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Popiežius Paulius VI eisiąs pop. Jorio XXIII pėdom
Giovanni Battista Montini 

birželio 21 išrinktas 262-uoju 
popiežium ir prisiėmė Pauliaus 
VI vardą. Išrinktas penktuoju 
balsavimu — Jonas XXIII buvo 
išrinktas 11-12, Pijus XII ant
ruoju' Rinkimo duomenys ne
buvo staigmena; jo vardas ir 
prieš rinkimus buvo daugiau
sia linksniuojamas; netgi ir mi
nia ėmė šaukti jį popiežium, 
kai jis ėjo dar tik į rinkimų 
būstinę.

Nėra spėliojimų, kad popie
žius Paulius VI tęs savo pirma- 
tako Bažnyčios veiklai duotą 
kryptį. Tai rodo ne tik faktas, 
kad Montini, dar Milano arki
vyskupas, buvo pirmasis Jo
no XXIII pakeltas į kardinolus; 
buvo velionies popiežiaus link
mės rėmėjas ir šalininkas Net 
ir pirmas naujo popiežiaus ad
ministracinis aktas pasirenkant 
būsimus bendradarbius buvo 
Jono XXIH administracijos pra
tęsimas — valstybės sekreto
rium paskyrė tą patį Msgr. Ci- 
cognani.

Spėliojimai kyla tik dėl to, 
kuriuos Jono XXIII sumanymus 
naujasis popiežius labiau pa
brėžtinai vykdys, kuriais bus 
santūresnis. Tiek Bažnyčios at
stovam, tiek ir politikam la
biau dilginantis klausimas: ko
kios linijos naujasis popiežius 
laikysis dėl santykių su komu- 
tiniais režimais, kurių valdžio
je yra tikinčiųjų likimas. Atsa
kymo ieškant akys labiausiai

Pauliaus VI stebėtojus labiausiai domina klausimas dėl santykių su komunisti
niais režimais. Prez. Kennedy kovoja už savo idėjas Europoje prieš de Gaulle

kreipiamos į popiežiaus Pau
liaus VI kalbą, kurią jis pasa
kė per radiją rytojaus dieną 
po išrinkimo — birželio 22.

SUMINĖJO:
Tęs Bažnyčios 
susirinkimą

Popiežius Paulius VI pagar
biai suminėjo savo pirmatakus 
— Pijų XI dėl jo dvasinės 
jėgos Bažnyčiai, Pijų XII dėl jo 
mokslo šviesos, kuria jis nu
švietė Bažnyčios mokymą, bet 
labiausiai Joną XXIII, kurį va
dino gerumo pavyzdžiu visai 
žmonijai. Jo pavyzdžiu Pau
lius VI pasižadėjo tęsti visuo
tinį Bažnyčios susirinkimą, kad 
jis atnaujintų Bažnyčios dva
sią visose jos daugialypėse pas
tangose; keisti bažnytines tei
ses (kanonus), kad jie, įgalin
tų labiau vykdyti pirmatakų pa
skelbtas socialines enciklikas-
stiprintų teisingumą pilietinia- želio 22 Times jau įžiūrėjo 
me, socialiniame ir tarptauti
niame gyvenime. Priminė rū
pestį atsilikusiais kraštais ir 
siekimą, kad naujoje erdvių ty
rimo epochoje žmonės žiūrėtų 
į vienas kitą ne kaip varžovai, 
bet kaip broliai.

NESUMINEJO: 
Santykių su 
komunistiniais
režimais

Politikos stebėtojam labiau
siai rūpėjo klausimas, kaip 
Paulius VI žiūri į santykius su 
komunistiniais režimais, 
klausimas buvo laikomas 
blausiai kontraversinis ir 
blausiai reklamuojamas iš
piežiaus Jono XXI11 valdymo 
laikų. Iš 
ma, kad 
tęs Jono 
santykius
žimais. O apie Joną XXIII Ti
mes buvo paskelbęs, kad jis 
buvęs numatęs diplomatinius 
santykius su komunistiniais re
žimais ir net jau konkrečiai 
konsulatą Kieve.

Po Pauliaus VI kalbos bir-

Tas 
la- 
la- 
po-

anksto buvo skelbia- 
popiežius Paulius VI 
XXm liniją, taigi ir 
su komunistiniais re-

skirtumą tarp Jono ir Pauliaus 
popiežių. Esą Jono XXIII pa
žiūros dėl santykių su komu
nistiniais režimais buvusios la
biausiai kritikuojamos; dauge
lis tvirtinę, kad jo politika su-

POPI EŽIUS PAULIUS Vi kalba j diplomatus birželio 24.

stiprinusi komunistų politinį 
prestižą Italijos rinkimuose.

kalboj buv^Tw9Eretnis, ten- 
kindamasis susirūpinimu kata- 

KENNEDY UŽ SAVO IDĖJAS KOVOJA EUROPOJE . čiaiyra sukliudyta naudotis’ sa- 
’ vo teisėm. Taip minima Times,

o pačioje kalboje popiežius 
skyrė sveikinimus “broliam a- 
bejose vyskupijose, Rytų ir 
Vakarų, kurie visuose konti
nentuose veikia kaip Kristaus 
ambasadoriai ir kuriuos bus 
miela apkabinti Bažnyčios susi
rinkimo antroje sesijoje”.

Nikita susigundė
Prezidento Kennedy kelionė 

Vokietijoje susilaukė milžiniš
ko pasisekimo. Jo kalbos ir 
pareiškimai spaudai rodė, kad 
jis atvyko ne mandagumo vi
zito ir minių palankumo ieško
ti. bet aiškios savo politikos 
vykdyti. Jo politika Europoje 
susidūrė labiausiai su de Gaulle 
politika. Tad prezidentas ir šio
kia laimėti Vokietiją savo idė
jom, o ne prezidento de Gauk

čia lietuvius, jų nesenoje pra
eityje Montini atminimas švie
sus: Lietuvių delegacija (prel. 
M. Krupavičius, V. Sidzikaus
kas ir J. Brazaitis) 1960 lankė
si pas Pijų XII, jo patarėjus. 
Tardinį ir Montini. Pastarasis 
delegacijos informacijai apie 
pavergtos Lietuvos katalikų pa
dėtį parodė ir didelio dėmesio 
ir tėviško palankumo, apgailes
taudamas, kad sunku gauti tik
ros informacijos apie padėtį, o 
be tokios informacijos ir Vati
kane galimi klaidingi vertini
mai.

OPINIJA: Pusiau-

SOVIETŲ PROPAGANDA popiežiaus 
rinkinių išvakarėse

Veidmaininga vaidyba siekė padaryti įspūdį kardinolam 
prieš susirenkant konklavės

prieš 
vyriausy- 
nukreipti 
kardinolų 
popiežiui

Dar niekada ligšiol — dau
giau kaip 40 metų besitęsian
čioj komunistų kovoj 
Bažnyčią — sovietų 
bė nebuvo mėginusi 
savo propagandą į 
konklavą, sušaukta
rinkti. Dabar toks mėginimas 
yra Maskvos padarytas. Popie
žiui Jonui XXIII mirus, į Romą 
buvo atvažiavę iš Lietuvos da
lyvauti jo laidotuvėse 4 kuni
gų ir 2 pasauliečių grupė, kuri 
pasiskelbė esanti “Sovietų Są
jungos katalikų dvasiškijos ir 
tikinčiųjų ‘delegacija”. Šitoks 
“delegacijos” pasirodymas Ro
moj yra vertas dėmesio todėl, 
kad sovietų vyriausybė, kurios 
pavedimu tie asmenys važiavo, 
pirmą kartą pastatė savo poli
tikos šachmatų lentoj “Sovie
tų Sąjungos katalikų atstovus“. 
Aiškus dalykas, nei tie kuni
gai, nei pasauliečiai neturėjo 
teisės atstovauti Sovietų Są
jungos ar sovietų okupuotosios 
Lietuvos 
kam-

dvasiškijai ir katali-

sovietų 
uždavinių

okupacinės
Lietuvoje

kad yra Lietuvoje, sudužęs baž
nyčioje langas negali būti Įsta
tytas be komisaro kulto reika
lam raštiško leidimo, vadina
mieji katalikų delegatai tegalė
jo būti pasiųsti sovietų vyriau
sybės.

Lygiai taip pat neatstovavo 
Lietuvos dvasiškuos dalyvavę 
“delegacijoje” kunigai. Vienin
telė instancija, kuri būtų kom
petentinga juos tam įgalioti, 
yra Lietuvos episkopatas. Ta
čiau, kaip žinoma, jis jau daug 
metų yra sovietų sutrukdytas 
veikti kaip vyriausias krašto 
bažnytinis veiksnys. laikyti 
konferencijas ir iš viso norma
liai vykdyti savo funkcijas- 6 
diecezijose, sudarančiose Lietu
vos bažnytinę provinciją, nebė
ra ne vieno diecezijos vysku
po? Iš trijų tituliarinių vysku
pų, kurie, kitiems ganytojam 
mirus bolševikų kalėjimuose ar 
esant ištremtiems, paliko Lie
tuvoje ir laikinai valdė kelias 
diecezijas, du yra sovietų paša
linti jėga iš savo vietų ir in
ternuoti. Nuo Lietuvos okupa
cijos pradžios nė vienas vys
kupas negali atlikti kanonų 
nustatytos prievolės kas penke-

Vienas 
valdžios 
buvo sunaikinti organizuotą ka
talikų gyvenimą. Deja, tai bu
vo įvykdyta. Jau nuo daugelio ri metai atsilankyti Romoje 
metų Lietuvoje uždraustos ka
talikiškos organizacijos, katali
kiškoji spauda ir iš viso bet 
kurie tikybinio turinio leidi
niai. Ne tik nespausdinami bre- 
vijoriai, mišiolai, maldaknygės 
ir šventųjų paveikslai, bet jų 
įvežimas iš užsienio uždraus
tas ir siuntiniai su tokiais 
spaudiniais yra sovietų pašto 
konfiskuojami. Net Vatikano 
laikraščio “L’Osservatore . Ro-

Prezidentas Kennedy pasisa
kė prieš atskirų sąjungininkų 
nepriklausomą atominę jėgą, 
kurios siekimu labiausiai de 
Gaulle išsiskiria nuo Kennedy 
politikos; pasisakė prieš Angli
jos nepriėmimą į Europos ūki
nę bendruomenę. Ir čia tiesio
ginis kaltininkas de Gaulle. 
Kennedy stipriausiai pasisakė 
už Nato organizacijos stiprini
mą, tačiau paklausimuose ' at
sakė, kad Vokietijos-Prancūzi- 
jos sutartis nesipriešina Nato 
jėgos politikai.

Kitais klausimais preziden
tas ryškino savo nusistatymą: 
Su de Gaulle nenumatyta susi
tikti. — Naujo popiežiaus Pau
liaus VT karūnacijoje Kennedy 
nedalyvaus. Amerikos delega
cijai ten vadovaus vyr. teis
mo pirmininkas Warren. — 
Nuogąstavimą, kad Amerika pa
sitrauks iš Europos ar iš va
karų Berlyno, Kennedy atme
tė, nors šen. Fulbright grąsino, 
kad Europos nusistatymas gali

svyros žmogus
Liberalų spauda įprato matyt 

kardinoluose “konservatorius” 
ir “liberalus” ar “pažangiuo
sius”. Popiežius Paulius VI į- 
skiriamas į antruosius. Times 
atsargiai pavadino jį “pusiau-
svyros ž m o g u s, kuriame 
Vatikanas matęs jungiantis kon- 
servatyvąją ir pažangiąją mintį 
ir dėl to jis buvęs pasirinktas.

Montini buvo laukiamas. Gal 
dėl to priimtas ir katalikų ir 
nekatalikų palankiai. Kas lie-

PAULIUS VI IR DIPLOMATAI
Popiežius Paulius VI birželio 

24 pasakė kalbą diplomatam. 
N.Y.H. Tribūne paskelbė spė
liojimus, kad diplomatinėje sri
tyje Paulius VI sieks geresnių 
santykių su komunistiniais re
žimais -.. Tačiau popiežiaus 
kalba diplomatam, paskelbta 
Times, teprimena, kad popie
žius negali kištis į reikalus ir 
interesus, kurie yra laikinės 
prasmės. Popiežius tesieks vi
som jėgom taikos, pagrįstos ! 
tiesa, teisingumu, meile ir lais-

pranešimo padaryti. Kai pasku
tinis dar einąs pareigas Vysku
pas Maželis ruošėsi pernai va
žiuoti į konciliją, tuoj speciali 
iš Maskvos atsiųsta gydytojų 
komisija “patikrino" jo sveika
tą ir, žinoma, nustatė, kad vys
kupas per silpnas, kad galėtų 
keliauti į Romą.

Tokia yra bendrais bruo
žais tragiška Bažnyčios, katali
kybės, krikščionybės padėtis 

mano” numeriai paskirti i. a. Lietuvoje. Ir iš šito krašto, ku- 
Jonui XXIII, kurį sovietų pro- riame sovietai yra visiškai su- 
paganda “pripažino” kaip ko
votoją už taiką (tylėdama, ta
čiau, apie jo kaip Bažnyčios 
Galvos savybes), nėra pasiekę 
Lietuvos. Iš viso to aiškiai se
ka, jog Lietuvos katalikai ne
turėjo mažiausio galimumo pa
rinkti ar šiaip nurodyti savo 
delegatus, kurie juos atstovau
tų, kaip jie, be abejojimo to 
pageidautų, popiežiaus laidotu
vėse.

Kaip tie delegatai atsirado? 
Tam nustatyti nereikia ypatin
go gudrumo: iš sovietų oku
puotojo krašto, kuriame, kaip

— Chruščiovo galimų vieti
ninkų tarpe atsidūrė dabartinis, 
vakarietiškai tariant, Sovietų 
prezidentas Leonid Brežnev.

— Prancūzija atitraukė savo

. įi_ -T--■ — Popiežiau* Pauliaus VI
PREZIDENTAS KENNEDY su Vokietijos prezidentu Luebke, kancleriu karūnacijos diena bus birželio 
Adenaueriu ir jaunimu. gQ

kaltino Amerikos “imperialis- — Prez. Kennedy popiežių 
tus”, kad jie rengia karą. Paulių VI vizituos liepos 2.

Po tokio pareiškimo kai ku
ri spauda, kuri siekia koegzis
tencijos su Maskva ir kuri no
ri, kad tai darytų ir popiežius, 
jau yra nustebinta, kodėl nau
jasis popiežius nieko nepasisa
kė nei apie santykius su so
vietiniais režimais nei su J. 
Tautom.

LIETUVA IR ATSAKINGIEJI PAREIGŪNAI

JURGIS GLIAUDĄ — nuotrau
ka Time žurnale drauge su plačia 
ir palankia rezenzija apie jo ang
liškai. iileistą romaną Namai ant 
smėlio "House Upon the Sand"

griovę organizuotą katalikų gy
venimą ir kurį jie siekia pa
versti tikėjimo kapu, Maskvos 
vyriausybė drįso komandiruoti 
tariamą dvasiškijos bei katali
kų delegaciją prie to paties ti
kėjimo vyriausiojo saugotojo— 
popiežiaus kapo! Nežiūrint vi
so aiškaus cinizmo, kurį sovie
tai yra tuo parodę, būtų klai
dinga neteikti šiam įvykiui 
svarbos. “Sovietinių katalikų 
delegacijos” komandiruotė į 
Romą yra svarbiausias ėjimas, 
kurį sovietų propaganda yra 
Bažnyčios atžvilgiu padariusi 
nuo daugelio metų. Iš jo maty
ti, kad Maskvos vyriausybė te
siekia propagandos žestais ir 
tuščiais žodžiais sudaryti Įspū
dį, kad ji esanti gerame kely 
susitarti su Vatikanu, nors 
kiekvienam vidutinės išminties 
žmogui yra aišku, kad ji ne
atsisako nuo. savo pagrindinio, 
nepakeičiamo tikslo — sunai
kinti Bažnyčią. Be to, ir tai 
yra svarbiausia, “delegatų" pa
siuntimas buvo storžieviškas 
pasikėsinimas paveikti sušauk
tą Popiežiui rinkti konklavą, 
masinant jį susitarimo chime
ra.

Tačiau apie tikrąją padėtį 
liudija lietuvių tautos tylėjimas, 
primestas jai sovietų okupaci
jos. Ir tik šitos tylos balso Ro
ma tegali klausyti.

S. Lozoraitis.

priversti Ameriką jėgas iš Eu
ropos atitraukti. Komunikate 
su kancleriu Adenaueriu pasi
sakė už siekimą sujungti Vo
kietiją, tačiau pasikalbėjime su
spauda buvo skeptiškas dėl Negali būti abejonės, kad A- padėtį okupuotuose kraštuose, 
praktiškų sujungimo galimy- mergos vyriausybė ir visuo- Kai tokių informacijų neranda- 

menė teberemia Lietuvos ne- ma tuose biuleteniuose apie 
priklausomybės klausimą. Bet Baltijos valstybes, buvo patir- 
taip pat negali būti abejonės, ta. kad informacijos apie Bal- 
kad atskiri Amerikos intere
sui atstovaują pareigūnai ne vi
sada veikia Lietuvos naudai, 
kai jos reikalas paliečiamas. 
Tai pastebėta šiuo tarpu kon
krečiame Laisvosios Europos 
Komiteto veikime- Be radijo 
programos Laisvoji Europa lei-

bių.

Prezidento Kennedy iš anks
to nenumatytas, bet jau pas
kelbtas atsilankymas vakarų 
Berlyne prie garsiosios sienos 
trečiadienį, išvedė iš pusiau
svyros ir Chruščiovą — Mask
va tuojau pat paskelbė, kad 
sekmadienį Chruščiovas tanky-

tijos kraštus nededama pagal 
direktyvą amerikiečių pareigū
nų, kurių žinioje yra komite
to veikimas.

šio laikraščio kitame pusla
pyje kalbama apie Lietuvos at
stovavimą Urugvajuje. Su pasi

likusius laivus iŠ Nato žinios kaktis. Chruščiovas taip pat pa- džia dar biuletenius, skirtus ne tenkinimu primenama, kad U-
kaip tik tuo laiku, kai į Europą šaulio komunisčių moterų kon- | anapus uždangos, bet laisva- rugvajaus vyriausybės pozicija
atvyko prezidentas Kennedy. ferencijoje Maskvoje tuojau aę>. janą. pasauliui informuoti apie Lietuvos atžvilgiu yra aiškiau-

brichto 70 metų amžiaus su*

šia ir teigiamiausia lotynų A- 
merikoje. Tenka betgi patirti, 
kad tame pat Urugvajuje, kuris

Mes abejojame, kad tokias 
direktyvas nuncijus būtų ga- 

rodo tiek palankumo Lietuvos Vę§ į§ savo valstybės sekreto- 
nepriklausomybei, Lietuva ne- riaus. Greičiausia tai bus indi- 
sinaudoja tokiu diplomatinio vizuali iniciatyva siekiant ko-

Kad nuncijus veikia sava 
ypatinga iniciatyva, rodė ir ki
ti faktai. Pvz Pernai Urugva
juje buvusiame Pax Romana 

korpo dekano-nuncijaus palan- egzistencijos. Netenka abejoti, kongrese nuncijus ne dalyvavo, 
kurnu. Kai į diplomatinio kor- ka(j Lietuvos atstovas Vatika- išsiskirdamas tuo iš vietos baž

nytinių dignitorių. Kai mirė 
Lietuvos atstovas dr. K. Grau
žinis. jis pasižymėjo taip pat 
ypatingu jam vienam būdingu 
taktu — oficialiai, kaip diplo
matų dekanas, nieko nepraneš- 
damas apie savo nario mirtį.

po priėmimą paskutiniu metu 
nebuvo pakviestas Lietuvos at
stovas, per Lietuvai palankius 
diplomatus buvo patirta, kad 
diplomatinio korpo dekanas,

ne atkreips Vatikano valstybės 
sekretoriaus dėmesį į šį faktą. 
O ir visuomeninės įstaigos, ku
rios atstovauja lietuvių nuomo
nei, neliks be dėmesio. Gal

nuncijus ėmėsi tos neigiamos būt ir visos Pavergtos Euro- 
iniciatyvos paaiškindamas, kad pos Tautų seimo solidarumas iš 
tokios valstybės nesą. naujo pasireikš.
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Visuomenes paramų santykiu 4:1
KONGRESE IR LAISVĖS AKADEMIJA (4)

Nuo “Ženevos dvasios” pra
ėjo treji metai. Vicepreziden
tą Nisoną pietų Amerikoje 
apmėtė raudonieji akmenim. 
Amerika buvo sujaudinta. Nau
ji nariai atsirado “Orlando ko
mitete”, ir Grantas savo idėją 
atgaivino tarp Kongreso narių. 
1959 kongresmanas A. Sydney 
Horlong, Fla. demokratas, pa
siūlė rezoliuciją už Laisvės A- 
kademiją. Minnesotos respubli
konas Walter Judd entuziastin
gai parėmė. Senate Kari Mundt 
ir Paul Douglas panašiai rezo
liucijai surado per dešimtį rė
mėjų.

Orlando pasijuto, kad visų 
jų garbė, reikalauja paversti su
manymą tautiniu sąjūdžiu- Ko
mitetas siuntinėjo laiškus 1745 
dienraščiam. Orlando profesio
nalų ir moterų klubų nariai ra
šė ir skambino už Laisvės Aka
demiją. Rezultatai — tų klubų 
federacija, šie 175,000 narių 
pasisakė už akademiją. Buvo 
laimėtas taip pat Prekybos Rū
mų konvencijos pritarimas — 
apie 215,000 narių. Parėmė ir 
AFL-CIO.

Orlando piliečiai 1959 birže
lio pradžioje buvo sujaudinti ži
nios, kad senato teisinis komi
tetas pradės apklausinėti dėl 
Laisvės Akademijos ir kitų an
tikomunistinių priemonių. Po 
apklausinėjimo senatas didele 
balsę persvara priėmė nutari
mą už Laisvės Akademiją 1960 
rugpiūčio 31. Paskui staiga 
viskas užlūžo Atstovę Rūmuo
se. Kongresas baigė darbą. Ir 
nuo 1961 naujas Kongresas 
jau turėjo viską iš naujo pra
dėti.

Valstybės departamento pa
reigūnai atstovavo kitokiai idė
jai. Jie stengėsi Kongreso na
rius įtikinti, kad mūsų pasi
ruošimas šaltajam karui esąs 
pakankamas. Į gausius laiškus, 
kurie\ pasiekdavo departamen
tą. jie atsakinėjo taip pat, kad 
mūsų įstaigos pakankamai ge
rai atlieka darbą šioje srityje. 
Paskui išaiškėję, kad pareigū
nas. kuris pasirašinėjo tuos at
sakymus. nieko nežinojo apie 
Laisvės Akademijos siūlomą į- 
statymą.
KENNEDY VYRIAUSYBĖJE:

ją pašę, to tokiu 
gersi traMNto** g 
imti vtrito «rganizivyriausias valstybės . gynėjas 

Robert Kennedy grįžo iš ke
lionės po užsienius, jis kalbė
jo: 

“Kiekviename krašte gerai 
organizuoti ir disciplinuoti ko
munistų kadrai telkia savo vei- parodę, Laisvės Akademijos 

idėja laimi tarp amerikiečiu 
pripažinimą santykiu 4:1. Idė
ją pasigavo lotynų Amerikoje, 
ir 14 kraštų 17 liberalinių par
tijų sutarė įsteigti bendrą “po
litinio švietimo institutą” San 
Jose, Costa Ricoje. Azijos tau
tų antikomunistinė lyga, atsto- 

(nukelta į 3 pslj

klą universitetuose, studentų 
organizacijose* darbo unijose 
ir intelektualų grupėse. Kaip 
aš pakartotinai mačiau, nėra, 
kas pasisakytų prieš jų pozici
jas, prieš jų faktus- Jokios or
ganizacijos. Jokių kadrų. Jokių 
disciplinuotų ir sąmoningų pas
tangų, kurios pristatytų antrą-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

ar net

iš natoj* jiMir ntiyii su Orlando 
planu. Jis iš naujo susilaukė 
pritarimo. Gallupo institutas

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54526 

Cor. DELANCY. N.V.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIEN* AIS. 
IfiSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ux>ainiška> 

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SUeet. 

Atsineškite š| skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

Kas Chicagoje organizavo mitingą
Did. Gerb. Pone Redaktoriau, nerašo) ir, kad Sovietų Amba- 
Chicago Sun-Times redakto- sądos Washingtone antras sek- 
riui atsisakius paskelbti Jums retorius Zenkevičius buvo atvy- 
jungiamą mano laiško tekstą, 
maloniai prašau ji patalpinti 
Jūsų redaguojamam “Darbinin
ke”.
Chicago Sun-Times redaktoriui 
401 N. Wabash Avė.
Chicago, 11, III.

Gerb. Pone redaktoriau,

Jūsų redaguojamam 
Times gegužės 20 d. laidoje, 
aprašant gegužės 19 d- piketa- 
vima Clark ir Randolph gatvė
se, jūsų reporteris citavo ma
no vardu pareiškimą, kuris ne
atitinka tiesai. Kad šio garbin
go dienraščio skaitytojai ne
liktų suklaidinti, prašau leisti 
buvusį aprašymą patikslinti:

Lietuviai piketavo Sherman 
viešbutyje komunistų surengtą 
mitingą. Kad tas mitingas bu
vo rengiamas komunistų nėra 
jokios dvejonės, nes kaip or
ganizaciniam komitete taip ir 
pačiam mitinge dalyvavo įvai
rių tautybių komunistai, jų tar
pe ir antiamerikinėje veikloje 
žinomas lietuvis komunistas V.
Andriulis, kuris JAV teismo mis, kurios šiuo metu yra So- 
sprendimu turėjo būti depor- vietų Sąjungos pavergtos.
tuotas į Sovietų Sąjungą, bet Todėl, lietuvių ir kitų tautų 
dar ir dabar yra lietuvių kal
ba leidžiamo komunistų laik
raščio vyriausias redaktorius.

žinant, kad apie šį “Against 
Nazi Criminals and Nazism” 

Atėjus naujai vyriausybei, vardu pridengto mitingo orga- 
Kennedy, Orlando grupė padi
dino akciją. Jiem rodės, kad 
New Frontier grupė labiau su
pras šaltojo karo tikrovę. Kada

Sun-

nizavimą jau senokai rašė So
vietų pavergtos Lietuvos laik
raščiai (paprastai apie parengi
mus Chicagoje sovietų spauda

kęs j Chicagą (balandžio 27 j 
d.) ir tarėsi su lietuviais ko- ] 
munistais, yra darytina išvada, 1 
kad tas mitingas buvo ne tik i 
komunistų organizuotas — bet 
Maskvoje suplanuotas bei ins
piruotas.

šio komunistų suorganizuo
to mitingo tikslas buvo išpo
puliarinti komunistinės propa
gandos leidžiamas brošiūras, 
kuriose yra juodinami įvairių 
tautybių visuomenės veikėjai, 
kovotojai už savo kraštų išlais
vinimą, jų tarpe ir Chicagoje 
gyvenantis R.K. vyskupas V. 
Brizgys. šios komunistinės pro
pagandos tikslas yra nuteikti 
amerikiečių visuomenę prieš 
žymiuosius laisvės kovotojus ir 
antikomunistus ir, 'pareikalau
ti JAV vyriausybės, kad juos 
išduotų Sovietų Sąjungai sunai
kinimui. Komunistiniai propa
gandistai, daugelio tautybių 
veikėjus vadindami žydų žudi
kais, mėgina ,r sukiršinti žydų

BOSTONO lc*rdfctota* Richard J. Cushing ir motina Cecilija įmūrija do
kumentą pastatytos Nukryžiuotojo Jėzaus seserų koplyčios Brockton, 
Mas*. Koplyčia pašventinta birželio 8.

LIETUVOJE
\ M:

Kaip teatras galėjo tokį veikalą rodyti?
Vilniuje yra rusų teatras. Ja- 

buvo rodytas ruso A. Vo- 
lodino rašytas veikalas “Paskir
tis” (Naznačenije). “Sovetskaja 
Litva” paskelbė kelis dėl to vei
kalo laiškus, kurie piktinasi 
veikalo parinkimu. Iš laiškų 
matyti, kad autorius norėjo at
vaizduoti sovietinio gyvenimo 
tikrovę, sovietinį žmogų, jo 
galvojimą, įo interesus. Bet 
tai, kas^ja^atrodė sovietinio 

■ovė, tiem, kurie 
žiūri pro sovietinio herojizino 
akinius, atrodė sovietinio gyve
nimo iškreipimas, apšmeižimas.

atstovų piketavimas buvo nu- konflikto tarp autoriaus ir 
kreiptas prieš komunizmą, -- - - ;
prieš visų tautybių komunistų 
agentus ir jų rausimas! po šio 
laisvo krašto pamatais, kad 
amerikiečiai suprastų komuniz
mo kėslus.

Su pagarba
Leonas Prapuolenis

Chicago, gegužės 27, 1963

saulio žydus stt" tomis tauto- gyvenimo

PRIE ATLANTO Kennebunkport, Me., Vasarvietėje. Nuotr. P. Ąžuolo

WEISS & KATZ, INC. į ‘v
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GK 7-1130 Ii

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ į

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt J 
i ■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. |į 
I ■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį. Į; 
9 ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau :

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! J

mink mirsiąs’, skamba.. links
mai, nes reiškia ‘mokėk džiaug
tis gyvenimu, užmiršti, kas blo- < 
ga, ir atsiminti, kas gera’; tesi- 
reiškia jo veikla prikalbinėji- a 
mu: “Draugai, nereikia pyktis”. 2 
ir baigiasi ši “audringa’ veikla, č 
sugriovusi įstaigos darbą verkš- i 
lenimu: “Aš nemoku vadovau- « 
TI . Aš įpratau paklusti ir vyk- c 
dyti nurodymus”. «

Kitas rašo apie visus veikė- « 
jus, rodomus pjesėje:

“Juk tai činauninkai kokioj f 
priešrevoliucinių laikų gubemi- <Į 
jos valdyboj, o ne sovietiniai ė 
tarnautojai! Pasipiktinimą kelia ( 
pjesės herojų interesų smulku- j 
mas: vienam gyvenime svar- < 
blausia — vakaruškos su išgė- $ 
rimais ir pasišokimais, kitam $ 
— sutaupyti pinigo šaldytuvui, $ 
trečiai — apginti savo vyrą s 
nuo varžovės. Niekas iš jų ir s 
negalvoja bent kiek rimtai apie < 
darbus. Autorius nė kiek jų ne- « 
smerkia, jis kaip ir pabrėžia, . 
kad visa tai yra gerai, kad taip 
turi būti”.

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 į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

OIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO.

žiūrovo keletas daug sakančių 
pareiškimų.

Vienas rašo:
“Pagal autorių Aleksei Lia

min turi rodyti mūsų dienų tei
giamo herojaus vaizdą. Reikia 
pasakyti, kad savo paviršium 
Liamin gana žavus. Bet štai šis 
herojus pradeda filosofuoti, ap
nuoginti prieš mus savo dūšią- 
Ir pasirodo, kad ta jo dūšia 
yra tikrai menka. Vis Liamin 
filosofijos esmė išreiškiama ši
tais jo žodžiais: “Iš tikrųjų nė 
viena diena nesikartoja, viskas 
praeis: bloga ir gera... Gal 
kas mums rodos svarbu — nė
ra jau taip svarbu? 0 tai. kas 
mums rodos antraeilis dalykas 
— ir yra esmė”. Pagal pjesę — 
toliau samprotauja laikraštis— 
mūsų darbai, mūsų pastangos ba^ kaip žmonės kalba apie slo-

Trecias:
“Mano nuomone, tai/ne ko

medija, o paskvilis mūsų gyve
nimo tikrovei. Paimkim tik 
Niutos vaizdą. Juk tai pasityčio
jimas iš sovietinės moters! Juk 
apie savo abejotinus gausingus 
vyrus ir savo nuotykius ji kal-

mūsų sopuliai ir rū- gą. p dramaturgas nori Įtikinti 
pėsčiai — tai. iš. ko susidaro žiūrėtojus, kad tai eilinė mo- 
gyvenimas — visa tai neesmi
nis dalykas, ne svarbiausias, ne 
reikšmingiausias. Spektaklio ei
goje autorius pastato asmeni
nius intymiuosius pergyveni
mus prieš visuomeninius inte
resus, o visa Liamino veikla, 
kaip įstaigos vedėjo,, tesireiš- 
kia apmąstymais apie tai, kad 
žodžiai ‘memento mori’, t.y. ‘at-

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

teris”.
Vertinimai rodo oficialų rei

kalavimą rodyti sovietinius he
rojus ir smerkti jų priešus. Bet 
pjesės autorius nepakėlė to rei
kalavimo ir išdrįso rodyti sovie
tinį gyvenimą, kaip ji pats ma
tė — gyvenimą jau išsekus so
vietinei herojikai. kurios turė
jo kovojusieji su sovietinės 
santvarkos priešininkais, bet 
kurios nebeturi ir negali turė
ti tie, kuriem nereikia kovoti, 
kurie išaugo sovietinį režimą 
įvykdžius, kurie yra to režimo 
produktas.

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar- I • 
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų | • 
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę I •

suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti 
kitais draugais bei pažįstamais.

SU I e 
I

e Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu

Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpiūčio 2
Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų
Vadovauja ontyrę vadovai •
Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 
dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje.

Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo
niai šiltu jūros vandeniu.

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

— Ispanijoje pogrindinė 
opozicija paskelbė kaišiosianti 
bombas, kad atgrasintų turistus 
nuo Ispanijos ir Portugalijos.

— Pioty Vietnamo komunis
tam pasisekė suprovokuoti riau
šes tarp budistų dvasininkų ir 
valdžios žmonių. Riaušėm galo 
nematyti. Amerikiečiai į kon
fliktą nesikiša.

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės .......... ........ S 5.00
A. šąbaniausko datnų-šokių 2 albumai (X—45.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) — 10.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00)......4.00 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų..... ...... 5.00
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 8.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 4.50 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ............ ................. 4.00
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ............ 6.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet. patrioL maršų 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 5.00 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 5.00
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 6.00 S
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) .........     5.00 ©
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka---------- 5.00 ®
Lithuanian, 2-speed record course _______________ ;______ 3.00 a

i Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. čerienės ......     4.00 ©
J Milžino pa unksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšL 15.00 § 

Liet, dainų, Šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai . 4.00 $
i Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 5.00 ©
J A. Stephens, Iš rūtų šalelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų 5.00 x

DARBININKO ADMINISTRACIJA §
910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. |

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50^ §

6.50

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36. N. Y. « Tel. Clrele 5-7~' l

_ AL 4-5456
.. CH
_ EV
_. OI
.. CH

3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068 
.... TL 6-2674 
.... 8R 8-6966

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
SSSR dalį. ..............................................Uiccnsed by Vneshposijtorg

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

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

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ---------
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street —
• BROOKLYN 11. N. Y. — 370 Union Avenue —
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -----
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..... —
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue .....
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue -----
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ..
• CHICAGO 8, IIL — 3212 So. Halstead Street----------WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road------TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ...............  VI 1-5355
• GRANO RAPIDS. Mich. — 606 Bridge St„ N.W. ..... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ..........TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 233 8030
• IRVINGTON 11. N. J. — 762 Springfteld Avė.___... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue
• YONKERS. N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ....
• LOS ANGELES 22, Calif. ‘
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street _____
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congrcss Avė. ....
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street_____________MU
• PA SS Al C. N. J. — 176 Market Street___ ________ GR
• PHILA DELPHI A 23, Pa. — 525 W. Girarrl Avė. __  PO
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E. Canon Street____HU
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ...... ... Fl
• WATERBURY, Conn, — 6 John Street____________ PL
• WORCESTER. Mas*. — 174 Millbury Street .... . . .. SW 8-2868
• VINELANO, NJ. — W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bld0-

Rl 3-0440 
GR 6-2681

960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
FO 3-8569 
Bl 3-1797 

LO 2-1446 
A-4619 
2-6387
5- M*»2 
1-2750
6- 1571 
6-6766
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ŪABBININKAS Gelbėsiu nuo pražūties, kai pasaulis

Švenč. Marijos apsirei skintas Skiemonyse

^Dantės pragaras birželio dienom
Dante, italų viduramžių poe

tas, savo pagarsėjusiame kūri
nyje, vadinamam Divina Come- 
dia (Dieviškoji Komedija), ap
rašinėdamas įsivaizduotą savo 
kelionę po pragarą, skaistyklą 
ir dangų, yra pasakęs apie am
žinosios bausmės vietą tokius 
žodžius: Lasciate ogni speran- 
za voi ch’entrate — Palikite 
visą vilti, kurie čia įeinate. Tas 
sakinys, kuriuo pradedamas 
pragaro aprašymas, yra virtęs 
pasauliniu priežodžiu ir karto
jamas jau keletą šimtų metų. 
Alighieri Dante savo tą kūrinį 
yra parašęs XIV amžiaus pačio
je pradžioje.

Vincas Krėvė, mūsų žymus 
rašytojas, miręs Amerikoje 
1954 liepos 7, kai pasitraukė 
iš Lietuvos nuo bolševikų, aną 
Dantės posakį pavartojo birže
lio baisiųjų trėmimų metu. Tuo 
mętu Vincas Krėvė-Mickevičius 
buvo Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidentas, gyveno Vil
niuje.

Kai bolševikai 1940 birželio 
15 užgrobė Lietuvą, Vincas 
Krėvė įėjo į Justo Peleckio bol
ševikinę vyriausybę užsienio 
reikalų ministeriu, bet Palec
kiui pasiskelbus “Lietuvos pre- 
zkįęntu”, perėmė ir ministerio 
pirmininko pareigas. Su savo 
“vyriausybe” jisai 1940 birže
lio 26 dalyvavo Karo muzie
jaus sodelyje, nuleidžiant vė
liavą prie Nežinomo Kareivio 
paminklo. Vincas Krėvė tą va
karą dar galėjo pasakyti šiuos 
žodžius:

“Pirmieji mūsų žingsniai yra 
pagerbti Nežinomojo Kareivio 
kapa, kuris visai Lietuvai yra 
simbolis nepriklausomos Lietu
vos ... Mes duodame pažadą, 
kad rūpinsimės įvykdyti visa 
tai, už ką šis kareivis žuvo ir 
paaukojo savo gyvybę: liaudies 
gerovę, visos Lietuvos gerovę 
ir visos Lietuvos gyventojų ge-
rovę... Ir už tuos idealus, už priemonių.

B. Empakerytė-Lukoševičienė

ATOSTOGOS
(3Į)

— Taip, seniai išsvajotų 
atostogų — pasakė ji tyliai, 
užsisvajojusi ir net pamiršusi 
visus nemalonumus dėl tų žur
nalų.

— Galiu prisipažinti, kad ir 
nors ne pirmą kartą čia esu — 
kalbėjo jis toliau, — tačiau ši 
sala mane visuomet žavi. Neži
nau, kažkas čia rodos yra, ko 
daug kur nerandu. Visuomet 
esu patenkintas čia atskrisda
mas. Kažkaip atrodo pailsiu, 
taip čia ramu ir gera. Nors 
žmonės lygiai taip skuba, kaip 
ir namie. Kaip ir visur kitur ..

Jis buvo jau pasiruošęs išei
ti. Staiga atsisuko, lyg dar kaž
ką pamiršęs-

— Kadangi esate čia pirmą 
kartą, gal galėčiau ką patarti? 
Gal nežinote, kur pirmiausia 
eiti ir ką lankyti. Mielai patar
čiau arba padėčiau surasti, — 
pasakė.

Ji negalėjo to priimti, nes 
namie jai buvo visuomet sako
ma, kad nepažįstamo žmogaus 
patarimų nereikia klausyti. Ji 

kuriuos žuvo pirmieji kovoto
jai — už Lietuvą, laiminga, 
nepriklausomą — mes kovosi
me ir jos naudai dirbsime”-

Viltis, kurią Vincas Krėvė 
tais žodžiais išreiškė, jau buvo 
paženklinta beviltiško pragaro 
žyme. Ir Vincas Krėvė netruko 
įsitikinti. Po pasikalbėjimo 
Maskvoje su Molotovu, kuris 
pareiškė, kad “mažos valsty
bės turės išnykti”, Vincas Krė
vė iš bolševikinės vyriausybės 
atsistadino, rizikuodamas užsi
traukti nemalonę ir bausmę, 
bet Maskva to atsistatydinimo 
neskelbė iki viešo Lietuvos į- 
jungimo į Sovietų Sąjungą 
1940 rugpjūčio 3, nors Lietu
va jau prieš tai buvo rusų tan
kų okupuota ir prisijungta. Žy
miam Lietuvos rašytojui Mask
va nedrįso taikyti bausmės tik 
dėl to, kad privengė sukelti tau 
toje dar didesni pasipiktinimą. 
Vincas Krėvė buvo paskirtas 
Lituanistikos Instituto direkto
rium, o tą institutą pavertus 
Lietuvos Mokslų Akademija — 
jos prezidentu.

Birželio trėmimų metu Vin
cas Krėvė turėjo Naujos Vil
niaus stotyje iš gyvulinių va
gonų vaduoti suimtą Dzūkijos 
kaime savo seserį. Grįžęs iš 
Naujos Vilnios, 1941 birželio 
15 vidurdienį užėjo į Lietuvos 
Mokslų Akademiją ir pareiš
kė: ”Kas nėra matęs Dantės pra
garo, tegu nueina į Naująją 
Vilnią”. Tuos žodžius girdėjo 
dabartinis Lietuvos Mokslų Aka
demijos prezidentas prof. Juo
zas Matulis, kuris buvo taip 
pat labai susigraužes.

Baigdami birželio dienas, nė 
vienai akimirkai nepamirški
me, ką Rusijos stepių barbarai 
yra lietuvių tautai padarę ir te
bedaro. Su jais jokių kalbų ir 
bendravimo negali būti, kol jie 
nepakeis savo žmogžudiškų 

tik padėkojo už jo gerus norus, 
pastebėdama, kad dar namie 
suplanavusi, ką norės pamaty
ti, o dabar turi tik vykdyti. Be 
to. turėdama tik vieną savaitę 
atostogų negali gaišti laiko gal
vodama.

Nieko daugiau nepasakęs, jis 
išėjo. Buvo mandagus, bet ne
įkyrus. Viena likusi juokėsi, 
kad dėl paprastų, senų žiurna- 
lų turėjo jis atvažiuoti visai iš 
kito salos galo. Jai buvo links
ma ir gera, ir net atrodė, kad 
staiga pasidarė labai turtinga, 
kad visi ja rūpinasi, aplink ją 
šokinėja. Užsisvajojusi net ap
sisuko kelis kartus kambaryje, 
tvirtai įtraukdama orą. Turės 
atsigauti, laisvai atsikvėpti per 
tas puikias atostogas.

Ant stalo rado įvairių bro
šiūrų ir skelbimų, ką geriau
sia matyti ir kur pirmiausia ei
ti. Greitai skaitė, bet nesusivo
kė, nuo ko pradėti. O laikas 
bėgo Šuoliais- Valanda vijo 
valandą. Namie nebuvo plana
vusi, ką norėtų matyti, nes ir 
nežinojo, kas reikėtų pamaty
ti. Svarbiausia, buvo čia būti,

Netrukus bus lygiai metai, 
kai Lietuvoje pasklido žinia 
apie Marijos apsireiškimą Ja
nonių kaime, Skiemonių para- kartą laikė sunėrusi taip, — Mergele lelija, tu buvai 

to verta, — atsake Marija. 
Mergaitė maldavo gelbėti 

žmones nuo pražūties. Jai at
sakyta:

— Gelbėsiu, kai pasaulis pa
sidarys maldingas. Tave išgel
bėjau nuo mirties, šį mėnesį 
būtum mirusi. Prieik išpažin
ties prieš šv. Jokūbą, penkta
dienį, nes tai turėjo būti tavo 
mirties diena. Paprašyk žmo
nių, kad penktadieniais neval
gytų mėsos.

AR DAR PASIRODYSI?
Marijos balsas 

Mergaitė aiškiai 
jai rodėsi toks 
penkerių metų 
verkė. Jos auksinės ašaros bliz
gėjo riedėdamos per veidą ir • tik gražiai. Jei kas tave užpul 

į, kokie engėjai, ateik čia pa- 
melsti, duosiu patarimą. 
PALAIMINIMAS IR ŠVIESA 
Mergaitė klūpodama žiūrėjo 
Marijos lūpas ir visą išvaiz- 

1. Akių negalėjo įžiūrėti dėl 
bai stiprios šviesos. Marija 
są laiką buvo vienodoje pa
ltyje. Tik apsireiškimo pabai- 
>je pajudėjo mergaitės lin- 
li, iškėlė rankas viršum Ra
ntės galvos ir išnyko. 
Namiškiam ji visą papasako- 

>, prieš tai paprašysiu pasi
ekti. Liepos 25 dvi moterys 
i dukterimis ir Ramutės me
na su kita dukterimi meldėsi, matė šviesą ir net kolchozo pa- 
ilindusios į žaginį. Dobilai jau reigūnai ėję klupsti. Atsiųstas 
ivo nuplauti ir sukrauti į ža- ekskuniginis J. Ragauskas, no- 
nius. Žaginys buvo sukrautas rėjęs žmones suniekinti, buvo 
i kokio pusantro žingsnio nuo tik milicijos gyvas ištrauktas, 
įsirodymo vietos- Staiga mo- Žmonės tokiem drąsiem žings- 
rys išvydo šviesą apsireiški- niam nesiryžta tiktai “dėl prie- 
o vietoje. Šviesa buvo tokia tarų”, žinodami, kas jiem grė- 
ipri, kaip kelių prožektorių, šia.

pijoie. žinia tavo tildoma, kol Skiemonių bažnyčios di- 
džiajame aktoriuje Kairėje ran
koje laikė lelijomis pražydusią 
rykštę, panašią į šv. Juozapo. 
Kojas dengė baltas rūbas. Ne
simatė, ar buvo basa ar kuo 
nors avėjo. Veidu buvo atsi
grįžusi i Macvyčių sodybą- 

KODĖL MAN PASIRODEI? 
Ramutė Macvytė, klupsčia 

prisiartinusi, turėjo atsistoti, 
kad pasiektų bučiuoti Marijos 
kojas. Bučiavo kojas dengusį 
rūbą ir jautė, jog tai nebuvo 
kokia kita medžiaga, bet rūbas. 
Mergaitė ašarodama klausė:

— Kodėl man antrą kartą 
pasirodei? Kodėl nepasirodei 
kunigam, vyskupam ar maldin
giem žmonėm?

prasiveržė į viešumą ir priver
tė prabilti net sovietinę mask- 
vinę spaudą. Apie tai buvome 
rašę Darbininko pirmajame 
puslapyje vasario 26. Gavę nau
jų žinių, kurios minėtus faktus 
kartoja arba papildo, teikiame 
čia viso to nepaprasto įvykio 
atpasakojimą ryšium su artė
jančia metine sukaktimi.
LIEPOS 13 VĖLUS VAKARAS

Ramutė Pranciška Macvytė, 
18 metų, liepos 13, penktadie
nį, pavakarieniavusi, apie 11 
vai. vakaro, ėjo į dobilų lauką 
perrišti karvės. Staiga išvydo 
nepaprastą šviesą ir toje švie
soje — Skiemonių bažnyčios 
didįjį altorių, kuriame degė po 
penkias žvakes dviejose eilėse. 
Altoriuje stovėjo Marija, apsi
vilkusi ilgu baltu rūbu, susijuo
susį melsvu kaspinu. Rankas 
laikė pakėlusi tokiu būdu, kaip 
kunigai tai daro mišių metų. 
Marijos plaukai buvo gelsvi it 
auksas, palaidi, driekėsi iki ke
lių. Viršum galvos buvo tam
sus dangus; jame mirgėjo daug 
žvaigždžių.

Mergaitė nutirpo iš baimės, 
išvydusi nepaprastą reginį ir 
pasisuko bėgti pranešti tėvam. 
Staiga kažkas iš vidaus sulai
kė. Apsigręžė ir leidosi atga
lios prie reginio, norėdama pra
šyti palaukti, kol pavadins tė
vus. Regėjimas staiga išnyko- 
Jis truko apie 10 minučių.

Pririšusi karvę ir grįžusi 
trobon, papasakojo motinai. 
Motina stengėsi dukterį įtikin
ti. kad jai tik taip sau “akyse 
pasirodė”. Duktė tvirtai karto
jo, ką matė.

ANTRAS REGĖJIMAS
Kitą dieną, šeštadienį, liepos 

14, patarta motinos ir kaimy
nės. Ramutė Macvytė ėjo į tą 
pačią vietą ir tą pačią valan
dą kalbėdama rožančių. Apsi
reiškimo vieta buvo už kloji
mo, netoli šulinio, apie 100 
metrų nuo pirkios, dobilienoje. 
Vėl pamačiusi Mariją, mergai
tė krito žemėn ir artėjo klups- 
čia. Marija dabar stovėto ant 
nedidelio staliuko, apdengto 
balta drobule su auksiniais kry
žiais. Vilkėjo tuo pačiu baltu 
rūbu su melsva juosta, plaukai 
buvo irgi palaidi, driekėsi per 
pečius, viršum galvos — vaini
kas, lyg būtų erškėčių. Rankas 

atvažiuoti. Paskui nereikės nei 
galvoti nei ieškoti kokių vado
vų. Dabar skubėjo skaityti in
formacijas. Pirmiausia pasiry
žo eiti prie Atlanto, pasinerti 
permatomai žalsvam vandeny
je. Norėjo pagulėti ant rupaus 
smėlio, kuris buvo net raus
vas nuo sudužusių gabaliukų 
koralų. Taip, čia buvo visa ki
taip. čia buvo Bermuda. Čia 
buvo jos seniai išsvajotos atos
togos. Čia buvo visa, ko nie
kuomet nebuvo mačiusi.

Būdama apsistojusi prie pat 
Atlanto, tuojaus persirengė ir 
greitais žingsniais, lyg išsigan
dusi stirnelė, nušokavo žemyn 
ir pasinėrė bangose.

Vanduo buvo šiltas. Ten to
liau keletas žmonių kaitinosi 
saulėje. Jie buvo jau gerokai 
apdegę. Jai buvo pavydu su 
jais lygintis. Žinojo, kad jie tu
rėjo jau seniai čia būti, tačiau 
per daug nepavydėjo, nuspren
dusi, kad pabaigoje savaitės ir 
ji turės nudegti, nors reiktų ir 
kiekvieną dieną pajūryje pra
leisti- Juk reikės visiem pasiro
dyti, kad turėjo atostogas. Grei
tai pamatė, kad Bermudos sau
lutė nėra gailestinga: stipriai 
nugriebia ir greitai padaro vi
sus vienodai juodus — no
rinčius ar nenorinčius.

Vanduo plakėsi. Tolumoje 
buvo suaugusios lyg mažos sa
lelės, kurios kartais daugiau 
iškišdavo galvas, kartais visai

(atkelta iš 2 psl.) 
mjanti 21 tautai, 1962 gegu- 
!S mėn. kreipėsi į Kongresą 
i prašymu už Laisvės Akade- 
iją ir savo ruožtu nutarė 
»oul, Korėjoje, įsteigti “Lais- 
js Centrą”.
Klausimas pakliuvo ir į pre- 
dento Kennedy rankas. Jis 
įvedė Baltųjų Rūmų komite- 
li, vadovaujamam dr. J.A. 
erkins, susipažinti su klausi- 
u. Pereitų metų gruodžio mė- 
*sį Baltieji Rūmai turėjo for- 

L lt. T U VOS VYcIŲ pastatytas lietuviškas kryžius Newark, N. J. Kryžius muluotą komiteto atsakymą.
pašventintas birželio 16. (Aprašymą žiūr. 5 pis.). Nuotr. V. Maželio.

pasinerdavo vandenyje. Van
duo buvo maloniai šiltas. Nors 
lauke nebuvo labai karšta, van
duo nebuvo daug šaltesnis už 
orą, kas ją stebino ir kas buvo 
sunku suprasti. Jai norėjos bū
ti ilgai, ilgai tame vandenyje. 
Pamiršti, kad yra kažkur toli 
nuo namų. Pamiršti, kad buvo 
viena.

Tačiau ilgai negalėjo viena 
būti ir šypsotis saulei kažkur 
aukštybėse. Pajuto, kad kaž
kas stebėjo ją iš tolo. Kažkas 
ten. tolumoje, žiūrėjo į čia. Iš 
karto nemanė, kad tai ji — dė
mesio centras. Tik išlipus į 
krantą, tiek nustebo, kad ne
žinojo nei kur eiti nei ką da
ryti. Ten, kiek toliau, stovėjo 
tas lėktuvo kapitonas, Paul Wil- 
son, žiūrėjo į ją ir šypsojos. 
Ir staiga jai atėjo juokinga min
tis į galvą; kažin ką dabar aš 
būsiu tame lėktuve palikusi? 
Jis — tikėjo ji — gretimai bus 
apsistojęs, nes kitaip neateitų 
čia maudytis- Tačiau, kad jį 
mato, negalėjo pasirodyti. Grei
tai susirinko savo daiktus ir 
skubėjo į kambarį, norėdama 
vaizduoti, jog tik trumpam čia 
buvo atėjusi. Atėjo pasimaudy
ti, o dabar dar daug turi rei
kalų. Turi skubėti. Negalėjo 
pasirodyti, kad taip lengvai 
pradeda kalbėti su visai nepa
žįstamu žmogumi. Pagaliau, gal 
būt. jis į ką nors kitą žiūrėjo, 
tik jai kitaip aprodė. Atsisukti 
atgal ir pasižiūrėti ji negalėjo. 

buvo stiprus, 
jį girdėjo, ir 
gražus, kaip 

vaiko. Marija

Tikriausiai, dabar jos nei ne
atsimintų. Tiek daug žmonių 
kasdien sutinka. Tiek daug į- 
vairiausių žmonių, kurių nei 
vardų nei pavardžių nežino. 
Gali kartais sužinoti, atsitikti
nai. Taip, kaip jos šiandien. 
Bet kam jis turėtų dabar į ją 
žiūrėti? Ne, tai negalėtų būti.

Noromis ar nenoromis, ji tu
rėjo pro jį praeiti, nes vienin
telis ten buvo takas. Turėjo 
pakankamai laiko pasiimdama 
daiktus, pagalvoti- Ji visą lai- 
ką^ šypsosis tik sau. Jis negalės 
suprasti, ar ji tik sau šypsosi, 
ar jam, ar visam pasauliui.

Jai vos praėjus, pasigirdo jo 
kietas balsas:

— Panele, beskubėdama pa
likote saulės akinius ...

Ir šiuo momentu jos šyps- 
nis dingo. Kaip ji galėjo taip 
neapsižiūrėti? Taip, tai buvo 
jos akiniai! Kaip ji galėjo būti 
tiek išsiblaškiusi, kad šis, Paul 
Wilson, turėtų ją lyg mažą vai
ką, saugoti. Ji visur ir visuo
met mėto savo daiktus .To ne
galėjo suprasti To negalėjo 
sau dovanoti.

— Atrodo, atostogos man 
daugiau veikia negu kitus, — 
pasakė ji garsiai nusijuokda
ma, tarsi iš tiesų jai taip jau 
linksma būtų.

Tik šis juokas jai pačiai bu
vo truputį keistas. Kitiems gal 
ir visai natūraliai skambėjo, 
kas žino? 

dideliais lašais krisdamos ant 
rūbų. Mergaitė prašė, kad jai 
duotų vieną ašarėlę ir paliktų 
dobilus, kurie aplink staliuką 
auksu žydėjo.

Marija atsakė:
— Dobilai ir ašaros — tai 

ne stebuklas. Kai pradės žmo
nės melstis, padarysiu didesnį 
stebuklą — visas pasaulis tvis- 
kės ir mirgės. Visiem, kurie ti
ki, kai sakysi mano žodžius, pa
prašyk sukalbėti po vieną po
teriuką. Netikintiem netark nė 
žodžio.

— Ar dar pasirodysi? — 
klausė mergaitė.

— čia ne. Apsireikšiu Egip
te su dviem angelais. Neverk, 
eik linksminkis su jaunimu,

LAISVĖS AKADEMIJA

“Veikiančios Jungtinių Valsty-

— Gal galiu jums kuo dau
giau pasitarnauti, ne vien tik 
rinkdamas daiktus? — jis pa
klausė — Jeigu leisite, mielai 
palaikyčiau draugystę. Atrodo, 
jums reikia pagalbos, — nuo
širdžiai nusijuokė, bet tas juo
kas jai nepatiko. Paėmusi aki
nius, tik trumpai pasakė:

— Ačių, bet tik ne šiandien. 
Mano šiandieniniuose planuo
se nėra kito žmogaus. O keis
ti planus aš nesu pratusi- Ačiū 
už gerą širdį. Kaip matote, lai
mingai pasiekiau Bermudą. Ne- 
pasimečiau. Manau, ir toliau 
mokėsiu savo reikalus tvarkyti, 
— ir skubiais žingsniais, nu
bėgo.

Jai staiga pasidarė pikta. Ak, 
žinoma, jis gražus vyras ir, tur 
būt, pratęs, kad tik pasimojus, 
kiekviena mergaitė bėgtų pas
kui. Jai visai nesvarbu. Kas 
jis? Lėktuvo kapitonas? Baisus 
čia daiktas! Tegul jis būna ir 
kažin kas! Tegul nemano, kad 
ji negali viena niekur nueiti!

Beeidama į savo Imtą, nus
prendė, kad tuoj pat ims ką 
nors daryti. Nesvarbu, kad pa
vargus po kelionės. Nesvarbu, 
kad viena. Šią savaitę ji gali 
vaizduoti ką tik nori. Tam tau
pė pinigus. Atsižadėjo naujo 
palto praėjusią žiemą. Dabar 
turi progos pagyventi. Nors ir 
viena.

(bus daugiau) 

Ramutei pranešus, ji išbėgo iš 
pirkios, bet šviesa jau buvo 
dingusi, šviesą matė jos tėvas 
ir daugiau žmonių.

SKIEMONIŲ SIMBOLIKA
Marija pirmą kartą pasirodė 

Skiemonių bažnyčios altoriaus 
vaizde, o antrą kartą — didžio
jo altoriaus statula. Skiemonių 
Švenč. Marijos medinė bažny
čia statyta 1550 m. Nauja me
dinė pastatydinta 1884. Seniau 
ji priklausė Videniškio vienuo
liam — atgailos kanauninkam. 
Rusai 1832 metais juos išvarė, 
bažnyčią įsakė paversti filija, 
priskirta Aluntai. Aluntos baž
nyčia yra šv. Jokūbo, ir to 
apaštalo atlaidai Skiemonių apy 
linkėję yra pagrindiniai. Mote
rys matė nepaprastą šviesą šv. 
Jokūbo dieną, o Ramutė prieš 
šv. Jokūbą turėjusi mirti.

Šiame atpasakojime išleisti 
vietovardžiai ir žmonių • pavar
dės, suminėtose mus pasieku
siose žiniose. Visa tai duoda ne
paprastiem įvykiam autentišku
mą.

* LIUDIJIMAS TIESOS"
Komunistinė “Tiesa”, lei

džiama Vilniuje, nebegalėjo už
tylėti, kas atsitiko Skiemonių 
apylinkėje. “Tiesa” grubiai at
pasakojo tą patį, tiktai iškrei
pė kai kurias aplinkybes, saky
sime, kad Marija pasirodysian
ti Egipte po dviejų metų. Mae- 
vytės pasakojime jokių laiko 
terminų nėra. “Tiesa” paliudi
jo faktą, kad žmonės rinkosi, 

bių užsienių reikalų treniravi
mo, kvietimo ir tyrimo viešo
sios programos yra pavojingai 
žemiau lygio; kurį kraštas turė
tų turėti; reiktų jį atnaujinti 
sukuriant ‘Tautinę užsienių rei
kalų akademiją’, nepriklauso
mą nuo jokio departamento, 
paralelę daugeliu atžvilgiu Or- 
lando planui.

Prezidentas rekomendaciją 
priėmė ir pažadėjo duoti jai ei
gą, kai tik bus galima Klausi
mas paruošti perduotas valsty
bės departamentui.
DEPARTAMENT0 IDĖJA:

Departamento paruoštas ir 
Kongresui persiųstas planas tu
rėjo pakeisti Orlando paną. 
Departamento planas vadinasi 
“Užsienių reikalų akademija” 
(Academy of Foreign Affairs). 
Jame Orlando plano nebeli
ko. Departamento plane siūlo
ma treniruoti vyriausybės pa
reigūnus senos diplomatinės 
technikos dalykuose. Kai ku
rie kritikai tikino, kad depar
tamento pasiūlytas projektas 
reiškia opoziciją Laisvės Aka
demijai ir tesiekia šaltąjį karą 
numarinti, o ne jį laimėti.

Tačiau Kongrese ne visi da
vėsi departamento kalbėtojo 
įtikinami. Aštuoni respubliko
nai ir penki demokratai vėl pa
teikė rezoliuciją už Laisvės A- 
kademiją (Resp.: Mundt. So. 
Dėkota, Fong, Hawaii. Goldwa- 
ter, Ariz., Hickenloper ir Mil- 
ler, Iowa. Keating, N.Y., Ca- 
se, N.J., Scott, Penn., demo
kratai: Dodd. Conn., Lausche, 
Ohio, Proxmire, Wisc-. Smat- 
hers, Fla., Douglas, III.).

Skirtumą tarp dvejopų pla
nų aštrino šen. Dodd žodžiais: 
Kongresui tenka pasirinkti ar 
įstakymą už naują instituciją, 
kuri iš tikręję būtų nauję de
mokratinių metodų kovoje su 
komunizmu ir už laisvę pionie
rius, ar nusileisti į propagan
dinį centrą, kuris siektų dau
giau užsieninės paramos ir 
konvencionalinių metodu •..

Tokioje padėtyje yra klausi
mas, ir belieka sekti, ką Kon
gresas pasirinks.



200 mėty nuo kun. A. Strazdelio gimimo

Nors kūną, kaip mes, nešioja, 
Dėl to kasdien mus pešioja.. 
Jau prikalta daugel plieno, 
Ateis tokia dėl jų diena!... Populiarioje dainoje apie 

Strazdelį, jis vaizduoja pats 
save, kaip jis visur lakioja ir 
visus savo dainele linksmina. 

O lakioti Strazdelis mėgo.

Jis dvarui skyrė tokius pos
mus:

Jie nemyli lietuvninkų, 
Prastų žmonių, darbininkų, 
Chamais anuos jie vadina

Ne tokiais jų tėvai buvo, 
Katrie dabar jau pražuvo. 
Jie Lietuvos kraštą, kalbą 

mylėjo,
Su žmonėm draugystę turėjo.

Visi žinome giesmę “Pulkim 
ant kelių”, kurią lietuviai nuo 
seno gieda prieš mišias, šios 
giesmės autorius yra kun. An
tanas Strazdelis. Birželio 12 su
ėjo 200 metų nuo jo gimimo, 

šis liaudies poetas gimė 
1763, dar senosios nepriklauso
mos Lietuvos laikais, Jūžintų 
valsčiuje, Aukštaičiuose. Pats 
būdamas baudžiauninkų sūnus, 
labai sunkiomis sąlygomis iš
ėjo mokslus ir, tapęs kunigu, 
vėl grįžo į lietuvišką kaimą. 
Jis visą savo veiklą ir kūrybą 
skyrė paprastam žmogui, bau
džiauninkui lietuviui, norėda
mas jį sustiprinti varge ir pa
guosti, kad tie sunkūs laikai 
praeis. Pats savo gyvenimo 
būdu sutapęs su kaimiečiais, 
kartu norėjo juos ir pralinks- 

„ minti, savo dainomis ir išdai
gomis praskaidrinti niūrias die
nas.

Sunkios to meto sąlygos bu
vo baudžiauninkams, kai ponai 
turėjo visas teises. Retam iš 
žemojo luomo pasisekė pa
siekti mokslo, kuris buvo ba
jorų privilegija. Gi bajorai jau 
buvo nutolę nuo lietuviško ka
mieno, graibstėsi lenkų kalbos.

Nerūpėjo jiem nei lietuviš
kas raštas, nei lietuviška kul
tūra. lietuvių kalba buvo lai
koma tamsia liaudies kalba, ku
rios neverta nė prisiminti.

Strazdelis gi ėmė ir pragydo 
lietuviškai, pragydo taip, kad 
jo giesmę suprastų ne dvaras, 
bet paprasti baudžiauninkai 
Pirmiausia jis dainavo apie 
žmonių vargus, jų darbus- Ne
sibijojo paliesti ir aštrių temų. kun. Antanas strazdelis

“TVIRTOVE” NE MANO
Po straipsnių apie Mindaugo 

pilaitę, Darbininke (gegužės 9) 
pasirodė muzikas J. Žilevi
čius palietęs ir 45 (46) psalmės 
“tvirtovę”. Prof. Žilevičius puo
la “tvirtovę” ir gina “prieglau
dą” žinomoje suplikacinėj gies
mėj — 45 pslame. Jis yra tei
sus, atkreipdamas skaitytojų 
dėmesį į žodžių pakaitą šioj 
giesmėj, pakaitas padarytas 
kun. K. Senkaus giesmyne ir 
naujai išleistuose giesmių teks
tuose, kurie buvo skirti ruoš
tam religiniam kongresui. Bet 
jis nėra teisus, teigdamas, jog 
kun. St Yla, taisęs giesmių 
tekstus kun. Senkaus giesmy
ne, tas įvedęs į minėtą psal
mą ir žodį “tvirtovę”.

Kun. Senkui prašant, teko 
talkinti jo dideliam darbe. Bet 
už visus šio giesmyno teksto 
pataisymus negaliu imtis atsa
komybės. Kai kurie mano tai
symai ar net originalios gies
mės dar buvo taisomi (už tuos 
pataisymus ne visada pasirašy
čiau). Gausus tuo reikalu susi
rašinėjimas, jeigu jis patektų 
į Muzikologijos Archyvą, paro
dytų prof. Žilevičiui, kaip rim
tai tavo dirbta, nors ir su J 
tam tikrais nesklandumais bei 
nepasisekimais. •

Minėtoji tradicinė giesmė — 
psalmas, kuris seniau prasidė
jo žodžiais “Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė”, iš tikro ta
vo naujai išverstas a.a. arkiv. 
J. Skvirecko dar mums esant 
Vokietijoje. Berods, jo sekre
torius tada pristatė šį naują 
vertimą su “tvirtove” mūsų 
spaudoje, siūlydamas nebevar
toti giedojime senojo teksto 
su “prieglauda”. Dėl to kilo 
reakcija, “žiburiuose” pasirodė 
bene pora išsamių straipsnių— 
vienas lituanisto pasauliečio, 
antras — kunigo- Šioms reakci
joms širdy pritariau, bet viešai 
nepasisakiau. Užtai ruošdamas

Dažnai jį iš vietos į kitą vietą 
kilnojo dvasinė vyriausybė. At- 

. sikėlęs gi į naują vietą, Straz
delis vaikščiojo per žmones, 
su šypsena dainuodamas savo 
dainas ir kitus mokydamas. 

. Taip jo dainos greitai paskli
do žmonėse ir pasidarė liau
dies dainomis.

Pasiguodęs, palinksminęs, 
jis pranešavo pavasarėlį. Mūsų 
lietuviškoje kūryboje tai pir
moji gaida apie mūsų tautinį at
gimimą. šalia pasaulietiškų dai
nų, parašė ir giesmių, kurių 
populiariausia — “Pulkim ant 
kelių.”

Su liaudim sutapęs nemėgo 
jis dvarininkų ir su jais elgėsi 
gana grubiai- Taip susidarė 
daugybė anekdotų iš jo gyve
nimo.

Mirė Kamajuose 1833 balan
džio 11. A. D.

Prezidentas Kennedy, skelb
damas “pažangos programą” 
lotynų Amerikai, aiškino, kad 
amerikiečiam per maža yra ži
noma tikroji padėtis lotynų A- 
merikoje; per maža dėmesio 
lig šiol į ją kreipta. Tą pat ga
lėtume pasakyti apie lietuvių 
padėtį lotynų Amerikoje ir 
apie ten veikiančius, Lietuvos 
reikalui atstovaujančius asme
nis, jų oficialinę padėtį ir fak
tinę veiklą. O žinoti verta, 
kad būtų planingai panaudotos 
dar išlikusios jėgos.

Jei apie oficialinę Lietuvai 
atstovaujančių asmenų padėtį 
galima spręsti iš užsienių rei
kalų ministerijos diplomatų są
rašo, tai aiškiausia ir tvirčiau
sia lotyny Amerikoje Lietuvos 
atstovaujamu asmeny padėtis 
yra Urugvajuje. Ir po ministe- 
rio K. Graužmio mirties at
stovybė veikia su dviem pa
reigūnais, kurie yra diplomati
niame sąraše: Anatolijum Gri- 
šonu ir Kazimieru Čibiru. Pa- , 
starasis pažymėtas kaip “Agre- 
gado de Prensa” — spaudos

, nintelis tokis pareigūnas lietu-
maldyną, pasirinkau ne naują vių diplomatinėje tarnyboje, 
vertimą su “tvirtove”, o seną
jį su “prieglauda”. Kun. K 
Senkus paėmė mano taisytą 
giesmę iš maldyno “Sveika Ma
rija” ne vieną, bet minėtą 
psalmą pasirinko iš arkiv. J. 
Skvirecko naujo vertimo. Jei 
jis būtų klausęs talkininkų pa
tarimo, gal nebūtų to padaręs. 
Prof. J. Žilevičius yra tik nau
jas balsas būsimos giesmyno 
laidos autoriui, kad geriau bū
tų grįsti prie senojo 
šios giesmės teksto.

Nors mėgstu pilis 
ves, bet šį kartą — 
reiškiu — psalminė 
be reikalo prof. Žilevičiaus bu
vo man priskirta.

Kun. St. Yla

tradicinio

ir tvirto- 
viešai pa- 
“tvirtovė”

TRIJŲ ULTIMATUMŲ ŠVIESOJE
Minėdami 

dienas, kai 
čių lietuvių 
grūsta Sibiran, turime prieš 
akis ne vien bolševikiškąjį ne
žmoniškumą. Nedidelė lietuvių 
tauta buvo užpulta didžiojo jos 
kaimyno, ruso, kuris vieną 
kartą Lietuvos nepriklausomy
bę jau buvo užsmaugęs (1795), 
o 1940 birželio 15 savo
timą pakartojo antrąjį 
Skyrėsi tiktai priemonės 
bolševikai pasielgė daug 
riau negu caro žandarai, 
las liko tas pats: valdyti 
jos pamarį. Aiškinimai,

tragiškas birželio 
dešimtys tūkstan- 

tavo suimta ir iš-

kiek anksčiau Lietuvą puolė ki
ti du kaimynai —Lenkija ir 
Vokietija. Čia turime paprastą 
grobuonišką politiką — fizinę 
jėgą ir prievartą mažajam kai
mynui
Trys ultimatumai — 3 smūgiai

Birželio dienomis kaip tik

KAZIMIERAS ČIBIRAS

je pradėjo nuo 1942. Informa
cijos darbe pasirodė sėkmin
gas, nes jis nėra tik valstybi
nis tarnautojas, kuris savo pa
reigas supranta biurokratiškai; 
informacijai jis yra atsidėjęs 
visa širdim — iš pareigos, iš 
pamėgimo, iš ilgos praktikos 
dar Lietuvoje, paskiau Ameri
koje.

K. Čibiras įėjo į ispanišką 
spaudą kaip nuolatinis jos 
bendradarbės Veraz slapyvar
džiu ir joje paskelbė apie 300 
straipsnių Lietuvos ir komu-

kais daugiau dėmesio buvo 
skiriame kariniam ir prekybi
niam santykiam, tad daugiau 
buvo karo ir prekybos attache. 
Mažiau buvo dėmesio kreipia
ma į informaciją apie Lietu
vą, į kultūrinius ryšius, ir ne
gausūs to meto spaudos attache 
nepaliko savo buvimo pėdsa
kų — ar negalėjo ar nebuvo 
tam tikę. Informacijos spragą 
labiausiai pajutome, jau lais
vės netekę.

Kazimieras Čibiras spaudos 
attache pareigose formaliai yra 
nuo 1948 —taigi jau 15 metų. 
Faktiškai informacijos darbą 
prie atstovybės dar Argentino-

iš pamėgimo dirbąs laikrašti
ninkas, nesitenkino laikraščiu 
— rašė ir leido brošiūras, kny
gas. Labiausiai dėmesio verta 
jo plati per 400 pusi, knyga 
Lituania antre fuego eruzado 
1944, EI imperio dėl genocidio 
1954 ir kt.

Kazimieras Čibiras — vilnie
tis, žmogus 52 metų, pačiame 
pajėgume. Vienintelis tokio 
masto lotynų Amerikoje. Nors 
jo gyvenimo ir darbo sąlygos 
labai skurdžios, bet dėmesio 
atkreipimas į jo misiją aname 
krašte teduos jam bent morali
nę satisfakciją, kad visuomenė
je jis yra suprastas ir vertina
mas tas — vienintelis ir 
lūs spaudos attache.

veik-
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Lietuva grėsė Sovietų Rusijos 
saugumui, prasidėjus antram 
pasauliniam karui, arba kad 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vusi prislėgta “liaudis”, kurios 
bolševikai ėję vaduoti — tokie 
aiškinimai yra neverti žmo
gaus liežuvio, jei kas save dar 
laiko žmogumi. Jei Rusijai bū
tų grėsęs iš Lietuvos 
koks pavojus, šiandien Lietu
va vėl būtų laisva, nes karas 
pasibaigė jau beveik prieš 20 
metų.

Be to. ne viena Rusija to
kiais “saugumo” argumentais
rėmėsi: tuo pačiu pagrindu dr. p. mačiulis

žiau- 
Tiks- 
Balti- 

kad

verta prisiminti, ką yra rašęs 
dr. Petras Mačiulis savo apy
braižose Trys ultiatumai. Dar
bininko skaitytojai, tikiuosi, 
kai ką dar prisimena iŠ atkar
pos, kurioje dalimi buvo spaus
dinami Trijų ultimatumų api
būdinimai- Pilnai jie išleisti at
skira knyga su priedais — to
mis sutartimis, kurias Sovietų 
Rusija su Lietuva sudarė ir jas 
sulaužė.

Knygos autorius — ilgame
tis Lietuvos diplomatas nuo Ne
priklausomybės kovų pradžios 
iki bolševikinių sutemų, dabar 
gyveną Chicagoje. Tuos įvykius, 
kuriuos aprašo, pats stebėjo 
ir išgyveno, bet nesileido į 
smulkų pasakojimą pašalinių 
dalykų, susijusių su jo paties 
ar kitų išgyvenimais, nuotaiko
mis, jausmais. Atsiminimam tai 
yra būdinga ir trauklu. Auto
rius siekė ne smalsumą ten
kinti, bet trumpai, objektyviai 
ir dokumentuotai parodyti, 
kaip trys Lietuvos kaimynai 
ieškojo priekabių savo egoisti
niam siekimam. Užtat trys ul
timatumai yra-ne tik 3 smū
giai Lietuvai, bet ir trys gėdos 
žymės Lietuvos kaimynų kak
tose.

ATSIŲSTA
R. Spalis — ANGELAI IR 

NUODĖMĖS, novelės, išleido 
Nidos Knygų Klubas Londone, 
252 pis., kaina 1.50 dol.

THE BATTLE OF GRUN- 
WALD, an Historical Novel by 
Ivan K. Sokolnikov. Sutrumpin
tą vertimą lietuvių kalba buvo 
parūpinęs J. Sužiedėlis. Angliš
kai išvertė Julius Jonas Biels
kis, išleido Lietuvių Dienos Los 
Angeles, Calif. .Pradžioje įdėta 
spalvota J- Mateikos Žalgirio 
mūšio reprodukcija. 160 psl., 
gale pridėtas vardų paaiškini
mas, istorinės žinios. 3 dol.

Maria Salvaci — lietuvaičių 
Sibiro maldaknygės antroji lai
da italų kalba. Išvertė ir pa
aiškinimus parašė prel. Vin
cas Mincevičius, įžangą — k ar d.

Neužmirštinos pamokos
Savo knygoje autorius trum

pai parodo, kaip tie ultimatu
mai išaugo iš praeities: rusų, 
lenkų ir vokiečių santykių su 
lietuviais. Ultimatumai buvo 
tik aplinkybių Išnaudojimas. 
Pasitaikė gera proga — ir tvo
jo mažam kaimynui! Lenkai 
1938 kovo 17, vokiečiai 1939 
kovo 22 ir rusai 1940 birželio 
15.

Šiandien bolševikų pučiamas 
“broliškumas” yra daugiau ne
gu- fariziejizmas. Ir to nereikia 
užmiršti. Bolševizmas yra pra
einama XX amžiaus barbarybė, 
bet lieka pastovus slavų ir ger
manų veržimasis į siaurą Bal
tijos rėžį, gyvenamą lietuvių,

PAMINĖTI
Riktinė, nr. 13. leidžia Ni

dos Knygų Klubas Londone. 
Numeryje surinkti periodikos 
įdomesni straipsniai, 80 psl., 
kaina 50 et.

Filatelistu Draugijos, Lietu
vos, vienuoliktoji paroda, skir
ta Dariaus ir Girėno 30 metų 
sukakčiai paminėti. Leidinyje 
supažindinama su Dariaus ir 
Girėno skridimu ir jų pašto 

’ ženklais. Paroda buvo gegužės 
25-26 Jaunimo Centre Chicago- 
je. .

Kalifornijos lietuvių almana
chas- Sudėta Kalifornijoje gy
venančių lietuvių adresai ir te
lefonai, draugijų, organizacijų, latvių ir estų. Čia Jr visa tų 
klubų ir kitų sambūrių sąrašai mažų tautų tragedija.
bei kitos informacijos. Išleido Dr p Mačiulio Trys ultima- 
A. Skirtus, 136 psl. tomai padeda gerai suprasti,

Šv. Pranciškaus lietuvių pa- kokie pavojai Lietuvą tykojo
Confalonieri. Knyga iliustruo- rapija East Chicago, Ind., 54 į. tebetyko. Dabartinėje mūsų
ta maldaknygės originalo nuo- psl. Leidinėlis išleistas parapi- kovoje už laisvę tai būtina ži-

jos 50 metų sukakties proga, noti, kad neklystame, jog vi-
Cetholic Church and Catho- sos nelaimės praeis, dingus

lic Faith in Hungary by Istvan bolševizmui. Kiekvienas lietu-
Barankovics, 35 pis., kaina 50 vis turėtų Tris ultimatumus
centų.

HOUSE UPON THE SAND, 
a novel by Jurgis Gliaudą, iš 
lietuvių kalbos vertė Rapfael 
Sealey ir Milton Stark. Aplan
ką piešė Carol Doesher, 168 
psl., kaina 3.95 dol. Išleido 
Manyland Books, leidykla, ku
rią suorganizavo Stepas Zobars- 
kas. Leidyklos adresas: 85-37 
88 Str., Woodhaven 21, N.Y.

traukomis, lietuviškais kryžiais 
atspąusda giliaspaudoje. ši ant
roji laida atrodo kur kas gra
žiau, nei pirmoji.

Jaunystės Žiedai, Chicagos 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos metraštis 1962-63. Re
dagavo Šarūnas Valiukėnas, 
Kristina Grabauskaitė, Vytau
tas Nakas, Mirga Pakalniškytė, 
231 psl., kaina 2 dol. Metraš
tis gausiai iliustruotas.

VARPAS, neperiodinis leidi
nys, nr. 5. Išleido varpininkų 
filisterių draugija- Redaktorius 
dr. J. Pajaujis. Numeryje ra
šo: dr. J. Pajaujis — Globa
linės rungtynės su komunizmu, 
y. čižiūnas — Kultūriniai ry
žiai su pavergtąja tėvyne, J. 
Audėnas — Lietuvos partizanų 
kovos, P. Zunde — Maskvos 
pramonės politika pavergtoje 
Lietuvoje. J. Audėnas — Lie
tuvos žemės ūkis sovietų bau
džiavoje, H. Blazas — Tauti
nė valstybė ir ateitis, M. Mac
kevičius — Nacionalizmas ir 
tautų laisvė, dr. K. Karvelis — 
Pažangiosios socialinės politi
kos bruožai, J. Lanskoronskis 
— Europa prieš savo prob
lemas, H. Blazas — Petro Kli
mo odisėjos, R- Šilbajoris — 
Žvilgsnis į Antano Škėmos dra
maturgiją. A. Kučys — Mintys je. Jo išstatytas paveikslas, au- 
apie kultūros kongresus, J. toportretas, buvo vienintelis, 
Mikuckis — Eilėraščiai, T. Guo- kurį iš parodos paveikslų nu- 
pis — Premijuotoji tremties pirko Adelaidės meno galeriją, 
grožinė literatūra 1960-1961, A. 
Kč. — Didžiojo Varpininko at
siminimai: toliau recenzuoja
mos kelios knygos.

būtinai perskaityti.

Autoriui priklauso padėką už 
triūsą pasitarnauti Lietuvos rei
kalui.

(Dr. Petras Mačiulis, TRYS 
ULTIMATUMAI, išleido Darbi
ninkas 1962-Maironio metais, 
134 pusi., aplankas P. Jurkaus. 
Kaina 2 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje!. SS.

Dr. Adolfo Šapokos pomirti- Aidy žurnalas šiais metais 
nis veikalas, Vilniaus miesto is- skiria premiją už mokslo vei- 
torija, jau visai baigiamas' pa- kalus. Jury komisija sudaro: 
ruošti spausdinimui pranciško- dr. V. Gidžiūnas, 0.FM,, prof. 
nų spaustuvėje Brooklyne. A. Vasys, A. Benderius, V. Ci- 
Knyga bus atspausdinta šią va
sarą.

Leonardo Andriejaus eilė
raščių rinkinys ‘ ‘Naktigonė” 
jau pradėta rinkti pranciško
nų spaustuvėje. Knyga pasiro
dys rudeniop. Iliustravo dail. 
Telesforas Valius-

V. Kapočiūnas, jaunas daili
ninkas, dalyvavo Adelaidės me
no galerijos rinktinėje parodo-

žiūnas ir Pr. Naujokaitis.

Dail. Sofija Pacevičienė su 
dviem kūriniais dalyvavo šešto
joje Italijos religinio meno pa
rodoje, kuri buvo surengta Ro
moje. Angelicum kultūros 
centre. Parodoje buvo išstaty
ta 176 dailininkų 349 paveiks
lai ir 99 autorių 208 skulptū
ros.

Tomas Žiūraitis,

— Zina Piečaitienė, 
Montreal. Kanadoje, rūpinda
masi savo vaikų tinkamu auk
lėjimu, susipažinusi su Mont
eri vaikų auklėjimo princi
pais. įrengė savo name vaikų 
kambarį, kuriame dirbą su sa
vo ir savo draugių vaikais.

dalyvauja stambiame kolekty
viniame veikale “žmogus kaip 
asmenybė” (Der Mcnsch als 
Persoenlichkeit und Problcm). 
Veikalą leidžia vokiečių žino
ma Anton Pustet leidykla 
Miunchene. Pasirodys birželio 
gale- Bus kritiškai modemus, 
kainuos apie 12 dol. Tėv. dr. 
Tomas Žiūraitis parašė filosofi
nį straipsnį “Zur Problematik 
der Persoenlichkeit als kultur- 
intcgraler Wirklichkcit".

Kun. Vytautas Bagdanavi- 
žiu* Pedagoginio Instituto lek
torių tarybos išrinktas to Ins
tituto rektorium. Iki šiol Insti
tute jis dėstė tautybės filosofi- 

gyv. jos. tautybės sampratos ir tau
tinės individualybės kursą. 
Prieš jį rektoriumi buvo prof. 
Alb. Liaugminas. Akivaizdinio 
mokymo direktoriumi ir toliau Paryžiuje gegužės mėnc- 
lieka D. Velička, o neakivaiz- sį buvo surengta dail. Prano 
dinio mokymo direktorium iš- Gailiaus ir skulptoriaus Anta- 

rinktas L Serapinas. no Mončiaus kūrinių paroda.
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Rebuilt - Repaired and InstUled25

Guaranteed for 12 Months ar 12,000 Milės
FREE PICK UP and DELIVERYPa 25

10

2

JA 6-9026
5
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2

5
BRpadway 3-2224

3šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

10

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

JESAIČIŲ SEIMĄ

“AUDRONE’’

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodbaven 21, N. Y. Tel. Vlrginia 6-9519

VVATERBURV. CONN.
WWCO — banga 1240-1000 ki

422 Menahan Street, Ridgewood, Broolclyn, N. Y 
Tol HYacint 7A677

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

AMERIKIEČIAI UŽSIENYJE
Korneliįus Bučmys, O.FJA.

. Resealed - Parts and Labor (most cars) 1950

321 Robinwood Rd. 
pran. Edv. Melninkas

TAUTINIŲ ŠOKIŲ Šventėje bus išpildomas “šokėjų eisenos” maršas, ku
rį sukūrė prof. VI. Jakubėnas. Čia jį matome su žurnalistais. Iš k. į d.: 
J. Vaidelys, St. Daunys, prof. VI. Jakubėnas, Alg. Antanaitis ir J. Rač
kauskas. Nuo t r. J. Grabausko.

artistinė pajėga 
Eiji Okada, labai 
keleris metus už- 

Hiro-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠILUVOS IVČ. MAItUO PA- 

MINKLINEI KOPLYČIAI 
WASHINGT0N, D. C. aukojo: 1

Dr. Francu ir Aldona
Mažeikai, Chicago. IU. 

Mr. John Musnickte, 
Chicago Heights. IU. 

Mrs. Eva Dambrauskas 
Chicago Heights, IU. 

Mr. Mrs. Michaei Schultz
Wąukegan, Iii. 

Mtes Bernadette Schultz,
- Waukegan. I1L 

Kun. Jonas žvirblis,
Grand Rapids, Mich. 

Mrs. Margaret Shures, 
Springfield, IU. 

Jonas ir Nelle Stankus
Morgan, Pa.

Mr. V. Sukis
Charlestovn, Mass.

Mrs. Eufradna Gudaitis, 
Chicago, Iii.

Mikels šeima, 
Chicago, III. 

Kun. C.A. Patrick, 
Akron, Ohio 

Mrs. Viktoria Dovveiko
Chicago, III. 

Mrs. Anna Kazlauskas, 
Philadelphia. Pa. 

Zekų : eima savo tėvų atmin.
Bloomingdale. Ohio 

Kun. Kazimieras Ruibys, 
Ttekilwa, III.

Mr. Mrs. Juozapas Leksha 
Dolgeville, N.Y.

Mtes Agnės Paulauskaitė 
Dolgeville, N.Y.

Kazimieras ir Elena Šimkus 
Cicero, III.

Mr. Mrs. Frank Jankūnas 
Elisabeth, N.J. 

Mrs. Mary Gabšis, 
Elizabeth, N.J.

Walter ir Elena Lankelis 
Burlington. N.Y. 

Mrs. Antonia Encher (ir a.a. 
vyro atm > Chicago, III. 

Mr. Jonas Kinderis 
Chicago, III. 

Mr. Mrs. K. Zansytis 
Chicago, III.

Mrs. Marija Mockela, 
Chicago, III.

Kun. Juozapas Kilas, 
Wheaton, III.

Prel. Charles W. . Popeli, 
Grand Rapids, Mich.

Kun. Alfonsas Sušinskas 
Bradock. Pa.

Kun. Juozapas Grabys, 
Albany, N.Y.

Kun. Kazimieras Paulionis 
Brooklyn, N.Y.

Kun. Antanas S. Dranginis, 
Baltimore, Md.

Mr. Jonas Gruzinski 
Baltimore Md. 

Mrs. Elena Žydelis 
Baltimore, Md. 

Mrs. Ona Voltarienė
Baltimore, Md. 

N. N.
Baltimore Md.

Mrs. Felice Plusik;
Baltimore, Md. 

Kun. Vladas Budreckas 
Brooklyn, N.Y. 

Lietuvės Moterys, 
Miami, Fla. 

Kun. R. J. Bartlus. 
Chicago, III. 

Miss M. Jagiella, 
Chicago, IU. 

Kun. J. Greblunas. 
St. Albaiis, N.Y. 

Kun. F Ji. Dauss, 
Keithsburg, III. 

Kun. J. Bernatonis. 
Dorchester, Mass 

Kun. Jonas Patašius 
Great Pails, Montana 

N. N. 
Kun. Česlovas Auglys, 

Donnybrook. N.D. 
Mr. BJ». Walls, 

Detroit, Mich., 
Mr. Frank Pūkas, 

Philadelphia, Pa. 
Kun. WL. Wolkovich, 

Cambridge. Mass. 
Mrs. Ona Papievis. 

Chicago, IU., 
Mrs. Agota Mikulienas 

Chicago, III. 
Mrs. Mary Petkus. 

Chicago, III. 
Mrs. Veronika Gricius 

Chicago, IU. 
Mr. Mrs. M.T. Goberis 

Chicago. III.
šv. Kazimiero Draugija. 

Newton. Wtec.
Mrs. Emilija Lisauskas 

Chicago. III.
Mr. Joseph Kozakevich, 

Chicago. III.

Mr. Edvardas Lisauskas,
Chicago. ni-

Mrs. Domicėlė Pronskus, 
Waukegan, Iii.

Mrs. Ona Parkaitis.
Malverne, N.Y.

P. Vytautas Liesunaitte.
Chicago, ILL.

N. N.
Mr. Mrs. AK. Gaška, 

Chicago. H!.
Mrs. Ona Bulkaitienė

Philadelnhia, Pa.
Mtes Mary Stepans

Gary, Ind.
Marijona Beinorte (už šeimos

mirusius) Chicago, III
Mrs. Franees Laurinskas, 

Chicago, III.
Mrs. Elena Čepienė.

Chicago, Iii.
Mtes Ona Antikauskaitė,

Chicago, III.
Mr. Antikauskas,

Chicago, IU. vertingą daiktą
Mrs. Izabelė Bertašius

Philadelphia, Pa.
Giržaičių šeima,

Chicago. IU.
Kristaus Kančios Draugija

Chicago. IU.
šv. Petro ir Povilo parapija 

Rockford, IU.
Kun. J. Siupšinskas,

Albany, N.Y.
Mrs. S. Dvarvidienė.

Brooklyn, N.Y.
Mr. Mrs. M.E. Baukys, 

Detroit, Mich.
Mrs. Ągnes Leschinskas
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WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
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Kapitonui VACLAVUI ŽUKUI$

mirus, jo broliui inžinieriui VYTAUTUI ŽUKUI, jo šei-6-9783 Š515 ?
mai ir kitiems artimiesiems, giliausią užuojautą reiškia

PROF. VL JAKUBĖNAS komponuoja “šoKėjy eisenos” maržą, kuris bus 
pirmą kartą grojamas tautinių šokių šventėje, diriguojant J. Zdaniui.

Nuotr. X Grabausko

10

Malonūs V asarotojai
pranešame, kad

Baisogaliečių Klubo valdybos narei.

Garsiame Cape Cod — Osterville. Mas*., kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VILOJE

knygoje. Iš minėtos knygos 
imta tik kai kurie vardai ir 
grindinė idėja, filmavimu įve-

Šių dienų šaltajame kare be- 
sirungiant dėl Įtakos ir val
džios pietryčių Azijoje, tų įvy
kių pynę gilios melodramos for- dant daug laisvų pakeitimų, 
moję amerikiečių filmų gamin
tojas George Englundas ban
dė pavaizduoti jo paties sure
žisuotame filme “The Ūgly A- 
merican”. Filmui tekstas buvo 
paruoštas pasinaudojant Wil- 
liam J Ledererio ir Eugene 
Burlickio to pat vardo knyga, 
kuri 1958 buvo labiausiai per
kama.

Minėtoje knygoje autoriai 
kandžiai stengėsi pabrėžti liūd
noką JAV politikos aplinkybę, 
kad atsakingos ambasodorių 
vietos būdavo gana lengvapė
diškai pavedamos nepasiruošu
sioms ir netinkantiems asme
nims, juos toms pareigoms ski
riant tik dėl to, kad išlygintų 
kokias partines skolas ar atsi
dėkotų kokiam turtuoliui su 

■ aikštinga žmona už jo pagelbą 
rinkiminėje propagandoje 
pan. Nenuostabu, kad tokios galų, Deongas

pa- 
pa-

karštų diskusijų JAV Sė
li. C. Mac White gavo 

atstovauti JAV pas Sark- 
vyriausybę. Savo tinka-

Po 
nate. 
teisę 
hano
mumą šiom pareigoms jis ypač 
rėmė tuo faktu, kad tenykštis 
liaudies vadas Deongas buvo 
jo asmeninis draugas jau nuo 
senesnių laikų. Atvykus pasky
rimo vieton, aerodrome naują
jį ambasadorių sutinka prie
šiškai nusiteikusi minia. Tikrai 
įspūdingoje ir baugioje sceno
je iš įtūžusios minios pasikėsi
nimo ambasadorių vos išgelbs- 
ti laiku atvykusi kariuomenė. 
Susitikęs su Deongu, iš asme
niško pokalbio MacWhite susi
daro vaizdą, kad ir jo draugas 
jau visiškai 
Tai, be abejo, 
ambasadoriaus 

ir filmo Įvykiams

tautos 
nesu- 

tikroji

Kukrit 
knygų

stengiasi pravesti gerą vieške
lį per visą kraštą, bet vietiniai 
gyventojai, komunistų kursto
mi, čia Įžiūri amerikiečių ka
rinius tikslus. Stengdamasis iš
blaškyti visus Įtarimus, Mac 
White sumano nukreipti kelio 
statybą kita linkme, ir jo ati
darymo iškilmėms pakviečia 
pati karalių. Vis dėlto komu-

- nistu sukurstyti ir svetimais 
ginklais apginkluoti sukilėliai 
išardo visas iškilmes ir, nera
mumams besiplečiant, reikalau
ja naujos krašto valdžios.

Marlon Brandas (Brando) 
ambasadoriaus-mėgėjo rolėje 
pasirodo tikrai puikiai ir įtiki
nančiai- Po eilės arogantiškų 
ir išpūstu rolių (“The Wild 
One”, “Mutiny on the Boun- 
ty”). šiame filme Brandas pa
rodė savo artistini subrendimą 
ir pajėgumą.

Kita žymi 
yra japonas 
puikiai prieš
sirekomendavęs filme 
shima, Mon Amour”. Jis la
bai gabiai pavaizduoja sukilė
lių vado Deongo asmenybę. 
Idealistas, bet kartu ir suklai
dintas liaudies vadas, asmeni
ne pažintį aukoja savo 
gerovei, nors pilnai ir 
prasdamas, kur glūdi 
gerovė.

Įdomi aplinkybė, kad 
Pramoj. iš profesijos
leidėjas, pakviestas techniniu 
patarėju, vėliau labai sėkmin
gai suvaidino vietinio ministe- 
rio pirmininko rolę. Pirmą kar
tą ekrane pasirodo ir Sandra 
Church ambasadoriaus žmonos 
nedidelėje rolėje.

Ryški filmo spalvota foto
grafija, atlikta Azijos pietryčių 
Thailando vietovėje. Įvykių ei
ga perpinta realiomis sukilimo 
demonstracijų scenomis. Kiek 
ironiška pati filmo pabaiga: 
ambasadoriui išdėstant padėtį 
televizijoje, vienas pilietis vi
dury jo kalbos užsuka savo 
aparatą. Tai lyg simboliškai 
ir ryškiai parodo amerikie
čių eilinio piliečio visiška abe
jingumą krašto bendram gy
venimui ir poetikai.

Filmas tinkamas visiems šei
mos nariams, išskiriant nebent 

pakenkusių viso krašto bend- krašte pakelti ūkinę gerovę pačius mažuosius 
raf politikai.

sukomunistėjęs. 
buvo klaidinga 
nuomonė, nes 
artėjant prie 
savo tragiška 

rūšies ambasadoriai, atstovaų-mirtimi įrodo priešingai. Puo- 
ją JAV ir jų prezidentui, pri- lama ir paties ambasadoriaus 
darė nemaža politinių klaidų, misija. Amerikiečiai, norėdami

Nors nei knyga nei filmas 
nenataikauja JAV užsienio tar
nybai. filme tas amerikiečio ti
pas ne tiek “biaurus”. kaip

DETROIT. MICH. 
WJ> B. 1400 Hnoa 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27. Mich.

Vedėjas

RADIJO PROGRAMOS

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p

AM bangomis "190 kilociklų
FM bang. 105.7 megacikių 

iš
WKOX. Frarningham. Mass.
Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

BOSTON. MASS. 
Vedėjas 

JONAS J. ROMANAS. Sr. 
WHIL - 1430 kil. Medford. Mass. 

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Vedėjas

HARTFORD. CONN. 
WPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. D r a q ii na vi č i us
273 Vieton* Rd.. Hartford 14. Conn

Tel.: C*-» 9-4’0?
Sekmadienį — 11-12 /ai. diena

PHILADELPHIA. PA. 
WTPL. Pf>0 b”iga 

Vedėjas Adolfas Gaigalu 
335 Titan St.. Philadelnhia *7. Pa 

' H0ward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p

tekmad — nuo <2:30 iki 2 vai. p.p

CHICAGO. ILL. 
S o p h i e Birens 

šeimos rad»»o pronr.imes 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A M 1*90 klloc.: F M. 102.7 meoae. 
kasdien 10-11 vai. r.: šėlt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak.

McKEESPORT. PA. 
WEDO. 810 banga

Vad. kun. Alf. Su* i n « k a s 
706 Talbot Avė.. Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.o.

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį 
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto.

Avenue, Asbury Parlc, N. J. • Tel. PR

OSTERVILLE MANOR, Ine.
Wcst Bay Ro-'^ O-A«>-v’'lr» Cod, 

Telef.: GArden 8-6991 

atidaroma birželio 24 d.
Savininkas J. Kapočius: 25 Barrington Rd.. Dorchester 24. Mass. 

Telef.: AN 8-7730
Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą pas mus atostogavo, tas lieka 
nuolatiniu Manor vasarotoju.
Maloniai prašom? kambariu užsakymus siųsti kaip galima rnltsčiau. 
kad galėtume patenkinti visų pageidavimus. Laukiame Jūsų užsa
kymų ir esame pasiruošę Jus maloniai priimti. —

So. Boston, Mass. 
Kun. Mykolas Vembrė, 

Brockton, Mass.
Mrs. Kazimiera Kacborska 

Brockton, Mass.
Shenandoah apylinkės

Sodalietės
Mr. J. Bertulis

Chicago, III.
Mr. S. Markaitis,

Chicago, IU.
Miss Ann M. Styler

Chicago, III.
Kun. Antanas Kardas, 

Grand Rapids, Mich.
H. ir P. Bender

Worcester, Mass.
Miss Rose, G. Doble

Chicago, III.
Lietuvaičių Seselių Vaikų Dž.

Toronto, Ont. 
Mrs. Gelbogis.

Indiana Harbor. Ind.
Miss Dorothy Bernotas 

Chicago, III.
Mr. L.V. Bernotas, 

Chicago, IU.
Mrs. Jeve Jankauskienė

Milton, Mass. 
Mr. Frank Sutkus, 

Chicago, III.
Mrs. Ona Janavickienė

Worcester, Mass
Mrs. Elzbieta Chapaitis 

Chicago, III.
Mr. Mrs. J J. Vodicka

Chicago, III. 
Mr. B. šaulys, 

Chicago, IU.
P. Juozapas P. Arvydas, 

Elgin, Iii.
Mr. Mrs. J. Simanavičius

10 Chicaeo, IU. 25
Mrs. Elzbieta Yankevičienė.

15 Morgan, Pa. 25
šv. Antano parapijos

5 Alt. Dr.-ia, Brideeville,
Mr. Mrs. C. Stankevičius

Cuddy, Pa. 
Mrs. George WiUiams, 

BridgeviUe, Pa.
Chaussard šeima.

McDonald, Pa.
Mrs. Marija Pavilionis, 

Morgan. Pa.
Mr. L. Volosky, 

Morgan, Pa.
Mr. Mrs. M. Zatowski

BridgeviUe, Pa. 
Mr. Mrs. J. Deak, 

BridgeviUe. Pa. 
Mrs. Mary Matulis 

Worcester, Mass.
Miss Helen Zimont, 

Worchester, Mass.
Mr. J.D. Misevlch,

Cleveland Heights, Ohio 
Mr. Mrs. J. Celte, 

Elizabeth, NJ.
N. N.
Mr. Mrs. A. WasUewski

Elisabeth, N.J.
Mr. A. Fidlerte

Elisabeth, NJ. 
Mr. Vincent Bubnte 

Elisabeth, N.Y.
Mrs. A. Mackelte ir sūnus 

Elisabeth, NJ.
(nukelta į 7 psl.)

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

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

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

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS. VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografija? Jum? 
Bėromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

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

S^Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED
Parts and Labor

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from 9950
Parts and Labor

-------- Rebuilt Units Installed --------
107-56 New York Blvd., Jamaica, N. Y

A+A
ELENAI ZDANAVIČIŪTEI - PADVARIEHENEI,

tragiškai mirus, vyrą Vincą, dukterį Reginą, sūnų Algį, 
seserį Emilę Susmarienę, pusbrolį kun. Br. Zdanavičių, 
žentą G. Ridiką ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

BAISOGALIEČIŲ KLUBAS

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

Ištaiginga vila. erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Goifstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. 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 - Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Maso.
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PIENO fabrikai lankoje. Nuotr. V. Mažam.

1

5

Phlladeiphla, Pa. 
Mr. Mrs. P J. Ivaška

KAY-LAURE
For 4 Itantty Cereor

LIGUOR STORE
Winea - Uųuon ty Ute bottle or

AŠ TURIU CUKRAUS FABRIKU
Įspėjimas tiems, kurie serga cukraus liga

Aš ne medikas — Įspėju, bet 
jau 8-9 metai turiu nuosavą, ir 
tai nemenką, “cukraus fabri
ką”. Taigi jau turiu šiokį toki 
patyrimą. Nebūdamas pavydus, 
savo patyrimus visiems pasisa
kau.

Pagydyti tą ligą, bent šian
dien, negalima, bet ir nusimin
ti nėra ko — ji pasiduoda kon
troliuojama. Net ir apdraudos 
kompanijos, pagal tyrimo duo
menis, didesnę daugumą ser
gančių apdraudžia. Nepriima 
tų, kuriais pasitikėti negali- 
— jie patys nepadeda savo gy
dytojui. Kiekvienoje ligoje 
svarbu, kad pacientas pats ko
operuotų — padėtų savo gydy
tojui, o cukraus ligoje tokia pa
galba būtina.

Mano patarimas: nevaikš
čiok nuo vieno iki kito gydy
tojo ir neieškok stebukladario. 
Pasirink vieną, ir vykdyk gydy-

Kalbėjau apie valgius ir gėri- i 
mus, kurie pirmon eilėn duoda 
cukrų, bet yra kita rūšis mais
to, kuris nors ir be cukraus, 
bet patekus į organizmą, gami
na cukrų — tai visi miltiniai 
ir, ypač krakmoliniai: bulvės 
(taigi ir blynai, žydiškas kuge
lis), gal ne dažnai galima su
valgyti keptą bulvę. Prie už
draustų valgių tenka priskirti 
ir italų virtuvę: pizza, makaro- 
ni, spagetti, ravioli, su visais 
aštriais jų padažais.

Na, tiek suminėjai, ko nega
lima valgyti ir gerti, kad ten
ka tik atsigulti ir mirti, ir tai 
ne nuo ligos, o iš bado, pasaky
si. Per mažai suminėjau, bet 
nėra taip baisu, kaip iš pradžių 
galima manyti.

Bet atsikvėpimui padarysiu 
pertrauką ir papasakosiu, kaip 
aš sužinojau, jog sergu.

Dirbau visuomet daug, su- 
tojo nurodymus, bei padėk jam prantama pavargdavau, bet iš
taigi ir sau, stebėdamas, kas gersį alaus, užkąsi šį tą ir vėl 

gali dirbti. Staiga mano kasdie
niniai įprasti papročiai pradėjo 
keistis. Troškulys įsigalėjo, ir 
jo nė alumi neužgesinsi. Juo 
daugiau geri, juo daugiau nori. 
Į stipresnį alkoholį ir anksčiau 
netraukė, bet alų mėgdavau. 
Vandeniu tik prausiausi. Kam 
jį gersi jei yra alus. Staigi ir 
vanduo pasidarė reikalingas— 
geriu ir geriu. Grįžti iš darbo 
namo, laukdamas pietų, prisė
si, jau vos neužmiegi. Energi
jos nustojau, kūnas pradėjo nie
žėti- Svoris pradėjo kristi. Iš
mintingi bičiuliai sako: suplonė- 
jai — gerai, sveika.

Sveika tai sveika, mąpau, bet 
geriau pasitarsiu su savo gy
dytoju — man ta sveikata į- 

čiai — kitokių nereikalingų ir tartina —- 30 svarų nustojau, 
kenksmingų priemaišų-

ir kaip atsiliepia tavo ligai.

Nėra vienodo visiem gydy
tojo, nes nevienodas visų su
sirgimo laipsnis. Vieniem gal 
užtenka tik dietos, kitiem prie
dui tablečių arba ir insulino. 
Bet dieta privaloma visiem: ją 
tenka priimti ir griežtai jos lai
kytis. Pirmiausia užmiršk vi
sam amžiui viską, kas turi cuk
raus — ne tik cukrų, bet ir sal
dainius. pyragaičius, marmela
dą, uogienes, coca eolą ir visų 
rūšių sodes užmiršk visų rūšių 
likerius, alų ir vynus. Lygiai 
vynuoges ir radžinkas. Nepati
kėk komercine reklama: ledų 
diabetikais. Gal jie užsaldyti cu
kraus pakaitalu, bet ir tokie 
“ledai” turi grietinėlę, pyragai-

Worcester, Mass.

H. W. MALĖ

Bičiulis daktaras išklausė ati-

$1.50

Detroite vok. Monetai (5 
daL) 
LG 9004 $1.95 

duodamos

metų, vadovaujama įžymių gy
dytojų. Leidžia savo žurnalą:

Clark, NJ.

ALUS! ALUS! — Visokios rūšies,

P. JA9IUKONI9

H. W. MALĖ

Fabrikantas

Tale Univerrtty 
New Haven, Connecticut

PLANT MAINTENANCE 
Large metai indostrles manufacturer 
seeks Man experienced in electrical 
- mechantcal phimbing - u-eMing * 
tenorai maintenance work. — Good 
pay. excellent fringe beneflta. Ap-

PLANT MAINTENANCE 
Large metai Industries manufacturer 
seeks Man experieneed in electrical 
- mechanical plirmbing - wekttng A 
general maintenance work. — Good 
pay, eoccellent fringe benefits. Ap- 
ply in persen — Henning Bros A 
Smith Ine.. 91 Scott Ave^ Brooklyn

KOPLYČIAI

fetkeits ii 6 jmU

Mr. Joomu wtaas

Mrs. Anna Sturgis 
Woreester, Mass. 4

Mrs. Stella Kūlimas ir jos 
mirusieji, Wor«ster, Mass 5

Kun. Stasys Raila, 
Brooklyn. N.Y. 50

džiai, pasvėrė ir sako: ateik 
anksti rytą ir tai nieko neval
gęs; pusryčius su manim pa
valgysi. Taip ir padariau. Pa
ėmė kraują, net į dvi ampules, 
sako, vieną cholesteroliui kitą 
cukrui pasiųsiu ištirti.

— Kad kažin kokia cholera 
su manim darosi, tai nereikia ir 
tirti — aš ir pats žinau, bet 
kad cukrus?

Įėjusi gydytojo asistentė tyrė 
šlapumą ir pasakė jam: keturi 
plius.

Plius, tai plius, sakau; nuo 
pliusų galvą neskauda.. Bet 
gydytojas susirūpino, pra
deda mane raminti.

— Nors tikrai pasakysiu, 
gavęs raportą iš laboratorijos, 
tačiau tavo atpasakoti reiški
niai; smarkus svorio kritimas 
ir šlapume virš keturių procen
tų cukraus vakar ir šiandien 
aiškiai sako, kad turi diabetes 
mellitus.

Woreester, Mass.
Mr. Jonas Matonis, 

Worcester. Mass.
Mr. Antanas Paukštis, 

Chicago, UI.
Mary Adomaitis,

Chicago, UI.
Mrs. Marcelė Knataitienė, 

Chicago, UI.
Vincas Ausiukaitis (miręs) 

Chicago, III.
Mrs. Malvina Ausiukaitis 

Chicago, UI.
Mrs. Petrė Vedeisienė, 

Chicago HL
Mrs. Aldona Laurinaitis 

Chicago, UI.
NN. Cleveland, Ohio
Mrs. F. Skuzinskas ir šeima 

Cleveland, Ohio
Mr. Gerardas Juskėnas, 

Cleveland, Ojio
Mr. Mrs. LA. Misius 

Cleveland, Ohio
Mr. Mrs. G J., Valentinas 

Chicago, HL
Mr. Harry Golden ir John 

Bolton, Pittsburgh, Pa.
Kun. P. Alisauskas, 

Wanamie, Pa.
Kun. S. Barčaitis,

Deming, NJL
Mr. Stasys Dargis

Toronto, Ont.
Mr. Tomas Lapinskas 

Duryea. Pa.
Kun. Dr. J. Vėlutis 

Chicagg-, Dl.
Dr. ZJd. Sabataitis, 

Cleveland, Ohio
Mrs. Anele Dęckaitis 

Cleveland, Ohio
Mr. Mrs. P. Kvtetkus 

Kenosha, Wisc.
Mr. Juozas Vaičeliūnas 

Sudbury, Ont.
Capt. Kasimienm. J. Globis,

Laboratorijos raportas buvo: ' UBAF. Fairfield Cahf. 
355. Normaliai turėtų būti ma- " 
žiausia 80 ir daugiausia 120.

Pirmiausia pradėjome nuo 
dietos, kurios pagal daktaro nu
rodymą tenka griežtai laikytis. 
Vėliau teko vėl duoti kraują 
tirti, ar organizmas pats dar 
kiek gamina insuliną ar jau vi
sai ne.

Mr. William S. Warnagiris 
Wayoming, Pa.

Cleveland, Ohio

Dietos būdu po mėnesio cuk
rus buvo numuštas iki 278 vė
liau 228. Šlapumo analizė ne
komplikuota, daktaras parodys 
kaip pačiam daryti. Tai svar
bu. Man vien dieta nepadėjo^ 
Teko imtis pačiam insuliną. 
Rūšį ir kiek, pasako daktaras. 
Po pusantrų metų gydytojas 
leido išbandyti tabletes, kurių 
tyčia ieduodū vardų, jų yra ke
letas rūšių — vienos jau dau
giau. išbandytos, kitos mažiau. 
Tad ir čia, kiek ir kokių klausk 
savo daktarą, ir ne tik klausk, 
bet ir griežtai jo nurodymų lai-

moku (tik ne-iš draugų), o iš 
savo daktaro ir praktikos. Yra 
ir visa eilė brošiūrų parašytų 
visiem prieinama kalba. Yra 
“American Diabetes Assoda- 
tion” (1 Ę. 4S St, N.Y. 17, 
N.Y.) su skyriais visuose vals-

DR. V. MINNITI
SO 8-3600

Homehnd Travel Agency
413 - 5th Avė. (7th-8th Sts.)

Brooklyn, N. Y.

Lėktuvų h- laivų bilietai į visas šalis 
Išsimokėjimo planas 

Italijos legalūs dokumnetai 
I&ieėkome palikimus.

PAINTING & DECORATING
New Hyde Park - Franklin Sq. Vic. 

Trim $85 up Ceihngs $7 up 
We ūse the best of paints 
Dutch Boy and Red Devil 

516 GE 7-5648

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
45 apsisukimų per minutę 

LITU-GARSO 
lietuviškų plokštelių leidykloje gali
ma gauti sekančių plokštelių:

1. žibuoklės - Mano Lėlė
LGL 6301 ------------------ ......

2. Kelk, mergele, pramigai -
Beauštant! aušrelė 
LG 6001 ------- .......................

X Anoj pusėj Nemune - Kas 
bernelio susvajota
LG 6002 _L._.__ ________

4. šokiams groja Romas Bu
trimas (4 daL) 
LG 6000 ---------------------------

5. Los Angeles vyrų oktetas
Daina (4 daL) 
LG 6003 ---------------------------

ti, bet jau sakiau — neduodu 
patarimų, o tik atkreipiu dė
mesį tiem, kurie gali manyti, 
kad jie turi savyje perdaug 
cukraus- Kas turi perteklių cuk
raus, turi tikrinti periodiškai 
akis ir saugoti kojas. Kraujo 
giminės to, kuris turi cukraus 
ligą (broliai, seserys, vaikai,) 
irgi turėtų patikrinti cukraus 
procentą.

JUOZO m IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAY’S UQU0R STORE

GaBma gauti įvairiausiom rūšies amerikiečių ir importuo*

Telefonas: Vkginia 3-3544

50

10

10

10

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 
RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

courae

service
Write for brochure

KAY-LAURE'
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville, NewYork 

Overbrook 1-5313

Joaepto Andrusia - TRAVEL. AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

— HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijoa

Kasdien nuo 9 iki 9 vai. ; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. a Tel. VI 7-4477

5

5

5
5

10

10

2

25

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

vestuvėms ir pokyliams tortai 
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

88-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

10

5

5

15

10

10

25

10

10

10

2

BU 7-9047

INSURANCE. REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

S & G MEAT MARKET

Frled CMcken - 9toeks - Seafood - 
Platters - Shrimp. Outgoing orders 
carefully prepared.- Open ’til Mld- 
nite FrL & Sat — 235 Jeraey SL, 
New Brighton, Si, GI 7-9781.

MOVING < EXPRESS
We buy everything — Used Furni
tūra bought and sold. Local moving, 
immediate removal, free estimates. 
Call NE 8-7081 — 135 5th Avenue, 
B’klyn. If no answer, call NI5-1638

PLATED BKONZK 8ILVER or 
GOLD. AH work done at reasonable

ritamas, žinoma gani mūsų firma 
RITE BEERDI9TR1BUTORS

. Having a Party? Or just Dining 
Out — ston in at

FRANTO RESTAURANT

BURGLAR - WARNING 
FIRE ALARMS 

for Home, Store A Cars $7.50 & up 
Completely installed 
Ali work guaranteed 

CRAFTSMAN TYPEWRITER CO. 
64 E. 34th Street, New York City 

OX 5-2382

HO WAH‘S
Cbinese-Ameriesn Reatanrant

Air Conditioned. Chinese A Ame
rican Food prepared to please a 
King. Take-out Orders carefully 
flHed — 8A 7-4128
95 Water St. Stapleton, S. L

25

10

RESTAURAHT

$1.50

$1.50

$1.95

REAL ESTATE
$1.95

ttma Paristo 5 room home. 2 bėdon*, 
attlc, garage, 40x100 plot. new baae-

and beactoea. Onty $17.500. o 
Hi 3-0811 or PO 7-0949

Queens VHlage New *High Ranche*’ 
9 rooms. IVi tettos. finistoed base- 
mentwlth M bath, dishwasher, buBt 
ta oven range, duetiess hood sepa- 
rate zoneiieattog, gtasa stafihg doors, 
patio, 40x100 lot, 1-car garage; con- 
vertlbie for motber / daughter. For 
taspeetton: 225U1 St, A 112tb Avė., 
TeL HO 4-4709.

Burinvtck rajone « SEIMŲ NAMAS 
Stucco, 4 kamb. virftuj ir 5 apačioj. 
ApiildynuM afyva. 3 garažai. Grei
tam pardavimui įkainuota $15.000. 
2 kambariai laisvi. DeKaib Avenue, 
tarp Central ir Wilson Avės. Cameo 
Realty Ca. 120 WUaon Avė., Brook
lyn, N. T. — WY 7-4395

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltul — F.TT>.
88.15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.

TeL Vintais 9-3112

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18, N. Y.

TeL VIrginia 6-1800

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
84-09 Jamaica Avė, Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi X MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
340 Grand Straet, BrooHyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato | namas HetuvHkus <kl*an<ttiue Ir sūrius 
------ We take all orders special price for Wcd<Hngs and Parties---------



darbininkas 1963 m., birUlio 25 d., Nr 46.

NAUJIENOS^!
Į berniukų stovyklą Kenne- 

bunkport, Me., pas tėvus pran
ciškonus, autobusas išvyksta 
birželio 28 d., 10 vai. ryto, nuo 
tėvų pranciškonų vienuolyno, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn 
N.Y. Visi berniukai norį vykti 
į stovyklą prašomi laiku atvyk
ti. Norintieji dar registruotis į 
stovyklą, prašome skambinti 
telefonu — Franciscan Monas- 
tery Kennebunkport, Me., 207 
WO 7-2011.

Darbininko piknikas šie
met įvyko birželio 23 lenkų tau
tiniame parke Jamaicoje. Pasi
taikė diena graži, tai žmonių 
prisirinko gana daug. Salėje 
vyko šokiai, kuriem grojo R. 
Butrimo orkestras, sodelyje 
prie stalų žmonės piknikavo. 
Veikė bazaras, spaudos kios
kas. Laimėjimam išleista įvai
rių daiktų. Jaunųjų talentų pro
grama buvo 4 v. popiet. Ją 
suorganizavo ir pravedė J. Ger- 
dvilienė-

Regina Saldaitienė, dantų 
gydytoja, turinti dantų gydyto
jos kabinetą 88-24 85th. St., 
Woodhaven 21. N.Y., nuo lie
pos 1 iki 15 išvyksta atostogų 
ir tuo laiku pacientų nepriimi- 
nės.

penktadienį, pirmininkaujant J 
pik. J. Šlepečiui, buvo sudary- | 
tas komitetas, kuria pirminiu- -į 
ku išrinktas kpt Vaclovas Alk- -I 
ninis. Kiti komiteto nariai, at\|| 
stovavę eilę organizacijų: A. 1 
Jurgėla, Klimavičius, Valakas, J 
K. Vasiliauskas, E. Kulber, A. ri 
Ošlapas, A. Kaunas, Aleks.7j 
Kundrotas, J. Zarauskas.

Lituanicos aikštėje prie Da- j 
riaus - Girėno paminklo Broo- 
klyne iškilmės bus liepos 14, .] 
sekmadienį 10 v. ryto. Išvaka
rėse, liepos 13 d., 5 vai. p.p. 
per WEVD radiją Stuko prog- | 
ramoje bus girdimas akt. K. J 
Vasiliausko paruoštas vaizdelis 
apie lakūnus.

Po apeigų prie paminklo da
lyviai, kurių tarpe laukiama 
daug jaunimo — ateitininkų, 
skautų, neolituanų — vyks į 
Apreiškimo parapijos baž
nyčią Į pamaldas už lakūnus. 
Tuoj po pamaldų tos pačios pa
rapijos salėje iškilmingas po
sėdis, į kurį kviečiama visi. 
Atskirai nieko nebus prašoma. 
Pagrindiniai šio minėjimo or
ganizatoriai — Amerikos Lie
tuvių Legiono Dariaus-Girėno 
postas Nr. 1., Lietuvos karių 
veteranų s-gos New Yorko sky
rius.

Lietuvos vyčių seimas bus 
Bostone rugpiūčio 14-18. Vy
čiai atsidėję ruošiasi. Kai ne
bus posėdžiaujama, bus kitos 
programos ir iškylos. Ta pro
ga bus jau atspausdinta vyčių 
istorija, kurią suredagavo Ig
nas Sakalas, spausdina Draugo 
spaustuvė. Seimo darbams pri
siminti yra leidžiama atskira 
knyga. Prekybininkai ir atskiri 
asmenys, kurie nori būti pami
nėti šioje knygoje, savo skel
bimus turi įteikti iki liepos 25- 
Seimo bankete dalyvaus kardi
nolas Richard J. Cushing, gu
bernatorius Peabody, senato
riai Kennedy ir Saltonstąll.

c. a. voket: 
Vokietaitis 

ADVOKATAS 
41 — 40 74th St 

Jackson Heights, N; T.

Tel. NEwton 9-6620

WILUAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

MAIRONIO lituanistinės mokyklos 1963 metų abiturientai: Jonas Surdukevičius, Albinas - Gaidys, Aida Pa
lytė, Algis Šimkonis, Paulius Bagdžiūnas. Nuotr. V. Maželio.

Maža parapija dideliam 
užsimojime

Kearny, NJ. šv. Marijos So
pulingosios lietuvių parapija 
nori pasiekti 10,000 dolerių lie- 
vių paminklinės koplyčios Wa- 
shingtone įruošimui. šios para
pijos jaunas administratorius 
kun Dominikas Pocius, remia
mas asistento kun. Raymon- 
do Thompsono, jau prisiuntė 
komitetui už gegužės mėnesį 
5,259 dol. ir už birželio mėn. 
2,110 dol. Pažadų yra virš 1400 
dol. Iki 10,000 trūksta nepil
nų 1300 dolerių. Ši parapija, 

Richardas Nov.k, 14 metų, ’įovaujama jauno kun. Domi- 
mko Pociaus,

N.Y., su 1 
keturiais kitais skautais apdo- 1 
vanotas skautų Eagle medaliu 
už pasižymėjimą. Jis lanko Švč. 
Jėzaus širdies aukštesniąją 
mokyklą ir yra geras mokinys. 
Aktyviai reiškiasi skautuose ir 
šv. Kazimiero bažnyčioje tar
nauja mišiom- Mėgsta elektro
niką ir augina tropikines žuve
les.

prieš keleris metus naują 
nyčia ir kleboniją. Jo glol 
gražiai veikia Lietuvos vy 
įvairios kitos bažnytinės ir 
tuviškos organizacijos. I 
Dominikas nėra Lietuvos 
tęs. bet tikisi ją atlankyti 
va.

Lietuvių krautuvei reikalin
gas patyręs mėsininkas (but- 
cher). Geros sąlygos su geru 
atlyginimu. Teirautis ST 2 
4329.

Ateitininkų Federacijos naujo jo vado pagerbimas Bostone
Birželio 16, sekmadienį, inž. 

A. Girniaus bute, Bostone, įvy
ko Bostono-Brocktono ateiti
ninkų iškilmingas susirinkimas 
naujajam ateitininkų vadui dr. 
J. Girniui pagerbti. Dalyvavo 
apie 60 sendraugių, studentų 
ir moksleivių. Buvo svečių ir iš 
Worcesterio.

Susirinkimą pradėjo teis. J. 
Vembrė, kviesdamas pagerbti 
sendraugių kuopos pirmininko 
dr. J. Leimono, mirusio gegu
žės 4, atminimą. Maldai už gar
bingąjį velionį vadovavo kun. 
M. Vembrė. Susirinkimui pir
mininkavo dr- J. Navickas, Bos
tono kolegijos filosofijos profe
sorius, sekretoriavo L. Baš
kauskaitė iš Brocktono.

Platų vaizdingą pranešimą 
apie ateitininkų konferenciją 
New Yorke padarė Ant. Mažiu
lis. Jį papildė I. Lendraitytė ir 
E. Sužiedėlis. Diskusijose daly
vavo D. Ivaškienė, A. Sužiedė- 
lienė, R. Liutkus ir k.

V. Kulbokas pasveikino nau
jąjį vadą ir tarė kiek ilgesnį 
žodį. Pirmiausia išreiškė didžią 
visų pagarba ir padėką buvu
siam at-kų vadui S. Sužiedėliui, 
su didžiu uolumu, meile ir tai
kingumu vadovavusiam ateiti
ninkam. Toliau pasirėmęs St- 
Šalkauskio žodžiais, kad ateiti
ninkai “stengiasi pajusti di
džiuosius momento reikalavi
mus ir jiems atsako pagal prin
cipus”, nurodė, kad dabar trem 
tyje atsidūrusios tautos dalies 
gyvybei išlaikyti reikalingi kū
rybos žygiai ir besąlyginė išti
kimybė Lietuvai. Iškėlė, kad 
toks atsakymas laiko šauksmui 
duotas dr. J. Girniaus veikalu 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
(1961), kur iškeliamos 4 lietu
vybės išlaikymo sąlygos: tauti
nis idealas, mūsų idealizmas, 
kovingumas ir susibūrimas į lie
tuvių bendruomėnę. Dr. J. Gir
nius tiek žodžiu, 
tiek gyvu savo ir

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOl ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tautinių šokių sambūris dar 
nėra surinkęs reikalingos su
mos kelionei Į Chicagą, Į tauti
nių šokių šventę. Birželio 30 
d. 2 v. popiet Romuvos parke 
Brocktone sambūris ruošia ge
gužinę. Broliai L. ir V. Tamo
šaičiai Įrengs trumpų bangų ra
dijo stoti, per kurią kiekvie
nas dalyvis galės pasikalbėti su 
Pietų ir Šiaurės Amerikos mies
tais, jeigu ten turi pažįstamų 
ir turi jų telefonus.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
F P N E R A L H O M F
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. B ALTON-B ALTRŪN AS
Licensed Manager 
& Notary Public

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

vyzdžiu tą besąlyginę ištikimy
bę mūsų tautai nenuilsdamas 
liudija. Toks yra vadas organi
zacijos, kuri ant dabarties kū
rybos ir pasiaukojimo stato 
Ateitį.

Dr. J. Girnius savo žodyje 
nurodė pasiimtų pareigų šiuo 
metu sunkumą, kuris gali būti 
įveiktas tik visų ateitininkų 
vieningu atsidėjimu siekti di
džiųjų idealų. Nustoję po ko
jomis Lietuvos žemės, mes ku
riame dvasinę Lietuvos erdvę. 
Negalima tenkintis tik tuo, 
kad dar kalbame lietuviškai ir 
jaučiamės lietuviais. Reikalin
gas didžios kūrybinės galios lie
tuvis. Nėra tragiška, kad dalis 
jaunimo nekalba lietuviškai, 
bet privalu, kad ateitininkų 
organizacija būtų vieta išmokti 
lietuviškai. Gyvenimas savais 
idealais, ateitininkų vieningu
mas ir pagarba bei mėilė ki
taip mąstančiam lietuviui, — 
štai kelias, kuriuo einame. Dr. 
J. Girniaus žodis buvo susirin
kimo sutiktas su dideliu entu
ziazmu.

Toliau svarstyti: Tautos ir 
Šiluvos fondai, stovyklos, salės 
ir kiti reikalai. Kalbėjo B. Pa
liulis, dr. P. Kaladė, V. Kulbo- 
kienė, A. Keturakis. J. Vembrė 
ir k.

St Leimonienė padėkojo vi
siems ateitininkams už mora
linę paramą ir pagalbą jos vy
ro laidotuvėse.

Šeimininkė V. Girnienė ir ki
tos sendraugės visus gražiai 
pavaišino.

Susirinkimas buvo labai ge
ros nuotaikos. Pageidauta, kad 
tokių bendrų visų ateitinin
kų susirinkimų būtų bent vie
nas per metus.

Nuoširdus ačiū uoliai sen
draugių valdybai — R. Ivaš
kai. Z. Kucinienei, V. Kulbo- 
kienei, R. Petronienei ir J. 
Vembrei, E. Sužiedėliui bei šei-

St, Brooklyn 7, N.Y-, telefo- mininkams, A. ir V. Gimiams. 
nas TA 7-9518 K.

Birželio įvykių minėjimą ren
gė Altas, Bendruomenė ir Bal- 
fas bendromis jėgomis. Į minė
jimą susirinko gražus lietuvių 
būrys. Minėjimą atidarė Alto 
pirmininkas V. Bajerčius. Skau
tai Įnešė vėliavas. Sugiedoti A- 
merikos ir Lietuvos himnai Kal
bą pasakė inž. Vytautas Izbic- 
kas, prisimindamas lietuvių 
tautos kančią. Ta proga su
rinktos aukos perduotos Baltui. 
Laisvės Varpo radijo valandėlė 
birželio įvykius paminėjo spe
cialiu Z. Gavelio paruoštu vaiz
deliu. Vaizdeliui buvo panaudo
ta Įvairių autorių poezija.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G RA B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Statlon) 

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Vlrgtnla 7-4499

tiek raštu, 
šeimos pa-

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

ANGELŲ KARALIENĖS bažnyčioje meldžiamasi ir remonte metu.

Parduodama krautuvė (Gro 
cery - Delicatessen) Woodhave 
ne, N.Y. Seno amžiaus savinin
kai. norėdami greičiau parduo 
ti krautuvę su 6 kambarių bu
tu, yra nustatę labai žemą 
kainą. Nuosavybė yra gražioje 
vietoj. Teirautis VI 9-3462.

e>.
$ PAREMKITE SPORTUOJANTI JAUNIMĄ!
i XIII-sios ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis investuoti savo pinigus

Išnuomojama gražus kam
barys prie parko ir arti Jamai
ca traukinio Richmond Hill kreipiasi į diplom. ekonomistą 
sekcijoj Hl 1-1780. Juozą Audėną, 109 Warwick

BANGA
CAPE COD’E. MASS. 

MARSH RD 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie AU-nto 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

liu — transportacija j ir iš pa- 
nlūdymio.

• Vaikų priežiūra tėvams išvykus.
• šalia “Bangos” randasi ežeras su 

viešu paplūdvmiu: žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atostogas 
prašomi su užsakymais kreiptis šiuo 
adresu:

A. PAKŠTIENĖ
74 Alicia Rd., Boston 24, Mass. 

Tel. AV 2-8046
o po birželio 15 d. j “Bangą”

P. O. Box 188, Centerville
Cape God, Mass.

TOEODORE WOUNNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS 
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine. 
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

| Birželio 29 ir 30 d., New Yorke
I FUTBOLAS - LAUKO TENISAS,- LENGVOJI ATLETIKA 
f LiNDEN PARK aikštėje

I
 Lindę n Blvd./Vermont St. (prie Pennsylvania Avė.) East New York

Aikštynas pasiekiamas 8th Avenue IND traukiniu (važiuoti iki Li
berty Avė. stoties» arba Jamaica BMT traukiniu (iki Alabama Avė. 
stoties) ir toliau Decatur autobusu iki Linden Blvd. Galima va
žiuoti ir Ne\v Lots IRT traukiniu (iki Pennsylvania Avė. stoties).

Birželio 29 d.: Pradžia 10 v.; oficialus atidarymas 2 v. p.p.
$ Birželio 30 d.: Pamaldos Maspetho Atsimainymo bažny

čioje 11 v.;
Žaidynių tąsa ir dovanų įteikimas 1 v. p.p.

Ieškomas kambarys arba pu
sė apartamento vienam žmo
gui, gyventi kartu su kitu. 
Tinka bet kurioje miesto daly
je. Gerai būtų ir kampas rūsy
je (basemente), kur laisvalai
kiu galima būtų padirbėti auk
sakalio darbą. Kas turėtų, pra
šau paskambinti TA 7-6264 
tarp 7-9 vai. v.

g
i| Sportininkų Susipažinimo Vakaras

Stephen Bredes, Ji
ADVOKATAS

Birželio 29 8 v. v
RIDG£WOOD LAN ES SALĖJE 

1001 Irving Avė., Brooklyne

Vaišės — programa — šokiai
Groja A. Starolio kapela

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7083

Tel. SP 5-4633

ECHO VALLEY lietuviška vasarviete

% Įėjimas: $3.00 asmeniui, sportininkams $1.50
4 Biletai iš anksto gaunami pas:

J. NAKUTAVICIŲ, 147-04 84th Avenue, Jamaica — tel. AX7-7374
J. ANDRIUšĮ, 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven — tel. VI7-4477 

g S. PRAPUOLENĮ, Lietuvių Atletų Klube — tel. HY 7-9756 
<•> Stalus < 10 asm. t galima užsakyti pas B. LABUTIENĘ, VI 7-5550. 
& Mokestis $2.00 už stalą.
s Žaidynių Organizacinis Komitetas

LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAl 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake, Pa. — Telef.: AReacode: 717 - 424 - 1920.

DŽIAUGSMAS —POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais...

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

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

VAITKUS
FUNERAL HOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Nauja modemiška Koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite- Tel tr imu

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus 
•

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

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268*5185


