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Viskas drauge: parazitai, žydai, žudikai...
Aiškėja, kam organizuota bendra akcija apie žydy persekio
tojus — nuo policininko iki vyskupo ir net pop. Pijaus XII

PREZIDENTUI J. F. KENNEDY 
gegužės 29 suėjo 46 metai

— Gal lupo instit utas gegu
žės 23 paskelbė, kad 45 proc. 
patenkinti prezidento politika 
dėl Kubos. 35 nepatenkinti, 20 
be nuomonės. Vasario mėn. pa
tenkintų skaičius buvo 56 proc.

Prezidento bendra politinė 
veikla metų pradžioje paten
kintų skaičius siekė 76 proc., 
gegužės mėn. 64 proc.

ADM. GEORGE W. AN- 
DERSON paskirtas atstovu 
j Portugaliją.

— Vatikanas atsisakė patvir
tinti ir paneigti žinias iš Wa- 
shingtono. kad Vatikanas ir 
Vengrijos komunistinė valdžia 
susitarė dėl bažnyčios reikalų.

— Castro Maskvoje buvo su
tvarkytas taip, kad jis aiškiai 
atsistojo už Chruščiovą, ne už 
kom. Kiniją. Chruščiovas paža
dėjo atvykti Į Kubą. Kada ne
skelbė.

— New Yorko valstybė 1962- 
3 metais turi 38 mil. deficito-

KONGO. GIZENGA, AMERIKOS PARAMA, SPEKULIACIJA
« — Kongo parlamentas gegu
žės 28 nutarė padalyti Katan- 
gos provinciją, kad ji neatgau- 
tų savo jėgos. Nutarė taip pat 
paleisti Gizengą, kuris dabar 
laikomas kalėjime, ir grąžinti 
jam neliečiamybės teisę.

— Konge iškilo aikštėn bai
sios spekuliacijos Amerikos tei
kiama Kongui pagalba. Prekės 
nueina į Prancūzijos Kongą, o 
vietos gyventojam nieko neten
ka. Spekuliacijai paleisti netgi 
sunkvežimiai, kurių Amerika 
pažadėjo Kongui 1000.

— Afrikos 31 valstybė Adis 
Abeboje gegužės 25 baigė 4 
dienų konferenciją, kurioje su
darė laisvą “Afrikos unijos or
ganizaciją". Pasisakė apie ben
dradarbiavimą politinėje, ūki
nėje, kultūrinėje srityje ir ko
voje prieš kolonializmą Afriko
je ir ... Amerikoje-

“Buržuazinė visuomenė’’ ži
nojo patarlę: žydas muša, žydas 
rėkia. “Sovietinė visuomenė’’ 
anos patarlės žodžius turi pa
keisti naujais: Nikita muša, Ni
kita rėkia . •. Tokis įspūdis ky
la sugretinant du dalykus: kaip 
Nikita įsakė ieškoti visame pa
sauly “žydų žudikų” ir reika
lauti juos perduoti jo teismui, 
o iš kitos pusės kaip R. Drum- 
mond (NYHT) informuoja apie 
Sovietuose vykstančią “kovą su 
ūkiniais parazitais”.

Kovai su ‘ ‘ūkiniais parazi
tais” — rašo Drummondas — 
sovietai skiria parodomuosius 
teismus, mirties bausmes ir 
propagandą. Sušaudytų skaičius 
jau peršoko 140. Pasak auto
riaus, mirties bausmės už ūki
nius nusikaltimus susilaukia 
protestų net iš Sovietų draugų.

Antras dalykas, Į kurį Drum
mondas kreipia dėmesį — tarp 
140 sušaudytų bent 83 yra žy
dai.

Trečias — įsiskaitęs į straips
nius prieš “parazitus”, autorius 
rado, kad tie straipsniai yra nu
kreipti prieš žydus. Žydas atvai
zduojamas kaip “antiherojus” 
Sovietuose- Sudarinėjamas nuo
lat ir nuolat įspūdis—jei nebū
tų žydų, nebūtų ūkinių nusi
kaltimų. Gyventojų žydų vie
nas procentas padaromas atsa
kingas už 60, 90, o kai kur ir

Amerika. Lenkija ir Laos
Amerika kaltino, kad Lenki

jos atstovas kontrolės komisijo
je Laose sabotuoja kitų dvie
jų komisijos narių, indo ir ka
nadiečio. pastangas pasiekti pa
liaubų Laose. Amerika net ža
dėjo Lenkijai palankesnes sąly
gas ūkinei pagalbai, jei paveiks 
savo atstovą bendradarbiauti 
su kitais kontrolės komisijos 
nariais. Tačiau Lenkijos valdžia 
gegužės 28 paskelbė, kad jos at-

KOKI NEATSPARŪS TIE SO
VIETINIAI PILIEČIAI

Maskvos “Pravda” gegužės 
26 įspėjo nepriimti kvietimų į 
svetimų valstybių rengiamus 
priėmimus, nes juose esą ver
buojami sovietiniai piliečiai sve
timom valstybėm šnipinėti. 

visus 100 procentų nusikalti
mų.

Elgesys su žydais Sovietuose
— rašo autorius — primena žy
dų padėti nacinėje Vokietijoje.

Jei Drummondo iškeliami fak 
tai yra tiesa, tai jie padeda 
suprasti, kodėl Nikita muša ir 
Nikita rėkia; kodėl jis užsuko

POPIEŽIUS JONAS XXIII: liga, visų 
maldos, įpėdinio spėjimai

Popiežiaus Jono XXIII var
das, be abejonės, dabar labiau
siai kartojamas viso pasaulio 
informacijoje ryšium su jo li
ga, kaip neseniai jis buvo kar
tojamas ryšium su jo enciklika. 
Vatikanas gegužės 28 paskel
bė, kad popiežiaus liga — vė
žys, kad padėtis labai rimta ir 
popiežiui beliko neilgai gyven
ti. Jam tebedaro kraujo trans- 
fuzijas, kurios pratęsia jo die
nas. Ligoje jis blaivus, tebepri- 
iminėja savo valstybės sekre
torių, kasdien klauso mišių, ku
rias laiko gretimame kambary 
jo asmeninis sekretorius. Mal
das už popiežių paskelbė ne 
tik viso pasaulio katalikai, bet 
daugelis protestantų ir žydų.

Prezidento Kennedy vizitas 
popiežiui, kuris turėjo būti pre
zidento kelionės Italijoje me- 

stovas esąs teisus, o kaltę dėl 
karo atsinaujinimo Laose suver
tė .. .Amerikai.

Šen. Dodd gegužės 27 re
zoliuciją, kad būtų pasiūlyta 
Maskvai atominius bandymus 
ore ir vandenyse visai sustab
dyti, parėmė kiti 32 senatoriai.

— Kongresmanas Flood kri
tikavo vyriausybę, kad ji per
davė Sovietam Atlante povan
deninių kabelių planus.

— Berlyne nuo to laiko, kai 
pastatyta siena, perbėgo į va
karus 1,100 rytų Vokietijos ka
rių.

— Mississippi valstybėje ge
gužės 28 atnaujintos riaušės 
tarp baltųjų ir negrų. 

aparatą ir įkinkė net ameriki
nius draugus rengti mitingus ir 
rašyti brošiūras apie žydų per
sekiojimus nacių laikais “bur
žuazinių nacionalistų” laikais: 
nori riksmu save pridengti. Bet 
šiuo riksmu jis ar tik nebus at
kreipęs dėmesį į save ir iškė
lęs klausimą: kada bus teisia
mas žudikas Nikita?

tu birželio 22, savaime atkrinta 
dabartinėm sąlygom. Spaudoje 
jau skelbiami spėjimai artimai 
ateičiai — kas valdys Bažny
čią pereinamuoju metu nuo 
vieno popiežiaus iki kito. Tai 
apaštališkojo sosto kamerlin- 
gas, kuriuo dabar yra kardino
las Aloisr Masei la. Jo pareiga 
sukviesti ir konklavę naujam 
popiežiui rinkti. Paprastai tai 
turi būti padaryta per 15-18 
dienų nuo popiežiaus mirties. 
Tarp kelių pavardžių labiausiai 
minimas Milano arkivyskupas 
Montini. Minimi ir neitalai.

KĄ PRESBITERIONAI 
NUTARĖ

Jungtinė Presbiterionų Baž
nyčia, kaip spauda pranešė, sa
vo konferencijoje pasisakė 
prieš maldą mokykloje, prieš 
Biblijos skaitymą mokykloje, 
prieš bažnyčių atleidimą nuo pa 
jamų mokesčio, prieš prekybos
draudimą sekmadieniais. Nebu
vo tik paskelbta betgi, kad kon
ferencija būtų pasisakius ir 
prieš komunizmą.

BOMBOS UŽ NEPRIKLAUSO
MYBĘ NUO KANADOS

Kanadoje. Quebecko provinci 
joje, jau 3 mėnesiai eina tero
ras. Slapta organizacija — “Iš
laisvinimo federacija" — kai
šioja bombas į pašto dėžutes, 
deda ant bėgių, sprogdina pa
minklus. O Nato konferencijos 
metu Ottavvoje buvo grasinami 
viešbučiai. Slaptoji organizacija 
siekia, kad Ųuebeckas atsiskir
tų nuo Kanados ir virstų ne
priklausoma respublika. Que- 
beckas yra prancūziškos kultū
ros, Jo atstovai vis kaltina Ka
nados valdžią, kad Q uebecko 
gyventojai laikomi antraeiliais 
piliečiais; jų vengiama valdžios 
tarnyboje, biznyje. Tai ir prive
dę prie dabartinių įvykių bei 
nepriklausomybės reikalavimo

PREZIDENTAS EISENHOVVERIS pas popiežių Joną XXIII.

SAUGUMAS: Kodėl

Prancūzijos ministeris Alain 
Peyrefitte, kuris laikomas ge
riausiu de Gaulle minčių reiš
kėju. gegužės 28 rodė pasi
tenkinimą Nato konferencija 
Ottavvoje. kad nebuvo keliamos 
kliūtys Prancūzijos atominei 
nepriklausomai jėgai organizuo
ti. Pasikalbėjime spaudai mi
nisteris aiškino, jog ta nepri
klausoma jėga reikalinga ne 
dėl to, kad europiečiai nepasi
tikėtu amerikiečiais, bet dėl to, 
kad Sovietai abejoja, ar Ame
rika pavartos atominę jėgą Eu
ropai ginti. O kai sovietai tuo 
abejoja, tai pati jėga nustoja 
atgrasomosios galios. Reikia tad 
pačiai Europai turėti nepriklau
somą jėgą, kuria Sovietai ne
abejotų. Ministeris paaiškino, 
kad piniginiai sunkumai atomi
nei jėgai suorganizuoti ir išlai
kyti yra perdėti, nes konvenci
nė kariuomenė daugiau kaštuo
janti nei atominė jėga. Prancū
zija nuo 1956 iki 1962 kasmet 
išleidžia po 2.4 bilijonus 1.2 
milijonų kariuomenei išlaikyti. 
Tai tris kartus didesnė suma,

Kas sudarvs
— Italijos vyriausybę sudary

ti prezidentas pavedė krikščio
nių demokratų partijos sekre
toriui Aldo Moro, to paties 
sparno kaip ir Fanfani; tik Mo
ro esąs ramesnis ir didesnis de
rybininkas. Jis nori tokią pat

BUV5 IR BOSIMAS: Fanfini 
ir Moro, kuriam pavesta sudaryti

KURI PUSĖ EINA PERSVAROS LINK?
Vakarai labiau stiprina laukimą, Rytai labiau stiprina
veikimą

Amerikos užsieniu politikoje 
nėra šiuo metu vieno klausimo, 
apie kurį suktųsi dėmesys ir 
veikimas. Atrodo lyg esamos

Europai reikalinga 
sava atominė jėga? 
nei atominei jėgai. Suorganiza
vusi savo atominę jėgą.- Pran
cūzija trečdaliu sumažinsianti 
konvencinę kariuomenę.

Ar Amerika pasiryžusi varto
ti atominę jėgą Europai ginti, 
netiesiogiai atsakė apsaugos 
sekretoriaus McNamaros infor
macija, kad per dvejus metus 
Amerika sustiprino Europoje 
atomines atsargas 60 procen
tu

IR DE GAULLE Į KARIBŲ 
JŪRĄ?

De Gaulle ilga ranka siekia 
įtakos Haiti? Tokią mintį pa
skelbė H. Tribūne, informuo
damas. kad de Gaulle atsiuntė 
sveikinimą diktatoriui Duvalier 
jo naujos prezidentavimo ka
dencijos proga. Dalyvavo iškil
mėse ir septyni prancūzų laik
raštininkai. Haiti oficialioji kal
ba yra prancūzų . . . Jei de Gaul
le tikrai norėtų įsikraustyti į 
Karibų vandenis, tai jis būtų 
tik per 50 mylių nuo Chruš
čiovo. kuris jau valdo Kubą.

Italijos valdžią?
koaliciją, tik Nenni reikalauja 
didesnės kainos už susilaikymą 
nuo balsavimo.

KOMUNISTŲ KELIAS: I- 
talų kom. vadas Togliatti 
grasino sabotažais jei nebus '

padėties apglostymas ir lauki
mas, ką darys politinis prieši- 
šininkas.
SU SĄJUNGININKAIS: Nelygu-
mu pridengimas

Amerikos santykių su sąjun
gininkais neišsprendė nei Žene
vos konferencija, kur buvo ta
riamasi dėl muitų, nei Ottavvos 
konferencija, kur Nato minis- 
teriai tarėsi dėl atominės ben
dros jėgos. Tačiau ir viena ir 
antra konferencija sutarė ko
munikatų žodžius, kuriais pa
dėtis apglostyta ir duota vilčių 
kad nesutarti klausimai yra ge
ram kelyje ir gali būti sutarti 
ateityje
SU MASKVA: Laukimas ir op- 
mizmas

Valstybės departamento su
kviestoje konferencijoje gegu
žės 27 pareigūnai vertino, kad 
Chruščiovas valdžioje laikosi 
tvirtai; kad laukiama labiausiai 
liepos 5. kada jis turės susitik
ti su Kinijos komunistais aiš
kintis. Dėl sunkumų su Kini
jos komunistais, su satelitais 
Chruščiovas kurį laiką galįs ro
dyti griežtesnę politiką Vaka
ram, ir dėl to nenumato
mi reikšmingesni sutarimai 
tarp Maskvos ir Washingtono. 
Tačiau tie sunkumai Sovietuo
se duoda pagrindo departamen
to pareigūnam tikėti, kad per
svara eina Vakarų naudai.

Minėtini tuo tarpu Ame
rikos iniciatyvos faktai santy
kiuose su Maskva:

— Prezidentas demonstravo 
gerą valią, sutikdamas kontro
lės skaičių dar sumažinti, kad 
tik būtų sutarta atsisakyti nuo 
atominių bandymų (iš pradžių 
buvo 20, paskui 7, dabar ir nuo 
7 sutinka leistis);

— Senate iškilo rezoliucija 
už visišką atominių bandymų 
ore ir vandenyje draudimą;

— Valstybės sekr. Rusk mė
gino lyginti santykius su kom. 
Jugoslavija, taip pat minėtinos 
derybos su Lenkijos ir Veng
rijos komunistinėm valdžiom 
sutinkant jas paremti ūkiškai 
ir tikintis, kad jos darysis tada 
mažiau priklausomos nuo Mas
kvos,

Minėtini tuo pat metu Mask
vos iniciatyvos faktai: — pro
pagandinės demonstracijos Va
karuose prieš Amerikos atomi
nius povandeninius laivus: — 
propaganda prieš Amerikos 
“kolonializmą” ir nerimo kėli
mas Anglijoje ar pačioje Ame
rikoje; — komunistinio režimo 
įtvirtinimas Laose; — sovieti
nės bazės įtvirtinimas Kuboje: 
— kurdų sukilimo parėmimas 
viduriniuose rytuose.
NAMINĖ ŽAIZDA: Daugiausia 
kenkianti užsienio politikai

Rasinė segregacija, prieš ku
rią negrų kova labiausiai iš
augo Birminghame. virto di
džiausiu valstybės sekretoriaus 
Rusk rūpesčiu, nes ji labiausiai 
kenkianti Amerikos užsienių 
politikai. Tai pikčiausia proble
ma nuo 1865 metų. — kalbėjo 
gegužės 27 valstybes sekreto
rius. Ir Afrikos 31 valstybės 
konferencija reiškė pasiryžimą 
kovoti prieš "kolonializmą ’ Af
rikos kontinente ir Ameri
koje. (Tokia Afrikos valstybių 
bloko, didžiausio dabar .1 Tau
tose. propaganda prieš Ameri
ką nebūtinai yra tik Maskvos 
padaras Gali būti ir bendro 
Maskvos ir Washingtono veiki
mo padaras Maskva nuolat kal
bėjo apie kolonializmą Ameriko
je. \Vashingtonas nuolat tylėjo 
apie kolonializmą Europoje, tad 
Afrikos tautos buvo ir suklai
dintos matyti kolonializmą A 
menkoje. bet jo nematyti Eu
ropoje. paverstoje sovietine
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amžiaus moteris, gėralui ap-

būti apie pusantro šimto žmo-

ra matėsi jaunų mergaičių.

je ir antroje pusęje gatvės su

Dr. Algirdas Mirgeris visąkai. . Vieni sakė, kad jų buvo ke-

josi į kišenius. Viena senesnio

Adolfo SCHRAGERIO

D
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Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viržy, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

salę. Užuot dolerį sumokėjęs, 
pradeda jų tarpe antikomunis-

John Richardson, Jr., ir kit
IT.

Kansas gubernatorius Frod 
Hali, buvęs JAV senatorius 
VViIliam F. Knowland, Europos

Kažkas surinka: “Jeigu ten

336 East 86th St„ N. Y. C
Tarp 2-o» ir 1-o» Avenue • TR 9-0400
Atidaryt* kaadien nuo 9 ryto Iki 9 vai vakaro 
Antradieniais ir Mledleniais 9 iki 0 vai. vak.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N Y.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 54525
Cor. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVES ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
t'. .*•' K,

fptvarko pramogines ir Nanto keliones i 
valdomus Įmetus. Mm parūpinama vizas,
ir kL Smulkecnioms informacijom* raSy- 

patynMam kelionių Murui ( R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. ♦ Tel. Clrcle 5-7"U

tas dar klausia, ar ji turinti na
muose ir katiną. Ji sako, kad 
turinti ir katiną, bet jos kąį> ^
BM neturįs Bei narių teH

lietuviai Plakatas nešė HU se- durų stovėjo trys moterėlės: dvi 
neliai, subrendę vyrai, jaunuo- su atsišaukimais - ir nafta su

arba 
boltais ar

A pie žmogžudžius, peles ir dr. Margerj
Chicagoj* gegužės 19 suorga- eiti, bet neleido. Sakė, -kad esu 

nizuotas masinis mitingas fašistas. Salėje matėsi daugu- 
“prieš karo nusikaltėlius” ne- moję lietuviai komunistai ir žy-t 
pasisekė, nors jo režisuoti buvo dų tautybės asmenys. Galėjo jų 
važinėjęs Chicagoje ir V» Zen-‘ 
kevičius iš Sovietų atstovybės 
Washingtone. Lietuvių iniciaty
va suorganizuoti piketai prieš 
mitingą demaskavo, kad visas 
tas mitingas buvo'Maskvos triu
kas, į kurio vykdymą mėginta į- 
traukti ir amerikiečius.

Naujieną korespondentas St- 
Juškri^s gegužės 22 davė kai 
kurių smulkmenų apie tą rau
donųjų mitingą, apie jo pike
tus ir apie lietuvius kurie nėrė- x liai ir jauni berniukai ir nęt ko- tautine vėliavėle. Moteris, ro

dos iš senųjų ateivių, pasiūlė

bėgusį vtonam pikateetojui dr Pišnte, jegtaj fct- į*
vė su ^štekB į W»ą. Pastą, te Degmara Votem (nesųpra- prisikimši wWp>mu-

iuų. Visi seno amžiaus, tik po-. rasis, užuot parodęs pyktį, pa- tau, «ji pati iš lanados ar jos nistinių atsišaukimų, įslenka į 
------- ±-----------------------sakė. udajonu? jeigu — 

jau malonu, tai duok dar kar
tą”. Pastaroji antrukart nemu-

O

si iš kailio tarnaudami Mask
vos planui. Jau iš senesnės vei* 
klos žinomas dr. Margeris čia 
uoliai reiškėsi, lyg pats savęs 
.gėdindamasis, šalia jo ištrauk
tas dar-naujas vardas — “prof. 
Kubilius”, kuris išvestas į sce
ną vietoj spėjusių susikompro
mituoti lietuvių ir pačių komu
nistų akyse.

. “Š. m. gegužės mėn. 19 d. 
Sherman viešbutyje įvyko Mas
kvos pakalikų susirinkimas, ku
riame buvo tartasi ir reikalauta 
ištremti iš Amerikos kai ku
riuos lietuvius, latvius, estus, 
ukrainiečius ir kitų tautybių 
asmenis. Bandžiau net . į salę į-

Sovietai privalo pasitraukti iš Pabaltijo 
Kongresmanė Griffiths (D. — 
Mich.), savo naujai įnešta re
zoliucija, reikalauja nepriklau
somybės atstatymo Lietuvai

Los Angeles, Caiif. — “Krem
liaus komunistai turi būti pri
versti pasitraukti iš Pabaltijo 
kraštų ir Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai turi būti sugrąžinta pil
na laisvė ir nepriklausomybė”, 
— pareiškė kongresmanė Mar- 
tha W. Griffiths (D.-Mich.), į- 
nešdama 1963 metų gegužės 
13 d. į JAV-bių Kongresą nau
ją rezoliuciją (H. Con. Res. 
153) minėtų kraštų laisvinimo 
reikalu. Tai trisdešimt antroji 
rezoliucija, įnešta į šį Kongre
są, kai jis susirinko pirmajai se
sijai š.m. sausio 9 d., Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bylos reika
lu. “Pabaltijo kraštų byla tari 
būti perduota spręsti Jungti
nėms Tautoms”, — toliau kal
bėjo kongresmanė Griffiths, — 
“ir ši tarptautinė organizacija 
turi priversti sovietus pasitrauk 
ti iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos; Jungtinės Tautos turi pri
versti komunistus sugrąžinti vi
sus tremtinius ir kalinius iš 
kalėjimų ir vergų stovyklų Si
bire ir kitose Rusijos dalyse; 
išvarius sovietus, tuose kraštuo
se pravestini laisvi rinkimai 
minėtos organizacijos priežiūro
je.”

Rezoliucijos įnešimo reikalu 
pirmasis į kongresmanę Grif
fiths kreipėsi dr. Vytautas Ma
jauskas iš Detroit, Mich. Tuo 
reikalu jai rašė ir kiti Detroito 
lietuviai. Padėkokime kongres- 
manei Griffiths už jos aktyvų

letas mergaičių bei moterų. Jau
nos mergaitės bei moterys pra
eiviams dalino , atsišaukimus 
“Wakė up, America!” ir “Bol- 
shevism thę Archenemy of 
Freedom”- Atsišaukimų buvo 
išplatinta per 20,000 egz. La
bai gražiai pasirodė keliolika 
lietuvių studentų, kurie, nešio
dami plakatus, praeiviams aiš
kino bestiališkus komunistų 
darbus Lietuvoje. Garsiai ape
liavo į. amerikiečius, reikalauda 
mi Pabaltijo tautoms laisvės ir 
nepriklausomybės.”

“Daugumas praeivių prieš- 
bolševikinius atsišaukimus pa
ėmė ir nešėsi rankoje arba dė- ■ stoja ir pradeda rėkauti: “Jūs

durniai, durniai dypukai. Klaū- 
sot to velnio Grigaičio ir sulė
kei čia su visokiais popieriais. 
Marš visi į Halstėd ir 18 ir ten 
piketuokit. Ot tai būsite bravo 
lietuviai. Tas Grigaitis jus tik 
vedžioja už nosies. Tik Grigai
čio išmislas, kad Lietuvoje žmo-

sis kratosi, neima. Kažką pano
sėje niurną apie fašistus ir 
žmogžudžius. Moterėlė ir vėl 
aiškina: “Daktarėli, paimk. Pa
skaityk. Juk tie šėtonai komu
nistai mano dviejų seserų šei
mas Lietuvoje išnaikina”. Mar
geris vėl burbtelėjo apie žmog
žudžius ir spruko į vieš
butį. Kažkas riktelėjo: “Tai mū
šų tautos parsidavėlis. Dirbąs 
komunistams už judošiškus 
grašius-”

“Ateina prie viešbučio se
nas plačiu veidu lietuvis. Su-

pelės iš ten). Atvyko ji į komu
nistų susirinkimą ir didokame 
rankinuke atdateė 10 peliukių, tjnhig atsišaukimus platinti Pa
šalėje kilo paniką, moterys kly- pra^o jį apleisti. Grįžta jis 
kė, vyrai šoko peles kojomis ' 
trypti.

“Policija klausė, kodėl ji tas 
peles ten paleidusi. Vollens ra 
miausiai aiškinosi, kad ji apsi
rikusi. Ji maniusi, kad pateku
si į prieškomunistinį mitingą- 
Užgirdusi, kad ten kalba komu
nistų pataikūnai — komunistų, 
kurie jos gimines išžudė ir į 
Sibirą ištrėmė, susijaudinusi, 
ašaros pradėjo bėgti. Nosinė bu
vusi rankinuke. Atidariusi ran
kinuką, kad nosinę išsiimtų. 
Ėmė ir visos pelikės išbėgiojo. 
Jai baisiai jų gaila.”

“'Policininkai Šypsosi. Kaž
kokio laikraščio korėsponden-

juokdamasi ir įsijungia į pike
tuotojų eiles. Kubilius vienam 
amerikiečiui kažką aiškina apie 
fašistus ir giria komunistus. A- 
merikietis purto galvą, su juo 
nesutinka. Laiptuose prieš sa
lę pasirodo senas žydiškos iš
vaizdos žmogus. Šoka prie jo 
dvi lietuvės, susirinkime daly
vavusios. Taip pat ir viena jau
na mergaitė- Moteris jį bučiuo
ja į skruostus, o jauna mergai
tė į lūpas. Vienas vyras, pa
kreipęs galvą, šalia stovinčiam 
sako: “O tiems fašistams reikia 
atombombės”. Kitas atkerta: 
“Su atombombėmis ne juo
kas — sunaikins ir tave”.

Cosmos Parcels Exprcss Corporation 
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
SSSR dali........................................................Licensed by Vneshposiltorg

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

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue - ----------------- AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street------ --- GH 3-2583
O BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue-----------EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ------------- OI 5-8808
• AT H O L, Mass. — 61 ML Pleasant Street_______—- CH 9-6Z45
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue------------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mas*. — 359 We«t Broadvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue------------- TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ______ BR 8-6966
• CHICAGO 8, Iii. — 3212 8o. Halstead Street_____- WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road----------TO 1-1068
• DETROIT, Mlch. — 7300 Michigan Avenue________ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W____ GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo*. Campau____ _ TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; CH 6-4724 / 233 8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ___  ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue  .....   Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė,____1.___   GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 8o. Atlantic Blvd. „ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J----- 126 - 4th Street______________ FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield AvenUe_______ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congre** Avė. ;_________ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____________  MU 4-4619
• PA8SAIC, N. J. — 176 Market Street_____________ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street______ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street_____________ PL 6-6766
• WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street_______SW 8-2868
• VINELAND, N J. — W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bldg.pa-

nartei (d.), (teikia inž. V. Dftte (k.) kr L. limkM* «.). Nuetr. V. Maželio.

BMH1

ASkttlt DE6-11M

įsijungimą į Lietuvos laisvės 
kovą.
Maryland gubernatorius Tawes,
įsijungdamas į Rezoliucijoms nės blogai gyvena. Ten šimtą 
Remti Komitetą, reikalauja Lie kartų geriau gyventi negu čia 
tuvai pilnos nepriklausomybės. Amerikoje”.

“Kovoje už Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvę ir nepri- taip gerai, tai kodėl jūs ten ne- 
klausomybę neturime gailėtis išsinešdinat?” 
nei darbo nei pastangų,” — 
pareiškė Marylando gubernato
rius J. Mitlard Tawes (demo
kratas), įsijungdamas į Rezoliu- - 
rijoms Remti Komitetą. “Pabal
tijo kraštų byla turi būti per
duota spręsti Jungtinėms Tau
toms, kurios turi tuoj privers
ti Kremliaus komunistus pasi
traukti iš Lietuvos, Latvijos ir | 
Estijos”, — toliau pareiškė gu- į 
bernatorius Tawes. Jis sa
ko, kad su dideliu malonu
mu įsijungiąs į laisvės kovą, už 
Pabaltijo respublikas. Guberna
torius Tawes pažadėjo visą sa
vo paramą Rezoliucijoms Rem
ti Komitetui. .

Tai trečias gubernatorius, į- 
sijungęs į Rezoliucijoms Rem
ti Komitetą. Priklauso dar Illi
nois gubernatorius Otto Ker- 
ner ir Oregono gubernatorius 
Mark HatfieH. Iš kitų žinomes
nių ir įtakingesnių amerikiečių, 
priklausančių rezoliu rijom 
Remti Komitetui, paminėtini: 
Chicagos burmistras Richard J. 
Daley, San Francisco burmis-

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į ’

ANTIQUE AUTO SERVICE
ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

Shdl Ga> 2F<
AUTOMATIC TRANSMISSIONS 

Rebuilt - Repaired and InsUlled 

Resealcd - Parts and Labor (most cars) 19“
Guaranteed for 12 Montht or 12,000 Milės 

FREE PICK UP and DEUVERY
S^Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars 

BRAKES RELINED s 
Parts and Labor ' _•

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from ęgte 
( Parts and Labor 

---------- Rebuilt Units Installod . ■
107-56 New York Blvd., Jainaica, N. Y.
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“Dudki, nėra durnių. Pakol 
Amerikoje '* neį^^kpmfcnisti- 
nės valdžios, mėš'niekur neva
žiuosime. Jūs atsiminkit — sa
vo atsiimsite”.

“Prieš baigiant susirinkimą 
salėje pasigirdo kažkoks suju-

- K 
iįfl
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ŠILUVOS PAMINKLO REIKALU
Gegužio mėnesį Chicagoje iš 

Washingtono lankėsi prel. T- 
J. Graddy, NP. Švč. Marijos 
šventovės direktorius.

Ta proga jis pašventė vieną 
pusdienį pasimatyti su vysk. V. 
Brizgiu ir kitais galėjusiais pa
sikalbėjime dalyvauti komiteto 
nariais. Buvo smulkiai aptarta, 
kokį projektą gali lietuviai už
simoti sutartos sumos ribose, 
kas projektą paruoš, kas jį 
vykdys. Teks ne tik altorių į- 
ruošti, o užpildyti 37.5 pėdų 
ilgio, 26 pėdų pločio koplyčios 
aukštas sienas^ lubas, kupolą, 
tris nedideliu^ langus ir tt. Sie
nos turės afba marmuro 

paveikslais, sim-
.būdais.

Visuš projektas paruoš pa
tys lietuviai, o vėliau teks juos 
aptarti su šventovės meno ko
misija ir administracija. Reikės

patiekti raštu kiekvieno vaizdo 
istorinį pagrindą, nes švento
vės administracija nenori 
leisti bereikšmių vaizdų ar 
koracijų.

Šventovės administracija
geidauja, kad projektus vygdy- 
tų tos tautybės menininkai, ku
rios tautybės ruošiama kuri ko
plyčia, jeigu tie menininkai 
yra kompetetingi ir žymiai ne
brangesni už kitus.

Altorius bus skirtas Šiluvos 
švč. Marijai. Komitetas mano 
duoti šv. Kazimiero ir Vilniaus, 
kurio nors Lietuvos istorinio į- 
vykio, Sibiro kankinių vaizdus, 
gal žymiuosius Lietuvos vysku
pus, languose kelių žymesnių 
Marijos šventovių Lietuvoje pa
veikslus ir tt? KMnitetas dėkin
gai priims visus pozityvius pa
siūlymus bei patarimus ir lie
tuviams stengsis sukurti savą, 
visiems įdomų paminklą.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
Augščiausios -kokybės produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos.ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, Suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Dievulis ten mirties patale
darbis Rudotf HsjMtsny su

ri mažiausiai pažįstame ir, gal 
būt, mažiausiai meldžiame. Die
vą Tėvą žinome iš Senojo įsta
tymo, Dievą daugiau griausmin-

ta — “neveikė”, kaip išsireiš
kė mūsų vadovas. Trečia pasi
rodė vartojama kitiem tikslam' 
— jos ir įėjimas buvo užmūry-

IMBBIIMINKAS BROOKLYN 21, N. Y
""""■*■■■mmb GLanmore 5-7281
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Apsilankius Zagorsko vienuolyne, 
Rusijos ortodoksę Bažnyčios centre

Sekminėm prisimint ir pamąstyt
Sekminėse būdavo Lietuvoje 

puošiami vartai ir durų stak
tos jaunais berželiais. Dar jau
ni ir gležni, kvapnūs beržo la
pai, lyg saldi sula, pripildydavo gą ir rūstų, nuo kurio akivaiz

dos Izraelio tauta tebesidangs- 
to savo galvis. Dievą Sūnų pa
žįstame iš Kristaus misijos že
mėje. Jo ženklas šiandien ran
damas kiekviename žemės kam
pelyje. Jis daugiausia garbina
mas ir daugiausia nekenčiamas, 
nes savo Vardu paženklino vi-

pirkią maloniu gaivumu. Bu
vo galima jausti gyvybės gaju
mą,. tartum kokį jos dvelksmą 
širdin, kad sukrustom gyveni
mo džiugesiui, kad turėtum 
šviesios vilties savo rūpestyje.

Seniau, sakoma, tai reiškė 
augmenijos garbinimą, susietą
su tikėjimu į nuostabią gamtos są tolimesnę žmonijos istoriją- 
jėgą, kraunančią lapus ir kva
pias gėles, sirpdančią vaisių, 
nokinančią derlių. Bet jau ta
me senam tikėjime būta supra
timo, jog tai, kas ateina iš gam
tos gajumo, nėra vien žmogaus 
darbo vaisius, bet ir malonės
dovana. Ir tuo reikia džiaugtis, šia prieštaraujama šventajai 
Sekminės yra gyvenimo gied
ros ir vilties šventė, simbolizuo
jama balta beržo tošim ir gai
viu žalumu.

Dievas, šventoji Dvasia, teži
nomas baltojo balandžio ir ug
nies liežuvio pavidalais; tos ug
nies. kuri nedegina, bet įkaiti
na Dievo ir žmogaus meilei. Ne
kalti simboliai nesukelia jokios 
neapykantos. 0 tačiau daugiau-

Dvasiai, kadangi žmogaus 
gyvenime viskas remiasi dva
sia.

sijoje, ir jiem parodė Rusijos 
ortodoksų Bažnyčios centrą, 
Zagorsko vienuolyną su dvasi
ninkų seminarija. Rašytojo pa
stabumu ir smulkmenišku taik
lumu savo įspūdžius aname vie
nuolyne pavadino “Der hebe 
Gott ist sterbenkrank”. Galė
tum tai sakyti: Dievulis mirties 
patale, arba pažodini Dievulis 
— mirštamas ligonis Kai kurie 
jo pastebėjimai įdomūs savo 
daug sakančiom smulkmenom.

Puikią spalio mėnesio dieną, 
vienintelę, kada saulė nuo ryto 
iki vėlyvo popiečio laikėsi blyš
kiai melsvame danguje, mes iš
vykome į Zagorską, kuris yra 
pusantros valandos kelio į šiau
rės rytus nuo Maskvos ir ku
riame yra pakenčiama krikščio
niško tikėjimo oazė plačioje so- 
vietinio komunizmo ir bedievy
bės dykumoje.

Laukuose rodės vėlyvas ru
duo. Lankos kaitaliojosi su 
skystais miškeliais, kurie den
gėsi dar gelsva lapija. Po Mask
vos dangorėžių ir cementinių 
pastatų, kurie miesto pakraš
čiais rodė naujosios Maskvos 
veidą, pakeliui randami kaimų 
mediniai nameliai rodės kaip 
senienos, atgyventų laikų lieka
nos — lyg iš Leskovskio ar 
Tolstojaus laikų.

Argi gali sakyti pažįstąs Ru
siją, pamatęs keletą
miestų? Ir New Yorkas 
Amerika, Paryžius nėra 
cūzija. Negi galėtų būti 
su Sovietų Sąjunga? Ar
tas Tūla, pro kurį prieš dvi die
nas vykome Į Jasnaja Poliana, 
nebuvo suskurdęs užkampis, 
išdaužytam purvinom gatvėm, 
liūdnais namų fasadais ir tikrai

Bet šiuo metu švietė saulė, 
ir Zagorske, kaip mums sakė, 
kelios bažnyčios dieną ir nak
tį “veikia”. Gražios bažnyčios, 
nuolynas, kunigų seminarija. 
Mes būsime nustebinti...

Mūsų automobilis pirmasis 
pasiekė Zagorską. Paskui vyko 
dar antras, kuriame buvo Boell, 
rusų rašytojas Melnikovas ir jo 
žmona Liudmila čemaja. Pasi-

rodė_ mes jau buvome laukiami 
Prie vartų tvoros, kuri apraitė 
bažnytinius ir ypačiai muzieji
nius pastatus, stovėjo jauna, 
šviesiaplaukė paprastai apsi
rengusi mergina. Pasisakė esan
ti Nataša, Lomonosovo univer
siteto Maskvoje studentė antro 
ar trečio semestro. Šypsodama
si ji apsveikino kiekvieną, pa
duodama ranką. Ji ėjo su mu
mis į bažnyčią, į^ muziejų, į/ 
priėmimą kunigų seminarijoje; 
ji sėdėjo tyliai ir vis besišypso
dama prie kavos puoduko, pas
kui kukliai įsispraudė į vieną

*
Kiekviename savo žingsnyje 

mes minime dvasią, ar kas pri
pažįsta, kad ji skirtinga nuo 
medžiagos, ar kas tai neigia. 
Be to žodžio negalėtume išsi
versti, kalbėdami apie žmogaus 
gyvenimą, jo veiksmus ir kū
rybą. Juk kitaip kalbame apie 
gyvulių pasaulį ir kitaip apie 
žmogaus, vis minėdami jo dva
sinį .pasaulį, jo dvasios nusitei- kukliom krautuvėm? (Aš ten 
kimus.

Sekminių šventėj kreipiamės 
i Viešpaties Dvasią, kad pamo
kytų ir įkvėptų mus, ką turi- 

(Karl Rahner, S.J.). Tačiau me daryti ir ko vengti, ką kal- 
laisva tiem, kurie ją priima, bėti ir ką nutylėti, kaip teisin-

Krikščionybės senus papro
čius peršvietė savo tiesa. Ji 
priminė, kad anksčiau negu že
mė buvo paruošta žmogui gy
venti ir gyvenimu džiaugtis, 
viršum tyrumų ir vandenų 
sklendeno Dievo Dvasia. Ji visa 
sukūrė, kad žmogui būtų gera, 
ir vis taiso, kas žmogaus sutep- 
ties pagadinama. Visada “ji yra 
su mumis; ji mus pašventina, 
ji mus stiprina, ji mus guo
džia ... Tai laisva dovana iš 
aukštybių kiekvieną akimirką”

didelių 
nėra 

Pran- 
kitaip 
mies-

nusipirkau nosinę, o mūsų va
dovas teiravosi rašomojo popie- 
rio. ‘'Rašomojo popierio? Kai 
kada jo nėra ir Maskvoje”). Ta
da nuobodžiai lijo iš pilko dan
gaus, ir visoje kelionėje, dau- 

Dievo Dvasia nedaro niekam gai spręsti ir kaip savo dide- giau kaip per 150 kilometrų, 
prievartos. Būdama pati galin- liuose rūpesčiuose sutarti. An- pravažiuodami miestus ir mies

telius, nesuradome jokios baž
nyčios, kurioje mano bendra
keleivis Boell, praktikuojantis 
katalikas, galėtų atlikti sekma
dienio pareigą.

Kai kurie bažnytiniai pasta-

giausia, ji didžiai tolima ir prie- tai, Kristaus apaštalai, gavę 
šinga tom jėgom, kurias žmo- šventosios Dvasios, buvo visų 

suprasti, kai kalbėjo viena 
kalba. Dabar kalbama daugelių 
kalbų, bet nebesusikalbama, 
nes stoksta nuolankios dvasios 
kitą suprasti, šiais laikais rei- tai šmėkštelėjo tada mum prieš 
kia labiausiai melsti to Sek- akis. Viena bažnyčia man ro?

nė susikuria, kad vieni kitus 
pavergtų, manydami, jog tuo 
būdu jie geriausiai išsilaiko.

Šventoji Dvasia yra tasai die
viškasis Asmuo, kuriuo dabar-
tyje labiausiai laikomės, bet ku- minių stebuklo. dės apgriauta ir neatstatyta. Ki- MOTERYS prie Zagorsko vienuolyno

iš poros automobilių grįžtant 
Maskvon ir visas kitas dienas, 
kurias praleidom Maskvoje, ji 
laikėsi prie mūsų neiššaukian
čiai, paslaptingai ir buvo neati
dalijama nuo mūsų, kaip Gio- 
condos šypsena.

Pro didžiuosius vartus visi į- 
ėjome į visai naują pasaulį, ar
ba greičiau seną, nuskendusį ir 
darantį neberalaus pasaulio į- 
spūdį. Skirtumas tarp to, iš ku
rio atėjom, ir šio, buvo toks 
pritrenkiantis, kad beveik kva
pą užėmė. Takai, pastatai, pie
velės, netgi medžiai rodė rūpes
tingiausią priežiūrą ir net ge
rovę. Galėjai pasijusti esąs pa
sakoje. švarumas nelauktas. 
Taip laikomi kapinynai, muzie
jai-

Kairėje buvo bažnytinis pa
statas. Buvo girdėti — giedojo. 
Giedojo pasikeisdami. Mes i- 
žengėmė. Tai bažnyčia, kuri 
“veikė” — pirmoji tokia, kokia 
sensacija. “Veikė”, nors buvo 
šiokiadienis. Vėliau visai atsi
tiktinai teko būti Leningrade 
bažnyčioje, Aleksandro Nevs
kio katedroje. Ten pamaldos 
vargiai kuo skyrės nuo pamal
dų Atėnuose ar Konstantinopo
ly. Tikinčiųjų vaizdas buvo 
kaip visur pasauly: mažai jau
nų vyrų, labai daug moterų bet 
ne tik senų, buvo ir vidutinio 
amžiaus; taip pat ir vyrų tokio 
pat amžiaus. Bet čia, Zagorske, 
matėme tik moteris, senstan
čias ir susenusias. Jų pilki vei
dai, apgaubti pilkom ar tam
siom skarom. Nuskendusįos

pilkuose ar niduose sijonuose. 
Ant kojų veltiniai. Tai jau bū
tybės be lyties, iš gyvenimo 
išbrauktos ir mirčiai pažadėtos. 
Ir jos klūpojo ar stovėjo ratu • 
apie popą, kuris savim pasiti
kinčio balsu iš didelių lapų mo
notoniškai giedojo tekstą, o jos 
atsakinėjo jam skystais, be jė
gos ir skambesio plerpenčiais 
balsais. Tai skambėjo kaip už
mirštas nenutildomas raudoji
mas. širdyje darės graudu įr pa
sibaisėtina.

Lauke vėl švietė saulė iš 
blyškiai melsvo dangaus, kai 
mes tylėdami išėjome- Atsida
rė kitos durys, ir mes stebėjo- 
jome bažnytinių vertybių mu
ziejų. Ten buvo dokumentai, 
rankraščiai, bibliniai ir bažnyti
niai tekstai iš praeities. Buvo 
taip pat indai, drabužiai, ko
kius vartoja dabar kiekvieną 
dieną visame pasauly. Be to, 
dar ikonų eilė. Įsižiūrėjau pora, 
kurios galėjo būti Giotto ar 
Fra Angelico darbo. Kelis kar
tus aš vis grįžau šių ikonų pasi
žiūrėti, ir Cernaja, arba kaip ją 
tyliai vadinom — ragana iš 
Kremlio, seniai pastebėjo, kad 
aš nešiojuosi savas mintis šioje 
vietoje. “Gražūs, ar ne? — tei
ravosi ii iuokdamasi. “O jūs tu
rite atvykti pas mus. Aš paro
dysiu jums ikonų Maskvoje — 
tiesiog akys raibsta”. Jos akyse 
buvo susižavėjimas. Bet tai bu
vo susižavėjimas, kurį jauti prie 
senos šventyklos iškasenų, kur 
šviesoje yra atsidūrusi praėju
si ir negrįžtanti praeitis. O man 
tai rodės apgaubta katakombų 
atmosfera, kurios grožyje jau
čiau persekiojimus, (b.d.).

RETAS LEIDINYS
“M. Mažvydą” išleido Pedago
ginis Lituanistikos Institutas 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos lėšomis. Knyga gau
nama Ped- Lit. Institute, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago 36, 
UI, ir pas lietuviškų knygų pla-

"Martynas Mažvydas", su
kaktuvinis leidinys Mažvydo 
mirties 400 metų sukakčiai pa
minėti, jau išspausdintas. Be 
paaiškinamųjų straipsnių apie 
Mažvydą, pagrindinį leidinio 
turinį sudaro fotografuotinis
pirmosios lietuviškos knygos tintojus. Kaina $3.00. 
tekstas su pirmuoju originaliu 
lietuvišku eilėraščiu, pirmuo
ju lietuvišku elementoriumi, 
pirmuoju lietuvišku katekizmu 
ir pirmuoju lietuvišku giesmy
nu. Leidinys 112 psl., didelio 
formato, gelsvo popieriaus, su 
spalvotomis antraštėmis. Kny
ga įdomi ne tik lietuviškos 
raštijos mylėtojui, bet ir reikš
minga mokslo priemonė visų 
laipsnių lituanistinėms mokyk
loms ir namams, besirūpinan-
tiems lietuviškuoju švietimu.

Ko nori Nasseris
Egipto diktatorius Nasseris 

aiškina visai sovietiškai: dabar 
“išlaisvintos” yra tik 5 arabų 
šalys: Jungtinė Arabų Respub
lika, kurioje yra Egiptas, Syri- 
ja ir Irakas, toliau Yemen ir 
Alžiras. Dar “išlaisvinti” rei
kia Jordaną, Saudi Arabiją, 
Maroką, o taip pat ir Tunisą iš 
Bourguibos “neokolonizmo” rei
kia pervesti į “socializmą”.

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

<30)
Transporto talkininkų rinkliava betgi nepaten

kino okupacinės administracijos. Tada pavarė pasto
tes ir vyrus paėmė su vežimais ir arkliais. Juos nusi
varė po kelis šimtus kilometrų iki pat rytų fronto. 
Dalis, palikę vežimus ir arklius, pėsti tuojau sugrįžo, 
kiti atsirado tik po kelių mėnesių.

(3) SS legionas, 1942 metais vokiečiam pavyko 
sudaryti SS dalinius Estijoje ir Latvijoje. Be mėgi
nimo juos organizuoti ilgiausiai išliko Lietuva. Jai 
eilė atėjo 1943 sausio mėn. Iniciatyvos ėmėsi SS ir 
policijos vadas Lietuvoje gen. mjr. Wysocki. Pagal 
jo planą SS legiono vadu turėjo būti gen. St. Raš
tikis. Organizuoti turėjo generaliniai tarėjai, kurie 
ir buvo iškviesti tam reikalui į Rygą pas gen. Jeckel- 
ną, “SS vadą Rytam”. Bet gen. Raštikis atsisakė būti 
vadu, generaliniai tarėjai atsisakė organizuoti. “Vokie
čiai, matydami, kad su lietuviais bus sunku susikal
bėti, ir generaliniams tarėjams prižadėjus netrukdyti 
vokiečiams lietuvių SS legiono reikalu, pradėjo patys, 
be lietuvių, viešai skelbti, kad lietuvių SS legionas 
jau formuojamas, pradėjo propaguoti, ragindami lie
tuvius karininkus, puskarininkius ir kareivius stoti 
savanoriais į tą legioną. Kandidatams buvo žadamos 
įvairiausios gėrybės — geras maistas — geri drabu
žiai, sulyginimas jų teisių su vokiečių esesininkų tei
sėmis, pirmenybės darbui, tarnybai, ir net nekilno
jamam turtui po karo gauti ir tt. Prie SS ir policijos 
vado įstaigos Kaune. Laisvės Alėjoje, Pažangos rū
muose buvo įsteigtas lietuvių SS legiono formavimo 
štabas, kurio viršininku buvo paskirtas ... majoras 
Songinas (pirmojo pasaulinio karo;metu buvęs leite
nantas vokiečių armijoje, nuo 1919 tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje, kurioje ištarnavęs 20 metų buvo pa

leistas į atsargą majoro laipsniu; kalbamu metu jis 
buvo gen. mjr. Wysockio, vokiečių SS ir policijos va
do Lietuvoje, adjutantas. Aut.).

Prie gausių pažadų kandidatam į legioną jau ne
buvo degtinės ir tabako. Bet nebuvo ir kito pažado 
— kad SS legionas bus skirtas Lietuvos nepriklauso
mybei ginti. O tai ir buvo pagrindinė priežastis kad: 
“iš vyresniųjų lietuvių karių į legioną buvo įsirašę 
tik du: Kaune ats. pik. Birontas ir Panevėžy int. b. 
gen. Navakas. Abu jie buvo nerikiuotės karininkai: 
Navakas buvo intendantas, o Birontas beveik visą sa
vo tarnybą Lietuvos kariuomenėje buvo praleidęs ne 
rikiuotėje, bet įstaigose”.

“Stipri lietuvių pogrindžio spauda pasisakė prieš 
legioną... Visos vokiečių pastangos susilaukė visiško 
boikoto” (St. Raštikis Kovose dėl Lietuvos n, 325 p.). 
Ypačiai boikotavo kaimo jaunimas. Propagandistai 
prieš legioną buvo tiek drąsūs, kad kai kur pastatė 
vyrus prie komisijos durų sulaikyti tiem, kurie drįs
tų ateiti į komisiją siūlytis; kitur prie komisijos būs
tinės prisegė plakatus, jog registracija į legioną ati
dedama, ir komisijos nariai pro langus stebėjosi, kad 
vienas kitas prieina prie durų, bet niekas neužsuka 
į vidų.

Žinia apie legiono fiasco Lietuvoje pasklido. At
vyko į Kauną gen. Windeckeris, Ribbentropo įgalio
tinis prie reichskomisaro Rygoje, privačiai teirautis 
apie padėtį. Lankėsi pas komendantą gen. Justą, pas 
gen. Raštikį, gen. Nagių; kalbėjosi su pirmininko pa
reigas ėjusiu laikinojoj vyriausybėj. Teiravosi, kodėl 
lietuviai nesugyvena su civilfervaltungu ir nusistatę 
priėš SS legioną. Jam buvo pakartotos civilfervaltun- 
go pastangos nuneigti lietuviam politinės nepriklau
somybės teises, o kovoti prieš bolševikus be politi
nės nepriklausomybės tikslo lietuviuose nebus entu
ziazmo. Į tai Windeckeris tegalėjo kartoti bendrą 
frazę-reikia dabar kovoti prieš bolševizmą, o jau po 
karo bus atsiskaityta pagal nuopelnus.

Windeckeris išvyko, o civilfervaltungas ir SS 
rengė represijas. Jas įvykdė 1943 kovo 16-17. Pagal 
civilfervaltungo paruoštą sąrašą gestapui pasisekė 
suimti 46 “intelektualus”, tarp kurių buvo tarėjai, 
profesoriai, gimnazijų direktoriai, kunigai, gydytojai, 
žurnalistai, tarnautojai, senimas ir jaunimas. Dau
giausia jų buvo paimta iš Kauno ir Vilniaus, bet 

buvo taip pat iš Mariampolės, Šiaulių. Suimtieji bu
vo išgabenti į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Jų 
kančios kelias ir gyvenimas yra aprašytas išlikusiųjų 
atsiminimuose (A. Gervydo Už spygliuotų vielų, Sta
sio Ylos Žvėrys ir žmonės, Balio Sruogos Dievų miš
kas).

Anuos atsiminimus skaitydamas, nuo šiurpą ke
liančių faktų pakyli į refleksiją: Bažnyčios viena iš 
tvirtybių yra jos kankiniai; ir tautos gali būti tvir
tus savo kankiniais; Bažnyčia saugoja savo kanki
nių relikvijas, kad jos kalbėtų gyviesiem; atsimini
mai iš Stutthofo yra tautinės relikvijos, rodančios ko
kia didelė auka buvo sudėta už visos tautos pasiprie
šinimo dvasiąi Jos vardam tautos atmintyje palaikyti 
čia teįmanoma surašyti juos tokia eile, kaip jie buvo 
surašyti 1943 kovo 25-6 Stutthofo koncentracijos la
gerio sąrašuose:

Juozas Valentą, Algirdas Tumėnas, Kazys Rakū- 
nas, Aleksandras Kantvilas, Jonas Ciuberkis, Bronius 
Grigas, Petras Buragas, Antanas Liūdžius, Vincas 
Blažys, Rapolas Mckonis, Balys Sruoga, Vytautas Tu
mėnas, Vladas Jurgutis, Jonas Malinauskas, Jonas 
Šernas, Vladas Butkus, Petras Kiškis, Jurgis Valiu
kevičius, Petras Mačiulis, Adolfas Barginavičius, Jo
nas Noreika, Petras Kerpė, Alfonsas Lipniūnas, Jonas 
Rimašauskas, Ignas Budrys, Antanas Januševičius. 
Zigmantas Masaitis, Leonas Puskunigis, Kazys Kuprė- 
nas, Pilypas Žukauskas, Kazys Bauba, Vytautas Sta
nevičius, Jonas Katinauskas, Antanas Kučinskas, My
kolas Pečeliūnas, Juozas Narakas, Pranas Germantas, 
Stasys Puodžius, Mikas Mačiokds, Antanas Starkus, 
Stasys Yla, Mečys Kriaučiūnas, Mečislovas Mackevi
čius, Juozas Brėdikis.

Po trijų mėnesių suimtieji, kurie išliko nenukan
kinti, buvo pavadinti “garbės kaliniais” — atgavo 
savo pavardes vietoj numerių, atleisti nuo darbų ir 
turėjo teisę gauti siuntinukus. Ilgainiui šie “garbės 
kaliniai” virto “garbės konsulais”, t:y. rūpintojėliais, 
globėjais tiem lietuviam, kurie paskiau buvo atgaben
ti — 1943 balandžio 18 atgabentai žurnalistų 16 žmo
nių grupei, 1944 gegužės 21 atgabentiem 110 karių 
iš Vietinės Rinktinės ir kt. Tas pasikeitimas ištremtų
jų likime buvo rezultatas įvykių, kurie toliau riedėjo 
Lietuvoje kaip pastangos ieškoti kompromiso, kuris 
ramdytų įerzintus okupacinius “liūtus”.

(4) Kompromisų konferencijos. 1943 kovo 17 
pasklidus gandam apie suėmimus, pirmasis generali
nis tarėjas P. Kubiliūnai ėmėsi iniciatyvos padėčiai 
švelninti. Sukvietė visuomenės veikėjų, įtakingų as
menų ir aukštųjų karininkų pasitarimą, kad jie pa
reikštų pritarimą SS legionui ir nuimtų kaltinimą, 
gen. komisaro mestą visiem lietuvių “intelektualam”. 
Gen. komisaras kaltino, kad lietuviai intelektualai 
kurstą tautą prieš vokiečius, padedą bolševikam; esą 
lietuvių SS legiono formavimas sustabdomas lietu
viam daugiau nebūsią leista jo organizuoti, nes jie 
neverti garbės būti SS tarnyboje; jo vietoj lietuviai 
turėsią duoti darbininkų naują kontingentą Vokieti
jai — 100,000. Tas kaltinimas tą pat dieną buvo pa
skelbtas spaudoje ir per radiją. Iš pirmojo tarėjo pa
reiškimo aiškėjo, kad gen komisaras grasinęs suimti 
daugiau lietuvių intelektualų ir įvesti padėtį kaip 
generalinėje gubernijoje (Lenkijoje). Pirmasis tarė
jas terado išeiti paskelbti atsišaukimą, kuriuo ragi
namas jaunimas talkinti vokiečiam kovoje su bolše
vikais. Tekstą pakeitus tiek, kad jame dingtų SS le
gionas, atsišaukimas buvo pasirašytas.

Atsišaukimo rezultatas — iš vienos pusės tiesiai, 
atvirai, įvykių įkaitintame ir kiek bravūriškai nusi
teikusiame jaunime tas atsišaukimas sukėlė pasipik
tinimą pasirašiusiais. Iš kitos pusės vienas iš pasira
šiusių aiškino: “Kaip ir kiti, aš pasirašiau atsišauki
mą su labai skaudančia širdimi, tačiau su įsitįkin- 
mu, kad visi lietuviai, ypačiai mūsų jaunimas, jau 
gerai orientuojasi visuose reikaluose, jog jie tikrai 
supras, ką pasirašiusieji norėjo patys pasakyti ir kas 
jiems buvo padiktuota iš šalies. Be to. tas atsišauki
mas tuomet buvo vienintele priemonė tuoj sulaikyti 
lietuvių inteligentų suiminėjimo bangą, kuri būtų pa
siekusi nežinia kurias ribas, jei atsišaukimas būtų 
buvęs atmestas . . . Šis aiškinimas vėliau visiškai pasi
tvirtino: politiškai subrendusi lietuvių visuomenė ir 
jaunimas puikiai žinojo (kai kurios mūsų pogrindžio 
organizacijos dar tą pačią dieną painformavo jauni
mą. ką tai reiškia), kaip suprasti tokių ir kitų para
šų atsiradimą, ir reagavo taip, kaip ir turėjo reaguo
ti. o vokiečių teroro banga buvo sulaikyta” < St. Raš
tikis, Kovose dėl Lietuvos II, 328 p L

(Bus daugiau)



DARSINIMKAS

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ LIETUVIŠKA VASARVIETĖ •

L. Sagys, Br. Skotas, muz- 
J. Zdanius ir Br. Nainys daly
vavo pirmame regioniniame 
tautinių šokių grupių atstovų 
sąskrydyje Detroite gegužės 25- 
26. Sąskrydyje dalyvavo De
troito, Clevelando, Rochesterio, 
Windsoro, Toronto, Hamiltono 
ir Grand Rapids tautinių šokių 
grupių atstovai.

Moksleivių šokėjų programos 
' vadove sutiko būti A. Martie-

nė, 6645 So. Winchester Str., 
Chicago 36, HL, Tel. GR 6-20 
41. A Martienė vadovauja Mar- 
ųuette Parko ir K. Donelaičio 
lituanistinių mokyklų ansamb- pe žinoma “Lithuanian First 
liams

Chicago* burmistro R J. Da- 
ley pakviesti lietuviai šokėjai, 
atliks JAV Nepriklausomybės 
šventės — liepos 4 minėjimo 
programą Soldiers Field. Bur
mistras kvietimą paskelbė, ži
nodamas, kad tuo metu Chica- 
gon renkasi lietuvių tautinių 
šokių šventės šokėjai-

Šventės būstinė atidaroma 
Jaunimo Centre, 5620 So. Cla- 
remont Avė., birželio 1. Ten 
bus sutelkta informacija, bilie
tai ir visi kiti reikalai, bet susi- 
šinėjimas šventės s e k r e t.
A. Kareivos adresu (7030 So. 
Rockwell Avė., Chicago 29).

Muz. J. Zdanius šventei or- 
kestruoja 16 šokių, 3 himnus 
ir “Marija, Marija” giesmę.

šventės ženklelį suprojekta
vo dail. A. Kurauskas. Pagami
nimu rūpinasi Technikinė Ko
misija, kurios pareigas eina L
B. Gage Parko apylinkės valdy
ba.

Pagrindiniu kalbėtoju kvies
tasis Hon. John W. McCormack 
apgailestauja negalėsiąs šventė-

je dalyvauti- Savo rašte pikti*

apraiškų Lietuvoje slopinimu 
grobuoniškos Sovietų Sąjungos 
rankomis ir tiki, kad atras lai
kas, kai Lietuva bus vėl laisva, 
kai lietuviai- vėl galės netruk-
domi
kultūrines tradicijas.

Angly kalba informacinei ko-; 
misijai vadovaus L. Narbutis 
(6516 So Sacramento Avė., Chi
cago 29, Tel. RE 7-8670). šiai 
komisijai daug vertingų žinių 
ir patarimų suteikė ponia J. 
Daužvardienė, amerikiečių tar

Lady” vardu.
Suvenyrinį leidinį redaguoja 

inž. D. Bielskus. Numatoma lei
dinio išleisti apie 3000-5000 
egz. Leidinio administracija rū
pinsis L.B. Cicero apylinkės vai 
dyba.

Jaunimo Centro studentų tau
tinių šokių ansamblis, globoja
mas T. J. Kubiliaus, S. J-, ir 
vadovaujamas L. Braždienės rū
pinsis visais kanadiečių tauti
nių šokių šokėjų reikalais. 
Jaunimo Centras 5620 So 
Claremont Avė.), pasidarė šven
tės nervų centru.

MINDAUGO pilaitės mozaikos, dail. A.. Kažubienės.

SVETIMI UŽKLYDĘ SUSIDOMI KARALIUM MINDAUGU
Gaila buvo ąžuolų, bet rei

kėjo juos rauti. Tai vienas iš 
sunkiausių darbų. Prie šio dar
bo prakaitavo bostoniškių gru-

Pasikalbėjimas su kun. St. Yla (3)

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH RD 

CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės Šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri na
mukai, kuriuose patiems galima

' gamintis valgį.
• Skanūs lietuviški valgiai.

• Grynas pušų oras ir rami vieto
vė poilsiui.

• Svečiams be nuosavų automobi
lių — transportacija i ir iš pa- 
plūdymio.

• Vaikų priežiūra tėvams išvykus.

o šalia “Bangos” randasi ežeras su 
viešu paplūdymiu; žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atostogas 
prašomi su užsakymais kreiptis šiuo 
adresu:

A. PAKŠTIENĖ
74 Alicia R d., Boston 24, Mass. 

Tel. AV 2-8046

o po birželio 15 d. į “Bangą“
P. O. Box 188, Centerville 

Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633

CATSKILL KALNUOSE

DRUSKONIE

Newark, N. J.
40 valandų atlaidai Švč. Tre

jybės lietuvių bažnyčioje pra
sidės Sekminėse, birželio 2, 
sumos metu. švč. Sakramen
tas bus įstatytas visas tris die
nas. Iškilmingi mišparai ir pa
mokslas bus vakarais 7:30 vi- 
Antradienį birželio 4, mišparai 
užbaigiami iškilminga procesija. 
Pamokslus sakys tėvai pranciš
konai.

J. Grb.

M UŽ. J. ZDANIUS “sveria” suorkestruota tautinių šokių 
šventės medžiagą (5 svarai). Nuotr. J. Grabausko. ”

— 0 kodėl tas žmogus su 
puse veido? — kreipiasi į ant
rąją mozaiką, vaizduojančią ka
rį, prisidengusį skydu veidą.

Vėl reikia aiškinti, kad ka
rys kėsinasi nužudyti karalių 
ir pridengia per pusę savo vei
dą.

Kelia neaiškumų, kodėl pi
lies pamatuose Įmūryta akme
ninė kaukolė ir granitinė rupū
žė, taip pat gyvatė, arklio gal
va, karaliaus karūna ir sena 
vyskupo mitra. Daug dalykų bu
vo atrasta miške, bekasinėjant 
žemę ir kai kas įmūryta į sie
nas. Kai kas dar laukia vietos 
įmūryti. Sakysim, mano brolis 
rado suakmenėjusią raštų by
lą, tartum šių laikų portfelį, 
kurio svoris nežmoniškas. Jis 
apjuostas lyg diržais. Kur jį 
dėti, teks dar pagalvoti. Yra

anoj mozaikoj. Aš galiu iš pa- rastų kultuvių, akmeninių va- 
jūrio parinkti ir atvežti... 5

Ir atveža žmogus visą maišą vogti’ prof. A. Galdikas. Ras- čios taip skubiai dirbti. Jis vis- gerą poilsį, 
akmenėlių. Rinkti akmenėlius ta ir akmeninė knyga . 
pačiame miške ir juos plauti 
atėjo net vaikai.

— Ar nebus tik šv.'Kazimie
ras, su karūna ir kryžiumi ran
koj. O gal Kristus Karalius, — 
kalba moterys, žiūrėdamos į 
mozaiką.

— Karalius, 
o Mindaugas, 
sis, bet būtų 
krikštijo mus 
vius. Kiti, krikštiję savo tau-

pe, dr. Petrikonis iš Omahos, 
Alkaitis iš Clevelando, kun. A- 
Bačkis iš Romos, stud. Mindau
gas Matulionis ir k. Mūryt dar 
padėjo du broliai: vienas tik
ras— yliškas iš Čikagos, kitas 
Brooklyno. Kas tik pravažiavo 
— kunigai ar vienuoliai, buvo 
“varomi” talkon. Vieni dirbti, 
kiti patarti.

Sakysim, vos spėjom supla
nuoti bokštą, ateina kun. J. Ku
bilius, S J., vedęs seserims re
kolekcijas. ir sako:

— Bus gera vieta klausyk
lai. Tik palikit skylę į lauką ir 
dar pažerkit stiklų didesniems 
atgailotojam. Kitą syk atėjęs pa
sigedo vamzdžių elektrai, šis 
patarimas buvo pačiu laiku.

— O kaip baigsit grindis? 
Surišit cementu. Gal norėsit pri
kaišiot baltų akmenėlių, kaip

gos'dar neatliko.
Lankytojų tikrai netrūksta, 

ypač vasarą. Ir visi su foto apa
ratais. Net neklausia, ar valia 
fotografuoti, o žurnalistai — ar 
galima rašyti apie “paslaptin
gą” pilį. A Sabalis iš Roches- 
terio parašė ir iš to pasidarė 
“istorija”. Susidomėjo “sovieti
nė” Lietuva. Ėmė apie Mindau
go pilį Bostono “džiunglėse” ra 
šyti “Tėvynės Balsas”. To laik
raščio negaunu, tad draugai jį 
man siunčia ir siunčia. Sbvieti- 
nė spauda išgarsino net per 
daug šį reikalą. Ko jie išsigan
do, nežinau. Gal bijo naujo 
Lietuvos karaliaus, kuris šioj 
pily galėtų vainikuotis?
Planuojama baigti šiemet. Pri

klausys nuo to, kiek bus talkos, 
žadančių talkinti yra, bet tik
savaitgaliais. Tačiau su tom mas, patogūs kambariai, geras 
grupinėm talkom yra ir vargo. 
Kai tik jos atvyksta, tuoj pri
sistato prof. C- Masaitis iš Bal- 
timorės ir pradeda talkininkus 

zų, kurių vieną norėjo ‘pasi- kurstyti. Esą unijos neleidžian-

HALL
Vasarvietė priima užsakymus. Ide
ali vieta atostogoms, savaitgaliams, 
iškyloms. Geras poilsis, gera lietu
viška virtuvė, lietuviški koldūnai.

Rašyti:

MRS: S. KRAUNAITIS
A N D E S, N. Y.

/

Tel. Andes, N. Y. 676-2781

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
LIETUVIŠKA VASARVIETE

“JURA”
praneša, kad vasarojimo sezo
ną šiais metais pradeda birže
lio mėn. 15 d. Gražioj, ramioj 
vietoj naujas apšildomas na-

Naujoji parapijos salė šven
tinama birželio 9 sekmadienį, 
3 vai. popiet. Taip pat bus tei
kiamas Sutvirtinimo sakramen
tas. šventinimo apeigas atliks 
ir Sutvirtinimo sakramenta su
teiks vysk. J. Costello, Newar- 
ko arkivyskupijos augziliaras.

K. P. T.

JAV Lietuviu Bendruomenes reikalai
LB Tarybos sesija

Atsižvelgdamas Į anketos bū
du surinktus pageidavimus, JAV 
Liet. Bendruomenės Tarybos 
prezidiumas Tarybos sesiją šau
kia tautinių šokių šventės me
tu — liepos 6-7 Chicagoje- Se
siją globoti sutiko LB apygar
dos valdyba. Posėdžiai vyks vė-

ŽURNALISTAI: ii k. t d. VI. Būtėnas, Al g. Antanaitis ir Alb. Valentinas 
pas muz. J. Zdanių (3-čias ii k.), kuris suorkestrova tautinių tokių Šven
tės šokius. Nuotr. J. Grabausko.

sinamoje Hollywood Inn salėje 
(2417 W. 43 St.), kurios savi
ninkas yra M.E. Rudauskas. 
Pradžia liepos 6 ryto 10 vai..

PLB seimo atstovai
Bendruomenės atstovavimo bū
dą PLB Seime nustato jos Ta
ryba. : Korespondenciniu būdu 
balsuodama. Taryba dauguma tas, seniai jau šventieji... 
balsų pasisakė už tai, kad šiais 
metais Kanados Toronte Įvyks- 
tančiame PLB Seime JAV Liet. 
Bendruomenei atstovaus visuo
tiniu būdu rinktieji LB Tary
bos nariai. Centro Valdybos na
riai ir apygardų pirmininkai, 
iš viso 41 atstovas.

Vietoj negalinčių dalyvauti 
atstovais bus kviečiami LB Ta
rybos rinkimų kandidatai (rin
kimų apygardomis ir ta eile, 
kokia yra paskelbta Vyriausio
sios Rinkimų Komisijos).
LB Tarybos sesijos darbotvarkė

Pagrindinis dėmesys darbo
tvarkėje kreipiamas į gyvuo
sius Bendruomenės reikalus. 
Pvz. praėjusioj sesijoj buvo pri
imtas centrinių Bendruomenės 
organų veiklos planas, tad na
tūralu, kad šios sesijos prane
šimuose atsispindėtų šio plano

maistas ir mažiau ketvirties 
mylios nuo žinomo šiltosios 
srovės Craigville paplūdimio 
suteiks kiekvienam atvykusiam

VASAROS ATOSTOGOS ir
PRIE ATLANTO

• Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų 
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 
suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 
kitais draugais bei pažįstamais.

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu

bet ne Kristus, 
Dar ne šventa- 
vertas, nes ap- 
visus — lietu-

— Aha, aha! Tai šv. Mindau
gas karalius, — atsidūsta mo
teris.

vykdymas. Turime nemaža į- 
vairių premijų — kuriuo ke
liu eiti Bendruomenei: didinti 
premijų skaičių ar gal tiksliau 
kai kuriuos darbus užsakyti? 
Vis tebėra aktualus darb ų pa
sidalinimo klausimas, daryti šia 
linkme pasitarimai, tad kokie 
jų vaisiai ir kokios geriausios 
išvados? Nuolat kyla neišbaigti 
organizaciniai Bendruomenės 
mėnesio, šventės, santykių su 
organizacijomis ir kt, tad ir 
prie jų sesijoje reikės sustoti. 
Todėl didžiai svarbu, kad visi 
pranešimai būtų iš anksto ge
rai parengti, dalykiški ir trum
pi. Prezidiumas tam skiria ypa
tingo dėmesio (Pr. inf.).

• ''Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpiūčio 2
| • Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų

• Vadovauja nrnyrę vadovai
I • Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 
I dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje. 
| • Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo- 
I niai šiltu jūros vandeniu.

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine Tel. 207WOrth 7-2011

ką daro, kad pilies statybą su- 
Nelietuviai užklydę susidomi kliudytų. Jau pačioj pradžioj 

padu Mindaugu, nors sunkiai pranašavo, kad pilies statyba 
ištaria jo vardą. Jei ištaria, tai užtruksianti 7 metus. Pernai at
kirti būtinai kelia Į antrą skie- vykęs skelbė, kad pilies nė po 
menį Jiem naujiena, kad toks 
Lietuvos karalius gyveno prieš 
700 metų ir kad jau tada Lie
tuva buvo pakrikštyta.

Tais laikais, kai dar buvo vi
sokių kalbų apie pilies griūvi- 
mą. J. Kumpa—akmenskaldis, 
vakarais, o dienomis seselių 
spaustuvės rinkėjas — buvo at- 
spaudęs plakatą su Įrašu: “Pa
likite abejones, kurie čia atei
nate!” Jis pakeitė Dantės teks
tą “Palikite viltį”. J. Kumpa 
buvo “tikintysis” tad plakatais 
norėjo įtikinti ir lankytojus, 
kad pilis bus pastatyta.

Vieną dieną atsirado du ne
įprasti lankytojai: vienas ame- bent cemento maišelį. Kai ku- 
rikietis studentas iš Floridos, 
kaimynų užrodytas, kita — lie
tuvaitė iš Australijos. Tada J. 
Kumpai buvo “įsakyta” nebe- 
gaminti plakatų, o skubiai pa-

20 metų čia nebebus. Kodėl? 
Per tą laiką sugriaus atominis 
karas arba atslinks ligi čia Put- 
namo miestas ir nugriaus 
liams.

— O kam turės griauti? 
lėtų paversti kitam reikalui.

— Nebent karčiamai!
Aišku, prof. C. Masaitis 

tik viešas pilies priešas. Slapta 
atveža iš to paties Putnamo 
maišeli cemento, o kartais at
gabena Marylando gražių ak
menų, tartum marmuro. Tuo 
nori atsipirkti Ir A. Matonis iš 
Waterburio, žadėjęs atvykti tal
kon, bet neatvykęs, atvežė

ke-

Ga-

yra

rie bando atsipirkti pinigu. Pi
lies “reguliaminas” to nelei
džia. Vienintelis atsipirkimas 
—darbas. Nebent amžius ar 
profesija neleidžia. Toks patei-

Su užsakymais kreiptis:
O. ŠLEPAVIČIENĖ

P. O. Box 307 
MARIE AVĖ. 

CENTERVILLE, MASS. 
Tel. Code 617, 775-4146

sinimas buvo rastas J. Audė
nui iš New Yorko, dr. Matiu- 
kui iš Toronto ir dar vienam 
kitam, juoba, kad jie jokio “re- 
guliamino” iš anksto nebuvo 
žinoję.

Pilies reguliaminas sako: nie
kas negalės įeiti į pilies vidų, 
kas neturės darbo įrodymo. Iš 
lauko galės žiūrėti- Mergaitės, 
nugirdusios, kad pilyje galės 
gauti “šliubą”, griebėsi aplin
kos pagražinimo darbų—graibs
to šakas, medelius sodina.

Neseniai buvo paprašytas ar- 
chit. Okunis patarimo, kaip už
baigti — kokiais bokštais ar 
kuorais. Jis padarė porą brai-, 
žinių. Talkai sutartas ihž. Trei- 
nys iš Bostono. Dail. Alb. Els- 
kus jau pradėjo dirbti vitražus.

ECHO VALLEY lietuviška vasarviete
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY, Echo Lake, Pa. — Telef.: AReacode: ?17 * 424 - 1920.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar dieno* malonumai — tampa rytdienos maloniai* prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško, visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą, šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: drganizaoijoms, stovykloms, suvažiavimams
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KUN. R. TAMOŠIŪNAS, J. Belza (rankose taiko šventoves modelį) ir 
kun. D. Pocius.

ROCIIESTERIO LIETUVIAI PAGERBS SAVO KLEBONU

VAJUS ŠILUVOS KOPLYČIAI
KEARNY, NJ.

Kun. Pranas Valiukevičius, 
Rochesterio lietuvių šv. Jurgio 
parapijos klebonas. birželio 
9 švenčia savo 25 metų kuni
gystės sukaktį. Ta proga sukak
tuvininkui pagerbti rengiama 
iškilminga vakarienė.

Sukaktuvininkas yra Simano 
ir Marijos Sedlevičiūtės — Va» 
liukevičių sūnus- Gimė 1911 
gruodžio 28 Rochestery.’ N.Y. 
Kaiminystėje baigė Išganytojo 
pradžios mokyklą 1926 ir tais 
pačiais metais Įstojo Į šv. An
driejaus kunigų mažąją semi
nariją. Išėjęs reikiamą kursą. į- 
stojo i šv. Bernardo seminari
ją, kurią baigė 1938. Įšventin
tas kunigu buvo paskirtas i da
bartinę lietuvių parapiją vika
ru, kur klebonavo kun. Jonas 
Bakšys. Čia vikaro pareigas

ROCHESTER, N.Y.

Lietuvoje žmonės papuošda
vo vainikais Marijos paveikslus 
ar statulėles ir susirinkę vaka
rais Marijos garbei giedodavo 
giesmes ar melsdavosi. O kas 
gyvendavo miestuose ar ar
čiau bažnyčios, tas tikrai nepra
eidavo pro šąli, neužsukęs į 
bažnyčią pasimelsti per gegu
žines pamaldas.

Su gegužės mėn. šiemet iš 
vyskupo V. Brizgio atskubėjo 
džiaugsminga žinia, jog Mari
jos šventovėje Washingtone lie
tuviai gausia koplyčią, kurioje 
galėsią Įamžinti savajį vardą. 
Koplyčiai bus parinktas Sv. Ma
rijos Apsireiškimo Šiluvoje var
das. Tai tikrai būtų didelės 
vertės paminklas, kuris liudy
tų visam pasauliui lietuvių ne
palaužiamą tikėjimą ir ištver
mę.

Šiam reikalui Įvykdyti reikia 
aukų. Laiko nedaug, nes pirmo-

Aūkų rinkimas centralizuoja
mas parapijoje. Vadinasi, visos 
aukos koplyčios Įrengimui su
plaukia i parapiją, o iš parapi
jos savo keliu bus persiųstos 
Centraliniam Komitetui i Chica- 
gą.

Turėtume suprasti ši svarbų 
reikalą ir kiek didesnę auka 
paskirti. Jei sugebėjome pasta
tyti bažnyčias, mokyklas, 
bankus, ir kitas kultūrines Įstai
gas. pastatykime ir Šiluvos Šv. 
Marijos Apsireiškimui pamink
lą. kuris gaivintų mūsų dva
sią ir tikėjimą lygiai taip, kaip 
prieš 350 metų pasirodžiusi 
Marija Šiluvoje atgaivino ir su
stiprino lietuvių tikėjimą ir iš
tikimybę Kristui.

Pirmosios geraširdės kregž
dės jau atskubėjo ir savo aukas 
Įteikė. Čia talpinamos jų pa
vardės ir aukos dydis.

(nukelta i 6 psl.)

ėjo 12 metų. Vėliau 6 metus 
vikaravo vienoje amerikiečių 
parapijoje. Į lietuvių parapiją 
klebonu grįžo 1956.

da parapijos draugijoms. Čia 
gražiai veikia šv. Vardo draugi
ja, sodalietės, tretininkai, gy
vasis rožančius, šv. Petro ir Po
vilo, šv. Jurgio kareivio drau
gija, Marijos moterų draugija. 
Susivienijimas, ateitininkai ir 
skautai.

Jis yra nuoširdus lietuviškų 
reikalų rėmėjas. 1950 entuzi
astingai organizavo lietuvišką 
radijo klubą, pats pirmas pra
nešinėjo ir sumokėjo sąskaitas. 
Praeitais metais vadovavo lie
tuvių delegacijai \Vashingtone, 
kai buvo kalbamasi įneštų re
zoliucijų reikalu. Šiais metais, 
sėkmingai vadovavo Lietuvių 
Fondo vajui, pats paaukodamas 
500 dol. ir visam vajui duoda-
mas toną.

Sukaktuvininkas mėgsta spor
tą. keliones, fotografuoti ir fil
muoti. Yra aplankęs žinomas

ji mokesčio dalis turi būti su
mokėta rugsėjo mėn. Todėl So
pulingosios Dievo Motinos pa
rapijos vadovybė, kun- D. Po
cius ir kun. R. Tamošiūnas, ne
delsdami ėmėsi iniciatyvos su
šaukti esamų draugijų atstovus 
šiam reikalui aptarti. Pritari
mas didelis ir draugijos pasi
žadėjo finansiniai šį reikalą pa
remti. Sudarytas komitetas, i 
kurį įeina abu kunigai ir visų 
draugijų atstovai. z

Parapiečiams išsiuntinėti laiš
kai su atitinkamais paaiškini
mais ir vokeliais aukai Įdėti.

Baltimores žinios
Onai Rekuvienei 80 metų 

sukakties proga jos vaikai su
rengė vakarienę lietuvių svetai
nės klevų kambaryje. Iškilmė
se dalyvavo šv. Alfonso para
pijos klebonas prel- L. Mende- 
lis ir šv. Petro parapijos klebo
nas prel. Antanas Dubinskas. 
Taip pat dalyvavo daug giminių 
ir pažįstamų. O Rekuvienė il
gus metus padėjo parapijos pa
rengimuose, rengiant vakarie
nes. — buvo šeimininkių vir
šininkė.

Šeštadieninė mokykla savo 
mokslo metų užbaigimą turėjo 
gegužės 26 šv. Alfonso parapi
jos salėje. Programą atliko pa
tys mokiniai.

Maldininku kelionė į seniau
sią Amerikos Marijos šventovę 
Mt. St. Marys kolegijoje įvyko 
gegužės 26. Nemaža lietuvių au
tobusais išvyko 9:30 v. ryte. Mt. 
St. Marys kolegijoje mišias au
kojo prel. L. Mendelis. Po pie
tų nuvyko į šv. Juozapo kole
gija Emmitsburghe. Md.. ir pa
simeldė prie palaimintosios Mo
tinos Elzbietos Seton relikvijų.. 
Dar aplankė ir kitas įdomesnes 
vietas.

Lietuviu Meliodiįos radijo va
landėlės piknikas šiemet bus 
birželio 2. sekmadieni. Conrad 
Ruth Vilią, toje pačioje vieto
je. kur piknikas buvo ir pra
eitais metais. Šokiams gros Jo
no Ulevičiaus orkestras.

Sv. Alfonso mokyklos baigi
mo programa bus birželio 9. 
Tą ryta graduantai dalyvaus 
8:30 v. mišiose, kurias aukos 
prel

stebuklingas vietas ir šv. Žemę- 
Grįžęs rodė savo darytus fil
mus. Mielai jis padeda kiekvie
nam, naujiems ateiviams daug 
kam padėjo surasti darbą.

Rūpindamasis išlaikyti lietu
vybę, daug dėmesio kreipia i 
spaudą, knygas. Ypač norint in
formuoti jau čia gimusį jauni
mą, kas dedasi Lietuvoje, ko
kie darbai nuveikti Amerikos 
lietuvių katalikų.

Iškilmingai pagerbimo vaka
rienei rengti yra sudarytas ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
klebono draugai: F. Jurgelionis, 
ir J. Sedlickas, talkininkauja 
vikaras kun. A. Račaitis. Ko
miteto garbės pirmininku yra 
kun. J. Bakšys. Komitetai! įei
na visų lietuviškų organizacijų, 
pirmininkai. B. Kr. KUN. PR. VALUKEVIClUS

KUN. E. A. GRADECKO SUKAKTIS
VVATERBURY, CONN.

Pradėjęs klebonauti šv. Jur
gio lietuvių parapijoje, iš pa
grindų atremontavo parapijos 
mokykla. 1958. parapijai šven
čiant 50 metų sukakti, naujai 
perdekoravo bažnyčią, kas atsi
ėjo apie 30-40 tūkstančių. Nu
pirko sklypą ir parengė, kad ja
me galėtų sustoti automobiliai. 
Šventoriuje pastatė lietuvišką 
kryžių, atremontavo seselėms 
vienuolyną.

Dar kleb. kun. J. Bakšio da
lis parapijos pinigų yra inves
tuota akcijomis Į pramonę. Da
bar kelinti metai vieną kartą 
savaitėje vyksta bingo žaidi
mai. Akcijos ir žaidimai paleng
vina parapijos išlaikymą, taip, 
pvz.. pamaldų metu yra daro
ma tik viena rinkliava.

Šalia parapijos administravi
mo klebonas nuoširdžiai pade- KUN E. A. GRADECK AS

Sekmadienį, birželio 2, Šv. 
Juozapo parapijos Įvairių drau
gijų veikėjai rengia didingą 
minėjimą - banketą atžymėti sa
vo dvasios vado, didžiai gerb. 
klebono kun- A.E. Gradecko 
35 metų kunigystės jubilėjų. 
Minėjimas Įvyks Šv. Juozapo 
salėje 6 vai. vakare. Meninę 
programą komp. A. Aleksio va
dovybėje atliks Šv. Juozapo pa
rapijos mišrus choras ir litua
nistinės mokyklos šokėjai.

Kun- A.E. Gradeckas klebo
nauja Waterburio Šv. Juozapo 
parapijoje nuo 1959 metų. Per

giesmyne tvarkė tekstus, nema
žai juose Įvesdamas pakeitimų. 
Šis pakaitalas nieko gero ne
duoda, nes giedant neskambus;

ši trumpą laikotarpi uolaus 
klebono bei pareigingų parapie- 
čių pastangomis atmokėta vi
sa senoji (apie $100.000) sko
la. pastatytas naujas seserų mo
kytojų vienuolynas (virš $250. 
000 vertės) ir nuolat vykdomas 
platesnis bažnyčios, mokyklos, 
svetainės remontas ir kiti dar
bai.

Taigi, Waterburio lietuviai 
nekantriai laukia birželio 2 d., 
norėdami nuoširdžiai pasveikin
ti savo mylimą kleboną ir bend
rai pasidžiaugti pasigėrėti para
pijos gražiais laimėjimais. Ban
ketui rengti šauniai darbuojasi 
komisijos garbės pirm. kun. 
P. Sabulis, pirm. James Valai
tis ir visi kiti organizacijų at
stovai. M. Andrikytė.

RELIGINIAM KONGRESUI PARUOŠTOS GAIDOS
Spaudoje plačiai buvo rašo

ma apie 1964 m. rengiama lie
tuvių katalikų religinį kongre
są pasaulinės parodos metu 
New Yorke. o ta proga 
naujoje Lincolno simfonijos sa
lėje koncertą. Sudarytas tam 
reikalui komitetas pakvietė C'hi- 
cagos geriausius chorus progra
mai atlikti- Suorganizavo taip 
pat pagerbimus komitetus. Pra
dėjo spausdinti numatytų gies
mių gaidas, kurių turėjo būti du 
sąsiuviniai. Pirmasis to reper
tuaro sąsiuvinis šiomis dieno
mis gautas Nevv Yorke.

Kaip žinome, minėtas kon
gresas nebeįvyks. jis atšauktas. 
(Kongresui rengti komit. pir
mininkas prel. J. Balkūnas pra
nešė. kad Kunigų Vienybė ap
sisprendė kongresą nukelti 
Į IVashingtona. kai bus šventi
nama Šiluvos Marijos koplyčia 
Red.). Už gaidų leidimą sumo
kėjo ir sąsiuvinį platina lietu
vių katalikų religinės šalpos

J. ŽILEVIČIUS

jam mieste ir visai naujoje Lin
colno simfonijos salėje tokio 
koncerto nėra dar buvę. Mūsų 
pajėgūs Chicagos chorai garbin
gai būtų lietuviam atstovavę ki
tataučių tarpe. Tik išleisti gai
dų sąsiuviniai liudys mūsų 
chorų pasiryžimą aukoti savo 
laiką ir darbą tam kilniam tiks
lui- Jie negalės nedilgtelėti są
žinės tų. kurie lengva širdimi 
koncertą išbraukė iš pinamos 
išeivijos gražiausios kultūrinės 
puokštės.

Išleistam gaidų "sąsiuvinyje 
yra iš viso 16 dalykų, jų tarpe 
vienas tik lotyniškas (Rhytmus 
Pontificius. Popiežiaus himnas 
muz. Ch. Gounod). Gaila, kad 
jis ne lietuvių kalba. Buvo nu
matytas lietuviškas, kad galėtų 
paplisti ir parapijose. Yra dar 
plačiai žinomos: Pulkim ant ke
liu (J. Naujalio). Marija. Mari

Įstaiga Brooklyne (225 So. 4th. 
St., Brooklyn 11, N. Y.). Atro
do, neužilgo pasirodys ir antra
sis sąsiuvinis, kuriame bus su
dėta mūsų kompozitorių religi
nės muzikos kūryba, pritaikyta 
pajėgesniem choram.

Labai gaila, kad šis koncer
tas atidėtas- New Yorko didžia-
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WORCESTER, MASS.

Worcester, Mass., balandžio 
20-21. įvyko vyskupijos kata- 
chetinis kongresas, kuriame 
dalyvavo įvairios vyskupijoje 
dirbančios seserys vienuolės. 
Buvo surengta paroda, kur bu
vo išstatyta 17 piešinių, varto
jamu aiškinti krikščionybės 
doktrinai. Vyskupas Flanagan 
pasidžiaugė paroda ir paskirs
tė premijas. Trečioji premija 
teko seserim kazimierietem iš 
šv. Kazimiero parapijos. Jų 
piešinys vaizdavo keturis S. 
Testamento pranašus.

L Mendelis. Mokyklos už
baigimo aktas bus 3 v. popiet. 
Programą atliks patys mokiniai.

Jonas Obelinis

ja (č. Sasnausko), Jėzaus pas 
mane ateiki tJ. Naujalio). St. 
Šimkaus Lietuviškos mišios pre
lato K. Urbanavičiaus žodžiam 
(J. Gaubo prauoštos mišriam 
chorui). O Kristau. Pasaulio Val
dove (K- Kavecko). Jėzau Šir
die švenčiausioji (J. Čižausko) 
ir Dievas mūsų tvirtovė (J. Nau
jalio). Keista, kad šioje taip ga
lingoje giesmėje, kuri visų lie
tuvių mėgiama (savo laiku Pie
taris siūlė tautos himnu laiky
ti). lengvai žodžiais žaidžiama: 
prieglauda, globėjas, o dabar 
jau — tvirtovė. Šie naujadarai 
bei pakeitimai nėra naudingi 
plačiosioms masėms. Mūsų baž- 
nvtinės giesmės autoritetai bu
vo nustatę Lietuvoje — prie
glaudą iKan. A. Sabaliauskas), 
gelbėtoja Kun. K.A. Matulaitis, 
MIC), o tik išeivijoje kun. 
prof. St. Yla “tvirtovę” naudo
ja kun. K. Senkaus giesmyne 
•'Garbė Dievui", nes pastarasis

masiniame giedojime naujas 
žodis užčiaupia žmonėms bur
ną- šiame repertuare naudoja
ma tvirtovė.

Dar yra Malda už tėvynę (J. 
Dambrausko) ir Lietuvos him
nas. Visus minėtus dalykus, iš
skyrus veikalą lotynų kalba, ga
lima giedoti mišriu choru, ar
ba vieno balso melodija, o mi
šias net dviem lygiais balsais.

Kaip matome iš sąrašo, šia
me sąsiuvinyje telpa lengvos 
giesmės. Buvo numatyta skai
tytų mišių metu kviesti giedo
ti ir apylinkės parapijų chorus. 
Šiam reikalui ir parūpintos šios 
gaidos. Sąsiuvinis labai tinka 
jaunimo stovykloms, kai gieda
mos mišios, ir bendrai parapijų 
chorams, kur dar giedama lie
tuviškai.

Kiek žinoma, technikinį dar
bą labai vykusiai atliko gaidų 
parengėjas J. Kreivėnas: šva
riai ir meniškai atrodo pačios 
gaidos ir viršelis. Patartina są
siuvinį visiem įsigyti. Rei
kia manyti, jo kaina bus pri
einama.

Brockton, Mass.
Pradedamas Lietuviu Fondo 

vajus
Brocktono lietuvių bendruo

menės apylinkės valdyba malo
niai visus kviečia atsilank-yti į 
susirinkimą šv. Kazimiero pa
rapijos salėje birželio 1. šešta
dienį. 7:30 vai. vak. Susirinki
me bus tariamasi Lietuvių Fon
do vajaus reikalu. Pranešima 
apie Lietuvių Fondą padarys 
A. Skudžinskas iš Bostono- Lie
tuvių Fondas, kaip žinoma, sie
kia sutelkti vieną milijoną do
lerių. kad iš procentų būtų ga
lima paremti JAV lietuvių kul
tūrinį bei visuomeninį darbą. 
Pagrindinis kapitalas lieka ne
judinamas ir saugomas atsiku
riančiai Lietuvai. Kiekvienas 
paaukojęs 100 dolerių. įgyja 
viena balsą spręsti fondo rei
kalus. Tikimasi, kad ir Brock
tono lietuviai neatsiliks nuo ki
tų kolonijų ir prisidės prie šio 
patriotinio darbo. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti į su
sirinkimą. (b.)

IŠ VISUR
— Agata Juraitė, prel. Pr. 

Juro. Kunigų Vienybės pirmi
ninko sesuo, gegužės 16 mirė 
Lietuvoje. Gedulingos pamal
dos buvo Aukštosios Panemu
nės bažnyčioje gegužės 18. Po 
pamaldų palaidota A. Panemu
nės kapinėse. Buvo sulaukusi 
per 70 metų. Jaunais metais į- 
stojusi į šv- Kazimiero seserų 
kongregaciją. Pažaislio vienuo
lyne. vienuolės įžadų laikėsi iki 
mirties.

— Prel. Stanislovas Dobinis, 
šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
klebonas. Mt. Carinei. Pa., 
mirė gegužės 19 dieną. Pa
laidotas gegužes 22. Velionis bu 
vo gimęs 1886 lapkričio 7 d. 
Kunigu įšventintas 1914 liepos 
11. Priklausė llarrisburgo vys
kupijai.

— Dr. Jonas Baltrušaitis, 
gyv. North Bay, Ontario, Ka
nadoje. siunčiamas Ontario val
džios, atvyksta į Ameriką daly
vauti birželio 13-17 .Amerikos 
krutinės ligų specialistų suva
žiavime, kuris įvyks Atlantic 
City, Nevv Jersey. Dr. J. Baltru
šaitis, kaip ir jo brolis Vytau
tas, gyvenąs taip pat Kanadoje 
(Comber, Ont.) yra baigę medi
cinos mokslus Lietuvoje ir at
vykę į Kanadą, kaip tremtiniai. 
Abudu išlaikę gydytojų egzami
nus Kanadoje ir dirba kaip gy
dytojai. Abudu Lietuvoje buvo 
“Gajos" korporantai.

— Virginija Paulytė — Pau
lauskaitė, studentė ateitininkė, 
gyv- River Edge, N. J. birže
lio 1 išskrenda atostogų į Eu
ropą. Paryžiuje susitiks su sa
vo drauge Vita Tallat-Kelpšai- 
te, kuri ten studijuoja prancū
zų kalbą ir kartu praleis atosto
gas, lankydamos Prancūziją, Is
paniją, Italiją, Šveicariją ir da
lį Vakarų Vokietijos.

— Buenos Aires ateitininkai 
(Argentinoje) gegužės 25 pra
dėjo studijų dienas. Ateitinin
kų įžodžio šventė bus liepos 9 
d. Ateitininkus globoja kun. A. 
Steigvila, M.I.C.. Mendoza 2280 
Avelianeda. Buenos Aires.

Reikalinga lietuvaitė mergai
tė vasaros sezono darbams 
Echo Valley vasarvietėje Poco- 
no kalnuose. Pennsylvanijoje. 
Lietuviai savininkai Julius ir 
Elena Garniai prašo jiems ra
šyti adresu: Echo Valley, Echo 
Lake, Pa., arba skambinti te- 
lef.: AReacode 717-424-1920

Anna Stokoff-Retekevičiutė, 
duktė Jono, gimusi Vokietijo
je apie 1905. I JAV iš Lietuvos 
išvyko 1923. Brooklyne gyveno 
1316 Haisey St.. apie 1940 me
tus. Ieško sesuo gyvenanti Lie
tuvoje. Rašytii: A. Skladaitis, 
128 Chambers St.. Waterbury 
8. Conn.
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Our Best Wishes to Ali 
Our Friends and Patrons

BEST WISHES TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS

LOS ANGELES šv. Kazimiero parapijos mokiniai deklamuoja motinu 
garbei gegužis 12, minint Motinos dieną. Iš k. j d. Kęstutis Reivydas, 
Antanas Norkus, Kęstutis Kaniauskas ir Raimundas Pažėra. Nuotr. L. 
Kaniausko.

319 Barretto Street 
BRONX, N. Y.

Phone DA 8-2223

AMBASSADOR CAMERA 
For the Finest in Cameras

BAYSIDE
BODY 4 FENDER SHOP

207-22 Northern Blvd. 
BAYSIDE. L. I.

BA 9-6900

STELLA D’ORO Italion Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace SetUng” 
Cocktail Lounre, Dinner & Supner 
Ala Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway. near 238th iSL. N. Y. C.

Dįners Club - American Express 
Froe parking on our c»vn lot. Closed 
Mondays. Call K1 3-2245

C’-edįt Cards Eceented
1658 Bath Avė.. Brookiyn, N. Y. 

BE 6-8206

THE LAMPLIGHTER 
Restaurant A Cocktail Lounge 

Excellent Family Dining 
YourHosts

Eleanor and Owen Monahan
Montavk Highwav. SayviUe. L.I. . 
Closed Monday. Phone LT 9-5050

AIR CONDITIONING CO. .
S>imm»r Main^nan'-e Checkup for 
onlv $6.50. Ali work guaranteed. 
Rememker if vn>i want the verv 
best call EV 3-7794 ask for JOHN.

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Kari'* Marlner* Inn. Lunch - Dinner 
Sea Food - Lobsters - Steaks - Chops 
For reservations call AN 1-9756; if 
no answer. AN1-8H1. Bayview Av. 
& James SJL. Northport (tųrn North 
on 25-A1. Northport on the Harbor.
KARL’S Marlner* inn — Lunch or 
Dine wbere cuisine & scenery evcell.

Jaunimo švente 

LOS ANGELĖS, CALIF.

Kalifornijos lietuvių jaunamo 
šventė bus birželio 2 d. 1:30 v- 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
ir prie jos esančioj aikštėje. 
Šventę rengia jaunimo ansam
blis, esantis LB globoje, vado
vaujamas mokyi. O. Razutienės, 
talkininkaujant lituanistinei mo 
kyklai. Programoj, kuri bus la
bai Įvairi, dalyvaus apie šimtas 
jaunuolių. Bus suvaidintas Alės 
Rūtos jaunimui parašytas vaiz
delis “Atsiskyrėliai”. Trys šo
kėjų grupės išpildys tautinius 
šokius, iš kurių viena grupė 
besirengianti dalyvauti n tauti
nių šokių šventėje Chicagoj. 
net 15 šokių, daugeliui dar ne
matytų. Be to, bus jaunimo ir 
jaunių chorų dainos, duetai ir 
solo. Išgirsime toli pažengusius 
jaunuosius pianistus. Taip pat 
bus šeštadieninės mokyklos III 
skyr. mokinės R. Arbaitės pie
šinių parodėlė. Programos pa
ruošimui bendradarbiauja mu
zikai: J. Ąžuolaitis, B. Budriū- 
nas, A. Narbutas, pianistė O. 
Barauskienė, mokyt. B. Čiurlio
nienė, G. Radvenis ir O. Mi- 
kuckytė. Dekoracijas piešė A. 
Žaliunas. šventės parengimo 
darbams atlikti sudarytas tėvų 
komitetas i kuri Įeina: A. Du- 
dienė, L. Kančiauskienė, J. Mo
tiejūnas, C. Norkus, K. Paže- 
mėnas ir A. žaliūnas. Los An
geles ir apylinkių lietuviai kvie
čiami Į šią šventę atsilankyti 
ir savo akimis pamatyti, ką 
jaunimas sugeba atlikti, šven
tės pelnas skiriamas jaunimo 
ansamblio kelionei i šokių šven- 
tę'Chicagoj.

Paminėjo Motinos dieną
Gegužės 12 Los Angeles šeš

tadieninės ir parapijos mokyk
lų lietuviai mokiniai šv. Kazi
miero parapijos salėje paminė
jo Motinos dieną. Apie moti
nos nepaprastą paskirtį ir bega
lini pasiaukojimą kalbėjo šeš- 
tad. mokyklos vedėjas I. Med-

“The Great Escape" yra Paul 
Brickhill parašyta, pastarojo 
karo metu išgyventa, tikra ir 
nepaprasta įtarių belaisvių isto
rija Vokiečių koncentracijos 
stovykloje apie 600 amerikie
čių ir anglų .karių, daugiausiai 
aviatorių, apie metus laiko slap
tai dirbo, suklastodami apie 
400* svarbių dokumentų, siūda
mi civilinius ir vokiečių uni
formų imitacinius drabužius, 
pasirūpindami tūkstančiais že
mėlapių ir kitokių karinių reik
menų, taip pat. kasdami po sto
vyklos pastatais tris tunelius, 
kurie juos išvestų i artimiau
sią miškeli ir i laisvę. Visi tie 
belaisvių darbai vyko, vokie
čiams labai griežtai prižiūrint, 
saugant ir šnipinėjant. Belais
viai pasirodė sumanesni, paruo
šiamieji darbai jiems puikiai 
pavyko, bet “didžiojo pabėgi
mo” negalima laikyti laimingu, 
nes iš planavusių 250-ties 
bėgėlių paspruko tik apie 
ir iš jų gyvi pasiekė laisvę 

............ ....... ... trys- Vienuolika grąžinta 
^ziukas- Visų skyrių mokiniar koncentracijos lageri, kiti 

deklamavo pritaikintus eilėraš- vz- : c” ver™ ir vic.ovcc

mas esąs visiškai tikras, istoriš
kas.

Pagal ši aprašymą neseniai 
filmų direktorius John Sturgas 
Vokietiioje pagamino filmą, ga
na realiai ir Įtikinančiai atvaiz
duojanti ši didelĮ karo nuoty
ki. Vaidina vien tik vyrai. Iš 
iu žvmiausi vaidybos meninin
kai: Steve McQueen, James Ga 
nėr. Anglas Richard Attenbor- 
ough. Filmas ištisai intriguojąs 
ir Įdomus nevien karo nuoty
kių mėgėjams; vietomis per 
žiaurūs vaizdai, todėl mažiem 
vaikams nepatartina žiūrėti.
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KEARNY, NEW JERSEY

200 dol. Dr. Peter C. Young. 
110 — Mr. Andrew B. Leonard. 
100. — Rev. Dominiek A. Pocus. 
Rev. Raymcnd F. Thompson, Mr. 
Mrs- Jcseph Eelza. Mr. William 

' ;Grinewich, Albertu Kommer, Lithua- 
: ~ nian Catholic Communlty Center. 

Uthuanian Political Clubę. . Ine. 
John and Hclen McShulskis, Juozas 
ir Maria Melynis. Mr. Mrs. Victor 
itlkicnis. Mr. Mrs. Joseph Žilis. Svir 
nelis Family. Mr. Mrs. B. J. Savage 
Mr. Mrs. F. Šalkauskas. Mr. E. Šal
kauskas. Our Lady of Sorrovvs So- 
ciety. Charles and Margaret Nakro- 
sis, Mrs. Mary Kupraitis. Mr. Mrs. 
Stanley Rimgail, Maldos Apašta
lystės Draugija.

50 dol. A.L.R.K. Moterų Są
junga 63 kp.. E:essie Kondrata, Mr. 
Mrs. Joseph Pocus

25 dol. Miss Stella Goerk, 
dol. Mrs. A. Grivert

10 dol. — Mr. Mrs. George Bez- 
gela. Mrs. Anna Dulko. Miss Ma
rš Goras. Skripkus Family. Mr. Mrs 
Joseph Yuknalis. Mrs. Anna Kasper 

5 dol. Mr. Paul Benkes, Miss 
Dorothy Bezgela. Mr. Mrs. Antho- 
ny Dargis. Mr. Mrs. H. David, Miss 
Jean Jarcsh. Mrs. Eilėn Milunaitis, 
Mrs. Mary Moses, Mr. Mrs. M. O’ 
Brien, Mrs. D. Pavacauskas, Mrs. 
Victoria Yasevičius, 2 dol. Mrs. An- 
toinette Bozis, Mrs. Josephine Mar- 
tutaitis. Mr. Mrs. G. Shalna. Mrs. 
Lucy Znutas, 1 dol — Mr. Stanley 
Augun, Mrs. Eva Bitinas. Miss Ma- 
rianne Gelcius. Mr. Mrs. W. Ka
zelis

Aukščiau išvardintiems aukoto
jams Komitetas nuoširdžiai dėkoja.

J.M.

Vaeatlon at the beautiful Ll N DEN
KI ERE HOTEL and Restaurant — 
Center Moriches. L.I.JJ.Y. Directly 
on Great South Bay Hotel Rms., 
Apts.. 2*4 efficiency units, de luxe 
swimming pool, shuffleboard. fish- 
ing. tennis. Luncheon - Cocktails 
served. dinner gue.sts invited. Send 
for booklet. — Tel. 516 - AT 4-0553.

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest.

Call F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street &• 3rd Avenue 

New York City

JANE DAVIES 
RESTAURANT 

(Since 1929)
“American Food as American as 
Apple Pie" — 145 W. 55th Street, 
N. Y. (at 7th Avė.) — Cl 7-0176. 
Luncheons from $1.35 - Dinners 
from $2.25.

THE CARLISLE RESTAURANT 
The Finest Cuisine served courte- 
ously in smart sophisticated sur- 
ronndings. Full course dinner from 
$3.95 for adults; special menu for 
children. Plenty of free parking. For 
reservations call H U 8-2220 — ask 
for your Geniai Host Joe Pileggi.

pa-
70 
tik

ZU- 
ap- 

čius. Pastatytas paveikslas “Mo- rašyme pakeisti, bet atsitiki-

mūnienės scenos vaizdelis “Mo
tinėle, kur gi esi tu”. Moki
nių jungtinis choras, vado
vaujant O. Razutienei išpildė 
keletą dainelių. Akomponavo 
O. Barauskienė. Programą pa
ruošti 0. Razutienei talkininką-1

vo mokyt. B. Čiurlionienė, A. 
Balsienė ir O. Gustienė. Prane
šinėjo D. Razutytė. Vaikai sa
vo mamytes apdovanojo gėlė
mis. Į paminėjimą buvo prisi
rinkę arti poros šimtų žmonių.

(m)

"Tammy and the Doctor" 
yra spalvotas, malonus žiūrėti, 
linksmas nuotykis, parodytas 
ekrane gana gerų vaidybinin- 
ku: Sandra Dee, Peter Fondą, 
Beulah Bondi ir kitų. Juokin
gai naivios moderniškoje ap
linkoje, bet išmintingos ir mo
raliai tyros mergaitės Tammy 
charakteris jau ne pirmą kar
tą rodomas filmuose. Anksčiau 
tą charakterį gana vykusiai vai
dindavo Debbv Reynolds (sim
patingai jos Įdainuota plokšte
lė “Tammy is in Love”), da
bar — sparčiai kylanti filmų 
žvaigždė Sandra Dee. Filmo siu
žetas nepasižymi dama ar dė
mėsi palaikančiu įtempimu (pa
rašyta Oscar Brodney’s), bet 
praiuokina žiūrovą ir pailsėti 
leidžia šios komedijos veikėjų 
paprastumas, gera valia, jų 
naivumas ir, žinoma, visada vi
sų ;problemų ir vargų laiminga 
pabaiga. Jauniems ir seniems 
maloni poilsio valanda, 
veršal’ 
Hunter ir Harry Keller.

THE BRAHMA Restaurant on Sun- 
rise Highway betvveen Lynbrook & 
Rockville Centre. Luncheons & Din- 
ners served daily (except Monday). 
Sea Food, Sauerbraten, Steaks, L.I. 
Ducklings. etc. Banguet facilities 
up to 500 persons available. Wed- 
ding Receptions our Snecialty. For 
reservations call 516 LY 9-0002.

ŠERIO 
MONUMENTAL WORKS

TOPSY’S RESTAURANT
FOR THE FINEST OF FOOD 

at the most MODERATE PRICES 
Queens Blvd. & 75th Avenue 

Forest Hills, Long Island 
Ample Parking 
Call BO 8-6620

CROSSROADS 
ITALIAN RESTAURANT

Steak - Lobster Fra-Diavola Din- 
ners for two. Family platters. We 
cater to sniall parties. Try ohr home 
delivery Service. 9224 Church Avė., 
Brooklvn. N. Y.

JONĖS 8EACH HOTEL 
the iones beach hotel 
“OPEN ALL YBAR” 

Air Conditioned. Television in each 
Room. Tel.: SUn*et 5-2020 (South 
of Merrick Road). Atlantic Blvd., 

WANTAGH, L. I.

Uni-
filmų gamyba. Ross

I FFFERTS RAKKRY 
Sa”ininkA<s Tywise 'V^ins asmenis, 
koi nriežiūroi kepyklos »eria’>«ios 
tpirvbės gaminiai netenkins visus, 
kurie vrs» pratę nf’doti tik 
sin maist” — vedvb”. oėmtadienin 
tortai, sviesdafnisi. 135-07 l.effer+g 
Blvd., Ozone Park, Oueens, VI 3-9151

Specialus tortas specialiam atvejui

MASPETH 15,750
2 Complete Apts 3 and 5 Rooms 

Ist Floor vacant, Oil hotwater heat
Call VI 6-5700

For Detail and Address

TRFMCNT ELECTRONICS SER
VICE (in Brnnx only). Šame Dav 
service on TV’s- all makes. Work 
pr|»afj>nteed. Vnu can call “LOU” 
with full confidence — he »’ill save 
”ou jnonev on rennirs — “Ask for 
Tx»u" SV 2-’991. 4007 Tremont Avė. 
Bronx. N. Y. i

H. BOGTH A SdNS, INC.
Oldest A«rnin«r Estahlishment in the 
Bronx. Al»«ninum & Ca«vas- Awn- 
ines and Canonies — Hom^s and 
Business. Venetian Blinds. Window 
Shades. All work aaiaranteed. Tel.:

M E 5-2025
766 E. 161st Street Bronx, N. Y.

IMBRIALE SHORE GARDENS
CATERTiųc; . WFDntNTS 

p«nnn»t<- - Comm”nion Rrenkfnst 
ITn t<-> ‘HV) F»w» ParlHnnr

10 Bav P:do-e a ve. P’J-lm 9. N. Y.
SHore Road 5-9336 -

Suburban dinin» with a Continental 
flavor

M A R C P I E R E
Your Host:

Peter Corte - Mare© Gardenghi 
Rte. 110, Melville 

516 CHapel 9-8221

YORKVILLE PHOTO STUDIO 
Nmiio savininko 

SPECIALUS PASIŪLYMAS! 
7 puikios nuotraukos — $9.95 

juoda-balta — spalvota 
1534 3rd Avenue, kampas 86th St. 

Telefonas: AT 9-1449

345 HICKSVILLE RD. 
BETHPAGE

A V/hole New World of Catcring. 
Nothing Likę It Anyu'here

See this enchanting glamour before 
your affair. Built 25 years ahead of 
its time for price for ųuality every- 
thing. Come see for yourself. Call

WE I-7600
Ask for MR. F A B R I Z Z O

PARK BENCHES 
LONDINO STONE CO., INC. 

3261 Provost AVenue 
New York 66. N. Y. 

Special Consideration to Religious 
Institutions

FAirbanks 4-1439

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

r* n^nte — Ųonor Island’s 
Cj»terir«r E^ablishment. Free naik
ino-. O^trallv lorated. Air condi- 
t’oned Parties 35 to 1000: hanouets. 
shmve*-š, eno-ao-eroentS. R<»r »«itz- 
vnh. etc Choi^e dotes evj»»i«»Me 
th c-1110 DANTE CATFRERS. 
75-07 31st Avenue. Jackson Heights

Roat Traiters. No Down Pa^ment. 
s»s $9 nėr month. 700 Ibs, to 

2500 Ibs.. 14-25' boats Comnlete line 
nr nccessories for all make boats. 
Bont trailer. hubs. ivheels. bearin^s. 
ro’le»-s. winches. ’tires: O’-stom Car 
Hitehine. Call Turnpike Boat Sales, 
Ine.. Jericho Tpke ;— Smithtovvn. 
AN 5-3722.

T V. NEED CHILDREN
A n ey.tremeiy rarc onportunitv for 
Fall T.V. Sliows. P’-ofessional pre- 
paration — Dancin<r. Sinein". Act- 
inr. O’NEILL PRODUCTIONS. 
470 VVest End Avė.. Nevv York City 

SC 4-9198

Late Model CADILLAC Limourines 
for all occasions. Hour - Day - Week 
- Month or Trip. Uniformed chauf- 
feurs. Please phone FL 8-5948 -

M U R P H Y’ S 
LIMOUSINE SERVICE

17-35 149th St., Whitestone. L. I.

tephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brookiyn 8, N. Y.

Tel APplegate 7-7083

C. A. VOKET 
Vokietaitis

ADVOKATAS 
41 — 40 74tb Si

Jackaon Heighta N. Y
Tel. HEwton 9-6620

MACKFR’S bakery
368 Pelham Rd.. .New Rochelle, N Y 

Tel. RE 5-1021
Specialūs kepiniai pobūviams bei 
veotuvėms nasrai iūsu nurodvmus. 
Sekmadieniais atdara nuo 8-7 PM

Ask for MR. WICKES

CLINTON HILL BROOKLYN

ED CASC

AND Miami aeach 
ORCMFSTOA

TMotinctive jįr>d
tainmanf — ** tr> 1® r'~'hestra

DE 9-6340 - DE 9-6278

m k4imi iirę 
TO WALL ST.
10 Minute Walk 

To DowntoTjm Brookiyn
14-STOP Y FJREPROOF’ BLDGS 

With Panoramic View 
Beautifully Landscaped Gardens

jniųejĮ pApvi/AoniNr;

. v'^timates - Pick up and De

AIR FREIG^T - rrT>ĄIN - BOAT 
U L 7-5314

110 Roeers Avenue. Brookiyn. N. Y.

WHITAKER PAPER CO

F... Trryp^O RFNi^L TO T**R 
rt>OO'»< vdth eve’-v of Six.
Com-'Me new <*<vk of Men's For
mai Wear to Hire.

MICHAFL’S FORMAL WEAR
Our Onb' 'Jtnro 

5415 5t»> *vonUe Brnnkh’n. N. Y. 
1 Flieht Up — GE 9-4864

EVFR^THTNG TN F#A»e?R 
FOR THE PRTNTING TRADE

S? 7-7700
50 Great Jonės St.. N. Y. C.

RIJOSIAMK LHCiUVIKKAS Viu- 
TTTVE8 SATAhS PARENGTMAMP 
<R SI’STRTNKTMAMR - VEJ.Tin

CHARLES MARTIN 
Painter 4t Deeorator

Pnner hanrer. select your paper at 
home. Ali work done at reasonsMe 

oiū»rantce o”r work. Sne- 
ciel cor>«<der5»t’on to religious •’TO’ids 
Call HY 7-7938 — ask for Charles 
Martin.

MU 1-2*28
flavlntnka* VACYS 8TEF0NI8

FREUND RICHARD
CUSTOM KTTCHEN CABINETS

Ėst 1937 
8S-58 Myrtle Avė., Gkndale. UI.

VI 7-375B

4 RMS —$125
Gas and Elertncitv 

LTTKURV AT A PRtCE 
YOU CAN AFFORD

CLINTON HILL 
APARTMENTS 

at Lafayette Avenue

ST 3-4605 
Rentai Office open Dailv & Sunday 

345 Clinton Avenue

BeUerose — Our Lady of Snows 
Prrish. 2 bedroom home brick and 
shin<r]e. covered patio. 7iew gas heaL 
finished basement. man v extras, 
cnnvenient location, principais only 
$19.000 Owner. Mušt be seen to ap- 
preciate. Phone 516 Fl 3-6440. •

HOUSE FOR SALE
CYPRESS HILLS 

3 Family Soli d Brink Detaehed 
One 6 roon^Apt. and 2 room Apts.
2 Apts. vacant. Oil steam heat. 2 
enr «rarage. — Call MR. WICKES 
VI 6-5700, Jamaica Avenue. comer 
112th Street Richmond Hill. N. Y.

DISPLAY

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

PRANAS BRUCAS. savininkas

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

"AIDRONE”
Garsiame Cape Cod — Osterville. Mass.. kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VITOJE

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Salė vestuvėm susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

LIBERTY ART PHOTO STUOIO 
Photographers for all occa.sions... 
weddings our specialty. Special con
sideration to Darbininkas readers A 
religiou* group*. Ope- Wed. 9 a.m. 
to 6:30 p.m. Sun. 11 a.m. to 5 p.m. 
or by appointment. Tel. VI 3-3600. 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. 428-8425

ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akru pu
šynas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 mirt, pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žai
dimams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. - Iš anksto kreiptis: 

ED JANSONAS
15 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Telef. 288 5999

arba nuo birželio 15:
Audrone - Janton**, 87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod. Mas*.



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

APREIŠKIMO parapijos mokinių choras, vad. «s. Mary Christine.

THEODORE W0UNNIN,

CARROLKONFERENCIJA
FuneraJ Home

PAVASARINIS BALIUS
įvyks

69-63 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.

Gros puikus ALGIO STAROLIO orkestras

Maloniai kviečiame visus dalyvauti

N N MM) 
NADJIĖNO&^J

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

546 East Broadway
So. Boston, Mas*.

Priešais miesto teismo rūmus

Adv. Zuzana Dainienė gegu 
žės 27-28 dalyvavo ^Valstybės 
departamento Washingtone su
šauktoje konferencijoje užsie
nio politikos klausimais. Į kon
ferenciją buvo pakviesti atsto
vai įvairių nevaldinių (non - 
govemmerital) organizacijų. Z. 
Šalnienė atstovavo tarptauti
nei Zonta organizacijai.

Komp. Juliaus Gaidelio mo
kinių koncertas bus birželio 2 
d. 3 vai. popiet, Tautinės S-gos 
namuose. Visi kviečiami kon-

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekviena pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Direėtor

NEPAPRASTOJI
ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS

Prel. Pr. Juras, Kunigų Vie
nybės pirmininkas, aukos mi
šias Maspetho lietuvių naujoje 
bažnyčioje birželio 9, sekmadie
nį, 9 vai. ryte. Pamokslą sakys 
kun. K. Trimakas, S.J.

Dr. Ant. Sužiedėlio paskai
ta “Šiandieninė ateitininkų pa
dėtis” birželio 7. penktadienį, 
7:30 vai. vakare, Empire Room. 
įėjimas iš Park Avė.

Dr. Vyt. Vardžio paskaita 
“Ateitininkai ir Bažnyčia po
kario metu” birželio 9, penk
tadienį, 9 vai. vakare, ten pat. 
Paskaitos viešos, visi maloniai 
kviečiami.

Karaliaus Mindaugo 700 me
tų mirties minėjimas ir, šo
kiai šeštadienį, birželio 8 d., 8 
vai. vakare, Empire Room. Vie
tų skaičius ribotas, o norinčių 
dalyvauti daug. Būtų gera bi
lietus rezervuoti iš anksto tele
fonu: Glenmore 2-2923.

". Aukot Vartę parapijos Mo
terų, S-gos 12 kuopa drauge 
su Rožančiaus draugija gegu
žės 5 parapijos salėje turėjo' 
bendrą susirinkimą, kurį pra
vedė Ona Jurkienė ir V. Rajae- 
kienė. Ta pačia proga buvo pa
minėta Motinos diena, išklausy
tos mišios, priimta bendra ko
munija už gyvas ir mirusias mo 
tinas. Po pamaldų buvo bendri 
pusryčiai*, kuriuos paruošė A. 
Kščėnaitienė. Gėles visom mo-' 
tinom prisegė Rajackienė. Mal
dą sukalbėjo dvasios vadas ku
nigas J. Gurinskas, o kun. Ą.' 
Senkus pasveikino susirinku
sias ir ta proga pasakė turinin
gą kalbą, apibūdindamas moti
nos reikšmę šeimoje ir bend
rai gyvenime. Po pusryčių kun. 
Senkus parodė filmą iš savo ke
lionės po Europą, iš katalikų 
suvažiavimo Romoje ir Pietų 
Amerikos didesnius miestus. 
Filmo pažiūrėti buvo atėjęs ku
nigas J. Gurinskas su svečiu iš 
Brazilijos kun. A- Miliumi. Fil
mas tikrai įdomus, vertėtų ir 
kitom draugijom jį parodyti.

(R. K.)

vaikų choras giedos lietuvišką 
giesmę, pasveikino chorą už lie
tuviškos giesmės pasirinkimą, 
nes, — jis rašo, — lietuviai yra 
tvirto charakterio žmonės, lie
tuvių tauta dabar pavergta nar
siai kovoja už tiesą. Jis pasvei
kino ir kleboną kun. Pakalnį, 
pastebėdamas, kad ši giesmė 
primins klausytojams Lietuvos 
nelaimę ir juos paskatins pasi
melsti už lietuvių tautą, komu
nistų kankinamą.

Festivalis įvyko balandžio 7 
Brooklyno kolegijoje. Dalyvavo 
19 vaikų chorų ir apie 2000 
klausytojų-

Programos vedėjas George 
Seuffert, pristatydamas publi
kai Apreiškimo vaikų chorą, 
supažindino su lietuviškos gies
mės turiniu ir jos autoriais, 
priminė lietuvių tautos meilę 
Marijai. Philip Lupo, vienas iš 
choristų, davė giesmės angliš
ką vertimą.

Vaikų choras festivalyje lai
mėjo trečią vietą ir gavo auk
sinę taurę (su užrašu — An- 
nunciation School Choir — An 
Excellent Ratingi, o kiekvienas 
choro narys gavo pažymėjimą. 
Teisėjais buvo Miss Mary Mul- 
downey, New Yorko universite
to muziko mąkytoja, Gerhard

Kun. Jono Žuromsldo vado
vybėje sudarytas Šiluvos Mari
jos koplyčiai Washingtone į- 
rengti vajaus komitetas iš -vi
sų kartų lietuvių. Komitetas 
neteko savo nuoširdaus bend
radarbio a.a. dr. J. Leimono.

Dr- J. Leimono jaunimo na
mų fondui «• aukojo: J. Vembrė 
25 dol., dr. M. Gimbutienė 
20 dol., K. Račkauskas (iš New 
Yorko) 20 dol., J. Strazdas 10

niruotės vyksta penktadienio 
vakarais 8:30 Franklin K. La- 
ne High School, Woodhaven, 
N-Y. Suinteresuotos tinkliniu, 
prašome skambinti Danguolei 
Grajauskaitei. Telefonas: VI. 
7-2363.

Apreiškimo parapijos pra
džios mokyklos vaikų choras, 
vadovaujamas seselės M. Kris
tinos (Mary Christine) buvo pa
kviestas dalyvauti Brooklyno 
vyskupijos katalikiškų pradžios 
mokyklų vaikų chorų festivaly
je. Parapijos klebono Kun. N. 
Pakalnio padrąsinta seselė pa
kvietimą priėmė. Kiekvienas 
choro vedėjas turėjo paruošti 
savo chorą' giedoti dvi laisvai 
pasirinktas giesmes. Seselė M. 
Kristina vieną iš jų pasirinko 
lietuvišką — visų lietuvių labai 
mėgstamą Marija Marija( C. 
Sasnausko) antrą lotynišką Ju- 
bilate Deo (Weiss Reilly).

Vienas iš festivalio rengėjų, 
kun. P6well, gavęs žinią, kad 
Apreiškimo parap. mokyklos

šeštadienį, birželio (June) 1 d.
8:30 vai. vak.

Pechner, Metropolitan operos 
solistas — bosbaritonas, ir Wil- 
liam M. Weibel, Metropolitan 
operos dirigentas. Jie visi gra
žiai įvertino chorą, choristų 
skambius, tyrus kaip varpelis 
balsus (clear as a bell). Apie * certe dalyvauti 
Marijos giesmės melodiją vie
nas iš teisėjų išsireiškė, kad tai 
tarsi smilkalų aromatas, kelian
tis vaiko meilę prie dangiškos 
Motinos Marijos.

Chorui akompanavo seselė 
Charles Kathleen, šv. Alberto 
aukštesniosios mokyklos muzi
kos mokytoja.

Seselė M. Kristina nėra lie
tuviškos kilmės.
festivalyje su lietuviška giesme 
2000 žmonių auditorijoje, pa
darė Lietuvai didelę propagan
dą. Seselė ne tik šiuo įvykiu, 
bet ir kitais atvejais yra paro
džiusi daug meilės ir simpati
jų Lietuvai. Ji per keleris me
tus mokyklos užbaigimo prog
ramoje su savo skyrium paruo
šė ką nors iš Lietuvos gyveni
mo, pav_, Marijos pasirėdymas 
Šiluvoje, Karo Muziejaus vaka
rinė malda — pati nupiešė de
koracijas, tautiniai šokiai ir tt. 
Seselei M. Kristinai priklauso 
lietuvių didelę padėka ir pagar-

KARLONAS
Funeral Home

INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Apreiškimo parapijos meti
nis bazaras prasidėjo ketvirta
dienį, gegužio 23 (Šeštinėse) ir 
tęsis du savaitgalius. Pasku
tinė bazaro diena bus birželio 
2. Visi parapiečiai, gavę laimė
jimų knygeles prašome jas su
grąžinti iki birželio 2.

L. Vyčię balius ir šokiai bus 
birželio 15, šeštadienį, 7 v. v. 
švč. Trejybės parapijos salė
je, 207 Adams St-, Newark, 
N.J. Šokiams gros Frank Soro- 
ko orkestras. Vakarienė 7 v. 
v., šokiai 9 vai.

Kun. L. Jankus, Balfo rei
kalų vedėjas, žiaurojo birželio 
minėjimams vyksta į Chicagą, 
dalyvaus diskusijose Balfo te
momis ir Balfo piknike.

į tinklinio komandą kviečia-

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

birželio 7 - 9 d.
The WALDORF-ASTORIA 
50th St. & Park Avenue 
NEW YORK 22, N. Y.

Birželinės pamaldos šv. Pet
ro bažnyčioje pradedamos šeš
tadienį, birželio 1, 7:30 vai. v. 
Pamaldos bus kasdien rytais 
8 vai., tik sekmadieniais 2:30 
vai. popiet.

Kun- Antanas Sabaliauskas, 
salezietis, vedęs šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje gegužines pa
maldas, birželio 1 išvyksta mi- 

Dalyvaudama sijų reikalais į Detroitą ir Grand 
Rapids, Michigan.

CYO organizacijos ir orkest
ro nariai gegužės 31 išvyksta 
vienos dienos išvykai į Blue 
Kilis. Specialūs autobusai nuo 
parapijos bažnyčios išvažiuos 
1 vai. popiet.

Parapinės mokyklos labui 
birželio 1, šeštadienį, aikštėje 
prie koplyčios E.7-toje gatvėje 
ruošiamas “Ląwn Party”. Bos
tono kardinolas Richard J. Cu- 
shing visus, kurie dalyvaus šia
me parengime, dispensuoja nuo 
pasninko ir dalinės abstinenci
jos. Aikštės ribose pasninkauti 
nereikės.

FUNERAL H O M F 
Moderni koplyčia - Air conditioned 
ALBIN J. BALTON-BĄLTRONAS 

Licensed Manager
& Notary Public 

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

J. B. SHALINS
- ŠnlinskAS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkw*y Statton) 

WOODHAVEN. N. V.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalvse: veikla ventiliacija 

Tel. VTreinia 7^1499

Tel. EVergreen 7-4335
STffHBi AROMSKIS 

(ARMAKAUSkASf
Grabo rtas-Batnaiootojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. V.

St. Goštautas iš Chicagos bu
vo atvykęs Į New Yorką ir čia 
praleido savaitę, tyrinėdamas 
galimybes persikelti. Jis taip 
pat lankėsi Darbininko redak
cijoje.

N. Y. Vyru choro repeticija 
bus birželio 2 sekmadienį, 7 v. 
v. Atletų Klubo patalpose. Visi 
vyrai mėgstą lietuvišką dainą, 
kviečiami prie šio vieneto pri
sijungti. Informacijai skambin-

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU8 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir nakt] 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale bukite? Tel. TR SA434

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

Bus šokių kontestas ir daug kitų įvairenybių.
Bilietų kaina, įskaitant valgius, tik 3.50

Bilietus iš anksto galima gauti pas Moterų Vienybės nares arba skambinti 
poniai VENYS telef. VI 6-7433

Tėvas Jurgis Gailiušis, O.FM 
pranciškonų provincijolas, po 
sėkmingai padarytos operacijos 
sugrįžo į namus — Kennebunk- 
port, Me.

Prel. J. Balkūnas praneša, 
kad planuotas lietuvių religi
nis kongresas pasaulinės paro
dos metu 1964 yra atidėtas. Jis 
įvyks Washingtone, kai bus 
šventinama Šiluvos koplyčia. 
Taip pat atidėta ir religinio 
kongreso numatyta lietuvių mu
zikos šventė. Religiniam kon
gresui rengti komitetas savo 
veiklą sustabdo. Vatikano pavi- 
lijone pasaulinės parodos metu 
bus lietuviškas skyrius.

Maldos Apaštalavimo Draugi
ja Angelų Karalienės parapijos 
salėje birželio 1, šeštadienį, 4 
vai. popiet rengia laimėjimų va
karą. Pirmininkė O. Panetaus- 
kienė maloniai kviečia visas 
nares ir svečius dalyvauti.

Antanas ir Veronika Arūnai 
iš Wdodhaveno savo 25 metų 
vedybų sukakties proga buvo 
išskridę į Chicagą aplankyti sa
vo giminių ir pažįstamų.

Dr. V. Paprockas su žmona 
gegužės 30 išskrenda į San 
Francisco- Pakeliui sustos St. 
Louis, Missouri, kur Tautinės 
Sąjungos suvažiavime padarys 
pranešimą kultūrinio bendra
darbiavimo klausimu. Jo kabi
netas bus uždarytas nuo gegu 
žės 30 iki birželio 11.

New Yorko vyry choras sa
vo pirmąją repeticiją turėjo pe
reitą sekmadienį, gegužės 26. 
Susirinkus gražiam būriui dai
nos mylėtojų, reikia skaityti 
New Yorko vyrų chorą įsistei
gusiu. Organizacinį choro komi
tetą sudarė Kaz. Skobeika, M. ....
Ilgūnas ir J. Remeza. Jie palik- mos F** ">«gaites, kuriom 
ii ir toliau chorui vadovauti. suėjo 16 ar daugiau metu. Tre-

SESUO CHARLES KATHLEEN

ti EV 4-3440.

. W1LLIAM J. DRAKE —

DRAGŪNAS

Mv, • ■ ADVOKATAS

■ 84 -14 Jamaica Avė.
į iL \ . f Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

-

Telefonas: 268-5185

-

Darbininko , JAMAICA POLISH NATIONAL HOME

metinis Jamaica. N.Y. 108-11 Sutphin Blvd.

birželio 23, sekmadienį

PIKNIKAS PROGRAMOJE: jaunučių talentai, šokių varžy
bos. Spaudos rėmėjams skiriamos dovanos. 
Didelės bazaro dovanos, spaudos kioskas 
ir kiti įvairumai.

’ VISUS KVIEČIA DARBININKO LEIDĖJAI

Į PIRMĄJĄ PAVASARIO GEGUŽINĘ!

■

ir BAZARAS
Pradžia 1 v. - Šokiai 5 v. popiet

Groja ROMO BUTRIMO orkestras


