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Vysk. P. Maželis mirė, pareigose liko vienas vyskupas
Telšiy vyskupas Petras Maže

lis gegužės 21 Telšiuose mirė 
po sunkios ir ilgos vėžio ligos— 
vyskupiją valdęs 16 metų, vys
kupu išbuvęs 11 metų, kunigu 
43 metus, išgyvenęs 72 metus-

Gimė 1894 rugsėjo 21 Ma
žeikiškio vienkiemy Rokiškio 
ap., Kauno kunigų seminariją 
baigė ir įšventintas į kunigus 
1923, teologijos-filosofijos fa
kultete baigė filosofiją 1928, 
profesoriavo Telšiuose kunigų 
seminarijoje, buvo katedros vi
karas, kalėjimo kapelionas, ku
rį laiką redagavo Žemaičių prie- 
telių, nuo 1941 kąpitulos ka
nauninkas. Buvo žnionėse popu
liarus kaip neturtingųjų globė
jas, kalinių rūpintojas. Antros 
bolševikų okupacijos metu, 
1946 išvežus Telšių vyskupus, 
nuo 1947 išrinktas vyskupijos 
kancleriu, nuo 1950 vyskupijos 
valdytoju, 1955 gegužės 22 pa
skirtas vyskupu ir rugsėjo 11 
pakonsekruotas Panevėžyje vys
kupo K. Paltaroko.

vyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos valdytojas.

Su P. Maželiu tais pačiais 
1955 metais vysk. K. Paltaroko 
konsekruotas vyskupas Julijo
nas Steponavičius po vyskupo 
K Paltaroko 1958 mirties Pa
nevėžio vyskupiją ir Vilniaus 
arkivyskupiją tevaldė iki 1961. 
Tais metais jis buvo suimtas ir 
ištremtas į Žagarę, kai atsisakė 
šventinti į kunigus tuos klieri
kus, kurie buvo išaiškinti kaip 
saugumo agentai.

Buvo 1957 pabaigoje pakcn- 
sekruotas dar vyskupas V. Slat- 
kevičius, kuris turėjo būti Kai
šiadorių vyskupo T. Matulionio 
padėjėjas; jam neleido ne tik 
pareigė eiti, bet nei Kaišiadorių 
vyskupijoje gyventi. Vyskupų 
Steponavičiaus ir Slatkevičiaus 
neišleido nė į Vatikano susirin
kimą. Neaišku, ar dėl ligos ar 
iš solidarumo su neleidžiamais 
vyskupais nevyko tada ir vys
kupas P. Maželis. Teišvyko į Va
tikano susirinkimą tik valdyto
jai nevyskupai.

žintas 1956, bet neleistas pa
reigų eiti nei savo vyskupijoje 
gyventi, mirė 1963.

Dabartinis vienintelis vysku
pas pareigose J- Labukas-Matu- 
laitis buvo įšventintas Romoje 
1-965 gruodžio 5, kada jis atvy
ko į Vatikano susirinkimą kaip 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos valdytojas, iš
rinktas 1965 gegužės mėn., ka
da ligtolinis valdytojas kan. J.

Stankevičius buvo valdžios iš 
tų pareigų nušalintas ir dau
giau Romon neišleistas.

•
Lietuvoje šiuo mėtų trūksta 

ne tik vyskupų, bet ir kunigų. 
Vienintelėje kunigų seminari
joje Kaune teleista laikyti 25 
klierikus. Iš jų pereitais metais 
buvo įšventinti j kunigus 5, o 
mirė tais metais kunigų apie 
30.

Su vyskupo P. Maželio mirti
mi vyskupų pareigose Lietuvo
je pasiliko tik vienas vyskupas 
Msgr. J. Labukas, Kauno arki-

DĖL PREKYBOS SU KOMU
NISTAIS

Valst- sekr. Rusk gegužės 27 
kritikavo Kongresą, kad nesi
ima tvirtinti konsulatų sutar
ties su Sovietais; kad nesiima 
išleisti įstatymo prekybai su 
komunistiniais režimais paleng
vinti. Šen. Dirksenas pareiškė 
nemanąs, kad tas įstatymas šie
met būtų svarstomas.
RUMUNIJOS ŽINGSNIAI AT
GAL

Maskvoje gegužės 27 susirin
ko Varšuvos pakto valstybių ka
riniai atstovai pasitarimų prieš 
komunistinių viršūnių konferen
ciją. Dalyvavo ir Rumunijos at
stovas. Rumunija stengiasi su
švelninti įspūdi, kurį padarė Ru
munijos partijos sekr. Ceauses- 
cu gegužės 7 kalba. Vyriausybė 
paneigė, kad Rumunija reika
lavusi atitraukti Sovietų kariuo
menę iš satelitinių kraštų.
SOVIETUOSE APIE ČIA

Sovietuose daug rašoma apie 
Amerikos žvalgybos (ČIA) veik
lą komunistiniuose kraštuose. į- 
spėjama saugotis šnipų. Neaiš
ku, ar šnipų baimę panaujino 
N.Y. Times per eilę nr. skel
biamos ČIA šnipinėjimo istori
jos ar dabar iš vak. Vokietijos 
grįžęs į Sovietus ukrainietis Ste
pan Džugalo, kuris pasakojęs, 
kaip ČIA verbuoja tautinių gru
pių asmenis žvalgybai Sovietuo
se tarp tautybių. Šį pavasarį 
Kieve buvo suimtas ukrainietis 
rašytojas Ivan Svetličny, kuris 
pristatinėjęs į užsienį antisovie- 
tinius rašinius.

— Konge gegužės 30 suimti 
buvę min. pirmininkai Kimba 
ir Adoula, kurie drauge su bu
vusiais dviem ministeriais ren
gėsi nuversti gen. Mobutu Mo- 
butu valdo nuo lapkričio 25. pa
šalinęs prezidentą Kasavubu ir 
parlamentą.

— Konge suimtieji sąmoksli
ninkai prieš Mobutu gegužės 31 
nuteisti mirti. Būsią pakarti. 
Kada — nepaskelbta.

— Domininkonų laikinis pre-

Nepriklausomcs Lietuvos 
laikų vyskupų po karo Lietu
voje tebuvo išsilaikęs tik vienas 
vyskupas K. Paltarokas pareigo
se iki savo mirties 1958. Kiti 
buvo išvežti — Telšių vysku
pas V. Borisevičius suimtas 
1946 pradžioje ir nuteistas mir
ti 1949 Vilniaus kalėjime; suim
tas 1946 gruodyje jo padėjėjas 
vysk. Pr. Ramanauskas ir iš
vežtas; grąžintas po dešimties 
metų, bet neleistas pareigų eiti 
ir mirė 1959. Vilniaus arkivys
kupas M. Reinys, kai jis per pa
mokslą paneigė jo vardu pa
skelbtą atsišaukimą dėl partiza
nų. buvo suimtas 1947 ir numa
rintas Vladimiro kalėjime 1953. 
Suimtas ir išvežtas Kaišiado
rių vyskupas T. Matulionis, grą-

Vyskupas Petras Maželis

“Mano gyvenimo saulutė lei- 
džiasi ir gal neužilgo reikės ke
liauti j Namus. Prieš iškeliau
siant, norėčiau Tamstos kūrinį 
savo rankomis įteikti lietuviu 
visuomenei“ (Prel. Pr. Juras 
naujoje jo išleistoje A. Macei
nos knygoje “Dievo Avinėlis”).

Tai būdingi žodžiai to, kuriam 
sueina 75 metai amžiaus.

Švęsdamas 60 metų sukaktį, 
Lawrence lietuvių parapijos 
klebonas popiežiaus Pijaus XII 
buvo pakeltas Į prelatus. Šie
met, prelatui Pr. M. Jurui šven
čiant 75 metų sukaktį, Paulius 
VI jį pagerbė apaštališkojo pro- 
tonotarijaus titulu. Šia garbe 
ir džiaugsmu su prelatu dali
jasi ne vien jo artimieji ir pa
rapijiečiai, bet ir visuomenės 
dalis. Juk prelatas Pranciškus

Prel. P. Juro diena
paskelbta Lawrence, Mass.

10 CENTŲ

zidentas Godoy gegužės 31 pa-
reiškė reikalausiąs, kad tarpa-

Juras visoje Amerikoje ir ne
priklausomoj Lietuvoj pagarsė
jęs kaip lietuviškų knygų lei
dėjas ir skleidėjas, daugelio 
lietuviškų įstaigų rėmėjas, lie
tuviškų organizacijų veikėjas.

DU PASAULIAI TARP KRIKŠČIONIŲ
Laisvi krikščionys, kuriem apaštalauja komunistai, ir 
krikščionys kaliniai, kurie apaštalauja AORlUoistam

AMERIKA prieš
Vakarų ir komunistinio blo

ko politika tebeina ta pačia 
kryptimi, kaip iki šiol. Tačiau 
pastebimi pasirengimai posū
kiam.

Amerikai svarstomas posū
kis politikoje dėl kom. Kinijos. 
Jis turėtų vesti į suartėjimą 
su kom. Kinija — pripažini
mą ar tam tikrom sąlygom pri
ėmimą i Jungt. Tautas. Tuo 
pat metu vyriausybė rengia su-

Pavergtos Europos Seimo pirm. V. Sidzikauskas (dešinėje) su 
Europos Tarybos patariamojo seimo pirm. Jeofrey de FTei
tas ir taryboj neatstovaujamų tautų komisijos pirm. M-me 
von Lowzow, kairėj Pavergtos Europos seimo vicep. S. Kor- 
bonSkis. (ir. 2 pusi, aprašymą).

naująjSvSttką?
artėjimą ir su Sovietų Sąjunga 
bei kitais komunistiniais pre
kybos plėtimais. Jos politiką 
stabdo Kongresas.

Amerikai artimiausias uždavi
nys Europoje yra Nato likimas. 
De Gauile idėja randa pritari
mo tarp kai kurių Nato narių: 
Sovietų pavojaus Europos vaka
ram nebesą, tad nustoja aktua
lumo ir Nato kaip karinė są
junga. Valst. sekr. Rusk išvyko 
su priešinga mintim: dėl to ir 
nebegresia Sovietų agresija, 
kad Nato yra stiprus; toki jį 
reikia ir ateity išlaikyti. Dėl Na
to likimo bus deramasi ateinan
čią savaitę Belgijoje Nato kon
ferencijoje.

Sovietiniame bloke Rumuni
jos rolė panaši kaip Nato liki
me de Gauile Rumunijos par
tijos šefas pasisakė prieš Var
šuvos bloko karinę centralizaci
ją, nes nebesą Amerikos agre
sijos pavojaus. Sovietų partijos 
šefas Brežnevas čekcslovakų 
partijos konferencijoje atrėmė 
rumuno argumentą: esą tebe
grosią vak Vokietijos agresija 
ir dėl to Varšuvos pakto kari
nė centralizacija reikalinga, šis 
klausimas iškils Varšuvos pak
to viršūnių konferencijoje, grei
čiausia Rumunijoje. Tai bus pa
ralelė Nato konferencijai Brius- 
sely.

VIETNAME-vėl
Thich Tri Quang budistai mė

gino opoziciją rodyti H u e 
mieste drauge su vietine ka
riuomene Gegužės 26 opozici
ja nukrypo labiausiai prieš a- 
merikiečius, kam jie neparėmė 
budistų riaušių prieš Ky vyriau
sybę. Sudegino amerikiečių skai
tyklą su 6,500 knygų. Prieš a- 
merikiečius demonstracijos ei-
na ir kitur. Tačiau jau gegužės
27 Hue miesto karinio dalinio

derybos viduje
Ky. Opozicija palūžo ir šiame 
mieste. Ky griežta ranka ir A- 
merikos nesikišimas laimėjo vy
riausybės naudai.

Amerika betgi savo “nesiki
šimo“ atsisakė: ėmė raginti į 
derybas ir tarpininkauti. Dery
bos prasidėjo ir tarp Ky vyriau
sybės bei “Jungtinės bažny
čios“ budistų, kurie atstovauja 1
milijonui gyventojų. Budistai te-
bereikalauja, kad Ky pasitrauk-

— Lenkijoje komunistai pa- 
sijuntė visas kitas religijas, iš
skyrus katalikų. Privertė “Len
kijos ekumeninę tarybą” pa
smerkti Amerikos politiką Viet
name. Katalikai ten nedalyva
vo.

sustiprino jų demonstracijas 
bei savižudybes kaip politinio 
spaudimo priemonę.

Karinė veikla — tos pačios 
krypties. “Atrodo, padėtis ska
tina prezidentą Johnsoną siek
ti karinės pergalės ... Tačiau
šiuo metu nėra jokių ženklų,
kurie rodytų vyriausybės politi-
1---- _*-----

Tarp krikščionių, yrą du pa
sauliai, kurie skirtingai žiūri į 
komunizmą. Tai labai išryškėjo 
iš Richard Wurmbrand liudymo 
senato vidaus saugumo komisi
joje. Wurmbrand yra liuteronų 
dvasininkas. Jis buvo pasiųstas 
į Jugoslaviją kaip “Pasaulio baž
nyčių tarybos” atstovas. Ten 
buvo suimtas ir išbuvo kalėji
muose 14 metų. Paleistas 1965 
parvyko ir atkeliavo į Ameri
ką.

•
Amerikoje krikščioniško pa

saulio vienas yra mi
nėtoji “Pasaulio bažnyčių tary
ba“. Wurmbrand buvo^ nuste
bintas jos elgesiu ir skelbia - 
mom pažiūrom, kaip informuo
ja The Tablet. Nustebintas sa
vo tikėjimo brolių simpatijom 
komunizmui, dvasininkų de
monstracijom ir kalbom apie 
pasitraukimą iš Vietnamo, apie 
kom. Kinijos taikingus sieki
mus, apie reikalą ieškoti koeg
zistencijos su komunizmu, apie 
galimą komunizmo švelninimą 
ir net panaikinimą, plečiant su 
juo prekybinius santykius.

Keista rodės visa tai jam, ku
ris ant savo nugarbs tebenešio
ja komunistinių tortūrų ženk
lus. Keista, kada palygino šių 
savo tikėjimo brolių kalbas apie 
komunizmą ir komunistų kal
bas apie amerikiečius. Iliustra
cijai priminė Bukarešto kalėji
mo pareigūno pasakymus kali
niam: “Jūs esat kvailiai! Jūs ti
kitės, kad amerikiečiai ateis vie
ną dieną ir jus išvaduos Jie 
atvyksta pas mus biznio dary
ti. Jei jūs prašysite amerikie - 
čius pagalbos, jus ignoruos. Jei
gu jūs imsite juos įžeidinėti, o 
tada išgirs pagalbos prašymą”. 
Komunistai taip ir daro: kolio- 
ja amerikiečius net ir tada, kai 
gauna iš jų paramą.

Sis amerikinis pasaulis bijo 
koliojamas, bijo nepalankios 
opinijos ir ją užpilti skuba šio
kios ar tokios rūšies mamona,

Kitas krikščioniškas pasaulis 
yra ten, komunistų kalėjimuo-
še. To paties liudininko pa
reiškimuose laikraštis Aurora 
(Illinois) Beacon News gegužės 
11 vedamajame atkreipė dėme
sį į žodžius, iš kurių matyti kan
kinių, to antrojo pasaulio, san
tykiai su kankintojais ateistais. 
Wurmbrand pasakojo apie tero
ro priemones kalėjime, kuni
gam, rabinam, pastoriam ir ki
tiem dvasininkam. “Jei kai ku
rie iš mūsų visa tai pakelėm, 
tai dėl to, kad su mumis buvo 
Dievas. Mes dirbom Viešpaties 
darbą net ir kalėjime”. Minėjo 
apie vieną, kuris muždavo kali
nius gumine lazda, o jie kalbė
ję jam apie Jėzų. Sykį jis pra
bilęs: “Aš negaliu jūsų, krikš
čionių, suprasti. Mes jus kan
kinam. mes jus badu marinam, 
mes tyčiojamės iš jūsų įsiti
kinimų, o jūs netgi nesiimate 
rodyti mums neapykantos”. 
Wurmbrand tęsia toliau: 
“Mes kalbėjom jam apie Jėzų, 
iki tas žmogus vieną dieną 
padėjo savo lazdą ir tapo vienu 
iš mūsiškių”. Daugelis slapto
sios policijos agentų ir užkietė
ję kriminalistai, kurie buvo pa
daryti kalėjimo prižiūrėtojais, 
atsivertė.

Betgi didžiausias laimėjimas 
buvo Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Jis pasiuntė daugel tūkstan
čių mirti už tai, kad jie gyve
no su Kristum. Bet tas pats Ru
munijos partijos šefas, valdęs 
Rumuniją 15 metų, pajutęs ar
tėjančią mirtį pasikvietė kuni
gą Jie ilgai kalbėjosi ir drau
ge meldėsi, iki raudonųjų bo
sas priėmė paskutinį sakramen
tą. Mirė kaip krikščionis. Tai 
buvo didžiausia pergalė ... Jos 
nebūtų buvę,' mano Wurm- 
brand, jei ne raudonojo boso 
motina, maldinga krikščionė, 
kuriai didžiausias skausmas bu
vo jos sūnaus ateizmas. Bet ji 
kalbėjo sūnui, smerkė jo neti
kėjimą, neleido jo dukterų ko
munistiškai indoktrinuoti.

kurią laiko visrakčiu visom pro-
blemom atrakinti. Wurmbrand
1akioiici<>i iclraiidintac kad tuo

Tai vaizdas, pastebi laikraš-
tis Ivv iš kankiniu istorijos se-

Gimė jis Lietuvoje — Bridų 
kaime, Šiaulių parapijoje — 
1891 birželio 16. Pradinį ir vi
durinį mokslą išėjo taip pat Lie
tuvoje. Ameriką pasiekė 1912. 
Kai po dvejų metų prasidėjo 
pirmasis pasaulinis karas, Pran
ciškus jau mokėsi šv. Karolio 
kolegijoje, Catonsville, Md. Vė
liau teko mokytis šv- Vincento 
Pauliečio universitete Chicagoj, 
Kenrick seminarijoje St. Louis, 
Mo. ir šv. Jono seminarijoje 
Brightone, Mass. Kuni$u>$«ę,n- 
tintas 1922 birželio 18 bostono
šv.-Kryžiaus katedroje

PrTmicijantas paskiriamas vi-
karu į šv. Pranciškaus-lietuvių 
parapiją Lawrence, Mass".' Po 
penkerių metų paskiriamas kle
bonu į gretimą Lowell, Mass., 
parapiją, kurioje išbuvo tik dve
jus metus ir vėl grįžo į Law- 
rence, Mass. šį kartą jau kaip 
klebonas. Tokiu būdu Lawren- 
ce, Mass., šv. Pranciškaus para
pijai, kurioje prelatas ir dabar 
tebeklebonauja, teko beveik vi
si jo kunigiško gyvenimo me
tai. Ta pati parapija matė jį 
nuo vikaro iki apaštališko pro- 
tonotarijaus, religiniame ir tau
tiniame parapijos gyvenime.

Savo veikloje prel. P. Juras 
nesiribojo vien parapija. Kaip 
tik jo plačiašakės veiklos dėka 
pragarsėjo ir ne taip jau stam
bi Lavvrence lietuviška bend
ruomenė- Dar Lietuvoje būda
mas įsijungė į šv. Juozapo ir 
Varpo draugijų, blaivininkų ir 
ateitininkų veiklą. Amerikoje 
buvo blaivininkų sąjungos sek
retorius ir administravo jos lai
kraštį Tautos rytą. Daug veikė 
vyčiuose, 1921-22 buvo centro 
valdybos pirmininkas. N uo 
1922 įsijungė į ALRK Darbi
ninkų sąjungą (LDS), 1935-45 
buvo centro valdybos vicepirm. 
ir Darbininko generalinis vedė
jas, 1945-1952 centro valdybos 
pirm. Pakartotinai buvo per
renkamas Kunigų Vienybės sek
retorium ir pirmininku. Lietu
vių Katalikų Susivienijimo cen
tro komiteto narys ir dvasios

(nukelta į 4 pslj

Ten — tikėjimo išpažintojai, 
kankiniai, kurie gyvena su Die
vu, kuriem Dievas yra gyvas, 
guodžias, stiprinąs.

Čia šiame krikščionių pasau
ly — išpažintojai mamonos ga
lybės; Dievo žodis jiem nieko 
nebesako. O kai kurie prisi
dengę dvasininko drabužiu, teo
logų autoritetu ir lūpom skel
bia. kad Dievas esąs miręs. To
kiem suartėjimas su komuniz-
mu jau nebaisus, nes pusę ke-
lio jie yra padarę — savo šir-
dv jie yra jau komunistinio ate-



tų sukakties proga, “Minskas1 
ruošia visasąjunginę mokslinin
kų konferenciją” ...

Todėl autorius siūlo, kad “Vil
nius gi galėtų šia proga išleisti 
naujai paruoštą jo (Antrojo Sta
tuto) autentišką tekstą, kurio

lestas bendrins 
į| įstatymais”; 
ttyaas išryškina 
ęprų (Kotrinos
įMikalojaus I) 

!$|ino) skubėja

MjtiV ■• ' ■■S . . i> , ■ puirį ka« Madiidp radijo 

SffOpGF kai- valandėlės kiausūriaš-‘dar 
Į)ftl|jĖ «š*feA Md 88?*^ galutinai palaidotas; kad Vokie- 
ąąntykius W ~ **•" tijos Deutsche• Welle siųstuvas
ŽimąUbus aMM I tataij* ta* galėtų 'svarstyti reikalą duoti;

dnnį^nėn jure M&ti, programas lietuvių, latvių, es- StriiĮiijįf jgįrtoį i

skatintas, Maskvai prireikus pa- W ūbasis kelias yra priekin- tų kalba — tuo reikalu techniš- Lietuvos ItĮ.
sirodyti prieš pasauli kad vadi- 8** — per laisvę į gerus san- kai aiškintis perduota Eltos d- politinės 
namieji ‘‘satelitai” nesą taip .-••tykius.'' v - jos pirmininkui dr. kun-J. Avi- ninM>, tąį^^2^^

gpėp gįdritym, Carai savus į- 
Satymus Lietuvai primetė tik 

pa lypinlrii frgmhtieHo nuo 
niėiįW» ® W metais jau po 

mėnaito įsakas, i iš 
Kvamliąn* .. nrimętė Lietuvai

- pjdą<iwiti ^ktijentame. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

A9CTANA8 VAltKU8, ved4U» .

daktorius Harry Schwarz? Vli-

palyginti, naujais laikais. Lietu- biau plistų, siūlo įvesti tradici
ją rengti vietose knygos prista-

HWSL H.Y-C. Trt.GR 7-1130
DIDMENŲ IR MA2MENŲ PREKYBA 

•4 DID8JS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

taip seniai pasigendama moksli
nėje literatūroje”. Straipsnyje 
yra nurodyta, kad Anirojp (su
kaktuvinio) statuto yra žinomi 
tik 24 rankraštiniai egzemplio
riai: 5 rusų kalba, 18 — lenkų 
kalba, vienas — lotynų kalba., 
šis lotyniškasis egzempliorius 
saugomas Vroclavo (buv. Bres- 
lau) bibliotekoj, Lenkijoj. Prie

Krautuvės atviro* kasdien ir sekmadieniais, 
ttbkyru* tettadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

& JĘteck«|Mt0Da krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainižkal
V»HWi BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i 
vĮM*. tat* DVD traukiniu D-6 Avenue iki Deiancey St.

A*' į j šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!_ . _ Dirvoj* gegužės 18 Algirdas
voj kvislinginėse viršūnėse te- Budreckis .siūlo, kad suvažia-

Siuskite į, Lietuvą ir SSSIU 
? DOVANŲ SIUNTINIUS

g - FĘįfrtijgė Pačill lieta- 
. vių tyrinėtas palygin

ai ti matai, autorius nurodo, kad 
šiuo metų toj srity gana Veik- 
lūs gudai: 1960 metas Minske

- ■ ; esauti ilk irtu Pirmojo statuto 
mokslinė kritinė laida ^(Trečio
jo statuto tokia lak^a puvo iš
leista Kaune, lOTtapįfr1 **)( p-dą-

daugiau negu abejotina. Kurnu- j^y LB tarybos pirm. Vytautas Volertas. bendruomenė pažadėjo visokeriopą p*Tmą rezoftucijŲ komitetui, 
nijoj vis dėlto gi nėra nei ru- ’ Nuotr. J. Gaižučio
sų kariuomenės, nei tiesioginės 
rusų administracijos. Be to,

namieji “satelitai” nesą taip tykius, 
griežtai laikomi “ant pava- 
džio”. Bet tai nepatikima, tu- 
rint galvoj užuominą apie Be- 
sarabiją. Kiti spėja, kad Ru- ' 
munijos komunistai gal tuo 
bando įsiteikti savo visuomenei, 3|!| 
pasirodyti, kad jie norį kovoti ' ^B||l 
už rumunų daugumai rūpimus B. - 
reikalus ir tuo pirkti visuome- jjlį| 
nes paramą visai kitai savo po- B 
ŪtikaL Bet gali būti ir taip, kad, B 
palyginti, jaunas komunistų va- .B. 
das gal turi “bonapartįškų” po-. . B 
linkių ir siekia sukurti aureolę B 

, v^n apie sav.o gaivą • -. Kaip B 
bebūtų, žodis tartas ir. toli iš- J

Ar 9»H ir Baltijos kraštų, ' B

i ihim—■—ą—: -

84-09 Jamaka Avė, Woodhavm ’ŽL Tef. VI'9-5077
340 Grand Stroet, Brooldyn II. N. Y. ......... Tni.STagg 2-4329

- . < Fapteintomis kainomis priimame užsakymu* I » . U
J' VESTUVĖMS ir PO^OVLAMS . ...

Pristatome J narni* Hetuvttkus'skilandžiu* ir sOriuš ;
• We take aB orders spedal price for Weddžng* pnd Parties ii.;

v • Home-MadeBolpgjja, ę ... . t

— gerų atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojaii! Išpardavimas 
nepaprastai - žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

PLAUKIA PATARIMAI | JAUNIMO KONGRESU
SPAUDA

bėra tie patys, kūne 1940 me- vęs jaunimas į kongresą imtų- 
tais patys^ “parvežė Stalmo si pavyzdį iš P. L Bendraome- 

nės: “šis panlituanistinis kong
resas kaip tik duoda progą steig
ti Pasaulio Lietuvių Studentų 
Atstovybę, kuri tęstų toliau kon
greso aspiracijas ir darbus, ku
ri būtų nutarimų ir sumanymų

saulę”. -. Sunku iš jų tikėtis 
ko kita, kaip tik aklo paklusnu-

Po poros dienų pirma prašy
mo dalis buvo patenkinta: atė
jo “patarimai”. Draugo skai
tytojas gegužės 21 atsiliepė: 
“Argi per 10-11 metų visose 
JAV nėra 1000-čio aukštuosius 
mokslus baigusių, kuriem su
mesti po dešimt dolerių per 
metus nebūtų jau toks didėlis

. pasiaukojimas. Ar liuksusui,
pirmininkas atsako: buvtok na lėtų įeiti į tarptautinius sajū- praniogoms ir šampanui išlei-
ir štok M taip. džius ir ten įnešti Lietuvos var- dgamą mažiau? Gi^i prirei-

Pavyzdžnn, Europos Tarybos dą paramos senos tėvynės kul-
Toje pat Dirvoj* gegužės 20 reikalams, vėl kreipiama- 

kas ir kiti Pavergtųjų Europos Z. Jankauskas pataria, kad jau- j 10 me_
Tautų Seimo atstovai dalyva- nimo kongresas įpareigotų jau- duodami “būdingus”
vo, kaip kviesti stebėtojai, bu- nimą stoti nariais į senuosius jr juos ant kojų pastatė”.

sesijoje, kurioj V. Sidzikaus-
si į tuos (kaip ir prieš 10 me

narių ir 8 mik dolerių. Esą jau
nimas tada “taptų šių organi
zacijų nariu ir turto paveldėto- 
J31S r

“komunistinio Noko” kraštais 
ir aiškiau juos kviesti į bent 
palaipsniui glaudėjantį bendra
darbiavimą. To klausimo refe
rentas Edelman (anglas, dar- Plurfda patarimai ir Lilvanus
bietis) buvo užsimojęs siūlyti, rvitolu

tame pat Draugo AL B. veda
muoju gegužės 26 atsiliepė

tymus.
Pagaliau ir dėl pinigų

Draugas gegužės 24 vedama
jame vadina šią vasarą “didžią
ja”, nes joje susitelkia tarp bir
želio ir rugsėjo eilė sąskrydžių. 
Be jau žinomo jaunimo kong
reso, dainų šventės, Šiluvos ko
plyčios šventinimo ir religinio 
kongreso, bus dar sukaktuviniai 
LRK Susivienijimo ir SLA sei
mai. Pėmasė bus liepos 31-rug- 
piūčio 1, 2, 3 — & metų su
kaktis — Worcester, Masš. AL 
RK Federacijos kongresas rug
sėjo 3 Washingtone — 60 me
tų sukaktis. Apie pinigus kal
bama tik dėl Šiluvos koplyčios 
— surinkta'per 300 tūkstančių,

straipsnio parodyta virao pus
lapio nuotrauka ė to lotynėko- 
jo rankraščio. (Elta)

ir v£ 
natų

lus baigusių: “Jri tik tą, tūks- Kai tiek daug įvykių, kuriem 
būtini pinigai (patarimai nebū
tini!), belieka patistehėti švie
su reiškinio, ^»e kurį liūdnai

fmtfcetar Į 4psL)

tokių jubiliatų pasirinko pamin- -

Ttohar jšs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

su* StadiAa SaJuneos valdomus kraftus. Mes pazųptnsioS vizas, su- 
ee>rrva0jas ir kt. Smulkesnioibs informacijoms rašykite 

-akatigAritit tintatausia patyrusiam Kelionių biurui fltytg Eorvp*

UOSMOS TRAVEL BUREAŲ, In
4S V. * HĮiĮTlf” York,36, N.Y. « /TeL Clrclet.'

8 Pilta! nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti, 
ggtaa^gbus ir tikslus: pristatymas- Visi siuntiniai 

WBnse mūsų skyriuose yra gausus aukštos ,

dijų ir katalogų gausite iŠ visų mūsų skyrių.

COSMOS PARC6-S EXPRESS CORP.
• ATMOL, Mum. — 61 Mt. Pfeasant Street---------------CH 9-4245
e. Boatan M —— > — Stu^rmut Avenue------------- Ll 2-17*7
• 80. AOSTOM Z7« Maak 327 W«9t Broadway --------AN 8-0068

go su Lituanus nebūtų. Dabar 
vėl tas sumas sudeda tie, kurie 

. . ... - - dėjo Mtočiau ir kurie nepevv-
pašalinti iš tarptautinių santy- pus vajaus diplomatiškai man- g«... Lftuanus. yra jaunųjų in-

. kių ideok^inius sumetimus ir dagiu prašymu: “Laukiame pa- frtįtfnrfĮ kifruita ” _ _ ____ -____ —
daryti viską, kad būtų mažina- tarimų ir pinigų”. Po tokios ant- . trumpą laiką susigrūdo daug to^ Šiemetinių mecenatų yra žino
ma politinė įtampa. raitės dėstoma: “Pavasario me- Prtanmai ir dM knygy Įtių svarbių įvykių, kurie vis la- mi prel- Pr. Junti, kuris išlei-

Minėtas referento siūlymas iš ta kasmet yra duodama proga Draugu* gegužės 22 priminė, biau pinigo nei patarimo reik*- 4o naują Antano Maceinos kny- 
jo referato tapo išbrauktas, o lietuviams prisidėti prie Litua- kad apie 20,000 naujų ateivių lingi. Jie vienas kii| nustelbta, n “Dievo Arindb”; preL lį.
rezoliucijoj tuo reikalu priim- nūs išlaikymo per vajų Tik prisidėjo Amerikai “Jeigu tik Belieka susilaikyti nuo naujų Kehotiis, kuris finansuoja ft-

. ta tezė, siūlanti santykių su ko- labai gaila, kad pusė lietuvių į kas penktas iš jų nusipirktų patarirtių, atkreipiant dėmesį ne verstą lietuviškai Giovamti Pa-
munistinių režimų kraštais klau- kuriuos vajus kreipiasi, visiškai kiekvieną palankiai kritikos su- į pinigų prašančius (jie patys pini veikalą apie šv, Augusti-
simus spręsti ne Europos Tary- neatsako laiškų... šiais metais, tiktą knygą, tai mūsų progos ir tai padarys!), bet | pinigus duo-. ųą; pjeL J. Kandus, kuris fi-
munbtinių režimų kimštais klau-

pusė atsakomi. Tai dar didelė

limta, tata ruHr*l*š* tik perti*- įvykdyti planus, ypač per šiuos kelios leidyklos galėtų dirbti kaktis ima žymėti, ištiesdami V. Puidoką^ išleidęs vysk. Pr.
• “ •—•— niinu- tnmnu”. Kad knvaos la- ranka ne imti, bet duoti. Elė BGČto atsiminimus.

TL 84874 
BA B4M6 

WA 8-8737

* •*. AtkMtto Mv< . AN 1-094 
fM8 Avmnn----------- *1 8-17*7

Ava.-------- — LO *-1448
Wtat Į4» ętrtat _CH HM
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TtttyęĮ

/tam tikslui
Geros valios neturėtų trūkti, 

nes jaunimo peticijos tikslas aiš- 
kus ir visiem remtinas. Prie pe- 
ticijos prisidėdami, galėsime j 
jaustE ir savo įnašą bent maža 
dalele įglaudę į bendrų pastan- 
gų visumą. Gal kai kam Skyla 
abejonių dėl konkrečių ir betar- 
piškų teigiamų peticijos vaisių. .< 
Bet vaisius bus bent tas, kad 
Baltijos kraštų klausimas bus. ■ 
E naujo pajudintas; nebus leis- ■ 
ta marinti jo tyloje, bus pa-_fl 
remtas taip pat jaunimo entu- ■ 

... _____  zįannas. .0 tai jau didelis ir tei^Į
menim, eilė lietuviškų laikraš- giamas vaisius- Dar daugiau^B 

ši peticija sustiprins ir pačių pa- 
vergtųjų tautiečių viltis; matys^lB 
kad juos prisimena ir už iuos B 
kovoja laisve besidžiaugią lies-S 
tuviai. Šios peticijos parašų rin- B 
kūne ne vienam pasitaikys pro-\fl 
ga supažindinti savo kitatau-^ 
čius bendradarbius ir "kaimynusLB 
su Lietuva, jos dabartine pade-B 
timi, laisvės troškimu ir komiF- B 

nizmo grėsme laisvajam pašau- B 
^ui- i|B

Nugalint patogesnio ir labiau B 
užtikrinto gyvenimo Įtaigojamą fl 

abejingumą aukštesniem uždą- B 
viniam ir tautiniam Eipareigo- B

sybei Baltijos valstybių klausi
mų kriti Jungtinėse Tautose; 
antras: spausti tiesiai Jungtinių 
Tautų narius, kad jie imtųsi 
iniciatyvos ar paremtų Balti
jos valstybių svarstymą J. Tau
tose. Abu uždariniai konkretūs 
ir svarbūs.

Peticija J- Tautom suderinta 
su jaunimo kongresu. Pasiryž
ta po ta peticija surinkti 100, 
000 parašų. Išsiuntinėti petici-

tių išspausdino peticijos pavyz
džius savo puslapiuose. Taigi, 
darbo pradžiai buvo sudarytos 
palankios sąlygos.

Jaununo kongreso talkos ko
misija parašiį rinkimo pradžiai 
ragino panaudoti kaip patogią

mo minėjimus. Bet Vasario 16 
minėjimuose dar ne visur spė
ta išsijudinti. Daugely vietų, kur 
minėjimus ruošė ir programą 
atliko jaunimas, to jaunatviško 
užsidegimo įkaršty surinkta ir 
parašų gana apčiuopiamas kie
kis. E eilės kolonijų betgi pa
rašus užpildyti peticijas lapai 
pradėjęjgįti tik daug vėliau ir

Vajų pradedant buvo prašo
ma parašų rinkimų užbaigti iki 
gegužės 15. Teko vajaus baigi
mo data nukelt | birželio 19. To
liau atidėti nebeįmanoma, nes

. reikės įvairių formų ir iš skir
tingų kraštų suplaukiančius la
pus perfotografuoti,, suvieno
dinti, įrišti. Į Jungtines Tautas 
ši peticija bus vežama tuoj po 
jaunimo kongreso, kurs jau 
taip arti ..

vaites. Ne vien patiem jauni-1 
rao peticiją pasirašant, bet ir j 
darbovietėj, kaimynystėj para-1 

šų parenkant ir dar keletą do
lerių pridedant, ar nesijausime 
linksmiau, kad ir mes šiek tiek 
prisidėjom prie bendro lie
tuviško jaunimo žygio pasiseki
mo. Savanoriai — kūrėjai ir 
partizanai tėvynei net savo gy- ■ 
vybes paaukojo. Ir tos aukos 
jiem nebuvo perdidelės. Svietus žvilgsnis j Jaunimo kongresą.

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA Į922 -1923

CoąyrigM

(35)

Na ar^nesakiau sau, pagalvojo mūsų amerikonas, 
stambūs Moteriai ir tai prie dolerio* mat jam “ttit” 
peskiaadešfant (Benai užtenka. Tokios progos mgatima .

Nerimavo amerikonas, bet laukė, kol žmonės, ku
rie jį pažinojo, teėjo; tada įsidrąsinęs priėjo prie tų 
Dtznienų ir mandagiai uaainino. Atsųmse, km gal 

. jiems laiką gaišina, bet feteoūas toka, kad jam re*- 
s——n— w ♦ - -a _ _ m  KBSBSBS *HHDR1QSB SBOimi pBUnnMBI ZuSvOa KM1 
ponai stambūs Hznteriai ir tadp tik jų patarimas jam 

f būtų labai teikiUngM Už gerą patarimą, lai jie būna 
tucn, jb itnlygiBL

Bet ponri nebuvo linkę patarinėti. Kokie čia pa
tarimai — mea turime biznį sau. Mūsų biznis neabejoti
nai tikras, jokių datintekų mums nereikia. Et tedir

bame porą tūkstančių dolerių mėnesiui, galėtumėm ir 
daugiau, bet mums to užtenka.

Amerikonas tokios progos nenorėjo praleisti. Pa
siute ponams užkąsti ir Egerti. Vienas E tų ponų bu
vo kietas, nenori ĮsileEti į kalbas, nenori priimti vai
šių, bet kitas buvo geresnės širdies, sako savo draugui:

— Ką gi tu, Petrai, žmogus atvyko iš- Amerikos, 
Lietuvos dar nepažįsta, ko gi tu taip užsispyręs. Kam 
rmkia E viso gerą žmogų atstumti, užgauti. Juk jE E 
geros širdies...

Pagaliau ir tas Petras atsileido, tik sako:
— Jei jau kalbėtis, tai ne čia, ir vaišės bus mūsų.

Amerikonas apsidžiaugė, dėkojo tam kitam, kad 
perkalbėjo savo draugą. Nuėjo ne į aludę, o į restora
ną. Paprašė atskirą kambarį. Atnešė užkąsti, Egerti 
vėliau pakartojo, ir Petras suminkštėjo.

— Jau įkaitome visi — paskiau pasakojo pats 
amerikonas. Jie paprašė mane jų ponais nevadinti 
— jie esą tokie pat žmonės kaų> ir aš. Gal jie visą am
žių būtų dirbę fabrike, bet štai atsiradęs geras drau
gas, priėmęs juos į kompaniją, išmokęs amato, bet 
jam, tam draugui čia buvę nuobodu, pasiėmęs didesnį 
pinigą ir išvykęs į Ameriką, sakęsis ten platesnė dir
va. Atsargiai paklausiau juodu, kas ten per amatas? 
Tik nusijuokė abu. Tas antras, Juozas vardu,, išėmė E 
kišenės porą dolerių ir rodo man: “Pažiūrėk, kas čia”. 
“Doleriai, sakau, kam klausi, pats žinai”. — “O tu ge-

C. am. rieto- - tilmhiaT pad^ niTn ašakota kitų 
įknmitatams .kraštų jaunimui atvaduoti. An- 
Y^taippat kis perduoti rietuvėse vrikian- 

USų- Jųnnimo tiems jaunimo metų komitetam, 
MM ta*. o kur jų nėra — persiųsti tie- 

: siog PLJK finansų komisijai:

Stelai Lilhuaniau Youfh CongrMt, 
* 'c/dMrv B- JuodHdv 1794 

. Apie trečdali Jautimo Kong- Sodus, Ifich.), Chicagos lietu- Bari 227 Stroet. Ckvaland, 
reto aukų sudėjo PLJK gar- vių Taryba, Clevelando Ameri- Ohio 44117. ;
bės mecenatai (davępo 1,000 iros Lietuvių KftriSų klubas, -------*•*•*«—
doL) ir garbės rėmėjai (davę P. J. Ekelevieh (Nevirk, NJ.), 
100 dol ir daugiau), savo au- JAV LB Los Angelės apylinkė, 
kas iki gegažės pradžios atsiun- JAV LB Philadelphijos apylin- 
tę PLJK finansų komisijai. kė, Lietuvių Skaučių Seseri 

Oarfaėt ■ar.nifii vra JAV jOS Vadija ^Chic*BOje). *• Pra- 
mucunarai yra jav (Lake Zurich, III.),

StudentųSąjunga n- L»l*r>čio 0 Gydytom dr-ja ,
13 žy^mkM, davę po 1,0 00 01™*c^Wffi K jį

vių Gydytoj, Draugija. Įteikusi 
1000 komi‘ 
syai gegute 28 gydytojų pava- mas vienuhs jyj.
sanmame baliuje. . , .. . . . ■ r J . .J nois), Lietuvių dantų gydytojų

Garbės rėmėjais yra Lithua- 
nian Cbamber of Commeree of Ypatingi rėmėjai, kurie PU 
mmois su 600 dot. Bostono IK darh„«

kė, Lietuvių Skaučių Seseri
jos Vadija (Chicagojė), dr. Pra
nas Mažeika (Lake Zurich, m.), 
Ohio Lietuvių Gydytojų dr-ja, 
Mrs. A. Olis (Chicago, IH.), Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos centro valdyba (Chicaga), 
Tėvai Jėzuitai (Chicaga), dr. Ki- 
mas Vienužis (Hampshire, Illi
nois), Lietuvių dantų gydytojų 
sąjunga.

Ypatingi rėmėjai, kurie PLA 
JK paruošiamuosius darbus 

pm Ato. EFfckbT*. ^5 

L kas E Panamos atsiuntęs 200 
L doL, Vincas Kizlaitis E Cleve- 

lando 200 doL, Bronė ir Vla
das Seleniai iš Detroito — 185

L ddL, JAV LB Clevelando II-ji* 

g apylinkė - 165 dol-, JAV LB 
^ Hartfordo apylinkė — 164 doL, 
p JAV LB Clevelando L ji apylin- ___________
| kė — 159 doL, Baltijos klubas įįį stre^ cieJelanį ’ O hto

SVEČIAI IŠ UŽSIENIŲ
Iki gegužės 10 PIB JM tal

kos komisijoj jau buvo užsire- 
gistravę 115 jaunimo atstovų E

per J. Jurkūną Chidagoje — 
136,50 dol., Vincas .Stankaus- 
kas Ctevelande — 135 dol., vys-

?.dot, i-jo Lietuvos Kareivio Sta-

111 doL, dr.
>110

į doL,

LB CV — 500 dol., dr. Ed
mundas Lenkauskas — 50 0 
doL, ir . dr. "Petras Kisielius (Ci
cero) —į 500 dol

PLJ Kongresui dar reikia dau 
giau paramos. Aukas siųsti: Lk 
tfaumian Ybuth Conprass, e/o

....  , _ 16,B Kolumbijos Lietuviai "per kon- Australija — 21, Austrija — 2, B sulą S. Sirutį —105.84 doL “

_ ■ Garbės Rėmėjai, suaukoję po
' 100 dotorię yra: dr. Adomavi-

■ čiai (Akron, Ohio), dr. K. Am-
■ brozaitis (Chesterton, Indiana-,
■ Amerikos Lietuvių Inžinierių ir
■ Architektą Sąjungos Centro
■ valdyba (Bostone), Jonas Bag-
■ danavičhis (Lemont, UI ), dr.

Baltrukėnas (Akron, Ohio), Juo-
Nuotr. v. Mąženo zas J. Bachunas (Tabor Farm,

Belgija — 3, Brazilija — 5, Ita
lija — 2, Kolumbija — 7, Nau
joji Zelandija — 1, Prancūzija
— 7, Švedija — 2, Šveicarija
— 1, Urugvajus — 3, Venecue- 
la — 14, Vokietija — 22.

E JAV ir Kanados žada su
važiuoti tūkstančiai.

PLJK finansų komisija kitų 
kraštų jaunimo kelionės para
mai paskyrė 15,000 doL Dalį

keitė juos. Neskubėdamas ėjo prie durų — išėjome 
vist Aš vis dairiausi Pigiai uždirbta — eikime juos pra
gerti. Man jau nebuvo linksma, bet dėl smalsumo pa
klausiau: “Už kiek jūs man parduotumėt savo dole
rius, nedaug, šimtinę — kitą?”

“O kas tau siūlė parduoti?” paklausė Petras, 
gal tu, Juozai?”

“Ne, — užsigynė Juozas ir tęsė “Kam mums rei
kia pardavinėti, jei mes jų iki valiai galime padaryti 
ir keisti be jokios baimės. Pasigailėjome tavęs, manėm 
esi geras žmogus, bet pasimetęs, mes gal ir perieis- 
tumėm tau kiek, kad galėtai įsigyti didesnę įmonę, jei 
jau taip nori biznio. Mes nenorime j<Aių įmonių — ga
na dirbome; dabar porą valandų padirbame ir vėl mė
nesiais turime visko, ko tik norime. Bet, kad tu muims 
nepasitiki, mes nieko nesiūlome. Pamiršk, ką matei, ir 
negmšdami atsisveikinkime.”

Bet aš tik Bausiu jus, pradžiai už porą Smtų tikrų 
dolerių kiek duosite savo darbo, vėliau...”

Bet Petras kalių mrtrmikė ir kreipėsi į Juozą: 
“Tai tavo kaltė, aš E pradžios nenorėjau kalbėtis, da
bar įsivėlėme tik ir sugaišome visą dieną, palikime jį 
ir eflome patys kur atsigauti. Toto neryžtingas žmo
gus, pats nežino, ko jis nori. Mes jam norėjome pa
dėti, o jis mums — du šimtu dolerių siūlo — aš jam 
peckiosiuos dėl šimtų”.

Šiaip taų> amerikonas perkalbėjo Petrą ir visi ttya

Labai prašoma, kad asfflEhys 
ir organizacijos, kuries žada su* 
telkti lėšų kelionėm apmokėti 
savo pažįstamiem, giminėm ar 
organizacijų nariam, apie tai 
praneštų PLJK finansų komisi
jai ir, jei galima, jai persiųs
tų atvežimui surinktus pinigus. 
Tuo laidu bus išvengta nesusi
pratimų, kada vienam ar kitam 
atstovui pinigus siunta ir PL
JK finansų komisija, ir kas 
nors kitas. Finansų Komisija iš
pildys visų pageidavimus.

Didelę dalį savo kelionės ap
simoka visų kraštų atstovai pa
tys, bet jiem reikia dar didelės 
mūsų paramos. Padėkime

■ jiems-' ’■ x ■
PLJK Finansę Komisija

Jaunimo stovyklos 
~ programa

Stovyklos programa padalin
ta į šešias dalis, kurto* artimai 
rišasi, bet ruošiamos atskirai.

1. Jaunimo metų mintys: bus 
keliamos temos apie jaunimo 
einamuosius reikalus, dabarti
nius rūpesčius, ateities santy
kiavimą, ir tt Atvykstan- 
tiem bus pateiktas įvairių temų

2. “Kursai”; užsiėmimų ciklas 
paskirais klausimais. Vadina-

keturias dalis:

nėjamos laisvinimo problemos, 
pasaulio politika, tarptautinių 
organizacijų, pvz., Jungt. Tau
tų, struktūra);

— Jaunimo stovyklų reikalai 
(sunkumai, lietuviškumo išlaiky
mas, vadovavimas; organizaci-

(nukelta į 5 psl.J

ris, pradėjo skaičiuoti gautus pinigus, bet radęs E vir
šaus apie 30-40 dolerių, toliau pamatęs tik supjaus
tytą žalią popierių. Buvo dar keli pakietai, bet ten 
rado tik srnius supjaustytus laikraščius. Po širdimi su
dūrę, rankos nusileido, buvo arti apalpimo...

Tą viską atpasakojo man kunigas Vilimas ir pra
šė padėti atgauti iŠ sukčių pinigus. Jo brolis, anot jo, 
nustojo galvos: atvežtų pinigų liko tik 3000 dolerių.

Klausiu, ar brolis buvo kriminalinėje policijoje. 
— Ne, sako, jE bijosi, kad jį patį gali suimti.

— Tai kodėl Jūs nepranešėt policijai? Kada tai 
buvo, šiandien? .

— Ne, jau kelios dienos, bet jE tik šiandien man 
pasisakė. Pats vaikštinėjo 4-tą restoraną, aludes, klau
sinėdamas, bet visi atsakė, kad apgavikų daugiau ne
matė, ir jų nepažįsta.

— Ką gi aš čia galiu padaryti, be to, ir laikas 
praleistas. Kaunas nedidelis. Kriminalinei policijai tie 
“biznieriai” gre&ausia pažįstami, jei ne, greit suras 
Šiauliuose ar kur kitur provincįjoje, bet po tiek laiko 
pinigų neras — pražiopsota. Suraskite brolį ir eikite 
su juo pas p. Dreilingą. Šteinuos E Jūsų brolio leng
vapėdiškumo.

PathriūliM paskambinti Kauno kriminalinio punk
to viriinmkui, ir lomigas pats panoro su brMin nueiti 
| krimtoalinę policiją.

DRAUSMŪS BATALIONAS
rai apžiūrėk, gal kitaip pasakysi”. — Apžiūrėjau. nuėjo į tą patį restoraną iMkalbėti gafeotoiaL Ir tete- .Tais metate (1921-22) Varniuose boro toto bata- 
“Na ką gi, jūs S manęs juokus krečiate, gyvenau Ame- kalbėjo, kad amerikonai duos 5,000 dotarių už 2SyOOO fienas. Jįa susidėjo ii dviejų knopų ir prUausė vieti-
rikoje, neatpažinsiu dolerio”. — Na, tai matai, ne ta jų dolerių. Rytojam dtaaų amerikonas ataeiė savo nės karfaonteaės brigadai, taip ir apskrities komen-
vienas neatpažįsti, visi bankai juos keičia kaip tikros. 5,000 dot, o Petras aava. Petras ir amerikonas įėjo į dantai, karo Ukjfaaas ir belairvfą stovyklos. | draus-
Nori įsitikinti — eik su mumis. Iškelsime, kiek rėk kaflcokio namo kiemą pesiketeti pakistais, e Jnom H- mės batĮūtonų-būvu sfančiami tarahiai polkų teismų
kia. Tik mes kaip geram žmogui tau pasipasakojome, go gatvėje sargyboj. Petras atplėiė virių savo pakte- sprendimo ož sunkias pakartotinius nusižengimus
jei kam kitam pasakysi, žinai kas už tai?” Man buvo to ir pradėjo skrifinoti savo doierins. Tft vos ^ėjaa drausmei.
smalsu. Nuėjome, tik aš iš atsargumo stovėjau prie kiek pariaūiooti, |bėga į kiemą Jmob ir šaukia: *Po- Kokie to botaUono saatykU au bontriralgyta? Be- 
durų. Jei ko, užsiginsiu, nežinau, Dė kas jie tokie. Bet lidja”. Petras, ougriebjs iš amerikono rankų jo por-- voflr teid taip*ta kitais kariuomenės padatatato pub 
Juosas drąsiai priėjo prie kasos, padavė du dolerius. duotas doierins, o jas įbrukęs savo pakistą, OMfs į taM komendantai^ Jei pulke ar kurioje kitoje daly-
Kasininku be jokių kalbų Iškeitė. Jie linksmai juo- gatvę. Amerikonas apstato ir neftiųjo kų daryti. P> je tarėjo kokių žinių — vadm pate ar kai kada per
kauja, o mane prakaitas apipylė — greičiau išeikime, licįja nepasirodė; tte du Mnisriai pribėgo nefinin kur. savo adjutantą palaikydavo ryžtas su kontržvalgybos
dar apsižiūrės, pašauks ir suims. Petras jau supyko, pa- Galų gale, paslėpęs apskusta ir prispaudęs ranka punktais.
ėmė B Juozo dar porą dolerių, nuėjo prie kasos ir iš- gautą paštetą, amerikonas nuėjo namo UHi akinęs <ta- (Bot dn^n)
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vadąs. 20 metų Lietuvių Kata
likų Federacijos centro valdy
boje ėjo įvairias pareigas. Ilga
metis ateitininkų sendraugių 
sąjungos dvasios vadas. Akty
viai reiškėsi ir Alto bei Lietu
vių Bendruomenės centriniuose 
organuose.

Daug širdies ir darbo prela
tas Juras skyrė Kultūros Insti
tutui ir Alkos archyvui. Prie 
Marijos Nek. Prasid. Seserų vie
nuolyno Putname, Conn., pa
statė specialų namą ir sukaupė 
labai daug archyvinės medžia
gos apie Amerikos lietuvius.

Matydamas lietuviškų vienuo
lijų reikšmę, prelatas jas vi
sas nuoširdžiai remia. Daug pa
galbos iš jo yra patyrę lietu
viai . pranciškonai, kurdamiesi 
nepriklausomoje Lietuvoje . šv 
Antano Kolegija Kretingoje 
buvo pastatyta daugiausia Ame
rikos lietuvių suaukotais pini
gais. Didžiausias iš šių gerada
rių buvo prel. Juras. Jis šv. An
tano kolegijai paaukojo kelių 
šimtų knygų biblioteką,turtin
gą minerologijos muziejų, fizi
kos kabinetą, savo lėšomis pa
statė prie vienuolyno dviejų 
aukštų priestatą klierikam gy
venti. Nupirko spaustuvės ma
šinas ir visus kitus reikalingus 
įrengimus ir pasiuntė Lietuvos 
pranciškonams, juos Įgalinda
mas leisti du laikraščius ir eilę 
lietuviškų knygų.

Šalia kunigiškų pareigų para
pijoje ir visuomeninio veikimo 
lietuviškose organizacijose, prel. 
P. M. Jūras ypač pamėgo lie
tuvišką spaudą. Rusų priespau
dos laikais, vaikystės dienose 
Pranciškus skaitinėjo draudžia
mas lietuviškas knygas, prisiriš- 
damas prie tautinio ir kultūri
nio darbo. Į laikraščius pradė
jo rašinėti mokydamasis Šiau
liuose. Tame darbe dar labiau 
pasinėrė Amerikoje, prirašyda
mas eilę straipsnių, paruošda
mas kelias knygas ir malda
knyges, bet ypač pasirūpinda
mas lietuviškų knygų leidimu. 
Iš viso yra išleidęs virš 35 kny
gų, kuri y bendras puslapių skai
čius artėja prie 7000. šaliare- 
liginių knygų, kaip šv. Raštas, 
maldaknygės, šventųjų gyveni
mai ir pan., yra išleidęs eilės lie
tuvių rašytojų ir poetų veikalus 
— J. Baltrušaičio, Maironio, F- 
Kiršos, J. Aisčio, A. Vaičiulai
čio ir kt. St. Šalkauskio Ateiti
ninkų ideologijos antra laida, 
A. Maceinos Didžiojo inkvizito
riaus antra laida, Jobo drama, 
Saulės giesmė, K.V. Banaičio 
100 liaudies dainų, J. Kačins
ko Mišios ir St. Šimkaus dainos 
vien prel. P. Juro dėka, šio
mis dienomis iš spaudos išėjo 
jo išleista A. Maceinos knyga 
Dievo avinėlis.

Lietuviškų knygų leidimas 
pelno neduoda. Tai tik didelė 
mecenato auka, paremiant tų

knygų rašytojus ir suteikiant 
galimybę bent visuomenės da - 
liai pasigrožėti nevystančiais 
dvasiniais turtais. Tų skaityto
jų džiaugsmas ir dėkingumas ir 
bus vienas iš prelato P. Juro 
Įvertinimų-

Įvertina prelatą Jurą ne vien 
jo parapiečiai,, plati lietuviška 
visuomenė, bet taip pat, ir šv. 
Tėvas. Prie tų Įvertinimų gran
dinės jungiasi ir Lawrence, 
Mass., minto burmistras Da- 
niel P. Kiley, J r., birželio 5 
paskelbęs apaštališko protono- 
taro P.M. Juro diena.

Iš darbų perspektyvos žiū
rint esminė prel. Pr. Juro žy
mė būtų jo ištiesta ranka— 
ištiesta duoti, ne imti; remti ki
tų darbus, ne būti remiamam. 
Prelato atlikta istorinė rolė lie
tuvių gyvenime-spaudos, labiau
siai knygos, leidimas ir jos su
telkimas muziejuje. Lietuvių iš
eivijos istorijoje tai vienas iš 
pozityviųjų kunigų tos anksty
vosios kartos, kuri atvyko iš 
Lietuvos, dideliu darbu prasi
mušė šiame Amerikos gyveni
me Į pirmąsias eiles ir padėjo 
kitiem žengti.

sukaktį. Antroj eilėj Prel. J. Balkūnas, kun. J. Inčiūra-

ŠILAS
Lietuviška vasarvietė Catskill kalnuose

Atskiri butai, nuosavas didelis baseinas
Ideali vieta poilsiui, savaitgaliams . . .

Kreiptis:
Mr. A JANKAUSKAS — 88-02 129th St., Richmond H£H, N.Y. 11418

Telef. VI 7-7027
- arba

Mr. R. RAVENTAS — 495 Ridgewood Avė., Brooklyn, N.Y. 11208
Telef. TA 7-1768

r ’ ' .... i
> Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoje į

JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje Į

“AUDRONĖ” |
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. j

Tel. (Area 617) 428-8425 !
1 Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinių j
J medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba- j
{ riai. rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus j
< atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom • Geras lietuviškas maistas. !

} Atidaroma vasarojimui nuo birželio, 18 d. iki rugsėjo 15 d. ir jau j
J dabar priimami užsakymai. Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 Į

Rosedale St., Boston, Mass. 92124, tel. 288-5999; o po birželio 18 d. j
} tiesiai į vil^ AUDRONE — Cape Cod, Mass. — Marija Jansonas. |

•
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią .
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą. IIĮ 1—-- —>—-—

Vieni iš pirmųjų Lawrence lietuvių 
kun. Pr. Juru.

parapijos steigėjų 1933 m. su klebonu

Lietuvos ministeris K. Bizauskas Lawrence 1925 m. Pirmoje eilėj iš k. į 
Kun, Pr. Juras Palangoje, Lietu-d. kun. Pr. Virmauskis, kun. K. Urbonavičius, K. Bizauskas, kun. P. Juras 
voje. — viršuje kairėje.

neis
LB TARYBOS TREČIOSIOS SESIJOS NUTARIMAI

*»H<iry Įmijj iinikagg^. į

> 3rhtiT

Naujausio* prel. P. Juro išleidžiamo* 
Knyga — Antano Maceinos — Dievo 
seselių spaustuvoje.

knygos vlrŠelH, pieštas J. Jurkaus. 
Avinėlis, jau atspausdinta Putnamo

Prezidiumas JAV LB IV-sios 
Tarybos IlI-čios sesijos, vyku
sios 1966 m. balandžio 30 ge
gužės 1 Detroite, Lietuvių Na
muose. atsiuntė raštą, pavadin
tą "Nutarimais’’. Juose prane
šama. kad pasiųsti sveikinimai 
prezidentui L- B. Johnsonui, gu
bernatoriui George Romney, se
natoriam Everett Dirksen, Tho- 
mas Dodd, Frank Laushe ir 
Detroito miesto burmistrui. To
liau nutarimuose sakoma: Di
džiai vertiname Pasaulio 
Lietuvių jaunimo k o n g - 
resą. skatindami lietuvių visuo
menę ji remti auka, gausiu da
lyvavimu, ir sveikiname jo or
ganizatorius bei jų talkininkus-

Lapkričio Tryliktosios žygio 
organizatorių atliktą darbą, dė
kodami jiems už gausias finan
sines aukas mūsų vertingiems 
užsimojimams.

Pritariame Clevelande lietu
vių pagrindinių vienetų priim
tam nutarimui dėl bendravimo 
su pavergtąja Lietuva.

Prašome visuomenę jausti at- 
sakomingumą, nagrinėjant 
bendravimo klausimus su oku
puotu kraštu, vengiant skaldy
mosi bei šmeižto, nukreipto Į 
asmenis ar organizacijas.

Kviečiame lietuvių organiza-

cijas atatinkamai paminėti 
prieš 25 metus vykusį tautos 
ginkluotą sukilimą prieš oku
pantą, laisvę ginant; — visuo-

Užverskime . . .
(atkelta iš 2 psl.) 

cijų skubią ir teigiamą eigą. 
Siųskime jam telegramas, visi 
rašykime jam laiškus. Trumpų 
telegramų ar laiškų turinys ga
li būti maždaug toks:
The Honorable J. William Ful- 
bright
Chairman — Senate Committee 
on Foreign Relations 
Senate Office Building 
Washington, D.C. 20515
My dear Senator:

Please act speedily and fa- 
vorably on Senate Concurrent 
Resolutions, conceming the 
Baltic States, and send one to 
the Senate for adoption. Please 
do that without further delay. 
The House acted on a Slmilar 
legislation (H. Con. Res. 416) 
lašt year. Cannot the Senate 
do the šame?

I hope to hear from you soon.
Thank you.

Sincerely,
(Parašas ir adresas)

menę remti ir gausiai dalyvau
ti JAV ir Kanados LB vadovy
bių organizuojamoje trečioje 
dainų šventėje, Įvyksiančioje š 
m. liepos mėn. 3 d. Chicagoje 
— visus lietuvius negailėti fi 
nansinės pagalbos jaunimo lei 
džiamam moksliniam -akademi 
niam žurnalui Lituanus, ypač 
šiais jaunimo metais.

Džiaugiamės Lietuvių Fonde 
augimu, visus lietuvius raginda 
mi tapti jo nariais, įmokant į 
našus; — Rezoliucijų Komitete 
pastangomis šiais metais pra 
vesti rezoliuciją JAV senate 
prašydami visuomenę talkinin 
kauti; — JAV LB centro valdy 
bos nutarimu 1966 m. rugsėjį 
mėn. finansinio vajaus Įplau 
kas skirti Kultūros Fondo rei 
kalams.

Dėkojame Vilkui ir Altui (be 
visiem kitiem vienetam, besirū 
pinantiem Lietuvos laisve) u 
atliktus darbus, ragindami vi 
suomenę remti jų pastangas;- 
JAV LB Detroito apylinkės va 
dybai ir jos pirmininkui už rf 
pestingą sesijos globą.

Parašykime tokius laišku 
visi be išimties. Paragink 
tai padaryti visus savo pi 
tarnus — lietuvius ir amer: 

‘čius- • ‘ IT.

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčių nuoširdžiai kviečiame 

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje, 42 Beach St., Monument Beach, Cape Cod, 
Massachusetts. Tel. 759-3251 (Area #617). Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuošir
dumu golboja. CAPE COD žalumos grožis, ATLANTO 
vandens temperatūra, SILVER BEACH smėlio tyrumas 
suteikia daug malonumo. Mėgėjų patogumui yra valtis 
žuvavimui, sail-fish būriavimui, ping-pong, teniso aikštė; 
kroketas. Vakare tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai. Va
sarvietė atidaroma birželio 19 dieną. Užsisakyti galima 
šiais adresais: Irena V eitas, 72 Congress St. Braintree, 
Mass., Tel. 843-2146 arba Maria Lūšys, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

I Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

IBtoB

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens i 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės,

I canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate, j 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon- ’ 
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.

> IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway Exit 24, i 

į Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myL j šiaurę.
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
1 DIAMOND POINT, N. Y. Tėt. (518) N H 4-5071

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

KENNEBUNKPORT, MAINE
BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Priimami berniukai nuo 8 iki 15 metų. Stovyklautojai nau
dosis šv. Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi
mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo
gų, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Brooklyno eis specia
lus autobusas liepos 1 dieną.

•
SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 liepos Ir 
tęsis iki 28 rugpjūčio. Uettlviškfls maistas, vfefe Vakarai, 
gražūs Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, d kainos visiems prieinamos.

o
Vasarvietėn ir stovyklon registracija jau prasidėjo. Pir
menybė ir pasirinkimas yra anksčiau registruojantiems. 
Informacijai rašykite:

Franciscan Monastery
Ketitiebunkport, Maine

04046
Tel. (267) 967-2011
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nykštė lietuvių išeivija savo lai
ku taip daug sielojosi, dabar

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

gerbtų didyj tietuvį, prėt J.A- 
Karalių ir atitinkamu Lietuvos 
valstybės ordinu. Tikėkime, a- 
teis toji diena, kad Lietuva vėl 
bus laisva. Tada Prelato pager
bimui iškelsime naują džiaugs
mo puotą.”

nei, kori šiam reikalui skiria 
daug savo energijos ir laiko.

Negalėdami daug kuo padėti,

Valdyba turėjo dvylika posė
džių, kur svarstė Bendruome
nės reikalus, tačiau visa VąKy- 
ba buvo įsijungusi -f kitosko
mitetus (Hartfordo manifestaci
ja, New Yorfco žygis). Tuose ko
mitetuose antra tiek pdsėdfiau-

K4 PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
/DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI ■

usė pirm- ir E 
Valkausko gnį 
jos prane- Ji

niai klausimai, bendradarbiavi
mas tarp stovyklų, studentai ir 
jaunimo stovyklos);

* — lietuvių spauda (trūkumas 
spaudos darbininkų jaučiamas

4. Organizaciją ir pastovy Ii- 
Ii^ programa: Kai kurie užsi
ėmimai stovyklos metu vyks pa- 
stovyklėmis — Lietuvių studen
tų sąjungos, Akademinio skau
tų sąjūdžio, Studentų ateitinin
kų Sąjungos, ir Korp! Neo-Li- 
thuania. šioje programos daly
je būtų įvairūs užsiėmimai, su
važiavimai, sueigos, susirinki
mai, ' pasitarimai. Pastovyklių 
programos nustatomos jų va
dovybių.

5- Užsiėmimai! Dalyviai pa
tys pasirinks užsiėmimus savo 
nuožiūra. Pagrindinis didesnio 
mąsto užsiėmimas bus stovyk
los laikraštėlis. Jame bus įvai
rūs rašiniai, programų apžval-

' švietimas
Apylinkėje veikia lituaniste 

nė mokykla. Turi gerus ir pri
tyrusius mokytojus. Tai jau ii* 
gametė mūsų mokyklos moky-. 
toja Sofija Macienė ir jau šioje 
šalyje mokslus baigęs mok. Al
gis Brazdžionis. Mokykla turi 
savo komitetą, kuris rūpinasi 
mokyklos {išlaikymu, šiais mes
tais komiteto . pirmininke yra-' 
Leonora Jesiulevičienė, tačte^ 
bene pačią sunkiausią mokyk* 
los išlaikymo atsakomybę neša 
Viktoras Vaitkus.

Mokyklą lanko apie dvide
šimt mokinių. Lengvai galėtų 
būti dar antra tiek. Padėka pri- 
kiauto kun. klęb. W. Gradec- 
kui už leidimą' naudotis Uaaė-

— Komp. Br. Budriūno stu
dijos — balso ir fortepiono kla
sių — mokinių pasirodymas į- 
vyks birželio 12 Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

— Kun. Karimieras Pugevi- 
Čras, Baltimorės arkivyskupijos 
radio ir televizijos direktorius 
gegužės 15 profesiniais reika
lais lankėsi Los Angeles ir pa
simatė su filmų gaminto
jais. Ta proga pakvietė Rū
tą Lee Kilmonytę dalyvauti tau
tų Šventėje, kuri pramatoma su
rengti Baltimorėje netolimoj a- 
teity. ,

lentovvn, P*., gegužės 2žvysku»-
pas įvilko naujuosius ffc&ahis, prasme pret 5.A. Kara
kulių tarpe buvo ir mūsų lie- liaus pagerbtuvės yra kartu ir 
tuvis prelatas Juozas A. Kąra- mūsų didžioji diena. Męs čia sti
lius, šv. Jurgio par. klebonas, gūžėjome dėl to, kad ir mūšų 
Shenandoah, Pa. sieloj šiandien šventė. Kad taip tikras, kad Lietuvos vyriausybė

Pats vyskupas Jesepft<Me'yra, bedijavienas ryškus prela- už ąaopelnųs tėvų žemei pa- 
Shea atliko apeigas ir pasakė to parapietės pavyzdys. ” 
pamokslą- Dalyvavo pilnaka- perskaičius tą tinią 
tedra žmonių ir daug dvasiškių..

Prel. J. A. Karaliaus poėmi - 
mas buvo Traylor viešbuty, kur 
vakarienės metu kalbėjo Lietu- 
Vos atstovas Juozas Rajeckas. 
Tarp lietuvių dvasiškių buvo 
lietuviai prelatai — L. Mende- 
lis/Tj. Miliauskas;'J. Boll, Jonas 
Balkūnas,J^.Martusevičius.

Sveikindamas naują prelatą, 
Lietuvos Atstovas J. Rajeckas 
tarp kitko^pastebėjo:

“šv. Tėvo aktu pirmon eilėm 
pagerbtas ^pret J.A. Karalius. 
Juo taip gįt pagerbtos visos pa-

Bag-jamibuvėJcmį j. - .t„jw ■ , ■ -.-.•■■-t---____  -____
is. Juo ypatingai pa- ^tąvumo^baSūtaiikbs šv.^Juf- vėliausi tyrinėjmaPBSttF 
mandoah Šv. Jurgio gio bažnyčia, kurios'likimu oo vių kultūros srityje, pvz., kal

botyra, archeologiniai tyrinėji
mai, ir tt

S. Vakarinė programa: bus 
rengiami šokiai, literatūros va
karai, laužai, vaidinimai. Ypa
tingai įdomus .tarptautinis vaka
ras su pasirodymais iš įvairių 
kraštų. Vakarus ruoš pastovyk-

apie 350 laiškų senatoriam są
ryšyje su lapkričio 13 komiteto 
paskelbtu .laiškų rašymo kon
kursu.

Jaunimo komiteto atstovai 
su vėliava dalyvavo Milfordo lo
jalumo parade. Birželio 12 ren
giamas sukilimo ir išvežtųjų 
minėjimas. Taip pat jaunimas 
numato dalyvauti meno festi
valyje, kuris kasmet būna mies
to centre. Miesto bibliotekoje 
numatoma knygos paroda, o 
Mattatucko muziejuje — meno 
paroda. Jaunimas šiam darbam 
visas organizacijas kviečia tal
kon.

(Iš pranešimų, padarytų LB 
apylinkės metiniame susirinkž-

Vos 
‘Evening 

Heraid”, ji tą pat vakarą skamb
telėjo man, pasidalindama tą 
linksmąja naujiena. Neapsirik
siu tvirtindamas, ' kad tuo 
džiąugsmu gyveno visi buvę ir 
esami šv. Jurgio parapiečiai ir 
prelato pažįstami, nes tai pir
moj tos rūšies pagerbtuvės She
nandoah. lietuvių parapijos isto
rijoje.-O toji istorija, mūsų iš
eivijoje viena seniausių Ame
rikoje.

šio klebono taip retos pa- 
gerbtuvės pilnai nupelnytos. Jis 
jmendjsto taiĮ^Jfe.-Jurgio p%

gos, pranešimai, žinios, sto
vyklos nuotykių aprašymai.

6. Kiti dalykai: kaip ir kiek
vienoje stovykloje, taip ir šioje, 
bus stovyklinių užsiėmimų: 
sportą praves Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga. Numatoma 
stovyklos kavinė, kurioje nega
lį užmigti galėtų ramiai ir sma
giai posėdžiauti. PUK mf.

Politinė veikto
Informacijai ir politinei veik

lai vadovavo Vilius Bražėnas.
šios vogtos pažymėtina: ame

rikiečių spaudos informacija lie
tuviškais klausimais. Toji spau
da buvo plačiai informuojama 
ir Washingtono žygio, Hartfor- 

'do maiSfestacijes ū- lapkričio^ 
13 žygio progomis.

Bendruomenės iniciatyva 
Washingtono žy^ui buvo suor
ganizuotas komitetas. Iš Water- 
burio buvo nuvykęs pilnas au
tobusas demonstrantų, viso 40 
asmenų. Jei būtų anksčiau or
ganizuotas!, būtų susidaręs ir 

- antras autobusas. -- Waterburio 
demonstrantai išsiskyrė iš visų 
tuo, kad Conn. lietuvių studen
tų vardu padėjo, vainiką prie 
Nežinomojo Kareivio kapo Ar- 
lingtone. Leidimą vainikui pa
dėti išrūpino Juozas Karmūza.

Buvo sudarytas ir didelis ko
mitetas Hartfordo sąjūdžiui or- 

. ganizuoti.. ^Lapkričio 13 žygio 
ąiroga-.Uve.«aiarytas b«has 

tom Vilius Bražėnas, proto
kolų sekr. — Vytautas Valiulis, 
susirašinėjimo sekr. — Genovai
tė Valiulienė, kasininkas — Juo
zas Valkauskas, solidarumo mo
kesčių reik, tvarkytojas — 
Mykolas Tonkūnas.

Kontrolės komisijon buvo iš
rinkti— Jonas Brazauskas, An
tanas Pesys ir Vaclovas Kuz
mickas.

Lietuvių Fondo įgaliotiniai 
Waterburio apylinkėje yra dr- 
Petras Vileišis ir Jonas Bra
zauskas.

Kultūrinė veikla
Jai vadovavo Viktoras Vait

kus. Pirmiausia iš New Yorko 
pakviestas aktoriaus V. Valiu
ko vaidintojų grupė, kuri suvai
dino V. Krėvės veikalų ištrau
kas. Vėliau lankėsi Bostono 
vaidintojai ir, vadovaujami A. 
Gustaitienės, suvaidino “Bran
dos atestatą”. Surengta Marijos 
Žukauskienės paveikslų paroda, 
praėjusi su pasisekimu (parduo
tą 11 pav.).

Kultūriniais parengimais rei
kia laikyti ir gegužinę su Joni
nių laužu. Bandėm atsikviesti 
lietuvišką filmą — “Aukso žą* 
sį”, bet nebuvo laisvos salės pa
togiu laiku; be to, už filmą 
prašyta gana aukštos kainos 
(450 dol.). Tada nutarta palauk-

Stovykla .
(atkelta iš 3 psl.

komitetas su Alto valdyba.
Apylinkės reformos

Apylinkės valdyba norėjo 
kuo daugiausia žmonių Įtrauk
ti į veiklą. Atskiriem uždavi
niam buvo organizuojami komi
tetai, prašyta atskirų žmonių 
talkos.

Apylinkė buvo suskirstyta į 
seniūnijas arba rajonus. Klausi
mas buvo bent dvejuose posė
džiuose svarstomas, buvo suda
rytas trijų žmonių komitetas, 
kuris ir atliko visą darbą.

Buvo sudarytos dvi kartote
kos, — viena pagal alfabetą, 
kita — suskirstyta gatvėmis- 
Gatvės sugrupuotos, sudarant 
rajonus. Iš tų rajonų susidarė 
ir seniūnijos. Seniūnijose buvo 
parinkti tokie žmonės, kurie ga
lėtų kitus kaimynus aplankyti 
ir surinkti solidarumo mokes
čius.

Taip Waterburio apylinkė bu
vo suskirstyta į 11 seniūnijų.

Pirmoji seniūnija, seniūnas

Šv. Katarinos Katedroje, Al<<tisą &V&iffią M&ojasLypatingi! džiugu ir gar- 
.......s <•................... gimtinės para

pijos prelatą taip reikšminga ir 
reta proga galiu pasveikinti 
kaip Lietuvos atstovas.

Jei Lietuva būtų laisva, aš esu

gerbta 
parapija, kuriai jis vadovauja 
arti 40 mėtų- Pagaliau, tuo šv. 
Tėvo aktu pagerbta Solenizan- globojama nusipelnusio kunigo 
to tauta, Jo tautiečiai, kuriem ir didelio lietuvio. Jis budėjo, 

dargi ekonominės depresijos lai
kais, kad jo parapijos ir apy
linkės pažiba ir pąsįdidžiavimas 
— šv. Jurgio bažnyčia, ne tik 
paliktų graži, bet dar labiau pa
gražėtų.

Lietuviškoji mokykla, seselių 
taip gražiai vadovaujama ir tal
kinanti parapijai — prel. JĄ. 
Karaliaus vaisius.

Tiem, kuriem nuo darbų bei 
rūpesčių nusviro galvos ir pri
glaudė šaltieji kapai, prelatas 
pasirūpino, kad jų amžino poil
sio vieta būtų verta lietuvio 
vardo. ;

Prelato veikla nesiriboja pa
rapija. Jis Lietuvą taip pat my
lėjo. Jis ją mylėjo visa širdim, 
visais jausmais. Jis savo tautie
čių tarnyboje nuo moksleivio 
dienų. Kada Lietuva kėlėsi jis 
tuo meta Rtr jaunas vftzras 
Philadelphijoje _ talkininkavo, 
ypač angų kate, sjtedųjt, kad 
jo ievų žemei.. n ne Mvves 
saldutė ir ji bitų į ąe- 

•- ■-*<-< —    -t - • ♦•-t - v-o —pnuvosonių TURytMĮ srauji 
Vė&ta jk prtindė knygas, tid- 
kininkšvo spdfcdoje ir stidted

Aaa» ir jamtimn meto 1
pasitarimą IMdžiuojamėe 
svečias, iš tanių —-toiafe 

Hnvtsrani ▼ Bnenuas. Kuri savo įSKyt
Btet kautetttjų komisijai, ktofių pcdtbEg 

kurią sudarė Jonas Brazauskas, vardą Pagirto 
Ądd^ .Čtn^. X Vincas Skto- klauso šokiijg! 
dašis, nebuvo sunku išrinkti jie jį vadina, - 
naują vaidybą. žM, kuris šiai

Balsavau Kebu išrmkta vai- visą savo širdį 
dyba pareigomis pasiskirstė: mokytojai Gtožvydm Maurulia- 
pum. Antanas Paliuhs, vicepir- 
mm knltoriniam reikalam — 
Jonas Kasputis, vicepirm. infor
maciniam bei politiniam rūką- grupei nusamdėme 48 Green 
tom — Vilius Bražėnas, sekre- St klubo patalpas repeticijom 
torius — Antanas Malakaus
kas, ižd. Juozas Valkauskas, na
rys jaunimo reik. Juozas Kar
mūza Jr-, socialiniam reik. — 
Julija Puodžiukaitienė.

Dr. Petro Vileišio pogerbėnes
Žymaus visuomenininko dr. 

Petro Vileišio pagerbimas jo 
6G metų sukakties proga Tei
giamas birželio 4, šeštadienį, 6 
v#. Schraffts restorane. Ren
gia LB apylinkės valdyba. Ofi- 
cblią dalį praves Lyvija Bražė
naitė, kalbės LB Tarybos prezi
diumo pirm. Vytautas Volertas. 
Visi kviečiami dalyvauti. Pra
šomi kreiptis pobūvio reikalais 
Šiuo adresu: J. Valkauskas, 30 
Savings St, Waterbury, Conn., 
06702.

Ką veikė LB Waterburyįe
Praėjusių metų LB valdyba 

buvo išrinkta 1965 bal. 3. Val
dyba pareigom pasiskirstė taip: 
pirm. — Antanas Paliulis, vice
pirm. kultūriniam reikalam —

Susirinkimus buvom sušaukę 
tris (Šis metinis yra ketvirtas). 
Pirmam susirinkime kalbėjo 
rezoliucijų komiteto pirminin
kas Leonardas Valiukas, ant
ram susirinkime Algi
mantas Dragūnevičius. šiame 
susirinkime sudaryta rėmėjų 
klubas Hartfordo Lietuvos pri
siminimų radijo programai Tre
čiam susirinkime kalbėjo Sibi
ro tremtinė S. Rokienė, šiame 
«buvo priimta re- 

rkteti bendradar- - 
ektųmnm.^ 

Rezoliucija buvo išsiuntinėta 
spaudai ją patalpino tik Darbi
ninkas ir Laisvoji Lietuva.

Padėka priklauso kleb. kun. 
Gradeckui, kuris visuomet lei
do pasinaudoti parapijos patal
pomis posėdžiam ir susirinki
mam, už tai nereikalaudamas 
jokio atlyginimo- /

Jaumtob komftefui vadovau
ją Lyvija Bražėnaitė. Ji taip 
pat padarė pranešimą Liet 
Bendruomenės apylinkės susi
rinkime. Komiteto tikslas yra 
talkinti jaunimo kongresui ir 
vietoj vykdyti jo šūkius. Komi
tetas mano, kad jo uždavinys 
yra tiknkamai paminėti 25 m. 
sukilimą prieš Lietuvos okupa
ciją. šitame sukilime gausiai da
lyvavo ir jaunimas.

Jaunimo mėty komitetui va
dovauja Gintaras šlapkūnas. 
Jaunimo kongreso reikalam su
rinkta 223 dol. Surinkta Virš" 
200 parašų peticijai, parašyta

— Dr. G. židonyfė-VeSriėnė, 
profesoriaujanti New Haven, 
Conn., pakelta į associate pro
fesoriaus rangą.

— Vasario 16 gimnazijos šio 
pavasario abiturientai įstojo į 
.Muen^no^giuyęrsitę^^Artūį. 
ras Hermanas studijų pagrin- 
dan paėmė rytų istoriją, prie 
jos prijungdamas lietuvių ir ru
sų kalbas. Elza Morozovaitė ir 
Evaldas Maščinskas studijuoja 
anglų kalbą ir ruošiasi būti mo
kytojais.

— Muz. Juoias Ąžuolaitis sun 
kiai serga Los Angeles mieste. 
Daugelis draugi J° sveikatos 
pastiprinimui yra davę kraujo 
transfuzijų.

— Jaunimo kongreso religi
nės sekcijas simpoziumui pa
rinkta tema “Krikščionybė ir 
šių laikų jaunimo ieškojimai”. 

^Moteiątoriumi pakviestas dr. 
SĄzaBdb- LRĄeviSns; -e dalyviais 
—‘atstovai iš visų pasaulio šį

^ūnija, šen* Kaztnattras Urb- 
Saitis ' ■

Devintoji Watertovne seton- 
ųija, (senumas?Red.)

Dešąntpy — Bristotto seniū
nija, sennmas Jonas Kabutis.

Vienuoliktoji senmnija — 
ima mieste gyveiumčius, se
niūno neturi ir priklauso vąldy-

Seniūnai savo, ^pareigas at
liko gerai, surinko nario mo
kesčius, surado net nauju na-

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ new yorke
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Humphrey Hovvard (k.) ir dr. Elena Armonienč įteik.a diplomą grafaitei Aleksandrai Tolstoy (d.).

RALFAS TARPTAUTINIAME BENDRADARBIAVIME
Senas medis, išleidęs ilgas 

šaknis ir įvairiaspalviais tan
kiais lapais pasipuošęs, yra JAV 
Tremtinių Komiteto (LS Com- 
mittee for Refugees) simbolis. 
Tas komitetas šiuo metu rūpi
nasi:

1. Nušviesti JAV žmonėm be
viltišką vienuolikos milionų 
tremtinių būklę ir gauti jiem 
paramą iš JAV kongreso.

2- Apjungti ir remti 50 JAV 
organizacijų, kurios rūpinasi pa
saulio tremtiniais ir dirba jų 
tarpe.

3. Ieškoti kitų išteklių, ku
riais šalpos organizacijos galėtų 
daugiau padėti tremtiniam.

Su šia JAV tremtinių organi
zacija artimai bendradarbiauja 
Balfas ir dažnai dalyvauja jos 
suvažiavimuose: Balfo atstovam 
tenka dalyvauti taip pat val
džios ir kitų organizacijų šau
kiamuose kongresuose, kur 
svarstomi tremtinių reikalai.

Todėl milionai tremtinių nė
ra palikti aklam likimui, nevil
čiai ir pražūčiai. Gera amerikie
čių (ir kitų kraštų) širdis jais 
rūpinasi, guodžia ir namų ne- 
tekusiem dažnai nušluosto aša
rą.

Kadangi gyvenu netoli JAV 
sostinės, man, kaip Balfo cent
ro valdybos vicepirmininkei, 
dažnai pavedama atstovauti Bal- 
fą tarptautiniuose suvažiavi
muose, kurie vyksta Washingto- 
ne. D.C. New Yorkas yra visų 
labdaros, ypač užsienio para
mos. organizacijų sostinė. Nevv 
Yorke yra katalikų, liuteronų, 
žydų. Care, daugelio kitų orga
nizacijų ir mūsų Balfo centrai. 

Čia suvažiavimuose dalyvauja 
Balfo reikalų vedėjas ar kiti 
centro valdybos nariai, o man 
tenka garbė atstovauti Balfą 
JAV sostinėje.

JAV Tremtinių Komitetas nu
tarė šiais metais ypatingai pa
gerbti viceprezidentą H. H. 
Humphrey, senat. R. Kennedy 
(D.-N.Y). Eugene C. Blake, 
George Meany ir Aleksandrą 
Tolstoj, žinomo rašytojo dukte
rį.

BALT1.MORES ŽINIOS
Liet. Tautinės Sąjungos ge

gužės 28 surengtas koncertas 
praėjo nuotaikingai ir sutraukė 
nemaža publikos. Programą iš
pildė akordeonistas Kazys 
Daubaras iš Philadelphijos ir 
aktorius humoristas Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko-

Sodalietės birželio 5 tuojau 
po 8:30 mišių susirinks Nech- 
et's Northvvood Plaza restorane, 
kur bus bendri pusryčiai, kartu 
pagerbs ir kun. A. Drangini. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti.

Šv. Alfonso mokyklos užbai
gimo programa bus birželio 12. 
Graduantai dalyvaus 8:30 v. mi
šiose. kurias aukos klebonas 
prel. L. Mendelis. Diplomų iš
dalinimas bus 3 v. popiet. Pasi
rodys ir kitos klasės su savo 
muzika ir dainom.

Lietuviu melodijos valandė
lės metinis piknikas bus birže
lio 19 Conrad Ruth Vil’a par
ke. Toje vietoje valandėlė pik
nikus rengė ir anksčiau. Valan
dėlės vedėjai A. Jurkus ir K. 
Laskauskas kviečia visus atsi-

Iškilmės įvyko gegužės 17 
Hilton viešbutyje, prie taip va
dinamo “valgis milionam" sta
lo. Viceprezidentas pasakė gra
žią. artimo meile kupiną, ilgo
ką kalbą, kalbėjo ir kiti aukš
tieji valdžios pareigūnai bei or
ganizacijų atstovai.

Šios konferencijos metu bu
vo nagrinėta Europos, Kubos, 
Azijos ir Afrikos tremtinių pro
blemos, bei būdai jiem padėti.

Dr. E. Armanienė

lankyti, pasiklausyti jų progra
mos. Autobusas išvažiuos 11 
vai- nuo lietuvių salės. Atsilan
kymu paremsite radijo valandė
lę.

Mykolas čučulis, senos kar
tos lietuvis, sirgęs ilgesnį lai
ką, mirė gegužės 25- Velionis 
buvo vienas iš seniausių Balti- 
morės lietuvių, buvo uolus šv. 
Alfonso parapietis. Gdduiingos 
mišios aukotos už jo sielą šv. 
Alfonso bažnyčioje gegužės 28. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdusi žmona 
Pranciška, nuliūdusios dukros 
Marytė, Alėse. Margarita, sū
nūs — Juozas, Pranas Mykolas, 
Vincas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

Los Angeles, C ai ii.
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO 
{VYKIŲ MINĖJIMAS

Šiemet sukanka dvidešimt 
penkeri metai, kai 1941 birže
lio vidury daugelio mūsų tėvai, 
motinos, broliai, seserys, kai

Prisimins tremtinius literatūros ir muzikos vakaru
Brockton, Mass. — Birželio 

18 d. 7:30 v.v. LB apylinkės val
dyba rengia literatūros ir muzi
kos vakarą liūdniesiem birželio 
trėmimam atminti. Programai 
pakviestas iš Bostono vyrų seks
tetas, vacL kompoz. Juliaus Gai
delio. Žuvusiein už tėvynę pa
gerbti jaunimas atliks B. Pūke- 
levičiūtės ‘Raudą’, ją insceni
zuodamas. Be trumpo įvado ir 
kelių paaiškinamų žodžių, kitų 
prakalbų nebus, šv. Kazimiero 
parapijos salėje laukiame visų 
Brocktono ir artimų apylinkių 
lietuvių.

Sekmadienį, birželio 19 d. 
10 vr. prašoma taip pat gau
siai rinktis lietuviškom mi- 
šiom. kurios bus aukojamos už 
žuvusius Lietuvoje ir Sibire.

PATERSON, N.j.
Kun. Jonas J. Kinta, Šv. Ka

zimiero lietuvių parapijos kle
bonas šiemet švenčia 35 met. 
kunigystės (įšventintas kunigu 
1931 gegužės 30) ir 30 metų 
Patersono šv. Kazimiero parapi
joje klebonavimo sukaktis. 
Šias sukaktis minint, ruo
šiamas iškilmingas pa
gerbimas rugsėjo 25. Pami
nėjimui ruošti sudarytas komi
tetas, kuriam pirmininkauja A. 
Masionis ir A. Yuškaitis.

Šv. Kazimiero parapijos so
dalietės gegužės 15 suruošė 
‘Spagetti dinner’, kuris labai 
gražiai pasisekė. Gegužės 22 tu
rėjo mėnesinę komuniją ir po 
mišių komunijos pusryčius; o

kurių ir vaikai, buvo okupantų 
rusų komunistų išplėšti iš savo 
ramių namų, jėga išvežti į Si
biro šiaurę, kur daugumas, žmo
gui nepakeliamų sąlygų nukan
kinti. mirė.

Tiem mūsų tautos kankiniam 
pagerbti birželio 12, sekmadie
nį, 4 vai. popiet, šv. Kazimiero 
parapijos salėje ruošiamas mi
nėjimas.

Pagrindiniu kalbėtoju bus žy
mus amerikietis politikas, pasi
reiškęs griežtu nusistatymu 
prieš komunizmą.

įdomią meno programą at
liks iškilūs estų, latvių ir lietu
vių dainos bei muzikos meni
ninkai.

Visi Los Angeles ir apylin
kių lietuviai maloniai kviečia
mi dalyvauti. Gausiai dalyvau
dami, parodysime ir kitiems, 
kad tebesame vieningi ir mo
kame gerbti savo didvyrius ir 
savo tautos kankinius. Kai kas 
gali kelti klausimą, ar ne lai
kas tatai pamiršti, bet juk yra 
dalykų, kurių nei atskiras žmo
gus. nei visa tauta pamiršti ne
gali. Nepamirškime ir mes — 
visi dalyvaukime.

Įėj’mas nemokamas.
Minėjimą ruošia Pabaltijo 

tautų komitetas, kuriam Los 
Angelėse šiemet vadovauja lat
viai. Komitete lietuvius atsto
vauja Alto Los Angeles skyriaus 
valdyba. S. P.

Šiuo minėjimu ir kitais LB 
apylinkės darbais rūpinasi veik
li valdyba: Vytautas Dambraus
kas — pirm., Irena Eivienė, 
Leonas Venckus, Julija Plat- 
kauskienė ir Vladas Jakimavi
čius.

Jaunimo metu proga LB apy
linkė renka aukas jaunimo kon
gresui Chicagoje ir parašus pe
ticijai Jungtinėms Tautoms. 
Brocktono lietuvių prašoma 
tuos reikalus paremti. Dar prieš 
aukų rinkimą, niekeno neragin
tas, pirmas jaunimo kongresui 
20 dol. paaukojo Juozas Dabrė- 
ga. Nuoširdus Ačiū.

Lietuviu Fondo nariu įsirašė 
ir 100 dol. įmokėjo ilgametis li
tuanistinės mokyklos vedėjas 
mokyt. Aleksandras Padagas.

pirmadienį, gegužės 23, mėnesi
nį susirinkimą. Sodalietės mū
sų parapijoje yra pati aktyviau
sia organizacija. Tik reiktų dau
giau dėmesio atkreipti į jaunas 
moteris ir mergaites ir jas į- 
jungti į šią aktyvią organizaci
ja-

'Šviesios Saulės Klubo' mė
nesinis susirinkimas įvyko ge
gužės 24. Šio mėnesio laimin
gasis klubo narys tapo Mrs. 
Ralph Weiss, laimėjusi 70 dol-

Jonas Krukonis, suprasda
mas visus lietuviškus reikalus 
ne tik savoj parapijoj, bet ir 
plačiame pasaulyje, šių metų 
pradžioj Madrido (Ispanijoj) lie
tuvių radijo valandos vedėjui 
kun. K. Patalavičiui paaukojo 
25 dol. Kun. K. Patalavičius pa
rašė gražų laišką, kuriame pri
minė, kad ir tolimoj Ispanijoj 
Lietuvos vardo ir jos dabarti
nių vargų populiarinimui yra 
daug galimybių ir jos išnaudo
jamos. Primenama ispanam, 
kad lietuviai Amerikoje labai 
kietai kovoja už savo tautos 
laisvę ir nepriklausomybę.

—kvd

Ateitininkę šventė
Gegužės 22 įvyko moksleivių 

ateitininkų kuopos šventė. Vys
kupo M. Reinio kuopa anksčiau 
buvo kiek apsnūdusi, atsigavo 
prieš pusantrų metų. Bažnyčio
je mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. V. Dabušis, kuo
pos dvasios vadas. Po pamaldų 
parapijos salėje bus iškilmin
gas posėdis. Sudarytas garbės 
prezidiumas. Įžodžio priesaiką 
priėmė dvasios vadas kun. V. 
Dabušis. ženkliukus prisegė a- 
teitininkų steigėjai Patersone: 
A. Masionis ir M Šaulienė. Su
kalbėtas ateitininku kredo ir 
sugiedotas ateitininkų himnas. 
Sveikino garbės prezidiumas. Į- 
žodį davusiu vardu padėkojo J. 
Mockutė, kuopos pirmininkė. 
Iškilmės baigtos Lietuvos him
nu. Kitoje salėje buvo pusry
čiai. kuriuos rūpestingai ir sko
ningai paruošė J. Mockienė su 
moksleivėm ateitininkėm.

M. Rūgytė 

Būtų gera sulaukti ir daugiau 
Fondo narių. Kartą pasiryžus ir 
pradėjus, reikia Lietuvių Fon
dą padaryti milijoninį.

Putname seserų rėmėjų sky
rius gegužės 15 surengė pie
tus šv. Kazimiero par. salėje. 
Dėl įvairių kitų parengimų su
sirinko žmonių negausiai, ta
čiau pastangos nebuvo veltui: 
seserų statybom paremti surink
ta 300 dol. Kun. M. Vembrė, 
nuolatinis lietuviškųjų darbų rė
mėjas, Putnamo jaunimo sto
vyklai įrengti paaukojo 50 dol

Šių pietų metu buvo pagerbti 
Petras Adomavičius su žmona, 
sulaukę 60 metų vedybų su
kakties; jie yra seserų rėmėjų 
skyriaus nariai. P. Adomavi
čius, teisininkas, Lietuvoje dir
bo teisme; buvo tribunolo na
rys. Abu sukaktuvininkai savo 
senatvės dienas leidžia Brockto- 
ne. gyvena iš nedidelės pensi
jos.

Ruošiant šiuos pietus ir pa- 
gerbtuves, daug dirbo Kunigun
da ir Pranas Keblinskai, Elzbie
ta Ribokienė, Jadvyga Bara
nauskienė ir kiti seserų rėmė
jai. Gla

"ALGIS IR ALYTĖ" — NAUJA 
KNYGELĖ VAIKŲ ŠVENTEI
Eglutės, vaikų laikraštėlio lei

dėjos, šiemetinei vaikų šventei, 
kuri bus Putname birželio 5, 
išleido naują spalvinimo knyge
lę — Algis ir Alytė. Kiekvie
ną vaizdą palydi lietuviškas, 
vaikui pritaikytas trumpas žo
dis. Piešinių temos taip pat 
lengvos ir vaikam suprantamos.

Pradėjęs pieštuku spalvinti, 
vaikas mielai perskaitys ir lie
tuviškus tekstus. Tai bus ge
riausias kalbos mokymosi bū - 
das.

šventės dalyviai knygutę 
gaus Putname, kiti turi ją išsi
rašyti iš Eglutės administraci
jos. Kaina 50 et. Padovanokite 
kiekvienam vaikui po egzemp-

Lietuviška vasarvietė BANGA
CAPE COD, MASS.

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.
Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo garsaus Craigville 
Beach • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį • Skanūs lietuviški valgiai •' Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui • Svečiams be savų automobilių — transporta- 
cija į ir iš paplūdymio • šalia BANGOS randasi ežeras su paplū- 
dymiu. Žuvarimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A. PAKŠTYS
76 Alicia Road, Dorchester, Mass. 02124 — Tel. (617 ) 282-8046 

o po birželio 15 d.: 
BANGA

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass. — Tel. (617) SP 5-4633

206 East 86th Street 
'tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N Y

Tel. RE 4-4428

Savininkas — Helmut Vdllmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuves
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Kun. Jurgis Vilčiauskas

PAMINĖTA KUN. J.J. 
VILČIAUSKO SUKAKTIS

Kun. J.J. Vilčiauskas, šv. An
tano parapijos Ansonijoje kle
bonas, gegužės 22 šventė ku
nigystės 25 metų sukaktį- Po iš
kilmingų padėkos mišių šv. An
tano bažnyčioje sekė banketas 
Warsaw Park patalpose.

Kun. J.J. Vilčiauskas, Juliaus 
ir May Vilčiauskų sūnus, bai
gęs šv. Juozapo parapijos mo
kyklą ir Crosby aukštesniąją 
mokyklą Waterburyje. studija
vo Marianapolio K olegijoje 
Thompsone ir šv. Bernardo se
minarijoje Rochesteryje. Kuni
gu įšventintas 1941 birželio 
22 Hartforde. Vikaravo Hartfor
de, Union City ir New Britain, 
o taip pat tris metus kapelio- 
navo JAV kariuomenėje. 1960 
rugsėjo 22 paskirtas šv. Anta
no bažnyčios klebonu.

Šalia tiesioginių pareigų pa
rapijoje, kun. J.J. Vilčiauskas 
reiškiasi visuomeniniame gyve
nime ir yra buvęs eilės organi
zacijų valdybų nariu ir dvasios 
vadu.

liorių. Užsakymus rašykite: Eg
lutė, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn., 
06260 (L.)

Pristatome savo 
kandidatę kaip 

Demokratinės 
Apylinkės 

vadą 

WALTER
WARD

Walter Ward kand’datūra j Demokratinės 
Apylinkės vadus suteikia Linden wood apy
linkės gyventojam būti atstovaujamiem savo 
pačių kaimyno, kurs praeity įrodė savo pa
jėgumą kaip pažangus ir pramatantis vadas.

Tarp jo nuveiktu darbų artimiausioje kaimi- 
nystėje paminėtina:

Tarp jo nuveiktų darbų kaiminystėje paminėtina:

• POŽEMINĖ PERVAŽA ant 84 gatvės, tarp 
156 ir 157 Avė. Pastatė 13 šviesų su 2 šešių 
pėdų ilgio lempom kiekvienoje.

• Padėjo Tėvų Sąjungos vadovam gauti leidimą 
naudotis Rockvvood Parko Žydų centru kaip 
pastatu dėl P.S. 232.

• a) Takas peštiem nuo Lindenwood iki J.H.S. 
202; b) Asfalto perėjimas, kontroliuojant 
judėjimo šviesas pėsčiųjų paspaudžiamu myg
tuku; c) Leidimas statyti peštiem lieptą nuo 
Lindenvvood iki J.H.S. 202.

• Susisiekimo šviesų ir perspėjimo signalų, o 
taip pat kitų 32 gatvės lempų įrengimas įvai
riose Lindenvvood vietose.

• Ant miesto žemės parūpino Little League fut
bolo aikštę, tarp Linden Blvd. ir South Con- 
duit BlvdL, prie 81, 82 ir 83 gatvių.

• Pašalino apleistų automobilių irsunkvežimių 
lanką prie South Shore incineratoriaus.

• Gennessee didžiulio atviro kanalizacijos grio
vio uždarymo darbai jau pradėti. Bus panai
kintas tas nešvarus upelis, prasidedąs prie 
Linden Blvd. ir Conduit Avė. ir tekąs j pietus 
pagal 79 gatvę, J Jamaica {lanką.

Kaip South Queens Demokratinio Klubo vadas, 
Lindenvvood apylinkės pilietinės draugijos viešos 
pašalpos komiteto pirmininkas ir Borough Presi- 
dento patariamo komiteto narys, Walter Ward 
yra parodęs atsidavimą bendruomenės gerovei ir 
pažangai. Lindenvvood yra reikalingas tokios va
dovybės, kurią jis, kaip apylinkės vadas, gali 
duoti.

BALSAS
UŽ

WARD
YRA
BALSAS
UŽ
PAŽANGĄ

Volunteera for Walter Ward — 80-20 151 Avė., Howard Beach, N.Y.
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APARTM. WANTED

CORPORATION

86-16 JAMAICA AVĖ.

TeLHYacin+7-4677

KARLOMAS
FUNERAL HOME

VMIB GM9EN JAVHM

CARROLVYTAUTAS KUOKAS

SCHALLER&
6 DIDŽIULES KRAU

Wbere good pay, steady commer- 
etai btutaeso and teoefits whicb 
tead tbe in tstry add up to ą 
food job. Soma at our eurrent

RAMI PREKYBININKŲ PORA 
IRAKO 3-6 KAMBARIŲ 

APARTMENTO 
Tiktai Queens distrikte 

(patys išsidažys) 
Skambinti Hl 6-1302 .

J&sų patogumni — mes sandėlyje 
turime didelį pasirinkimą prekių Įe- 
mmrtta tatnrunjn ' 
Atidaryta: nuo 9 ryto iki 7 vakaro 
k lindi r n ix rrikmadknini'i nuo 10 ry-

rtaįi ffrtTYr TO EAT. 
ta Am, BntetK NJ. - 
Piai 352.^343

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
softes, ccftor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visoms kaBiomis. Visi gaminiai 
Težefcmken, Grundig, Zemth, 
Burroughs, Olympia, Royai eite. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Bany Dr., 
ENorthport, N.Y-,11731. •-

Kas norėtų sksftiHs Darbininką

GLaamora 2-2923

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN ĄVE. 

Brooktyn, N.Y.MEN - WOMEN Reinforced Plastics 
Fabricators mechanical aptitude 
derirable, rapid advance, generous 
fringe benefits Lunn Laminate*, Ine. 

Straight Path, Wyandanch, LJ.
- .. į J5kB) Ml 3-8900

• LAn equal epportunity Employer

Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Vlrgtaia 6-9519_____ _

'Ėst. 1920 Tel. 376-2723 ‘
666 Morria Turnpįke, Sbprt Hills, NJ

NIJOLĖ VALAITIENĖ yra 

vienos agentūros “sales repre- 
.sentaiiver”.. Per ją galima..ui-

FUNERAL HOME
Ine.

20°U(foL> LB Clevelan- 
hĮmnig į¥^JįfiĮįt| ijr Jo- do 2-ji Apylinkė iki 750 ir ša- 

liet kių Apskrities Klnbasiki2b0.
.M.

v-A■BMMM-' X i _ -

taūskreipkitės j

JOHN (MUM
Insurance

CHICAGO, JLL.: 6775 So. Vestinė 
Darbo valandos — trečSadtenį ir p 
Šeštadienį, nuo lO fld 3

Set-up and operate, 
3rd shift, 3 years 
ė^periebee.

Lietuvių B komandos pasirodymas 
Bostono tarpkhibinėse, kuriose tik 
vienu tašku atsiliko (po 16-os rung
tynių) nuo Bostono universiteto, 

^^Amj^ĮĮijMiĮrjūyaį UJ-jU- ja, Sopulingosios Dievo Moti- laimė justa pirmų vietų tarp B ko- 
nos draugija, J. Alkte, 3. Ba-

aukų iP kitų paja- lažas, A. ir t>. Dargiai, Fr. Ge- ir valia, pusmetį trukusiose varžy
mų Baltoceutrui nusiųsta 500 lenitis, T. ir S. Grinevičiai, A Jį®“?“**1 
doL Rubųišyežtaj centrinįsan- * «.
delj apie 5000 svarų.

■ Baisiųjų birželinių proga bus 
dar nusiųsta centrui 100 doL 
Tokiu būdu, neskaitant nario 
mokesčių, Kearny-Harrison Bal
to skyrius bendrai šalpai bus 

-dąvęs OOO doL -
Vajaus proga aukojo: :

■ 50 dot: Lietuvių Katali-

VAITOK-I 
FUNERAL' HOME

197 Webster Avenue: ' 
PRANAS VAITKUS.

Laidotuvių Direktorius 
' ir balsamuotojąs 
Cambridge, Mašs. 
NOTARYJ»0ULR?

, ‘įS dd. Sopulmgoęips Dievo 
Motinos parapijos sodalicija .

15 dcM., John J. Salvest, 
„ Po TO doL: Sopulingosios Die
vo Motinos parapijos kleb- kun. 
J. šarnus, Amerikos Lietuvių 
R K. Moterų sąjungos 63 kuo
pa, Maldos Apaštalystės draugi-

: TUJMME ĮVA^AUS DYDŽK) IR S 
ĮVAffilOSLROSffiS RASITE MŪSŲ SAND&YJE VISADA. 
Vttšuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kar 

JAV-se
AB O L I? S C B B A G E R F U R N I TU R E, Ine. 

YortcvHės Didžiausia, Gražiausia Baidų Krautuvė
DĄBĄ$ 336 Eart Mh St (tarp 1 ir 2 Awmn) H^.C. 

; Tol. W 9-0400
Adara k&fien iki 9 vaL vykaro, antradieniais ir šeštad. 

Įdfv.vak

Lietuvių-I ^-1!4, nors su lygos pir
mūnais: Boylston klubu ir Harvardo 
universitetu sužaidė po 1:1 MJLT. 
praeitų metų Boatpno MET lygv® i 
čem^dnai, šiemet IžkO-ketvirtoj vfe* : Pktanmvimas diefių lr nūktį. Mo

demiška koplyčia šermenims šįr- 
kaL : - Aptanaabja Cšmbridge -ta 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
trelnoml* Kaino* tnš pwčinė ir į į 
kitus miestus. — Tek TR 6-6434

M. Mėlyniai^ Š.A. Mikalauskai, 
Ą. JĮockus, X ir N. Pakniai, V. 
Plikaitis, ;Š.~ ir. J. "Skripkai, B. 
Show, J. Vai&us, j. Vilkelis, P. 
Veleras, A. . Vitkus.

Po 5 dol.:^.7 Onos draugija, 
šv Prancigkaps Tretįninkėsj J. 
ir L Belzai, P. Biekša, P. Gib- 
bas', J. Katifius, J. Kazninas, P-

J. 
Miniaostasg V'Mrrr A- Pietaria, 
P. ir V.^Ramauauskai, J. Svir
nelis, J. Smigešs&s, P. šūkis, 
V. ir E. Šukiai, P. Zalūbas, Fr. 
Žilinskas. A -

Po 3 doL Ed. Adamczyk ir 
Dargis.

Kiti pO'rtažiau. .
- Visiem geraširdžiam, kurie 

aukojo pinigais sunešė drabu
žių, vienu ar kitu -būdu prisidė
jo prie Batfo vajaus įvykdymo 
reiškiu nuoširdų lietuvišką ačiū!

J. Mėtynis
Kearny Harrison skyr.

STagg 2-5043

MatAew P. Balas 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air coaMttttoned
A. J. BALTO3LBALTRONAS

200 dot,’ rtežinbmo Lietuvos « (Punose. Kott^ses^;^ 

Partizano Įnašas iki 597 dol, <
Genė ir Richardas Slankai iki miesčių turnyras buvo tatsattas i 
200’ dol , taurus hetu- ° afejgm km—vis iki 650,L%ronius ir Leonė 

Juškai iki 300 doL, Jonas Pocių- j - ? ; F ?;
liš iki 200 dbL, Stasys Podulis ‘j**.tarpkplęgineB 
iki SJOO doL, Ignas ir Stasė Grj- . mįenyb^ prtešeigr ^Eto^Sm

sakyti lėktuvo bei laivo ke- 
Uones ', viesbuėUį rezervacijas, 

automobilio nuomavimą bei 
pirkimą Europoj. Užsakant 
povestuvinę 'kelionę, jaunieji 
gauna dovaną sampano bu

telį arba gebą korsažą. Skam
binti— , z .

914

LY 1-9244

AWNING8 
Residen£įal 

Industrial - Cammercial 
Canvaą, Inetai,. Flberglass 
PįtAttKiG. CURRiO Ca

Jtaw Tarka: MM ted Avrate — TK 
(TupM-StSBMl) 

BMiiuiili: M-M Myrtla Avė. ~ VAl-TEt

LIUDOS 
įvairią moteriškų drabuži krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų jfcataiiki panlita 
Rimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukaį, acpUnukai, 
bfiurimtės, kojinės, čia gaunama siuntiniams g^savi moteriški dra
bužiai, pritaįkįnti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. “ Woodhaven, N.Y. 11421

-i- TėL 849-7240 —

4-fljC2DE MACHINE MEN 
v '2 men, 3^4 *shift< sėt- ■ 

up and , operate, , 2 
. years espeneBoe. : 
TOOL A IMK MAKEBS

7 men,' '• AM'-; ahtft, 
... have papers and ex-

Lietuviška ir eurapietiška duona'Ir .pyragai, 
šventėms, vestuvėms bei pokyliais HStirtid \ 

DALIA ir ALBERTAS RADOONAS, Mta.
96-38-40 STAGG STREET BROOKLYp, N. Y. 11296
. ... Telefonas ®Ta» ______

— HAVEN REALTY
Real Estete ♦ JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, aut^mobibų, baldų ir U. Namų par
davimas, apdraudos; IncomeTax užpildymas.' Mutual Punde -r- Pi-

DRAFIS1DEN
A B or C Detali Men

METMOIMS MEN
With 3 years 
enee tn m^tbods and 
time standards and 
tbe formai-tbeory?

PETRAS KARALIUS, MUR, | 
Laidotuvių direktorius ; • 

ir balaunraotojas 
z# PTUvmcncu •

WORCErr£R, MAM. į 
FL 4-6757 . Pt-4»M*

1 fe i *■

Bk*.


