpiūčio 2 d., sekma
dienį, lenkų parke, Jamaica, N. 
¥. Antrasis bus New Jersey 
apylinkės lietuviam rugsėjo 13 
Royal Gardens parke, Rahway, 
N.J. Dkekt. prof. Jokūbas Ste
kas iš anksto nuoširdžiai kvie
čia visus dalyvauti.

ris uoliai darbuojasi su choro 
repeticijomis, besiruošdamas 
tarptautinei parodai ir yra lie
tuvių komiteto pasaulinei paro
dai muzikų komisijos vicepir- 
miiinkas, prisidėjo savo įnašu 
ir atsiuntė Janinos Pakštienės 
vardu 10 dol. auką a-a. prof. 
K. Pakšto paminklui statyti. Pi
nigai persiųsti inž. Jurgiui Mi- 

pirmininkui. 

w

jo Siga Žurnalas birželio mėn.

kaujant Baifiū, iš Brazilijos 
imigravo j Jungtines Amerikos 
Valstybes. Lėktuvu atskrido 
birželio 15 ir sustojo Paterso- 
ne, NJ. pas Mr. Adams. Ame
rikoje jis lankėsi prieš porą 
metų, kai tuo tettaa čia'stadi- 
javo jo sesuo Audra. Jis yra nė-
rimo
no čia studijuoti inžineriją.

Vladas Braziulis iš Clevelan-j 

mas p- Prekerienės, lankėsi 
Darbininko redakcijoje.

Nijolės Ulėntonėc piano mo- I 
kinių koncertas įvyko birželio ’ 
5 jos studijos patalpose (Plaih- į 
view, Long Isdand). Programo 
je pasirodė gausus būrys įvat 
raus amžiaus gerai pasirengu
sių jaunuolių. Visi mokiniai 
skambino iš atminties. Buvo 
matyti, kad kiekvienas stengė
si išgauti gražų toną ir įvai
rius niuansus. Be solo dalykų 
programoje buvo skambinami 
duetai ir pačių mokinių sukur
ti keli gan modemiški kūrinė
liai. Iš visos programos savo 
technika ir dalykų išpildymu iš
siskyrė Kristina Garunkštytė. 
Ji puikiai išpildė sudėtingus 
Mozarto “Fantasia” in D minor 
ir Chopino “Grande Valse , Bril
iante”. Koncerte taip pat gra
žiai pasirodė Eugenija Garunkš- 
tytė ir Rasa Milukaitė. Kadan
gi daug svečių ir mokinių buvo 
amerikiečiai, N. Ulenienė prieš 

kuriuos mokinius ir pa audrino 
kaip buvo mokinių sukonųto- 
nuoti keli dalykėliai. Tėvai ir 
svečiai koncertu buvo labai pa- 

tąją apdovanojo gėlėmis. (K.)

KUN. L. JACKUS aukųjo miiia* Vatikano paviljono, koplyčioje birželio 13. 
Nųotr. V. Maželio

LIETUVIAI VATIKANO PAVILJONO 
KOPLYČIOJE

liaus VI sveikinimą ir vysk. 
Ed. Swanstromo pamokslą, pri
dėdamas žodį ir nuo savęs. Vys-

New Yorke 1964 birželio 13 
ryte lietuviai iš New Yorko ir 
apylinkės perpildė Vatikano pa
viljono koplyčią, kurioje kun. 

‘Lionginas Jankis savo sidatri- 
nio kunigystės jubiliejaus pro
ga aukojo mišias, dalyvaujant 
prel. Jonui Barkūnui ir prel. L. 
Tulabai ir keletai kunigų. Prel. 
J. Balkūnas per^aitė pop- Pau-

Įėjo pate' afrJ&žL' Hffenį’nfcžU 
buvo visų giedama Pulkim ant 
kelių ir kitos giesmės. Protar
piais buvo skaitomos maldos iš 

visi sugiedojo Marija, Marija ir 
Lietuvos himną Mišioms vargo
nais grojo maz. M. Liuberskis.

Po pamaldų aplankytas lietu
viškas kryžius ir padėta gėlių 
puokštė. Padėjo tautiniais rū
bais pasl^mošusi Vida Lušytė-

Graikijos paviljone buvo 
rezervuota visa valgykla pie
tum. Pietų metu Lietuvos kon
sulas Vytautas Stašinskas visų 
dalyvių vardu pasveikino jubi- 
liantą kun. Longiną Jankų ir 
palinkėjo ilgo ir laimingo gy
venimo. Kun. dr. Br. Liubinas, 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius, kui .s dabartiniu metu lan
ko JAV lietuvių kolonijas. Šia 
proga dėkojo' Baffo reikalų ve
dėjui kun. L. Jankui ir visiem 
Amerikos lietuviam už talką ir 
aukas gimnazijai.

Po pietų, kas norėjo, turėjo 
progos lankyti parodą.

Geriausiai paHsčsit per atostogas garsiame Cape Cod - Osterrille 
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

sius biržėbo trėmimus. Susirin
kimo metu kabės kun. B- Liu- 

v kinas ir Batfo reikalų vedėjas 
kuo. L. Jankus.

Lietuvos ryžty Bostono kuo
pa kovo 1 šv. Petro parapijos 
salėje po bažnyčia suruošė šv. 
Kazkmero mmėjimą ir pusry
čius. Už pusryčius likusį pelną 
84 dol. birželio 14 d. perdavė 
šv. Petro parapijai.

Petras ir Elzbieta Pleslcevi- 
6*i, šv. Petro parapinės mokyk
los sargai, birželio 1'3 savaitės 
atostogoms išvyko pas savo sū
nų į Kanadą. Spaudoje pasiro
dė klaidinančių žinių, kad Pet
rui PleSkevičiui parapija mokan
ti į savaitę po 10 dol. šv. Pet- 

, ro parapija visą laiką Elzbietai 
! - Pleskevičienei mokėjo po 50 

doL į savaitę, o Petrui Pieske- 
vičiui po 10 deri. Elzbietai Ples
kevičienei susirgus širdies liga 
ir nebegalint dirbti, mokėjimo 

{ nenutraukė, Pleskevičių šeimai
i mokėjo ir tebemoka, po 60 dol.

| savaitę.
Užbaigė mokslą

Birželio 10 d. 7 vai. vak. mi- 
šiomis šv. Petro parapijos baž
nyčioje parapinę mokyklą bai
gė 41 mokinys. Po pamaldų 
parapijos salėje įvyko iškilmin
gas baigimo aktas. Stepono Da
riaus posto legionieriai du ge
riausiai užbaigusius mokinius 
—- Jean Wismewski ir Antaną 
Vaičių pagerbė, jų vardus 
^kaldindami kį padovanotą mo
kyklai gaifcės lentą. Susana

Kasperio atminimui įteikė 100 
dol. stipendiją.

šv. Pairo parapinės mokyk
los mokytojos, seselės ir moki
nių tėvai birželio 6 parapijos 
aikštėje prie E. 7-tos gatvės su
ruošė . vadinamą ‘Lawn Party’, 
korio pelną paskyrė parapinės 
mokyklos prie I gatvės vidaus 
dažymui. Parengimas buvo sėk
mingas. Mokyklos remontui li
ko 1,200 doL

šv. Pairo'parapi jos choro vie
nos dienos išvyka bus birželio 
28. Choras vyks į Mašidlauskie- 
nės vilą Cape Cod.

SKALBIMO MAŠINŲ 
(Wa*hing Machines) 

ir 
•ALDYTUVŲ 
(Refrigerator) 

mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

87-83 97H» Street 
Woodhaven, N. Y. 
Skambinti vakarais 

VI 7-3195

Coxsackie, N. Y.
Kas nori tikrai pailsėti, ramiai 
praleisti savo atostogas ar su
stoti savaitgaliam '■— prašoma 
atvykti j JUOZO MOCIONO 
ūkj. Pragyvenimas ir maistas 
savaitei tik 35 dol. asmeniui. 
Maisto produktai iš savo ūkio. 
Smagiai pasimaudyti galima 
didelėje Hudsono upėje. Rašy
ti adresu: Joe Moczyunas, Box 
2, North SU Coxsakie, N. Y.

Telef. (518) 731-8869

VILIAM J.DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

Tol. HIdtory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STffHBi AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matfhew P. Badas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTJTONAS 

Licensed Manager 
A Notary Public

MO Grand 8L, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
CTABORTUS

231 BEDFORD AVĖ. t
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie rorv*t Paraw»y siauoni 
WOOC>HAVEN. N. V

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrghtla 7-4499

THEODORE VOUKNIN,
INC.

E. JO8EPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHE8TNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

TeL BA 9-1181

Darbininko
87 East

JAMAICA POUSH NATIONAL HOME
108-11 Sutfriiin Blvd., Jamaica, N. Y.

Cod Mass. 02655 
428-8425

n—-tų ir k. dekoratyvinių

CARROL
FUNERAL HOME

metinis
PIKNIKAS PROGRAMOJE:

• Jaunų talentų pasirodymas (vad. J. Gerdvilienė)

St. Boston Mass. 02124 VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.

Pradžia 1 - Šokiai 5 ▼. popiet

Groja ROMO BUTRIMO orkestras DARBUmVEO LKDUM


