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Ar menas aukščiau už politiką?
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— Kardinolų dabar viso 118. 
Tarp jų 36 italai, 10 prancū
zų, 8 amerikiečiai.

tat išdalino Jungtinėse Tauto
se Kosygino pareiškimus spau-

- Slaptumas savaime stebėto
jus provokuoja mįslę atspėti,

Glassboro miestely, N. J., 
birželio 23 ir 25 (penktadienį ir 
sekmadienį) viršūnių konferen
cija baigėsi. Kosyginas birželio 
26 išvyko pas.. JCastro. -

išaiškinti, kas tarta ir sutarta, 
nors ir neskelbiama. Mėginimas 
atspėti remiasi ne visada rea
liom prielaidom. Yra dar kiti 
du spėliojimo Šaltiniai — fan
tazija ir “tikėjimas”, t y., iš 
anksto turimas nusistatymas. 
Politiniai komentatoriai dažnai 
naudojasi pastaraisiais dvejo- 
pais šaltiniais. Talentingasis A. 
Buchwald mikliai suparodija
vo tokius komentatorius, pats 
imdamasis komentuoti Izraelio 
— arabų karą.

Prisiminta spaudoje, kad po 
Ženevoj dvasios netruko ateiti 
santykių nutrūkimas tarp Ei- 
senhowerio ir Chruščiovo; po 
Vienos dvasios netrukus Chruš
čiovas atkėlė savo raketas į 
Kubą. Tenka stebėti, kas ateis 
po šermukšnio dvasios. Ameri
koj tebeskelbiama, kad vilties 
kibirkštėlė tebesanti.

kyti”. Nors Valenti įtikinėjo, 
kaip svarbu santykius su Mask
va palaikyti, Curtis savo nuo
monės galutinai nepakeitė.

Kaip mokėsi, taip perduoki 
šią mūsų padėką visiems lietu
viams.

Amerika birželio 26 pa
skelbė susitarimą su Panama 
dėl kanalo. Sutarta, kad kana
las bus laikomas Panamos teri
torija, bet nuosavybė Jungti
nių Valstybių ir Panamos val-

Sonatorius Javits, vertinda
mas prezidento Johnsono ir mi- 
nisterio pirmininko Kpsygino 
susitikimą pasisakė prieš ąlaptą 
diplomatiją. Deja, tokias slap
tas diplomatijas varė visi pre
zidentai. Nekalbant apie karo 
metu Roosevelto bei Trumano 
Jaltos, Potsdamo sutartis, to
kias slaptas diplomatijas varė 
Eisenhoweris, iškvėpdamas 
1955 Ženevos dvasią, Kennedy 
1961 Vienos dvasią, dabar 
Johnsonas paleido “šermukš
nio krūmo” (Holly Bush) dva-

ti garantuota prieš pasitrau
kiant K užimtų kraštų.

Tai, ką ta konferencija davė, 
prezidentas LBJ dar penktadie
nį pavadino “Hollybush dva
sia” (šermukšnio krūmo dva-

23 paskelbė ^encikliką Sacer- 
dotalis caeliiųdus dėl celi
bato — vadinu jį brangiausiu 
Bažnyčios turi*, kuris turi bū
ti pasilaikytas, nors žmonių 
galvojimas taip labai pasikei-Penktadienio konferencija 

truko 5 valaądas. Po jos pareiš
kimas, paskelbtas prezidento 
LBJ ir patvirtintas nūn. pirm. 
Kosygino, kad pasitarimas bu
vo “naudingas”. Sekmadienio 
konferencija buvo trumpesnė. 
Pareiškimas kartojo, kad pasi
tarimas buvo naudingas: nors 
ir nesusitarta, bet bus tariama
si ministerių.

N. Y. Post korespondentas 
pastebėjo, kad po sekmadienio 
konferencijos prezidentas LBJ 
nebuvo tokis gyvas ir kad susi
tikimo su mase labiau norėjo 
Kosyginas, kuris jai kalbėjo 
apie Sovietų liaudies draugišku
mą Amerikos liaudžiai. Po šios 
konfemcijos Kosyginas išskri
do į spaudos konferenciją, pre
zidentas į Baltuosius Rūmus. 
Susirinkusiem prezidentas pa
reiškė, kad “nepramatoma jo
kio susitarimo dėl vidurinių ry
tų ir dėl Vietnamo skirtumai 
pasilieka tie patys”. Tą pat va
karą Kosyginas spaudai karto
jo tuos pačius reikalavimus, tik 
dar aiškiau, kuriuos jis buvo 
skelbęs'-Jungtinėse Tautose: Iz
raelis /tiri pasitraukti-į senas 
sienas, mokėti reparacijas; A- 
merika turi sustabdyti š. Viet
namo bombardavimą ir pasi
traukti iš Vietnamo. Tik tada 
Sovietai sutiks tartis ir kitais 
klausimais.

20 385:16 balsų priėmė įstaty
mą Amerikos vėliavos įžeidimą 
bausti 1,000 dol. ar metais ka
lėjimo ar abiem bausmėm.

ru nei New Yorkas ir Wash- 
ingtonas.

Galėtų būti patenkintas ir 
Glassboro majoras Wilsonas— 
tik iš vakaro prieš didžių sve
čių atvykimą tikrasis majoras 
mirė, ir jo pavaduotojas Wilso- 
nas gavo sutikti svečius. Bet jis 
nebuvo patenkintas ir viešai 
nepasitenkinimą reiškė: jo var
du buvo surengtas priėmimas, 
bet jo paties neįsileido. “Su
prasčiau, sako, dar jei aš bū
čiau respublikonas, bet aš esu

Esą niekas nežino, kad Iz
raelio arabų karu buvo įvykdy
ta slapta sutartis tarp Izraelio 
ir Sovietų. Sovietai seniai ste
bėjo Izraelio padėtį tarp ara
bų ir norėjo Izraeliui padėti 
— padėti apsiginkluoti. Bet pa
dėti tokiu būdu, kad nesupykin
tų arabų, nesupykintų nei A- 
merikos, Anglijos, Prancūzijos, 
kurios davė ginklų Izraeliui, bet 
davė nepakankamai. Kažkam 
politbiure atėjo geniali mintis. 
Ji buvo priimta, ir Izraelio dip
lomatai buvo klausiami, ar jie 
nori ginklų. Nori, tai nori, bet 
Izraelis nenori supykinti Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos^ 
“Aišku, mes negalim duoti Iz
raeliui tiesiai — sutiko Sovie
tų diplomatai :—, bet kodėl 
mes negalim, duoti Egiptui, o 
per Egiptą juos gaus jau Iz
raelis”. Nustebusiem ir nesuvo- 
kiantiem Izraelio diplomatam, 
Sovietai aiškino: “Tik duokit 
sąrašą, ko jums reikia”. Izrae
lis surašė: tiek ir tiek tankų, 
patrankų, autovežimių, netgi 
šešetą septynetą sovietinių 
priešlėktuvinių raketų.

Po metų Sovietai pranešė Iz
raeliui, kad viskas paruošta ir

Art Buchwaldo parodiją pra
tęsiant, reiktų aiškinti, kad So
vietai padarė trigubą biznį — 
trečią užmokestį atstūmė iš A- 
merikos, nes kol Sovietai kalė 
ginklus Izraeliui, Sovietų gy
ventojus maitino Amerika, sius
dama kviečius ir duodama pa
skolą Sovietų pramonei.

— Amo. Press apklausinėjo 
438 Kongreso narius dėl Izrae
lio. Jų 364 pasisakė už garanti
jas Izraelio saugumui, už jo tei
sę naudotis Aųabos ir Sueso- 
kanalo vandenim. Tai turi bū-

Išvykau iš Romos su viltim, 
kad mūsų prašymas bus paten
kintas. Tuom tarpu visi .mels
kimės, kad ši viltis išsipildytų pristatė po kelių dienų per Sy- 
tokiu būdu, koks būtų naudin- ^ją.
gianrias lietuvių tikėjimui, vie- Iš viso to laimėjo Sovietai— 
nybei ir Lietuvai. Sav0 dvigubą užmokestį: iš
----------------------- --------------------- Egipto ir iš Izraelio. Vienas So

vietų diplomatas pasakęs, kad 
Izraelis esąs yienas iš geriau-

lanką ir septynias ginkluotas 
divizijas išveda į Sinajaus dy
kumas. Tuo pat metu Sovietai 
paskelbia Izraelį agresorium. 
Tai buvo slaptas ženklas, kad 
klientui ginklai pristatyti. Iz
raeliui beliko vykti į Sinajaus 
dykumą jų pasiimti. Tiesa, kai 
kurie ginklai nuo transporto 
buvo apgadinti, bet dauguma 
buvo paruošti, kaip buvo užsa
kyta. Kitus ginklus Sovietai

— Olandijos senatorius O. 
M. Boetes birželio 20 pasisakė 
priklausąs olandų grupei, kuri 
padeda pabėgti Amerikos ka
riam Vokietijoje. Juos gabe
na ir įkurdina Prancūzijos ū- 
kiuose. Tokių pergabenę 10-20 
asmenų. Senatorius socialistas 
ir “pacifistas”.

— Tarpamerikinėje ūkinėje 
bei socialinėje taryboje birže
lio 21 lotynų Amerikos valsty
bės reikalavo, kad Jungtinės 
Valstybės sumažintų muitus jų 
gaminiam. Tai būsianti reali 
pradžia Amerikos ūkinei bend
ruomenei, kuri buvo preziden
tų sutarta balandžio mėn. Pun
ta dėl Este konferencijoje ir 
kuri turinti veikti nuo 1970.

Skaitytoja* P.P. atskirti Worces- 
ter, Mas*, talkrattj "The Evening 
Gaartte”, kert* Mrielio 21 JsMėjo 
*| paveiksle, panaty kaip pereitą 
kartą buvom tfavą i* “N. Y. Po*t”.

Tą klausimą realiai atsako 
faktai: Elizabeth Taylor, Rich- 
ard Burton ir Tony Curtis nu
traukė pažadą dalyvauti filmų 
festivaly Maskvoje liepos 5-20. 
Jie pareiškė tai padarę dėl to, 
kad jų simpatijos priklauso Iz- — Jungi Tautose kalbos 
raeliui. Tony Curtis (buvęs Ber- dėl Izraelio arabų konflikto ro- 
nie Schwartz iš Bronio) rašė J. do, kad dviejų trečdalių balsų 
Valenti, kino filmų sąjungos va- nesurinks nei Amerikos nei 
dovui: “Mano motina ir tėvas Sovietų rezoliucijos. N. Y. Ti-

Slaptas buvo ir prezidento 
Johnsono bei ministerio pirmi
ninko Kosygino ’ pasitarimas 
Glassboro, N. J. Pasitarimo 
rezultatą prezidentas pavadino 
“Hollybush” dvasia. Komenta
toriai ją taip pat mėgino at
spėti. Spėjimui realus pagrin
das tebuvo taip kitko tas.

Po spaudos konferencijos N. 
Y. Post birželio 26 rašė: "Kosy
ginas išvyko absoliučiai tokis 
pat, kokis buvo atvykęs". Ja
mes Reston (NYT) tą pat die
ną: "Jo reikalavimai buvo tiek 
dideli, ir jo laikysena tokia 
griežta, kad jis pasunkino L. 
Johnsonui daryti nuolaidas".

Kosyginas kitokis ir negalėjo 
būti. Esą jis laikomas Maskvo
je vienų iš “balandžių”, bet čia 
jis turėjo laikytis griežtai to, 
kas jam partijos buvo aiškiai 
.nustatyta. vilties ir nepakrinkame,

tokios nesenos dvasios — Ei- 
senhowerio ir Bulganino Žene
vos dvasia 1955, Kennedy ir 
Chruščiovo Vienos dvasia 1961. 
Išvadom, ką ši nauja dvasia 
reiškia, tenka sužymėti bent iš
aiškėjusius šios naujos konfe
rencijos faktus:

Konferencija įvyko po ilgų 
derybų abipusėm nuolaidom— 

šia). Jau buvo pažįstamos dvi susitikti pusiaukely.

rae,lu- kas išvadino Ameriką agreso-
Izraelis savo nuostolius num, o prezidentas į tai tylėjo, 

kare skelbia 679 žuvę, 1563 Rimtasis N. Y. Times vedama- 
sužeisti. Arabų bendras aukų jame rašė, kad “atmosfera tarp 
skaičius 115,665; tarp jų žuvu- Sovietų ir Amerikos pagerėjo” 
šių 30,000, vieno tik Jordano kad “didelė dalis kredito dėl 
žuvusių 15,000. to pagerėjimo priklauso Glass-

— Syrija uždraudė įvežti a- boro gyventojam”.
merikinius filmus. Gal ir šį komentarą apie

— Atstovę Rūmai birželio Glassboro gyventojų pagerin
tą atmosferą tarp Sovietų ir A- 
menkos reikia suprasti taip 
kaip Buchwaldo slaptą Sovietų 
sutartį Izraeliui apginkluoti.

— Noriu išreikšti savo dėkin
gumą viso pasaulio lietuviam, 
— kalbėjo šventasis Tėvas.

Dėkojo, kaip visų dvasios Tė
vas, už tai, kad jau per tiek 
metų tautos nelaimės ir kan
čių esame vieningi, kad esame 
veiklūs, kad nepritrūkstame 

kad

FAKTAI IR FANTAZIJA SPAUDOJE
Apie slaptą sutartį tarp Sovietą ir Izraelio dėl ginklą 
pristatymo Izraeliui—parodija

Po Ženevos dvasios atėjo santykiu nutrūkimas su Maskva, po 
Vienos dvasios Maskvos raketos atėjo j Kubą. Po šermukšniy 
krūmo dvasios dar gaivinamos viltys

nadą uždirbo 50 doL
Aišku, jie buvo patenkinti 

viršūnių konferencija. Paten
kintas buvo ir vietos policinin
kas, kuriam buvo sunkios die
nos; jis rūpinosi, kad iš aplin
kinių miestelių sukviesti pora 
šimtų policininkų savanorių, 
kurie jokio atlyginimo negavo, 
gautų bent po sumuštinį ir ka
vos puodelį. “Sunki, sako, bu
vo diena, bet dabar mes jau 
būsim žemėlapyje”, sakė paten
kintas Glassboro patriotas poli
cininkas. Patenkintas, nes da
bar visi žino, kad Glassboro yra 
12,000 gyventojų miestas, 15 
mylių nuo PhUadelphijos, ir 
galėjo būti didesniu taikos cent-

Kalbėjo popiežius Paulius vys
kupui V. Brizgiu! ir skatino tai 
perduoti visiem lietuviam.

Vyskupas Vincentas Brizgys 
dalyvavo Romoje birželio 13 
vyskupo Prane Brazio laidotu
vėse, o birželio 16 buvo pri
imtas popiež. Pauliaus VI au
diencijoje. Vyskupo V. Blizgio 
pranešimas (pasiekęs redakciją 
tik birželio 22) perduoda šv. 
Tėvo žodžius, i skirtus visiem 
lietuviam:

Jo šventenybė priėmė mane 
labai nuoširdžiai, pirmiausiai 
išreikšdamas užuojautą man ir 
visiem lietuviam netekusiem 
jauno,talentingo; vyskupo. Po 
to leido man plačiau paaiškin
ti mūsų tautos ypatingus reika
lus, kiek tiems reikalams gali 
būti naudingai lietuvis vysku
pas laisvame pasaulyje. Baig
damas prašiau

--------------------------------------------- mes nuomone, Izraelis nepri-
„ ims jokios J. Tautų rekomen-

, Z- "??*' deT,a? ts? dacijos pasitraukti j senas sie- 
kalbejęs dėl serv T. J. Dodd, ko( tij
birželio 23 92:5 balsais nutarė, 
kad senatorius 116,000 dol., su-- — Sovietai pasiūlė Europai 
dėtų rinkimam, išleidęs savo savo naftos vietoj arabiškosios,
reikalam ir tuo pažeminęs se- esąs naujas sovietinis išdavi-
nato garbę. Kaltinimą dėl dvi- mas arabam. Albanija Jungti-
gubų sąskaitų už keliones at- hėse Tautose ir skelbė, kad So- kad pasitarimą ir po pa
metė 51:45 balsais. Nutarimas vietai arabus išdavę kare su Iz- sitarimo ministeris pirminin-
neliečia senatoriaus pareigų se- 
nate. Tik po nutarimo šen. 
Mansfieldas susirūpino, kad rei
kia išleisti taisykles, kurios 
tvarkytų etiką.

— Tai visiems ir visur lietu
viams.

Prieš atsisveikindamas įtei
kiau savo asmeninį ir antrą vi
sos eilės lietuvių pasirašytą pra
šymą paskirti mums kitą vys
kupą vietoje mirusio vyskupo 
P. Brazio.

Glassboro miestely kaip po 
vestuvių ar laidotuvių jau be
veik suspėta visus konferenci
jos ženklus likviduoti. Numon- 
tuoti telefonai, kurių spaudai 
buvo įvedę 375; nuimti telefo
nų stulpai, kurių buvo prikas
ta 160; nuvyniti kabeliai, ku
rių buvo 200 mylių; nugriau
tas ir 130 pėdų bokštas, kuris 
buvo įrengtas televizijos ženk
lam. Pačiuose rūmuose išimti, 
jau vėsintuvai, kurie buvo į- 
taisyti 16 langų.

Jei Kosyginas būtų pavaikš- demokratas, ir visas miestas 
čiojęs po miestelį, būtų įsiti- geri demokratai”. , 
Unęs, kaip reiškiasi Amerikoje kai tie geri 4^
privatinė mfciatyva: pardavme- tatal yy ir
jo po 1 doL LBJ smeigtukus Kosyginui; kai televizija nėrėsi 
(Ūkusius dar nuo 1964 rinkimų g kaili(> viršūnes,
kompanijos); pardavinėjo po 50 Maskvos Sal3 susitikima 

en. Amerikos vėliavėles; parda- suminėjusi tik keliom ei‘- 
vinėjo sumuštomis ir namiegą- iutėm. po konferencijos pa
mintų limonadą po 25 cn. Ir sgeĮpė sausai ir su priekaištais 
pora vaikinų, 13 ir 14 metų už An)erikos komentatoriam, už- 
tokius sumustinius bei limo-

šventojb ^TC+^miŠ duofi keli mėnesi pristatyta,
klausimai davė progos dar pla- laikomės Dievo ir tikėjimo. Ra- Padėkojau, kaip sugebėjau , Nustebintas Izraelis laukė pasi- 
čiau paaiškinti mūsų planus, gino jp toliau būti vienin- už tokius padrąsinančius žo- 
veiklą, galimybes padėti tau
tai ir tėvynei, jeigu turėsime, 
kas mums vadovauja.

Po pokalbio trukusio virš 20 
minučių šventasis Tėvas pareiš
kė norįs šia proga pasakyti ne 
formaliai, o iš širdies, vieną 
mintį ir norėtų kad ji pasiektų 
visus lietuvius. -

— Nepraraskite vilties, ne
praraskite vilties. Pasitikėkite 
Dievu ir jo teisingumu. Pasiti
kėkite ir. mumis. Mes seka
me jūsų likimą ir kančias. Bū
kite tikri, kad nepraleisime jo
kios progos jums padėti. Lai
kykitės kartu tarp savęs ir Die- 
vuje. Tai padės išlikti drąsiais, 
veikliais ir ištvermingais. Būki
me kartu maldoje: jūs už mus, 
mes už jus.
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Ramanauskas, O.F.M.

Birželio 14 audiencijoje po-

J. GERDVILIENE

Tavyje, iš
karsto šv.

žaidimų-
Tai buvo pagoniškoji Roma.

kad tas šiaudinis apskritimas 
galėtų tokį žygdarbį padaryti,
— šyptelėjau.
— Nesijuok, Tamsta, aš rim
tai, — pyktelėjo Jurgis.

ras veržėsi pro atdarus ir net 
pro uždarus langus. Visi, kas 
tik galėjo, važiavo prie jūros, 
į parkus ar šiaip vėsesnes vie-

Kristus jam 
atsakęs: Einu į Romą, idant ma
ne antrą kartą nukryžiuotų! 
Petras supratęs Kristaus žo
džius ir tuojau sugrįžęs į Romą. 
Ten 67 m. birželio 29 jis bu
vęs nukryžiuotas galva žemyn.

du nukirto galvą. Čia pasibaigė 
paskutinė didžiojo tautų apaš
talo kelionė. Prie Tn Fontane 
(Trijų Šaltinių) jis palenkė savo 
galvą, kad priimtų mirties vai
niką. Tai įvyko 67 m. birželio

— O ne. Aš perku. Mano 
šventė, — atgijo Jurgis ir pa-

tavo tikri mokytojai ir gany
tojai, kurie tave daug geriau ir 
daug sėkmingiau įkūrė dan
gaus karalystei negu anie, pa
dėję pirmuosius tavo mūrų ak
menis.” Taip kalbėjo prie šv. 
Petro karsto šv. Leonas Did. 
440 m.

Ir šiemet birželio 29 sueina 
1900 m. jubiliejus nuo abiejų 
apaštalų kunigaikščių mirties. 
Pop. Paulius VI šiuos metus 
yra pavadinęs “Tikėjimo me-

— Ar nieko prieš, jei pri
sėstu prie jūsų stalo, — išgir
dau kimų balsą visai prie pat 
savo staliuko.

— Atleisk, Jurgi. Gyvenimas 
pilnas visokių netikėtumų. Ko
dėl gi jūsų skrybėlė negalėtų 
pabūti didvyre — matyda
mas liūdesio šešėliu aptrauktą, 
Jurgio veidą, pasitaisiau. —Už
tai išgeriam. Aš perku. i

ro-
Ho-

Poptažiaus Pauliaus VI dar
bai ir žodžiai rodo sustiprin
tas jo pastangas surikiuoti Baž
nyčios organizacijoje vadus, su
stiprinti tikinčiųjų religinę są
monę prieš grėsmes, kurios a- 
teina labiausiai būsimai genera
cijai moderniajam pasauly. Tos 
popiežiaus pastangos pabrėžia
mos ypačiai su birželio 29 pra
dedamais “tikėjimo metais”. 
Kaip "įvadą į tuos metus žymi
me keletą popiežiaus žygių.

Birželio 26-29 popiežius įves
dina į pareigas naujai paskir
tuosius 27 kardinolus. Simbo
liškai tai daroma įteikiant jiem 
kardinolų skrybėles (Ilk 24 
įteiks pats popiežius, nes Ispa
nijoje, Portugalijoje ir Italijo
je pagal konkordatą naujai pa
skirtiem įlekia valstybės gal-

kė alaus..
— Galiu lažintis, jūsų skry
bėlė turi tiek pat metų kiek tas 
paauglys prie muzikos aparato,
— neiškenčiau neprakalbinęs.

qo: jokios malonės, tik žudyki
te juos, žudykite!

Išalkusi Romos miesto minia 
triukšmavo, dūko aplink cieso
riaus rūmus reikalaudama: Pa
nom et cfrconms! — Duonos ir

Garbinga krikščionybės pra
eitis glaudžiai surišta su Ro
mos vardu.

Didinga turėjo būti ir seno
vės pagoniškoji Roma. Tačiau 
Skurdas ir vargas lapojo 
žmonių sielose.

Ištaikinguose marmuro 
muose gyveno kilmingieji 
menai. Jie skaitė Homerą,

apstojo aplink įsikarščiavusius 
paauglius. Draugai baudė tai
kyti, bet iš to nieko neišėjo, 
tik dar didesni ginčai kilo. Pa
galiau žodžiu užgautas jaunuo- 
na tasp teze pimtnmi antram, 
kad šis, kelta kartas apsisukęs, mažą ryšulėlį, kuriame buvo

žnektelėjo į šalia mūsų esan- sudėti skrybėlės likučiai, ra
čių kėdę. Išgirdau sausų šiau- miai pasakė Jurgis.
dėlių traškėjimą ir pašokau — Niekad negalėčiau tikėti, 
nuo kėdės. Lyg įgeltas pašoko 
ir Jurgis ir ant skrybėlės atsisė
dęs jaunuolis. Visi trys pažvel
gėm į kėdę, ant kurios tik 
ką buvo padėta dvidešimts pen- 
kerių metų skrybėlė. Vietoj 
jos riogsojo sutrintų šiaudelių 
krūvelė.

Quo večbs, Dominę. <
. Tik viena karalyste žemėje 

tapo iš savo valdovų — 2M popie
žių tari 30 kankinių, ir 78 
Šventuosius, kuriem suteikta 
altoriaus garbė. Tik vienas pa
statas šimtmečiais tvirtai stovi 
ant nepajudinamo pamato — 
tai katalikų bažnyčia Tik vie
na valdovų giminė veda savo 
kamieną iš Petro ir per Petrą 
iš Kristaus — tai popiežių di
nastija, pastatyta ant Petro Uo-

Dabar kardinolų kolegijoje 
bus 118, Tarp jų jau tik treč
dalis italų. Viso kardinolų yra 
iš 43 kraštų. Iš Amerikos nau
jai paskirti yra 4: arkivyskupai 
Chicagos — J. P. Cody, Phila- 
delphijos — J. J. Krol, Wash- 
ingtono, D. C.—P.A. O’Boyle, 
Romoje vyriausio teismo mote
rystės bylom dekano F. J. 
Bręnnan.

. Lenkijos valdžia naują kardi
nolą į Romos iškilmes išleido.

Kitas popiežiaus žingsnis 
drausmei stiprinti — pereitos 
savaitės gale paskelbė encikli
ką dėl kunigų celibato. Encikli
ka patvirtino celibatą kaip šimt
mečių išmėgintą būdą geriau
siai atlikti ganytojavimo parei
gom, kurias yra prisiėmę kuni
gai. Šauksmų, kad dėl celibato 
nebus užtenkamai kunigų, po-

★ šv. Paulius buvo romėnas.
Todėl" ir persekiotojai jo ne- 

Netoli šv. Sebastijono kata- drįso negarbingai nukryžiuoti, 
kombų, Via Appia pakelėje, sto- Jam prie didžiojo Romos kelio, 
vi sena. koplyčia, primenanti kuris veda į Ostijos uostą, kar- 
seną trečio šimtmečio legendą, 
pasakojančią, kaip apaštalas 
Petras, išlaisvintas iš Mamerti- 
no kalėjimo, naktį, bėgdamas 
iš R o mos, kelyje suti-

Euzebijus pasakoja, kad im
peratorius Konstantinas tapo 
krikščioniu, kadangi “šalia jo 
stovėjo dangus”. Prieš mūšį 
Konstantinui (312) danguje pa
sirodė spindintis kryžius su į- 
rašu: In hoc signo vinces! — 
Šiuo ženklu nugalėsi! Po metų 
krikščionybė gavo laisvę ir iš
ėjo iš katakombų.

Praslinkus 50 m. po Milano 
edikto (313), kuris krikščiony
bei davė laisvę, Julijonas Apos
tatą (Konstantino pusbrolis) 
vėl pradėjo persekioti krikščio-' 
nybę ir bandė atgaivinti pago
nybę. Net savo raštais uoliai 
kovojo prieš r. “galilėjiečius”. 
Vis dėlto Julijonas supliuško. 
Legenda pasakoja apie anksty
bą (32 m. amžiaus) jo mirtį ir 
pagonybės žlugumą. Prieš mir
tį jis taręs: Tandem vincisti, 
Gatilaee! — Vienok laimėjai, 
Galilėjieti!

Roma tapo jau nebe die
vaičių, bet apaštalų 
čię miestu.

Jurgis pasisuko | trypiantį pa-
Pro laikraščio lapą pakėliau tai taktą jaunuolį, permetė jį 

akis ir pažvelgiau į užkalbinu- atydžiai akimis ir atsisukęs į 
sį. Mano dėmesį patraukė se- mane šyptelėjo:

Senas žmonių posakis sako: 
Visi koltai veda į Romą! Per 
du tūkstančius metų senuoju 
Romos imperijos Via Appia ke
liu žygiavo visi didieji romėnų 
imperatoriai, karo vadai. Ta
čiau didesni už karalius ir už 
karų laimėtojus buvo du, kurie 
irgi keliavo Via Appia keliu, ve
dančiu Romon. Vienas jų buvo 
žvejys Petras iš Galilėjos, kitas •« kęs kraujais aptekusį ir kryžių 
— palapinių audėjas Paulius benešantį Išganytoją. Giliai su- 
iš Taršo (Maž. Azijos). Jiedu su sijaudinęs Petras užklausęs: 
savim nešėsi Kristaus mokslą. Quo vadis, Domine? — Kur ei-

Kai Petras ir Paulius įžings- - ni, Viešpatie* 
niavo pro pagoniškus miesto 
vartus, pasikeitė pasaulio isto
rija. Roma, kuri iki tol buvo 
kūniškų džiaugsmų skleidėja, 
gladiatorių ir pagoniškų dievai
čių kulto vietovė, dabar tapo

m, MHiEilF ir. 45.

Petras ir Paulius mirtį suti
ko Romoje: Petras - per nu
kryžiavimą, kaip Kristus jam 
išpranašavo, Paulius-per kar
dą. Petras, kuris vadinasi uola, 
buvo nukryžiuotas pagal savo 
valią — galva žemyn. Argi ne 
su žeme buvo suaugus Bažny
čios įkūrimo uola? - Paulius, 
kuris dažnai kalbėjo ir savo 
laiškuose krikščionims fašė 
apie dvasinį kardą, krito j nuo ma laimingoji, 
Nerono budelio kardo.

Mokslininkai ir iškasenų ty
rinėtojai teigia, kad Petras tik
rai mirė Romoje ir miestas sau
goja jo palaikus.

“Šitie yra du vyrai, o Roma, 
per kuriuos tau sužibėjo Kris
taus evangelija. Ir tu (Roma), 
kuri buvai klaidos mokytoja, 
tapai tiesos mokinė, šitie yra

Tikėjimo metai turi pagilin
ti religinę sąmonę.

Daugelis JAV vyskupų tikė
jimo metų laikotarpiui jau yra 
nurodę savo diecezijų kunigam 
pamoksluose prieinamiau išaiš
kinti pagrindines tiesas, su
glaustas apaštalų tikėjimo išpa
žinime.

Atėjūnas pagarbiai nusiėmė 
šiaudinę skrybėlę, lengvai nu
sišypsojo ir prisistatė:

— Esu Jurgis Lukas. — Ir 
kiek palaukęs dar pridėjo, — 
gali vadinti mane tiesiog Jur-

Tuo tarpu plačiai prasivėrė 
užeigos durys ir naujas būrys 
jaunuolių įvirto vidun. Stamdy- 
damiesi, tampydami mergaites 
už nukarusių palaidų plaukų, 
ganiai davinėjo padavėjui už
sakymus. Paskum įmetę pinigą 
į muzikos aparatą ir ganiai pa
leidę laukinę muziką, trypė į 
taktą. Stebėjau siūbuojančius į 
visas puses ir rankomis mosi
kuojančius jaunuolius ir galvo-

apie mas ttųų kuokštelis ir tariama; 
būsi- -tas tranąą gioM var

gu kur kitur taip įtiidnamai 
skambėtų tie žodžiai: Taip pra
eina pasaulio gargei

Istorinė Romos žemė daug 
yra mėčiusi visokios pasaulio 
garbės. Gal teisingai anuomet 
pasakė. Ovidijus: togom orbita 
in urbė fuit — Vitai pasaulis 
buvo šiame mieste. -

Pasaulio garbė praeina, ta
čiau Romos griuvėsiuose yra ir 
tai, kas niekada nepraeina: tai 
Roma aetęma ir Rome christta- 
na — amžinoji ir krikščioniš
koji Roma. Joje glūdi visa ro
mėnų miesto praeitis, dabartis 
ir ateitis.

O felix Roma...
kyla ant šv. Petro 
Petro bazilika...

O laimingoji Roma... Tavy
je yra “visų bažnyčių galva ir 
motina” — šv. Jono Laterano 
bazilika.

§v. Petro aikštėje stovi mil
žiniškas obeliskas ir skelbia pa
sauliui, su spindinčių kryžium 
ir parašu: Christus vincit! 
Christus regnat! Christus impe- 
rat! — Kristus laimi, Kristus 
valdo, Kristus viešpatauja!

Dviejų tu kunigaikščių Ro-

Staiga du jaunuoliai tarp sa- — Kiekvienas žmogus turi ką 
vęs pradėjo gantai ginčytis, nors brangaus, atmintino. Jum 
stumdytis, viens kitam kažką gi ši skrybėlė slepia prisimini- 
grasinti. Šokta nutrūko. Visi mus. Ar ne?

— Teisingai. Ir žinai ko
dėl?

— Neturiu jokio supratimo.
— Prieš dvidešimts penkeris 

metus ši skrybėlė išgelbėjo 
man gyvybę, — rodydamas į

diakonus, kurie gali eiti tam 
tikras kunigo pareigas, išsky
rus mišių laikymą ir išpažinčių 
klausymą.

Krauju esi labai garbingu pa
šlakstyta:

Krauju tuo jųjų raudonuoda
ma brangiu,

Viena pasaulio viso praneši 
grožybes.

(Senas bažnytinis himnas iš 
6 šimtmečio).

Benvenutas

giu.
Negarsiai sumurmėjau tavo 

pavardę ir vėl įsikniaubiau į 
dienraštį.

t,™ etoln.Vo Jurgis pasitraukė vieną kėdę, 
Pamatęs laisvą staliuką, at- ^dėjo j08 skrybėlę, o ant sisėdau išsiėmiau dienra^įir, pats atsfe^ta užsisa- 

gurkšnodamas šaltą skystimėlį, 
peržvelgiau dienos įvykiūs.

-Kiek energijai B* Se 5®^ ■ ‘oBo l™° sus*i*u’ ,
paaugliai ton naujas Šokius de- vuai norminta mTO skr.Se Laukei narams

' —* Visai ne, — nuraminau, savo skrybėlę. Lauke ir namuo*
monsrruooann. kar§ta a malonu

dėti ir klausytis.
— Jei tamstai užteks kantry

bės, mielai galiu papasakoti,— 
sutiko Jurgis, ir išsiėmęs iš ki
šenės piniginę, ilgai joje rau
sėsi Paskum ištraukė gelsvą/ 
aplaužytą popierėlį ir, atkišęs 
man, tarė:

— Neatspėjai, brolau.
— Bet nedaug trūko. Aaa.
Jurgis tyliai sukikeno, pa

ėmė skrybėlę, kelis kartus ap
suko rankose ir paglostęs vėl 
padėjo ant kėdės.

— šiandien sueina lygiai dvi
dešimts penkeri metai kaip su 
ja nesiskiriu.

Skersomis permečiau bend
rininką ir pagalvojau:

—- Nėr ko stebėtis. Toks — Labai atsiprašau, —- su- 
karštis ne tik asfaltą, bet ir mikeno išsigandęs jaunuolis ir 
smegenis gali suminkštyti. * spruko prie savo grupės.

— Tikras prakeikimas! —su
šuko Jurgis ir, išsiėmęs iš ki
šenės skepetaitę, pradėjo į ją 
Žerti sulūžusius šiaudelius.

Bijojau prakalbinti. Atsisė- šaukė padavėją. Užsakęs alaus 
dau ir kantriai laukiau iki jis ir užkandžių, sunėrė rankas ir 
užbaigs rinkti skrybėlės liku- judino nykščius.
čius ir pats pradės kalbėti. Žiūrėjau į judančius pirštus,

Jurgis, surinkęs iki paskuti- į mintyse nuskendusį gyvenimo 
nio šiaudelio, pamažu atsisėdo, dulkėmis apneštą veidą ir gaL 
nusišluostė ištryškusią ašarą ir vojau, kaip tas menkas daikte- 
išlengvo tarė: lis galėjo išgelbėti Jurgio gyvy-

— Tamsta, matyt, širdyje bę. Smalsumo vedamas, nuta-

Žingsniai į tikėjimo metus 
piežius ' Paulius kalbėjo 
grėsmes, kurios ateina 
mosios generacijos tikėjimui. 
Esą jos religinis gyvenimas su
tiks “didžius bandymus”.

Tą generaciją mažiau “veiks, 
o gal visai neveiks” didelė da
lis dabartinės apologetinės lite
ratūras. Bet popiežius džiaugės 
tuo, kad tikėjimo gynybai au
ga naujos studijos, naujos kny
gos, nauji metodai. — —’ 
_ šiandtan — aiškino popie
žius — daugelis priekaištų refr 
gijai kyla iš naujo “galvojimo 
būdo” (forma mentis). Tą nau
ją galvojimo būdą sudarė, net 
mums patiems nežinant, mo
kykla, mokslas, modernusis 
mentalitetas, kuris viską paver
tė abejojimu.

“šiandien keliami abejojimai 
dėl visko minties pasauly — 
dėl religijos taip pat. Atrodo, 
kad modernaus žmogaus min
tis negali nurimti kitur kaip tik 
neigime, bet kokio tikrumo, 
bet kokio tikėjimo atmetime— 
kaip tas, kuris, kankinamas a- 
kių skaudėjimo, tegali apsira
minti Šešėly, paunksmėj...

“Religinis gyvenimas gali su
tikti didelius bandymus atei
nančioje generacijoje, jeigu ji 
nebus palaikoma tvirto tikėji
mo. Dėl to mes kviečiame kiek
vieną sustiprinti jį (tikėjimą) ir 
jame gyventi”.

Tam ir skelbiami ‘Tikėjimo 
metai”, kurie prasidės birželio 
29 dieną, švenčiant 19 šimtų 
metų nuo kankinių šventųjų 
Petro ir Pauliaus mirties. Ti
kėjimo metai ir skirti, sakė po
piežius, labiausiai tam, kad bū
tų išsiaiškinti abejojimai ir su- 

piežius nepaklausė: geriau ma- stiprintas tikėjimas.
žiau, bet pasiaukojusių ištisai 
ganytojavimo pareigai. Tepa- 
tvirtino vadinamus vedusius

Buvo pats vasaios vidurdie- nyvo vyriškio skrybėlė. Ji bu- 
nis. Sekmadienis. Tvankus o- vo nuo senumo praradus spal

vą, aptrupėjusiais kraštais ir 
seniai išėjusi iš mados.

— Labai prašau. Vietos už
teks ne tik jums, bet ir jūsų 
skrybėlei, — atsakiau šnairai

Foram Roma- išėjimo vartais krikščionybės O toje vietoje, kur Petrai pa- 
trirkMitagyr plėtotei. Romą tapo Kristaus sirodęs Kristus, buvo pastaty- 

Bažnyčios širdimi, šr. Petras į ta keąty&a, kuri ir vadinasi 
i, p<*litilrw1 ka- Romą atvyko apie 42 ml* šv. ‘ 

' " ‘ Paulius —- apie 60 m. pavasarį.
Nuo to taiko Roma f 

šventąja Roma. Joje vyko pir
mieji krikščionybės persekioji
mai. Ten kentėjo ir nuo plėšrių 
žvėrių arenose žuvo maži vai
kai, seneliai ir moterys. Buvo 
nužudyta daugybė vyskupų, 
kunigų. Jie visi mirė dėl kry
žiaus pergalės, dėl Kristaus 
mrites. Iš jų kapų išaugo ant
roji Roma, šventoji ir amžino
ji Roma. Joje yra amžina tai, 
kas išėjo ir kilo iš Petro ir Pau
liaus.

Neturėdamas jokių šiai die
nai planų, išėjau į gatvę. Karš
to oro banga nusmelkė iki pa
dų ir vertė kuo greičiau ieško
ti vėsesnės vietos. Nieko ne
laukęs įlindau į pirmą pasitai
kiusią valgyklą ir apsidairiau. 
Pasieniais sėdėjo pagyvenusios 
poros. Pasistatę alaus ar sodės, 
sukišę galvas, šnibždėjo 'apie 
praeities dienas. Tyliai ztazė vė
sintuvas.
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AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS IR LIET. GYDYTOJAI
Pasaulio ir Amerikos Lietu

vių gydytojų sąjungos pirmi
ninkas dr. S. Budrys birželio 
14 į savo rezidenciją Beverly 
Hills, III., buvo pasikvietęs lie
tuviškos spaudos atstovus in
formaciniam pokalbiui. Pokal
bio tikslas — artėjantis Ame
rikos Lietuvių gydytojų s-gos 
suvažiavimas, kuris įvyks Dar
bo dienos savaitgaly, Cleve- 
land, Ohio. Jei mūsų spaudos 
atstovai kartais nerangūs atvyk
ti į kitas spaudos konferenci
jas, kurių tiek daug yra Chica- 
goje, tai pas dr. Budrį atvyko 
visų keturių pagrindinių JAV 
lietuvių laikraščių atstovai: 
“Draugo” — dr. J. Prunskis, 
“Naujienų” — Alg. Pužaus
kas, “Dirvos” — Vyt. Kasniū- 
nas ir “Darbininko” — rašąs 
šį reportažą. Juk gydytojų į- 
našas į lietuvių išeivijos visuo
meninį vir kultūrinį gyvenimą 
yra tikrai didelis, lietuvių vi
suomenės pagarba gydytojam 
ypač buvo ryški praėjusiuose L. 
B. Tarybos rinkimuose, kur gy
dytojai bent Chicagos apygar
doj prasiveržė surinkę daugiau
siai balsų, tad kaipgi ir spau
dos žmonėm neparemti jų, 
kurie suorganizavo Lietuvių 
Fondą ir pirmieji jam padėjo 
pagrindus, kurie stambiomis au
komis paremia daugelį mūsų 
kultūrinių užmojų.

Amerikos lietuviai gydytojai 
jau buvo organizuoti iš seno
sios išeivijos laikų. Jų centras 
buvo Chicagoje. Atvykus nau
jiesiem ateiviam, lietuvių gydy
tojų skyriai įsisteigė įvairiose 
Amerikos ir Kanados vietovė
se ir taip 1957 dr. M. Budrie
nės ir kitų iniciatyva buvo su
šauktas platus lietuvių gydyto
jų suvažiavimas, apjungęs ne 
tik JAV, bet ir Kanadoje gy
venančius lietuvius gydytojus. 
Šio suvažiavimo metu ir buvo

MUSU BROLIAI ŠAUKIASI
DVASINĖS IR MEDŽIAGINES

PAGALBOS 
r

JUOS GELBSTIME PER

LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ 
«

; Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Rūpinamės gauti tokias trans-

; iiacijas ir iš kitur. — Padarytumėm daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

Lietuvių Religinės Šalpos Komitetas 
veikia su Amerikos vyskupų žinia. 
Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:

7 gite, devue and bequeath to 
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS 
AID, INC.
64-09 56th Road, Maspeth. N. Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deduetible

Ateikite pagalbon:
! asmens, parapijos, organizacijos, profesionalai, prekybi- 
« ninkai — savo apylinkėje kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su
Lietuvos kančiomis:

> platinkime knygą: The War Against God in Lithuania, 
< kaina: popierio viršeliais SI.25, kietais $3.00: ispanų kai
li ba: La lucha contra Dios en Lituania, kaina $1.00.
| L K R Š VALDYBA

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU 
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 30 iki rugpiūčio 27. Pigios 
kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klima
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palan
kias vasarojimui sąlygas.
• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport. Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2771

REPORTA2AS IŠ CHICAGOS

įsteigta Amerikos Lietuvių gy
dytojų s-ga, į kurią įsiliejo ir 
anksčiau egzistavusios Lietuvių 
daktarų draugijos nariai. Pir
majame šios sąjungos suvažia
vime . dalyvavo 150 gydytojų. 
Tokie suvažiavimai Šaukiami 
kas du metai vis skirtingose 
vietovėse, o šis suvažiavimas 
Clevelande praeis Lietuvių Gy
dytojų s-gos dešimtmečio ženk
le.

Šalia Lietuvių gydytojų s-gos 
1963 buvo įsteigta ir Pasaulio 
Lietuvių gydytojų s-ga, kuri tu
ri apjungusi 650 narių. Visų 
jų ryšininkas yra “Lietuvių gy
dytojų biuletenis”, iš mažo in
formacinio leidinio ilgainiui vir
tęs įdomiu, moksliniu ir lietu
vių gydytojų veiklos apžvalgi
niu žurnalu. Šiuo metu jį reda
guoja dr. Milda ir Stasys Bud
riai. Redakcinėj kolegijoj dir
ba dr. S. Biežis, dr. Makštutie- 
nė, dr. V. Tauras, daug darbo 
ir širdies įdėjęs į šį žurnalą, ir 
dr. A. Garūnas. šis biuletenis 
pasiekia visus laisvajame pa
saulyje gyvenančius gydytojus 
ir kitiem jis net padeda neuž
miršti lietuvių kalbos, pvz., vie
nam lietuviui gydytojui, gyve
nančiam Maroke, kur per me
tų metus negirdi lietuvių kal
bos ir nesutinka lietuvių.

Kokiais pagrindais šaukiami 
Lietuvių gydytojų s-gos suvažia
vimai? Visų pirma bazuojama- 
si moksliniais pagrindais. Yra 
nemažai JAV ir Kanadoje lie
tuvių gydytojų, kurie užima ga-

LIETUVIAI MOKYTOJAI I DAINAVĄ
MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAI
TĖS, ĮVYKSTANČIOS LIEPOS 
30 — RUGPIŪČIO 6 DAINA

VOJE, PROGRAMA 

na aukštus postus ir yra pagar
sėję savų sričių specialistai. Lie
tuvių gydytojų suvažiavimuose 
jie savo paskaitose ir per
duoda naujausias medicinos ži
nias, vėliausius metodus ir t.t. 
Suvažiavimai, jų paskaitos pra
vedami tik lietuviškai. Iš to ryš
kėja lietuvybės puoselėjimas 
tautinės sąmonės ugdymas, me
diciniško lietuviško žodyno — 
terminologijos plėtimas. O to
kiuose suvažiavimuose dalyvau
ja ir lietuvių politinių veiksnių 
atstovai, kartu suteikdami 
bendrą tautinį užnugarį.

Šiais metais Amerikos Lietu
vių gydytojų suvažiavimo 
mokslinė tema — aukštas 
kraujo spaudimas. Šalia tos te
mos, kuri paskaitose bus speci
finiai nagrinėjama, iškils ir vie
nas tautinis momentas.

Daugeliui kils klausimas, o 
kiek pinigų Amerikos Lietuvių 
gydytojų s-ga skiria lietuviško 
švietimo ir kultūriniam reika
lam? Bendrinė sąjunga neski
ria nieko, nes ji tam ir iždo ne
turi. Bet premijų ir aukų skirs
tyme yra pagarsėjusios atskirų 
Lietuvių gydytojų draugijos— 
Amerikos Lietuvių gydytojų s- 
gos skyriai, kaip Ohio, kuri kas
met skiria po 1000 dol., Illi
nois ir kt.

žodžiu, lietuvių gydytojų 
veikla gyva. Jie ir toliau tęsia 
dr. J. Basanavičiaus, dr. K. Gri
niaus ir kitų šviesiųjų lietuvių 
gydytojų tradicijas lietuvių vi
suomeniniame, politiniame ir 
kultūriniame gyvenime.

VI. Rmjs.

1. Priešmokyklinis auklėjimas: 
Mažo vaiko imlumas, referuoja 
— St. Vaišvilienė; Vaizdinių 
priemonių gaminimas ir paro
da — J. Juknevičienė ir A. 
Abromaitienė.

II. Pradž. mokyklų vadovėliai 
ir pratimai: Visų astuonių sky
rių vadovėlių aptarimas ir nu
statymas krypties, kaip juos 
tobulinti ir gerinti; Visų astuo
nių skyrių pratimų įvertinimas 
ir antrosios laidos pataisymas, 
referuoja: L Bublienė, S. Dau- 
lienė, Pr. Joga, dr. J. Mikulio- 
nis, V. Milaveckienė, E. Ruzgie
nė.

III. Metodika (pradžios ir 
aukštesniųjų mokyklų): Naujas 
žvilgsnis į kalbos mokymą, re
feruoja A. Rinkūnas; I sk. skai
tymo ir gramatikos pamoka — 
E. Ruzgienė; Skaitymo ir gra
matikos mokymas mokyklose— 
Sesuo M. Jurgita; Vyresniųjų 
skyrių skaitymo ir gramatikos 
pamoka — Br. Krokys; Lietu
vių literatūros dėstymo proble
mos — J. Masilionis; Dailu
sis skaitymas — Z. Visockie- 
nė; Geografijos pamoka — A. 
Baukienė; Istorijos pamoka — 
V. Liulevičius; Dainavimo mo
kymas — Pr. Turūta; Tautinių 
šokių mokymas — G. Gobienė: 
Vaizdinės priemonės (skaid
rės) — V. Matulaitis.

IV. Bendriniai dalykai: Tau
tinis jaunimo auklėjimas šių 
dienų sąlygose ir aplinkumoje

Alfonsas Milukas, pakviestas Civitan klubo nario Z. Strazdo, kalbėjo klubo 
nariam Wettiersf ielde, Conn. Iš k. į d. Z. Strazdas, A. Milukas, Civitan 
klubo prezidentas Edwin Smith.

Matulaičio namų šventinimo iškilmių dalyvių dalis. NuotrrG. Naujokaičio

SIDABRINIS KUNIGYSTES JUBILIEJUS
Kun. Kazimieras Senkus bir

želio 4 iškilmingai paminėjo sa
vo kunigystės 25-tąsias meti
nes. Iškilmės įvyko Stuttgart- 
Bad Cannstatte katalikų para
pijoje, Vokietijoje, kur jubilia
tas bendradarbiauja pastoraci
joje.

11 vai. kun. K. Senkus au
kojo mišias ’šv. Ruberto bažny
čioje. Vietoj tokia proga įpras
to dviejų dvasiškių patarnavi
mo, buvo pasirinkta konceleb- 
racija — kartu su jubiliatu šv. 
mišias aukojo dar du kunigai 
(B. Liubinas ir J. Riaubūnas). 
Apeigose buvo naudojamos 
trys kalbos — lietuvių, lotynų 
ir vokiečių, ir tai ne tik kuni
gų atliekamose mišių dalyse, 
bet taip pat ir žmonių giedo
jime. Šalia vokiškai ir lotyniš
kai giedojusio vietos parapijos 
choro, dvi lietuviškas giesmes 
sugiedojo Memmingeno lietu
vių grupė, vadovaujama Alinos 
Grinienės?—^Pamokslą pasakė 
buvęs tos parapijos klebonas, 
dabar jau pensininkas, kun. 
Schmid. kuris savo laiku le
miančiai yra pagelbėjęs jubilia
tui įsikurti šioje vietoje ir per
imti lietuvių pastoraciją.

Pagerbimo pietų metu buvo 
sakomos sveikinimo kalbos ir 
įpinta meniškų dalykėlių. Svei
kintojai- atstovavo visuomenės 
sluoksnius, kur jubiliatui teko 
ir tenka darbuotis. Vokietijos 
lietuvių bendruomenės vardu 
kalbėjo PLB Vokietijos kr. v- 

(jaunosios kartos požiūriu) —V. 
Tamulaitytė; Tautinio sąmo
ningumo auklėjimas vyresniuo
se skyriuose — Br. Krokys; 
Mokytojų paruošimas — D. Ve
lička: Mokymo problemos — 
A. Masionis; Rašybos klausi
mai — J. Masilionis; Aiškina
masis lietuvių kalbos žodynas 
— I. Ignatonis.

Laisvoji tribūna vakarais į- 
vairiem klausimam svarstyti.

Laužas šeštadienį, rugpjūčio 
5.

LB Švietimo Taryba 

bos vicepirm. mokyt. Vincas 
Natkevičius ir vietos apylinkės 
valdybos pirmininkas Kazimie
ras Šimanauskas. Dvasiškių lin
kėjimus pareiškė Sielovados 
direktorius kun. dr. Jonas Avi
ža, ateitininkų sendraugių var
du sveikino ir įteikė dovaną jų 
valdybos narys kun. Antanas 
Bunga, o Heidelberge studijuo
jančio lietuvių jaunimo sveiki
nimus ir dovaną perdavė stud. 
Kristina Čėsnaitė. Dovanas ir 
gėles daug kas įteikė privačiu 
būdu. Meniškai programą paį
vairino liaudies dainomis Vasa
rio 16 gimnazijos moksleivės 
Aldona Gumuliauskaitė ir Živi
lė Vilčinskaitė, pianino muzika 
Stuttgarto apylinkės jaunuolis 
Alfredas Repšys, o Marius 
Dresleris iš Memmingeno pa
skaitė L. Andriekaus eilėraštį 
“Kielikas”. Kalbas užbaigė vie
tos klebonas kun. Schvvind. Pie
tuose dalyvavo apie 110 asme
nų, didžia dalimi Stuttgarto ir 
jo apylinkių lietuviai.

Trečioji šventės dalis atlikta 
lauke, vietos parapijos vasar
vietėje. Jai vadovavo klebonas 
Schwind. Parapijos jaunimo 
grupė meniškai paskaitė vaiz
delį apie šv. Petro pašaukimą, 
dainas ir giesmes atliko bažny
čios moksleivių chorai. 
Memmingeno lietuvių koloni
jos tautinių šokių šokėjai 
dviem išėjimais sušoko 5 šo
kius: Kubilą, Audėjėlę, Vėda
rą, Lenciūgėlį ir vieną bevardį, 
memingeniečių specialybę, ki - 
lusį iš Radzevičių šeimos. Kal
bas čia sakė vysk. dr. Pranas 
Brazys, PLB Vokietijos kr. ta
rybos narys ir garbės teismo 
pirmininkas dr. Petras Karve
lis ir Lietuvių -Vokiečių drau
gijos pirmininkas dr. Hermann 
Josef Dahmen. Gale sąmojum 
ir gilia mintimi išpuoštu padė
kos žodžiu kun. Kazimieras 
Senkus išreiškė savo šios pro
gos mintis ir jausmus.

★

Kun. Kazimieras Senkus gi
mė 1917 sausio 24 Teiberių 
kaime, Vilkaviškio apskrityje. 
Gimnaziją ir kunigų seminari
ją lankė Vilkaviškyje. 1940 pa
sitraukė į Vokietiją, kur, para
gavęs priverčiamųjų darbų sto
vyklos Braunschweige ir naciš
ko kalėjimo Vestfalijos Miuns- 
teryje. tame pačiame Miunste- 
ryje galėjo baigti teologijos 
studijas ir 1942 gegužės 30 gar
siojo vyskupo, vėliau kardino
lo Graf von Galen buvo įšvęs
tas kunigu. Virš pusės metų 
vikaravo Roxelyje prie Miuns- 
terio, vėliau buvo lietuvių ka
pelionu Saksonijoje. 1945-47 
lankė Regensburgo muzikos 
mokyklą, kartu pastoraciniai 
patarnaudamas lietuviam. Eilė 
buvusių karo belaisvių šviesiai 
prisimena jo apsilankymus be
laisvių stovykloje. 1947-50 stu
dijavo Romoje Popiežiškame 
bažnytinės muzikos institute 
grigalinį choralą ir kompozici

ją. Magistro laipsnį gavo už 
diplominį darbą apie lietuvių 
liaudies giedojimą. Iki 1954 
buvo Šv. Kazimiero kolegijos 
giedojimo mokytojas, vargoni
ninkas ir chorvedys. 1955 at
vyko Vokietijon, kur gavo iš 
Baltų instituto Bonnoje stipen
diją studijai apie lietuvių liau
dies dainas. Kapelionaudamas 
Hechingeno senelių prieglau
doje, paruošė giesmyną Garbė 
Dievui.

Vėliau pusantrų metų dėstė 
bažnytinę muziką Rottenburgo 
vyskupijos klierikam Tiubinge
ne. 1962 rudenį persikėlė į 
Stuttgart — Bad Cannstatt, 
perimdamas lietuvių pastoraci
ją plačiojoje Stuttgarto apylin
kėje ir pagelbėdamas vokiečių 
parapijoje. Čia darbuojasi ir 
dabar.

Šalia tiesioginių kunigo pa
reigų jubiliatas visą laiką daug 
dėmesio skyrė muzikai ir bend
ruomeninei veiklai.

1946 išleido giesmynėlį ‘Gie
danti Bažnyčia’, parašė studiją 
“Die Formen der litauischen 
Volkslieder”, kuri išleista 1956. 
1960 išėjo jo paruoštas platus 
naujoviškas giesmynas “Garbė 
Dievui”.

Bendruomeninėje veikloje ei
lę metų uoliai ėjo PLB Vokie
tijos kr. valdybos įgaliotinio pa
reigas prie Baden Wurttember- 
go vyriausybės Stuttgarte ir 
sėkmingai organizavo plačiosi >s 
apylinkės jaunimą studijiniam 
bei pramoginiam susibėgimui į 
vieną vietą. Ne be jo žinios ir 
globos buvo įsisteigęs taip nat 
Stuttgarto lietuvių jaunimo klu
bas “Forumas”.

Jubiliatas nėra stiprios svei
katos, bet plieninės energijos. 
Sutiktos kliūtys nepajėgia pa
laužti jo tiesios ir tvirtos asme
nybės. Stuttgarto lietuvių tar
pe jis yra tapęs centriniu veiks
niu. Reikia linkėti ir tikėtis, 
kad ir ateityje jo šviesi asme
nybė dar ilgai spinduliuos lie
tuviam ir Lietuvai.

Bronius Laukis
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CHESTER, PA.

MIRĖ KUN. E. PAUKŠTYS
Kun. Emilijonas Paukštys, 

lietuvių Aušros Vartų parapi
jos klebonas, Chester, Pa., mi
rė birželio 22 d. 4:50 vai. po
piet. Po gedulingų šv. mišių 
šv. Mykolo bažnyčioje birželio 
26 palaidotas Chester, Pa.

Kun. E. Paukštys buvo gi
męs 1883 rugpiūčio 14 Naga
nų k., Rimšės vlsč., Zarasų ap
skrity. Mokslą ėjo Petrapilio 
kunigų seminarijoje ir dvasinė
je akademijoje. Kunigu įšven
tintas 1908. Kurį laiką vikara
vo Smolenske, o 1910-20 Mask
voje vikaras, vėliau viceklebo- 
nas ir aukštesniųjų mokyklų 
kapelionas. Gyvai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje, ypač karo 
metu, būdamas pabėgėlių šel
pimo komiteto vicepirmininkas. 
Veikė su ateitininkais ir bu
vo pirmasis studentų ateitinin
kų dvasios vadas. Buvo išrink
tas Lietuvių vyriausios tarybos 
nariu. 1920 grįžo Lietuvon ir 
kurį laiką buvo karo kapelio
nas. 1924 atvyko į JAV ir nuo 
1925 iki mirties klebonavo 
Chester, Pa., lietuvių Aušros 
Vartų parapijoje. 1927-46 dės
tė lietuvių kalbą kunigų semi
narijoje Overbrook, Pa. Velio
nis gyvai domėjosi lietuvišku 
gyvenimu, gausiai prenumera
vo ir skaitė lietuvišką spaudą, 
savo aukomis paremdavo įvai
rius lietuviškus reikalus, ypač 
Ateitininkų šalpos fondą.

— Pedagoginiame Lituanis
tikos Institute galima pasiruoš
ti ne tik mokytojo, bet ir gro
žinės literatūros tarnybai. Rašy
tojui reikalingas ne tik talen
tas, bet ir gerras kalbos mo
kėjimas. Literatūrinis talentas 
be kalbos mokėjimo dažniau
siai sunyksta pačioje savo už- 
uomazgeje. Kadangi kūrybinis 
talentas negali nesireikšti, o 
kalbos nemokėjimas jam tai 
kliudo, tai išeivijoje jis reikšis 
tokia kalba, kurią jis geriausiai 
moka. Kad lietuvių kultūra iš
vengtų tokių literatūrinių nuo
stolių, kam nors derėtų susirū
pinti jau dabar. Literatūriniam 
talentui globoti galėtų atsiras
ti tokia kultūrininkų globa, 
kuri pirmiausia jį paskatintų 
stot į Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą, kad jis išeitų siste
mingą lietuvių kalbos kursą P. 
L. Institutas yra vienintelė lie
tuvių išeivijos mokykla, kur lie
tuvių kalba dėstoma neakivaiz
diniu arba korespondenciniu 
būdu. Instituto devynerių me
tų darbo praktika jau parodė, 
jog šiuo būdu galima pasiek
ti gerų vaisių. Bet tai pasie
kiama tik tada, kai siekiama 
tuojau ir valingai. Į Institutą 
galima įstoti bet kada ir bet 
kame gyvenančiam. Kreiptis 
adresu: P.L. Institutas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, Illi
nois 60636.

— Vatikano L'Osservatore 
Romano birželio 14 įdėjo platu 
straipsnį apie vyskupą P. Bra
zį ir jo laidotuves Romoje. (E.)
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nieū nutautėjo, sndandami pažvates gavo stmendfia te- 
mišrias šeimas. Kiti prasimoks- kytis mergaičių Snūths tete* 
tinę išsikėlė į miestus. Šian- joj.' Northampton. Mass. ft- 
dien K tos state^or Ketu- slinko vokiečhi kalbą, kori jai 
vių kolonijos betiko mažai lie- ge’ai sekėsi. Iš kolegijoje pa
turiu.. šiom dieirsm So. Deer- rinktų šešiotikcis merginų jp lai- 
field .High Schocl baigė šie ži- mrid pirmą rietą ir gąeą

Leono Bagdonų ‘dukterys ir kytis psichologiją Hamburgo
1 Jono Bagdono sūnus.Taip- universitete Vokietijoje. Ylių 
į pat Darbininko skaitytojų jau- 
l nųju Laurinaičių Rapolo ir Be- 

niFdos sūnus Robertas baigė 
mokyklą su aukščiausiais pažy
miais ir gavo keturių metu sti-

1 pendiją Studijuoti chemiją

suminėtų vaikų tėvai, nors čįa 
pimę, puikiai kalba lietuvišįtąi. 
Malcnu girdėti, kad mūsų lie
tuviai atsižymi, gabumais. Pąr 
mieliau būtu, jei jie pasiliktų 
ir geri lietuviai. — K.

staftytoMtn. Klausiant roSu pažymėti, 
or skaito* Darbininkę. Klausimai šųstini
- J ‘ la A 'M. L • A A

Rpdmdelė, Boston. Mesi 02131/

Robertas Laurinaitis

Loreta Laurinaitytė

PADĖKA

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
15 dot. L Shushys, High- sinskas, N.Y., P. Žilionis, Ji-Y-, 

land Park, N J. 0. Sijavičienė, N. Umbrazaitė,
a JT. f i? a -B’klyn, N.Y., A. Cirkelis, P. Sie- 8 dol. Kun. J. Pavalkis, San 7 -- -■ ■■ ■ •

Jose, Calif.
7 dol. A. Petkevičius, N. 

Wash., Pa. ........  _
6 dol. P. Šlapikas, Maspeth, 

N.Y.
Po 5 dol.: A. Žemaitis, Lec- 

nia, N.J., E. Grenda, N. Ando- 
ver, Mass., T. Janukėnas, Dor- 
chester, Mass., L Dičpinigai- 
tienė, Woodhaven, N.Y., S. Ev- 
erlyn, Avenel, N.J., V. Melinie- 
nė, Matavvan, N.J.

4 dol. — H. Kulber, B’klyn, 
New York.

Po 3 dol. — A. Malinaus
kas, Arlington, Mass., P. Le- 
vendauskas, Naugatuck, Conn., 
A. Andriulionis, So. Boston, 
Mass., V. ūselis, Flushing, N. 
Y., M. Senkus, Lake Worth, 
Fla., A. Bražėnas, Detroit, Mi- 
chigan, Stankus Constr. Co., 
Chicago. III., dr. A. Razma, 
Wilmington, UI., B. Chlamaus- 
kas, Kennebunkport, Me., S. 
Morkūnas, Verdun, Que, Can., 
K. Frankas, Cornwells Hgts., 
Pa., M. Žukas, New London, 
Conų., J. Sledes, Forest Hills, 
N.Y., K. Aleksandravicus, Rich. A. Bagdonas, Rich? ffiR, N.Y., 
Hill, N.Y., A. Arlickas, L.I. Ci- dr. A. Dunajewski, Ozone Pk., 
ty. A. Dimas, Middle Village, N.Y., P. Gaubys, Woodhaven,

■ ~ z*-*; . -. • <

AR GALIU ADVOKATĄ 
PATRAUKTI Į TEISMĄ?

Klautimes
Kai gauname “Darbininką”, 

visuomet Tamstos atsakymus 
skaitome pirmoje eilėje. Jie 
jums labai įdomūs. Ypatingai 
mums įdomu, kaip Tamsta visa
da gini kitus advokatus ir ska
tini jais pasitikėti. Mums įdo
mu, kaip Tamsta pasižiūrėsi į

Prieš & metus mūsų tėvas tu
rėjo automobilio nelaimę. Tė
vas vairavo mašiną, o mūsų 
jaunesnysis brolis važiavo su 
tėvu. Autobusas įvažiavo į ma
šinos. šoną, gerokai aplamdė 
mašiną ir sužeidė tėvą ir brolį. 
Brolis po 3-jų savaičių grįžo į 
darbą; tėvas, kuris turi prastą

maškienė, Woodhaven, N. Y. 
M. Sciglinskas, J. Sakaitis, Wor- 
cester, Mass., JI Razvadauskas, 
A. Nevieta, So. Boston, Mass., 
S. Laurinaitis, . Sunderland, 
Mass., V. Kamantauskas, Nor- 
wood, Mass., V. Leveckis, W. 
Roxbury, Mass., S. Kartavičius, ir skaudančią nugarą, negalėjo 

grįžti į darbą virš 6 mėnesių. 
Iš pat pradžių tėvas pasisamdė 
advokatą, kuris apsiėmė bylą 
vesti. Su draudimo bendrove 
nesusitarus, reikalas advokato 
buvo paduotas į teismą. Kai tė
vas kiek pagerėjo, pradėjo be
veik kas savaitę užsukti pas ad
vokatą pasiteirauti dėl bylos ei
gos. Advokatas sako, turėsi 
gan ilgai lauktu nes mes lau
kiame eilės “jury” (prisiekusių
jų).

Taip praėjo virš 5 metų. Tė
vas dirba lengvą darbą, nes vis 
nugarą jam skauda, ir jo už
darbis žymiai sumažėjo. Tėvas 
pasidarė nervuotas ir nepaten
kintas. Mudu su broliu buvome 
nuėję pas advokatą pasiteirau
ti, kas čia galų gale darosi su 
mūsų byla. Sako, ne mano 
kaltė, kad taip i!|fai tęsiasi. Rei
kia laukti eilės, kaip visi lau
kia. Taip vėl praėjo keletas mė-*

name savo advtaatuL Tas ne
prisipažįsta ir sako: palaukit, aš 
jums paskambinsiu, bet niekuo
met neskambina Tas svetimas 
jaunas advokatas sako, kad 
mes galime savo advokatą pa
traukti į teismą.

Kaip Tamstai atrodo šis rei
kalas? Ar verta su advokatu 
per teismus trankytis. Juk, tur 
būt, iš jo vistiek nieko negau
si, o kitam advokatui už jo dar
bą vistiek reikės užmokėti? Gal 
reikia visą reikalą užmiršti ir 
kitą kartą nepasitikėti jokiais 
advokatais.'

Nusivylę ir nukentėję žmonės, 
- — _ _________Michigan

Mėtom Lincoln. Or Atatan- 
ĮMniNon, Or better etiU. ivrite

-O. neede your doBere today

Whorovor thoy 90. U.S.O. wol- 
Cįnei ttoem, Mraea thom, enter- 
toina thOM. Ghma tham triendehip 
aftdtha noxt best thing to horne.

M5 duba, a dozan In Viet Naan. 
P1u» 91 U-S-O. «how» acroea the 
worid.

. Won*t you ghm now? U.S.O. 
got* no govommont tunds, do- 
penda on your eontributions to 
your United Fund or Comcnunity 
Chest

Lawrence, Mass., P. Ivaška, W. 
Sestakauskas, Eliz. N.J., V. Ab- 
raitis, Fords, N.J., K. Sipaila, 
HiUside, N.J., J. Paulius, Engle- 
wood, N. J., A. Diskenas, May- 
wood, N.J., K. Jankūnas, Lodi, 
N. J., G. Ceras, Jamesburg, N. 
J., dr. g. Covalesky, Dover, N. 
J., P. Elvis, Morganville, N. J., 
M. Amastauskaitė, Cleveland, 
Ohio, K. Rusinienė, Omaha, Ne- 
braska, Prel. Ig. Albavičius, Ci
cero, Ūl., E. Vaišnienė, New 
Haven, Conn., A. Kainauskas, 
Plainville, Conn., 
New Britain, Conn. 
nis, Milford, Conn., 
Hartford, Conn., 
kas, St. James, N.
kas, Glendale, N.Y., M. Jasai
tis, Flushing, N.Y., E. čepukas, 
Glen Cove, N.Y., ^E. _Urbelis,

T. Tocionis, 
P. Davido- 
A. Rėkus, 
A.
Y., P. Sa-

Vikri-

Hartforde baisusis birželis pa
minėtais birželio 11. Dėkojame 
gerb. klebonui kun. J. Matu- XTX. _ ~...... ..... N. Y., S. Yeremskis, Port Ewen N.Y., P. Seibiene, P. Bielskus, nėšių,erai uz aukotas mišias ir pn- .... T n > Li j to- t»«.ir N.Y.. J. Zulpa, Cortland, N.Y., J. Simaitis, B klvn, N.Y.,taikintą pamokslą, vargoninin
kei E. Dėmikienei už lietuviš
kų giesmių giedojimo pravedi- 
mą, “Tėvynės Garsų” radijo 
valandėlės vedėjui A. Dragūne- 
vičiui už šventės pagarsinimą, 
J. Bernotui už parašymą Dar
bininke, visom narėm ir visiem

F. Cinkus, Wayne, N.J., V. Sta-

pamaldų dalyviam, kartu pasi- 
meldusiem už nukankintus Lie
tuvos didvyrius. — Nuošir
džiai visiem dėkinga LKMS 17 
kuopos, valdyba.

Lake George. N.Y. Prie šio ežero yra graži lieti 4ų Slyvynų BLUE w Al fa R 
vrsarvieU. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti vykstant | 
Montrealio paroda. Nuo New York© per 200 mylių. Ii New York Thruway 
Cxit 24. i Northway 87 iki Lake George Village: M ten SN kelio 7 myl. 1 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Bluc Water Manor, Diamond Poirrt, N.« 
Tel. (51S) NH 4-5071. Nuotr. V. Malelu

V. 
Rajeckas, Maspeth, N. Y., E. 
Bielkevičienė, J. Budraitis, N. 
Y., J. Bastys, Briarcliff Manor, 
N.Y., R. Fitzgerald, Bronx, N. 
Y., A. Liudvinaitis, Linden, N. 
J., A. Dūda, Milford, N. J., A 
Trečiokas, Orange, N.J., A. Gar- 
bauskas, Passaic, N.J., A. Gruz
dys, New Haven, Conn., A. Be- 
nušis, New Britain, Conn., J. 
Spackauskas, Chicago, III., E. 
Masaitis, Havre de Grace, Md., 
J. Jodelė, Los Angeles, Calif., 
P. Averka, O. Ivaškienė, A. Ka
mantauskas, M. Manomaitis, S. 
Bcslin, Mass., V. Tamulis, 
Brocktcn, Mass., V. Cesnulis, 
Hyde Pk. Mass., A. Lucas, Ja- 
inaica Plain, Mass., J. Franc- 
kus, Methuen, Mass., M. Aidu- 

Norwood, Mass., B.
Naras, Whitinsville, Mass.

2.50 dėl. — B. PaUolionis, 
Chicago, III.

Po 2 dsl. — T. Bakšinskaitė,
Ozone Pk., N. Y., A. Klaskus, 
Maspeth, N.Y., P. Lukoševičius, 
B’klyn, N.Y., A. Yuncza, Rob- 
binsvine, N.J., P. Tamauškas, 
Paterson, N.J, dr. J. Balčiūnas, 
Strasbūre. Ohio, M. Jnkubaitė, 
New Haven, Conn;, A. Vasai- 
fis. Hvattrrille. Md., K. Bauras, 
Los Angele, Calif., V. Brarins- 
kis, Clevdand. Ohio. A. Januš
ka. Dorch^ster, Mass., Z. Sprin
džiūnas, Worcester, Mass.

(nukelta į 1 psl.)

Mūsų tėvas, kuris susikalba 
angliškai, bet silpnai, buvo 
prieš mėnesį nuėjęs į teismą 
kito žmogaus reikalu (kaimy
no) su tuo žmogum. Ten pra
dėjo kalbėtis su to žmogaus— 
kaimyno advokatu. Sako jam 
mūsų tėvas: aš čia jau turiu by
lą apie 6 metus, ir vis nepri
eina mano eilė. Tas nustebo ir 
nuėjo pas panelę, kuri sėdi prie 
knygų. Su ja pasikalbėjo. Ji 
nueina pažiūri į vieną kny
gą, į kitą ir atėjusi krato galvą.

Advokatas ateina prie tėvo ir 
sako: tavo byla jau seniai 
sibaigė, 
vas ateina namo susijaudinęs, 
ir mes tuoj nubėgame pas sa
vo advokatą. Sakcme, kas daro
si su mūsų bvla. Tas atsako, ei
kit namo, kai prieis eilė jūsų 
bylai, pranešiu.

Nueiname pas kaimyno advo
katą ir jam sakome: 
k*?rtą oatikrink, kas atsitiko 
mūsų byla. Užmokėsime už <

Atsakymas
Tamstų advokatas, mano 

nuomone, nėra sukčius, bet bai
lys. Jis, atrodo, suklydo, ir jam 
dabar yra nepatogu prisipažin
ti. Jis, turbūt, dėl savo arba sa
vo sekretorės apsileidimo, pra

leido kokį nors svarbų termi
ną ir dabar, užuot Tamstoms 
apie tai pasakęs, stengiasi save 
pateisinti. Taigi, jis gana bailiai 
elgiasi su Tamstomis. Tai ir 
viskas. Joks advokatas negali 
užbaigti bylos be Tamstų suti
kimo ir parašo. Joks teismas 
(trial) negali vykti be ieškovo 
žinios.

Aš neteisinu Tamstų advoka
to elgesio, nes jis privalėtų tu
rėti drąsos pasakyti, kas įvy
ko. Kiekvienas žmogus, taip 
pat ir advokatas, gali padary
ti klaida, kartais ir skaudžią 
klaidą. Slėpti tokios klaidos nė
ra prasmės, nes vistiek turi 
iškilti aikštėn;-Betoj-yra ypa
tingai neetiška ir bailu taip iš
sisukinėti. •

Visokiu žmonių yra ir viso
kių, sakoma, reikia. Aš supran
tu, kad Tamstos esate pasipik
tinę savo advokatu ir nuskriaus
ti. Tačiau, reikia neužmiršti, 
kad ne visi žmonės yra vieno
di ir advokatai neturėtų būti 
kaltinami kaip grupė dėl vieno 
žmogaus orasto elgesio.

Jei Tamstos nutarsite pa
traukti savo advokata atsako
mybėn dėl jo neapsižiūrėjimo 
(neeligence), dėl jo padarytos 
klaidos, — galite tai padaryti. 
Nežinodama aplinkybių ir visų 
detaliu, negaliu Tamstoms duo-

4a jau seniai pa- konkretesnio atsakymo, 
dvejus metus. Tė-

Po poros dienų jis mums 
skambina ir sako: taip, byla 
ba>ria. 
į teismą
ba*rta. Sakome, mes nebuvom 
į teismą kviesti, nei buvo pa
reikalautas iš mūsų parašas; ar 
nlėio advokatas susitarti su

i, nei

tHlėio advokatas 
draudimo
ar r t-as papirko. Sako, 
n^atritikA.
laiku 
rn? penkerius, to t 
jūsų byla atmetė.

ko. Sako, ne, taip 
ivokatas užmiršo 
i teisina tam tik
to todėl teismas 

letė. Vėl skan-r-

MOUNTAIN HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuošali virta 
poihrui su šennomiš ar pavieniui. Atskiros kabinos su virtuvėm. 
Modemiški miegami kambariai su asmeniškom von:om. Geras 
maistas, maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti žaidimai. Netoli 
nuo Lake Gcorve ir kitų eferų. Gerbs aplinkybės fusrauti. pasi
grožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti kainų oru. Visi maloniai kvie- 
čiami praleisti atostogas arba sustoti pernakvoti. Informacijų ar 
užs:snkvmo reikalu kreiptis:

PRANAS L0KA, Aitai, N.Y. 12810; tol. (518) NA 3 5750

gramatikos priedo.' stati&mte 
ir žodynėliais Tekste te pteš* 
tinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug motat&m 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dafnbriūnas, 
A. Klimas ir W.R Schmatetieg.

DARBININKAS
910 WHtoughby Ava.
Braukte, N. Y. 11221

8VEJKI ATVYKĘ J MONTREALIO PABODĘ

EXPO 67
Stengiantis patenkinti daugelio pageidavimus, nutarėme pa

rodos metu mūsų rekolekcijų namo 50 kambarių paskirti parodos . 
lankytojų nakvynėm.

' Vieta. Mūšų namas yra mažame Chateauguay Heights mies- 
tely. Paėiėkiamas važiuojant į pietų vakarus keliais 9C ir 3. 30 mi
nučių kelio nuo Stepo. 4 mylios į pietus nuo Mercier tilto (pavažia
vus f myttg nub Ifercier tilto, pasukti 4 dėžinę Chateauguay Heights 
keUu). — Visi kambariai su žiltų ir šaltu vandeniu. Patogios lovos. 
Name veikia automatinis keltuvas. Nemokama vieta pastatyti auto
mobiliams.

Kaina. Kambarys 6 dol. nakčiai. Gegužės, birželio, rugsėjo ir 
spalio mėnesiais kambarys 36 dot savaitei. Pridedama sulankstoma 
lova — 2 doL nakčiai. Išvykstant kambariai paliekami 11 vai. ryto. 
Duodami tik pusryčiai nuo 8 iki 11 vai. ryto. Kainos nuo 35<

Rezervacijos daromos iš anksto, pridedant depozitą, (trečdalis 
sumos). Informacijos reikalu kreiptis:

Fr. Laurent Pouliot, O. F. M.
250 Christ the King Avenue 
Chateauguay Heights, P. Canada 
Telefonas: (514) 992-6711

Galima teirautis ir Darbininko administracijoje: 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn, N.Y. 11221; telef. GL 2-2923. -

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooldyn 11, N. Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

Didele oa<irinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjaku, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūšy klijenty

kurie siunčia
DOVANAS Į USSR

2.
S.

5.

6.

7.

Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant siunti
nius į persiuntimo įstaigas.
Jie neturi spefioti dydžių ar spalvų.
Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 
mokesčius.
Jie pasirenka ypatingų dovaną: aatenoH^ motoc&lą.

įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDEIQ, sa kuriuo ją 
giminčs jiems patinkamas prekes gati jtigyti Vneš- 
posyttorg’o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, dra
bužių ir avalynės tinkančius jų skoniui ir pritaOtiutus. 
Jie sutaupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
- prekės yra labai žemomis kainomis.

aplankykit mūsų parodinę salę new YORKE
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se) •

220 Park Avė. South (comer I8th Street) 
New York. N.Y. 10003

Tel. 212-228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 W«inut Street, PMedeipItia, Pe. 19106

TeL: 215 WA 5-3455
arta į bet kurį jų skyrių ,

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. 
Ine.

Tolu 212 IN 7-5522

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
45 West 45H» Street. New York, N. Y. 10036 

Tolu 212 Cl 5-7905 
' arta | bet kurį jų skyrių

11221



(AĮMAKAUIKAS)

UKHJIUMLg

HELP W. MALĖ

Aukos už DARBININKO kalendoriy PHOTO STUDIO

DISPLAY

Market 2-5172

ADVOKATAS,

JUOZO *1811 NO

RAYS UQUDR STORE

STEAM BATHS 
MASSAGES

;:žggž:^W:'

HAYDEE’S 
BRIDAL SHOP

VW Quality Acto Repai rs, special- 
ists in Volkswagens and Porsche. 
Trained mechanics, complete equip- 
ment at reasonable prices. Try us 
and be pleased! 929 Remsen Avė., 
Brooklyn; 949-5850. Open Saturdays 
all day. Z .

EXTERMINATION RoachesA Ant* 
new formula—$2.00 a room. Special 
rates given landlords, Stores A home- 
owners. Six months guarantee on 
all work. Let GEORGE A JULIC 
do it; TeL AD 4-9291 area code 212

Eliz. NJ.

Oxygen Technician mušt have tech- 
nician’s license. Helpers will train 
for oxygen A ambulance work- Qua- 
lified men with chauffeurs license 
and min of 2 yrs HS, neat appėar- 
ance, 5 days 40 hr week. Hospital, 
health & welfare plan. Scully Wal- 
ton, 505 E 116th Street NYC.

LUNCHEONETTE STATJONERY 
grosses $1000 per week closes 6 PM. 
Longlease Mušt sėli due to i£ness 
Call 516-732-8581

ČKkAT CORP 
dfctyn —■ Call

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Brome, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
129 East 7th Street

New York, N. Y. 10009 
ORegon 4-2568

A Notary Public 
660 Grand SU Brooklyn 11, N.Y.

123 E. 7th Si, New York 9, N.Y. 
GRamvcy 5-1437

kilo. Pranešėjai: Patrida Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

and sample mani. LOW June rate*. 
Olai 518 - 622-326*'

Bin A Johapna Bauer—Hosts
Puriing 12, N.Y. Zip 13470

vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d..Užsisakyti galima pas: 
Maria Lūšys, 88-01 104th Street, Rfctunond Hill, N.Y. 11418; te*. 
212 - 849-1193 • Irena Veltas, 72 Congrm Street, Bralntree, Man. 
02185; te*. 617-843-2146 • VILLA MEIKA. 42 Beach SU Menu- 
ment Beach, Cape Cod, Mas*. 02553; teL 617 - 759-3251.

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
Pristatome j namu* HetuvHkM akftandž* u* ir aGrto* 

We take aU orders epedal piH»

Kas norMv -skvlbtis Darbininke 
prašoma* skambinti:

GLonmoro 2-2923 •-

Used Travel Trailer* — ’66 Hllltop 
Camper, '65 Shasta (fully contain- 
ed), ’63 Scotty 15 fL, Cardinal 16 ft 
New Trailers and Campers.Bellows 
6. May 257 Highland Avė., Middle- 
town, N. Y. DI2-3951. Open Eves. 
Mon.-FrL to 7:30; open aU day 
Saturday. Call for Sunday appt.

Barbara Zaikaitė ir Albertas Zupkai, susituokę birželio'10 BrodkKne, Conn.
. Nuotr. V. Maželio

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik< 10:30 ryto

KODIS 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA 

pairta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng
tos, jos vėsinamos.

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 Flushing Avė. 

Maspeth, N.Y. 11378 o DA 6-1658 
Turi laidojimo direkt. leidimus.

PHtLAOELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocydes

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St., Pbila, Pa. 19123 

PO 5-0932
Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
62 Sbady St. W. Pgh., Penna. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniai* 12^0 iki 12:30 v. p.p.

- . . HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAV1CIU8 

WBMI - FM 95,7
273 Victoria RcL, Hartford 14, Conn.

TeL: 249-4502
Sekmadieni — nuo 12 Iki 1 pjt.

CENTERLESS GRINDER 
Experienced in in-feed grtnding 

Day shift, steady, top rate. 
Call or apply 8 AM to 12 Noon 

QUA-DEL CORP.
433 Central Avė. (Rear) Orangė N J 

201 - 674-2026

CONTRACTOR
We do Painting, Plumbing, Roof- 
ing, specializing in aU kinds of old 
homes. We make them look likę 
new. — EARNEST PARLOR, 651 
Monroe St. Brooklyn; 491-6290

NEW JERSEY SCHOOL 
OFKB£L.ĮET

Directors Matt. Mattcoc - Carolyn 
Clark — Sunimer course June 6-26 
- Aug. 18 BaBet and Modern Jazz 
327 Main Št Orange N J. — 201 
677-1045

187 ORCHARD SL, N. Y. C.
DOMENŲ IR MA3

— DIDELIS PASIRŪK
• Vyrų ir moterų eSutėnų
• A limfiniai nngltžlmu VMl
• Specialiai žemo* kdnoa;
• Mes padidinome savo pi 

patarnauti klijentaniA^

..... i ii.... ......................

V. RĖMISĮEWICZ 

Remi* SfmuMhriit Company

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

laitis, S. Bukas, J. Baužys, S. 
Miliauskas, Chicago, I1L, M. Pet
rauskienė, Hartford, Conn., M. 
Brakas, Sioux Falls, S.D., E. 
Bobelis, New London, Conn., 
A. Šatkauskas, Oakville, Conn.,

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri- 
dnamą kainą Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

TeL 516 AN 1-2864

L ANMDBSKcVKmS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAI

BAVARIAN MANOR 
Famou* for German American Food 
Get Away—Ręst and Play. Otympic 
style pooL athlėtics and pkumed ac- 
tžvities, dance to our popular band 
in the fabuloup Bavarian “Alpine 
Gardens Čabaret”, enjoy profėsrion- 
al acts every nite. Rftmp, pl«y in 
our 100 ame playtand, fMdng and 
boating in our well stoeked lake.

SOGESLO MOTEL
Onfy 4 mUes fnMt Expo! ' ' - 

Sogeslo. has 400 rooms, furnished 
with Twin Double Beds. Baby cribs 
are furnished free upon reąuest. 
Twentyfive Ezpress Buses leave So
geslo for Expo. (50^ round trip). 
Restaurant, Snack bars, Boutiąues, 
Swimming pool, Playground, Nur- 
sery, etc. Rate for 2 persons $22.00 
per day; each additional person 4.00 
per day; 3. persons per room per 
day $26.00. For reservations write: 
SOGESLO Ine. 4567 Blvd. Laurier 
Route 9 St. Hubert, P. 'Que., (514) 
866-1981 Offl member of Logexpo.

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMU0TOJAS 

2312BEOFORD AVĖ.
Brooklyn, N. V.

Krinickas — Maspeth, N. Y., J. 
Bortkevičius, Jamaica, N. Y., 
M^Jatkonis, Queens Village, N. 
Y., J. Andrijauskas, Bronx, N. 
Y^V. Yankauskss, Yonkers, N. 
Y. M. Kazlauskas, Amsterdam, 
N. Y., K. Kulys, Engfewood, N. 
J., T. Dūda, Eliz., N. J., B. Ka- 
zukauskas, Lake Hiawatha, N. 
J., Z. Gavėnas, W. Hartford, 
Conn., Li Kasfius, K. SHriiti- 
kas, Phfla, Pa., W. Markakmis, 
Reypokteville, Ei., H. Gineitis, 
Dorchester, Mass., B. Kruopfe, 
S. Leimonas, A. Baika, 3o. Bos
ton, Mass., A. Tanralerich, 
Wbrcester, Mass., K. Vildziu*, 
Bethesda, Md., J. Rusas, Prov., 
R. L, A. Kalvaitis, HaDcvreH, 
Me., K. Aukštkalnis, Canoga 
Park, Calif., A. Daidynas, Lake- 
side, Catif., V. Daptys, Los 
Angeles, Crttf; Ę. Ratkdii, 
Santa Motiica, Calif., P. Sejo- 
nas, V Gyvas, Clevetaid, Ohfo.

’ : > L r .O' t ' - -
, HfJRRĄY

TAPING A PAINTING, Ine.
IndustriaL Conimerėial and Resi- 
dential Painting. Free estimates — 

34 Dover Are., Mastic, 
516 - 281-6646

For Ladie*: Tuesday and -Thursday 
For Men: Monday, Wednesday, Fri- 
day, Saturday and Sunday.

Hours: 11 AM to 11 PM.
FINNISH STEAM BATHS

395 Stone Avė., East New York, 
Brooklyn, N.Y. — Tel. DI 5-0099 

BRIDAL. GOWNS
Ladies, Tuxedbs for Grooms and 
Gentlemen, Flowers, Photos, Souve- 
niers, Invitations. . . i .

With the ordejr for your marriage 
will hav^ėxpensive gifts.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su 
Air Condition

BUYUS 
FUNEBAL, HOME 

Mario Teixerra, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Laf ayette Street 
Newark, NJ. 07105 

ParuoSiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

FUNRALHOME
180 CBEŠTNOi'
NEIT BRfTAO^ CtML

T*L 8A Mlfl

(tUBBIlti REŪK>VAL

DtMOLlfMMi WOMt
Reasonable Rates 

Call Ray Fagrell or Mike Daly 
Call 255-3448

ton, Mass., J. Naujalis, Avon, 
Mass., J. Mikolop, Medway, 
Mass., J. Žukas, Somerville, 
Mass., V. Maslauskas, S. Griga- 
navičius, So. Boston, Mass., K._ 
Barimas, J. Saikūnas, Dorches
ter Mass., K. Čėsna, B. Blium- 
feldas, P. Mikšys, L. Sviklas, 
Worcester, Mass., V. Stašaitis, 
Newirigton, Conn., A. Klimai- 
tis, Bridgeport, Conn., J. Šau
lys, Brandford, Conn., J. Bui
kas, Glastonbury, Conn., .1. 
Smol^ds, F. Gudiškis, Watęr- 
bury, Conn., L Tvirbutas, S. 
Baltauskas, A. Jalinskas, Hart
ford, Conn., A. Stasiukevičius, 
New Britain, Conn., A. Skelte, 
Bethlehem, Conn., J; Čizauš- 
kas, M. Baronas, Ehz. N. X, J. 
Znutas, Orange, N. J., V. Tume
lis, Linden, N. J., J. Sadaus
kas, Keamy, N. J., J. Spramri- 
tis, Paterson, N. J., J. Kele
lius,' Somerville, N- J-, O. tie- 
pinaitis, I. Staskevičius, Yon- 
kers, N. Y., A. Liužėnas, Anis- 
terdam, N. Y., A. Kepalaitė, N. 
Y., J. Rukaitė, Great Neck, N. 
Y., J. Mackevičius, Lynbrook, 
N.Y., S. Pliuskanis, Denver, Ce- 
lorado, B. Saldukas, Wash, D. 
C., S. Baktyš, Hamilton, Ont, 
Canada., O. Bamffaig, P. KidO- 
lius, A. Zaledutmis, A. Usleis, C. VHefM. prie kalendoriau* MHdą 
Shimanskas, V. Morkūnas, B’ padangtmo prHdljusfems, moMrdtibi 
klyn, N.Y., V. Beganskas, B. *«*«•. Uukimm spaudai para-

haven, N.Y., J. Cėsna, A. Bėk- Administracija

KARLONAS

" (atkelta iš 6 psl.)
Po 2 dol. A. Binkius, V. Ra- 

gažinskas, R. Povėli, J. Rauba, 
L. Virbickas, B’klyn, N. Y., V. 
Gedvilas, Rkh. Hill, N.Y., A. 
Bekhertaitė, Maspeth, N. Y., L 
Okunis, Flushing, N.Y., M. Jau- F- Bočiūnas, Hartford, Conn., 
niskis, E. Northport, N. Y., dr. A- Tumas, Norwood, Mass., 
J. Kizys, Chicago, DI., Č. Cikm- R. Bielkevičiųs, Brockton, 
louskis, Shenandoah, Pa., K. Mass., K. Vaičekauskas, P. Sta- 
Čiuriys, N. Brunswick, N. J., K. nelis, Worcester, Mass., J. Kra- 
Kaspariūnas, P. Kupinskas, likauskas, Toronto, Can., P.

Starinskas, N. F• Gaigalas, Ont. Can., P. Kn- 
Cambridge, Mass., dr. W. Vait- viriskienė, Hamilton, Can., E. 
kus, Worcester, Mass., E. Li- Renieza, Jamaica, N.Y., A. Pa
bus, Chicago, m, H. Petniunas, nuskis, Chicago, III., A. And- 
Rich. Hill, N.Y., J. Jakaitis, Flu- riušis, 0. Kazlauskienė, S. Ru- 

Žadvvydas, g™55. M- Kivita, S. Slikas, V. 
Brooklyn, N.Y. Stasiukynas, B’klyn, N. Y., E.

1.50 dol— A. Venclauskas, Vaz8fe-„^bMrg- ’ Į} ?” 
joras, Pittston, Pa., A. Kučas, 
kun. G. Motiejūnas, Scranton, 
Pa., A. Asevifius, Eliz. N. J., 
L Ožalas, Ganvood, N. J., V. 

„ „ L _ Paulius. ADendale, N. J., M.
V. Zenkus, W. Bndgevater, Yancis, V. Vasiliauskas, Ro- 
Mass., S. Martisauskas, Bngh- chester N Y., V. Rastenis, J.

Perminąs, Prov. R. I., J. Pet
kus, Balt, Md., A. Bajalis, Los 
Angeles, Calif., S. Maila, Mas
peth, N.Y., D. Bulgaris, B’- 
kiyn, N.Y., V. Galinis, Rich. 
Hill, N.Y., S. Zobarskas, R.’ 
Remeza, Woodhaven, N.Y., V. 
Povilauskas, Astorfa, N.Y., K.

460 Wėst Broodvey, SouHt Bosi* Mėssachutotts
> "Kur tiScsfanaai taupo mitijonus'’

Alfoed ArčUbeld, Fndfen*
* • .” ■ ' i - r ' ■

no fmuhpo <Brenoni| <*17*09*
a Sfeallna 8; adv^ Jodai J. Grigaluv Retine ėft' U___ ______ _
Bma «u*ikalbėti ir itetavĖkaL • flirtą® viri* ąUKOOĖOOO.

Current dmdend on aU accounts.

Worcester, Mass.
Po T dol. — E. Januškienė, 

Stoughton, Mass., J. Zavadskas, 
Haverhill, Mass., J.'Freimanas,

J”
 Jį

Jrv-.


