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Amerika nesulaukė iš Sovietų to, ko buvo laukusi?
Paul Reynauld, buvęs Pran

cūzijos ministeris pirmininkas, 
šiom dienom viešėdamas New 
Yorke, spaudai pareiškė įsitiki
nimą, kad per porą dešimčių 
metu komunistinė Kinija turės 
savo atominę jėgą ir sieks do
minuoti ginklu pasaulį. Didžiau
sias ir pirmutinis pavojus bus 
Sovietam, kurie turės ieškoti 
Vakaru paramos.

Politika keliais sakiniais
Jungtinės Valstybės — Do

mininkonuose laukia, derasi dėl 
koalicinės vyriausybės, bet ne
sėkmingai; Vietname, susisprog
dinusios savo bombas ir lėktu
vus, po 6 dienų pertraukos at
naujino oro atakas, nebesitikė- 
damos derybų su š. Vietnamu.

Kcm. Kinija, susisprogdinusi 
antrą atominę bombą, vengia 
karo su Amerika, bet plečia in
filtraciją Afrikoje ir lotynų A- 
merikoje, Įtardama tylų susita
rimą tarp Amerikos ir Sovietų.

Sovietai mėgina tvirtintis In
dijoje, Turkijoje; tyli apie ne
santaiką su kom. Kinija ir gar
sinasi propagandiniais pasmer
kimais Amerikai dėl Vietnamo, 
dėl Domininkonų, vengdami im
tis to, kas sukliudytų jiem ūki
nio atsigavimo planą.

Amerikos viduje prasiveržu
si Įtampa tarp Johnsono ir jo 
partijos kairiojo liberalų spar
no auga ir virsta grėsme parti
jos vienybei. Johnsonas ieško 
atramos unijose ir kariuomenė
je jiem palankiais Įstatymais.

Junta kalbėjo
Juntos pirmininkas gen. Im

bert gegužės 18 skelbė, kad 
pulk. Caamano turi kapituliuoti. 
Jokios koalicijos su juo. Šiau
rinės miesto dalies valymas bū
siąs baigtas iki savaitės galo. 
Lieka dar pietinė dalis.

— Belgijos užs. reikalų min. 
Spaakas Sovietų žurnalistui pa
reiškė nematąs kliūčių susitari
mui tarp Nato ir Varšuvos ko
munistinių jėgų pakto. Sovietai 
betgi to pareiškimo neskelbė.

— FBI baigė tirti Selmos- 
Montgomery žygio Įvykius. Pra
nešime kritikuojamas Alabamos 
policijos elgesys.

— Kongresm. Lindsay, kuris 
stojo rungtis su Wagneriu dėl 
majoro vietos, vadinamas ‘res
publikonų John F. Kennedy’.

— Paryžius gegužės 18 pa
neigė gandus, kad de Gaulle 
pasitrauks iš Nato.

— Pakistane pereitą savaitę 
nuo ciklono žuvo 5531.

— Pakistane gegužės 12 cik
lono aukų skaičius pakito iki 
12,037.

Sovietai ir kinai
Sovietų pasiųstos š. Viet

namu! raketos tebesančios kom. 
Kinijos pasieny. Kinai raketas 
praleisią, bet įgulų ne. Esą tech
nikais kinai patys aprūpinsią 
vietnamiečius.

— Sovietuose kyla Aleksan
dras šelepinas, 47 metų, jau
niausias partijos ck. prezidiu
mo narys. Paskutiniu laiku jis 
“mitais” (Sen. Fulbrighto ter- 
Egiptą; vedė derybas su Indi
jos min. pirm. Shastri.

— Kom. Kinija gegužės 14 
pasiskelbė susprogdinusi antrą 
atominę bombą. Aps. sekr^ R. 
McNamara vertina, kad jom ga
benti Kinija turės raketas per 
10 metų.

Kovojančios puses pritilo, tęsdamos pradėtus žygius. Ameri
ka ima kritiškai vertinti savo santykius su Sovietais

Paul Reynauld garsiai pasa
kė tai, kuo tikėjo ir Washingto- 
nas. Tuo tikėjimu buvo grin
džiami Amerikos santykiai su 
Sovietais. Prez. Johnsonas sa - 
vo prezidentavimo dienom la
bai kalbėjo apie Amerikos arti
mus ryšius su Maskva, apie pa
sikeitimą vadais, apie susideri
nimą. Tikėjo, kad susipratimas 
su Maskva sulaikys kom. Ki
nijos augimą ir agresinius užsi
mojimus.

Šis tikėjimas ima griūti, kaip 
atrodo iš William S. White in
formacijos. Esą susipratimo 
ieškojo prezidentas Johnsonas. 
bet jis nesusimezga. Susiprati
mą tarp Jungtinių Valstybių ir 
Sovietų ardo Sovietų klaidingos

AMBASADORIUS BENNETT pir
masis aliarmavo vyriausybę dėl 
naujo Castro Domininkonuose; 
perversmininkai verčia jam kaltę, 
kad suklaidinęs prezidentą.

VIETNAME: jokių 
derybų, atnaujintos 
atakos

Vietname gegužės 13-18 bu
vo sustabdžiusi oro atakas. Lau
kė, kad š. Vietnamas imsis de
rybų. Tarpininkavo Kanados at
stovas. Iš š. Vietnamo gavo nei
giamą atsakymą. Nutraukti oro 
atakas buvo siūlęs Kanados mi
nisteris pirmininkas Pearsonas, 
užsienių komisijos pirmininkas 
Fulbrightas, kad paskatintų š.
Vietnamą derėtis. Jų patarimai 

pasirodė klaidingi. Vyriausybė 
įsitikino, kad prez. Johnsono 
siūlymas derėtis, šešiom die
nom oro atakų sustabdymas ko
munistų buvo išsiaiškintas kaip 
Amerikos silpnumo ženklas. 
Dabar Amerika atnaujino bom
bardavimus, stiprina savo ka
riuomenę. Kalbama apie jos į- 
jungimą į kovas prieš komunis
tus. Nėra ženklų, kad prezi
dentas pakeistų savo įsakymą 
tebombarduoti š. Vietname ka
rinius taikinius ir neliesti Ha
noi. Bet jis davęs karinei va
dovybei laisvas rankas varto
ti Vietnamo reikalam skirtus 
700 mil.

prielaidos. Prieš porą dešimčių 
■metų Sovietai buvo klaidingai 
galvoję, kad Amerika nesiprie
šins Sovietų agresijai Europo
je; dabar jie klaidingai galvojo, 
kad Amerika nesipriešins kom. 
Kinijos agresijai Azijoje. Bet 
Amerika pasipriešino Kinijos 
ekspansijai, kuri nėra naudin-

PREZIDENTAS JOHNSONAS renka populiarumą, daly
damas pasižymėjimo ženklus, rengdamas palankius įstaty
mus unijom, mažindamas mokesčius.

DOMININKONŲ FRONTE — kariuomene siekia laimeli, ne
klausydama J. Tautų, Amerikos Valstybių Organizacijos

Iniciatyva karinės civilinės 
juntos rankose. Jos pirminin
kas gen. Imbert Barreras atme
tė Amerikos spaudimą, kad jun
ta pasitrauktų Antonio Guz
man naudai. Kariuomenės šta
bo viršininkas gen. Jacinto 
Martinez Arana gegužės 18 taip 
pat atmetė amerikiečių spaudi
mą, kad kariuomenė nustotų rė
musi Imbertą. Junta atmetė ir 
Raudonojo Kryžiaus spaudimą 
paskelbti paliaubas, nes tai bū
tų perversmininkų naudai.

“Kodėl jūs norite mus išvai
kyti, kada mes jau laimime?

GEN. IMBERT

— New Yorko policijos ko
misaras Michael Murphy gegu
žės 18 pasitraukė iš pareigų. 
Manoma, ryšium su miesto ta
rybos nutarimu sudaryti komi* 
siją policijos žiaurumam ištirti.

— Lenkijos karo misijos še
fas vakarų Berlyne Wladislaw 
Tykocinsky, 44 metų, gegužės 
16 pasiprašė azylio. Žmona at
sisakė azylio prašytis. 

ga labiausiai pačiai Rusijai, 
nes Kinijos laimėjimai Azijoje 
reiškia pralaimėjimus Rusijai.

White aštriai nukrypsta prieš 
Sovietus kaip tik dėl to, kad jie 
tą kom. Kinijos invaziją parė
mė propaganda ir ginklais š. 
Vietname, kuris vykdo ne tiek 
savo interesus, kiek kom. Kini-

Jūs priimkit mūsų vyriausybę”, 
kalbėjo štabo viršininkas. Koa
licija su komunistais vedanti i 
komunizmo Įsigalėjimą.

N. Y. Times aiškina, kad 
junta skubinas sulikviduoti per
versmininkus, kad sudarant vy
riausybę junta turėtų didesni 
svori.

Keturių dienų kautynėse žu
vo apie 800 iš abiejų pusių.

Gelbėtojai vienas 
prieš kitą

Amerikos Valstybių Organi
zacijos komitetas Santo Domin
go gegužės 19 apkaltino Jung
tines Tautas, kad jų interven
cija “didžiai sutrukdė” pasiekti 
taiką ir tvarką. Komitetas kri
tikavo taip pat Ameriką, kam 
ji atsiuntė specialią misiją su 
McGeorge Bundy. Į tas kritikas 
niekas rimtai nežiūri, nes tiek 
Amerikos Valstybių Organiza
cijos komitetas, tiek Jungt. Tau
tų delegacija yra šiaudiniai or
ganai, be jokios realios jėgos. 
Realios jėgos tebėra dvi —Do
mininkonų kariuomenė ir Ame
rikos kariuomenė.

KARINIS REKORDAS
Amerikiečiai savo visą divi

ziją perkėlė į Domininkonus 
per 9 dienas lėktuvais, iki ge
gužės 12. Per visas 24 valan
das kas penkios minutės kilo 
lėktuvai ir per 1,250 myliiį tu
rėjo nugabenti iki - Domininko
nų ar Puerto Rico 20,100 ka
rių, 1,700 tonų medžiagų, mais
to. mašinų.

Tai didžiausias lig šiol ištisos 
divizijos perkėlimas lėktuvais 
trumpiausiu laiku.

jos. Kas dar pikčiau — sako 
White — Maskva nusprendė 
nesiimti jokio spaudimo š . 
Vietnamui, kad atsisakytų nuo 
agresijos ir sėstų prie konfe
rencijos stalo su Jungtinėm 
Valstybėm. Sovietai pasirodė 
susirišę su kom. Kinija bendra 
kova už tarptautinio komuniz
mo laimėjimą, ir tai jiem esą 
svarbiau už pačių Sovietų vals
tybės interesą. Rusija daros ko- 
mun. Kinijos uodega ir palieka 
liūdnam likimui š. Vietnamą. Iš 
to bus didžiausias pralaimėji
mas patiem Sovietam . . .

Toki aštrūs žodžiai žmo - 
gaus, kuris stovi arti preziden
to ir žino jo politiką, rodo, kad 
pirmykštis tikėjimas apie sąjun
gą tarp Amerikos ir Sovietų 
ima griūti. Ima kilti kita kom. 
Kinijos bei Sovietų Sąjungos 
siekimų bei taktikos galimybė: 
rungtis dėl pirmenybės tarp sa
vęs tada, kai bendrom jėgom 
bus “palaidota Amerika“.

Gegužės 19 perversmininkai 
jau neteko radijo stoties ir 10 
blokų.

Iš Santo Domingo pranešta, 
kad Amerikos marinai remia 
juntos kariuomenę. Valstybės 
departamentas paskelbė, kad to
kio Įsakymo kariuomenei ne
duota. Sumišimo daug. McGeor
ge Bundy iš Santo Domingo dar 
negrįžo.

CAAMANO ir jo “šeSėlis” Aristy

Įspėjimas darbo 
partijai

— Anglijoje darbo partija 
sujaudinta, kad gegužės 13 sa
vivaldybių rinkimuose konser
vatoriai gavo 550 naujų vietų, 
o darbiečiai neteko 375.

— Pakistano keleivinis lėk
tuvas gegužės 19 prie Kairo žu
vo su 120. Tai didžiausia šių 
metų oro katastrofa.

Dėl užsienių politikos prezi
dentas susilaukė daugiausia op
ozicijos savo paties partijoje iš 
kairiojo sparno — “liberalų”. 
John Chamberlain (Journal A- 
mericant kalbėjo apie Įtampą 
tarp prezidento ir “liberalų” iki 
galimo santykių nutrūkimo, jei
gu nepavyks pakeisti preziden
to politikos.

Senate prieš Johnsono užsie
nių politiką aštriausiai kalbėjo 
demokratai iš Aliaskos ( . Gru- 
eningas), iš Oregono (W. Mor
se). Nėra šalininkas nė sen. 
Fulbrightas. užsieniu komisijos 
pirmininkas: ne šimtu procen
tų pritaria ir daugumoj vadas 
sen. Mansfieldas. U.**S. News 
and World Report vertinimu, 
“liberalų” opozicijos preziden
tui vadais siekia virsti senato
riai T. Kennedy ir R. Kenne
dy tiek užsienio, tiek vidaus 
politikoje.

Prezidentui artimas W. S. 
White (Journal Am.) betgi vi
są šią opoziciją vadina “nepa
jėgia gerų norų mažuma”, ku
rios jėgą pervertima Mask
va laukdama. kad jos Įtaka 
sušvelnins Amerikos liniją. Mi
nėtas Chamberlain mano, kad 
Johnscnas jau taip toli nuėjęs 
sava linija, kad jis negali pa - 
sukti motorų atgal, nes tai 
reikštų ir pačiai partijai katas
trofą.

Kai universitetuose rengia - 
mos demonstracijos ir protes - 
tai dėl Vietnamo, opozicijos va
dai kritikes svorį jau perkėlė 
į Domininkonus. Kaltina pre
zidentą, kam ėmėsi, anot J. 
Restono (Times), tokios griež
tos reakcijos — siuntė mari - 
nūs; kam pažeidė nesikišimo 
principą; kam nesiteiravo Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
kitų narių. Pastaruoju argu-

THOMAS MANN, valstybės sekr. 
pavaduotojas ūkiniam reikalam: jo 
žinioje Domininkonų reikalas.

CAAMANO
— belaisvis

Francisco Caamano Deno, 
“konstituciniu pre zidentas” 
kaip rašo U.S. News .. .Report, 
esąs apsuptas komunistų ir ne
gali be jų kontrolės pajudėti 
kaip belaisvis. Gegužės 11 jam 
pasisekė pasimatyti su Ameri
kos atstovu Martinu ant ketu
rių akių labai trumpai. Šiaip jo 
vardu kalba jo vertėjas ir “pre
zidento sekretorius’ ’ Hector 
Aristy. 32 'metų marksistas.

Savo žmoną ir du vaikus Caa
mano esąs pasiuntęs į vieną lo
tynų Amerikos atstovybę, kuri 
yra amerikiečių “internaciona
lizuotoje zonoje”. įspėjęs ją. 
kad nesitrauktų iš azylio net, 
jeigu jai būtų liepiama jo var
du.

— FBI direktorius Hooveris 
liudijo Kongrese, kad komunis
tai pasinaudojo studentų riau
šėm Berkeley, Kalifornijos uni
versitete.

— Kinijoje, Yuaanan provin
cijoje, prie šiaurės Burmos 
veikia kalnuose nacionalinės 
Kinijos remiama ir vadovauja
ma kraiuomenė prieš kom. Ki
niją.

mentu išėjo viešai kritikuoti ir 
sen. R. Kennedy. Bet D. Law
rence iH. Tribune) tuojau pas
tebėjo R. Kennedy kalboje pri
sipažinimą. kad jo brolis prezi
dentas rengė invaziją i Kiaulių 
Įlanką, taip pat nesiklausda- 
nius kilu tos organizacijos na
riu. *

W. Lippmann (Newsweek) 
imasi plačios išvados — kad A- 
merika iš viso neturi sveikos 
užsienių politikos, vis remiasi 
“Mitais” (Sen. Fulbrighto ter
minas); J. Reston (Times) karto
ja neva kitų priekaištus, kad 
Johnsonui užsienio politika te
besanti svetima; kad jis vyriau
sybės narius prigąsdinąs tylėti; 
kad sprendimai daromi kapri - 
zinga asmenine nuožiūra. Esą 
prezidentas tik žiūrįs opinijos 
ir skaičiuojąs procentus, kiek 
rėmė Kennedy, kai jis blokavo 
Kuba: kiek remia dabar John
soną.

o

Opinija Johnsonui rūpi, kaip 
ji rūpėjo Eisenhoweriui bei 
Kennedy. Johnsonas ir stengia
si laimėti palankumą. Kongre
so. karių, unijų, biznierių, reli
ginių grupių. Tų pastangų re
zultatas — tie “liberalai”, ku
rie balsavo už Johnsoną bai
mindamiesi Goldwaterio šian
dien yra prieš ji; o pats Gold- 
wateris yra už Johnsono lini
ją užsienio politikoje; dalis res
publikonų. kurie balsavo už 
Goldwateri, šiandien, sakosi, 
pasirinktų Johnsoną. net ne 
Nixona.

Tiek Vietnamo, tiek Domi
ninkonų reikalu Johnsono pusė
je atsistojo ir gen. Eisenhowe- 
ris. Gegužės 13-14 Johnsono po
litiką Domininkonų reikalu va
dino “visiškai teisinga". Viet
namo reikalu — “diktuojama /š 
minties”. Aiškinosi, kodėl jis, 
pritardamas griežtai Johnsono 
politikai Domininkonuose, ne
siėmė pats tokios politikos Cas- 
trui neprileisti prie valdžios. 
Priežastim jis nurodė vėl opi
niją. Esą tada padėtis buvo ki
tokia — Kubos perversmas šia
me krašte buvo sutiktas su 
entuziazmu ir kai kurių didžių
jų laikraščių parama. Laikraš
čio redakcijos narys (konkre
čiai: N. Y. Times Matthews), 
kuris aplankė Kubą, garbino 
Castro kaip tautini herojų. “Ta
da — pridėjo Eisenhoweris — 
sen. John F. Kennedy sakė, 
kad Castro eina Bolivaro, di
džiojo pietų Amerikos išlais - 
vintojo. pėdomis. Castro dar 
1959 kalbėjo apie laisvus rinki
mus. Taip buvo iki 1961 gruo
džio. kada jis prisipažino visa
dos buvęs marksistas”.

Argumentai, kurie vartoja - 
mi už ir prieš Johnsono politi
ką. pažadina galvoti:

1. Visos ydos, kurias opozici
ja mato Johnsono politikoje, 
staiga būtų vadinamos dorybė
mis. jeigu prezidentas pasitikė
tų ne valstybės departamento 
trečiuoju žmogum T homas 
Mann. kietu komunistam, o. sa
kysim. W. Lippmannu ir N.Y. 
Times štabo žmonėm, kaip tai 
padarydavo kartais jo pirmata- 
kai.

2. Jei Johnsonas negali pa
sitikėti sakytaisiais, tai dėl to, 
kad iš jų atstovaujamos politi
kos Mao Tsetungas gavo Ki
niją. o ir Castro “got his job”. 
Net šiuo metu “liberalų” iški
liųjų atstovų Pearsono ir Ful
brighto patarimai nutraukti oro 
atakas pasirodė buvę klaidingi.

2. Neatrodo, kad Johnsonas 
prieš “liberalus” kapituliuos. 
Neatrodo, kad “liberalai” nu 
trauks ryšius su Johnsonu. Ne 
tokia jų prigimtis. Jiem įpras
ta: jei negali daryti įtakos dik
tavimu, tai stengiasi jos daryti 
pataikavimu.
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New Yorke praleido 65 metus

Plačiuose organizacijų 
vandenyse

Į platesnius veiklos vandenis 
Krušinskas išplaukia 1906 m., 
kada Newark, N. J., Įvykęs ka
talikų susivienijimo seimas iš - 
rinko ji centro valdybos sekre
toriumi. Tose pareigose jis iš-

K. Krušinsko anūkė, vyresniosios 
dukters Teresės duktė Teresė.

Krušinskas 
pasireiškęs 

pareigos

buvo iki 1912 m. Sekretoriaus 
pareiga anais laikais prilygo 
reikalų vedėjui, taigi iš to ga
lima spręsti, jog K. 
jau buvo stipriai 
veikėjas, jei tokios 
jam buvo patikėtos.

Jis yra dalyvavęs ir pirmaja
me Katalikų Federacijos seime 
maždaug tuo pat laiku, bet Į 
jos centro valdybą jis pateko 
tik I Pasaulio karo metu, kai 
buvo suorganizuotas Tautos 
Fondas, kurio reikalų vedėjo 
pareigos jam taip pat buvo pa
tikėtos. Kalbėti apie tas jo pa
reigas būtų lygu kalbėti apie 
pati Tautos Fondą, todėl šiuo
se rėmuose tos medžiagos sutal
pinti negalima. Galima tik pasa
kyti. kad Tautos Fondo veiki
mo metu K. Krušinskas buvo 
išvystęs didelę veiklą ir ant jo 
pečių gulėjo didelė atsakomy
bė.

Po Tautos Fondo ateina jau 
nepriklausoma Lietuva. Kai 
.1923 m. buvo steigiama New 

Yorke kcnsuliarinė agentūra, 
jos pirmuoju konsulu- agen
tu buvo parinktas Amerikos lie
tuvis dr. Bielskis. Savo sekreto
riumi jis pasirinko K. Krušins- 
ką. Palyginus su darbu Tautos 
Fonde, tokio spaudimo konsula
te jau nebuvę. 1925 m. Kru - 
šinskas pajutęs, kad konsulato 
darbui reikia akademinio išsila
vinime žmogaus, todėl nutaręs 
iš tos tarnybos pasitraukti.

šeimoje
K. Krušinskas vedė 1904 m. 

iš Kėdainių atvykusią lietuvai
tę Jamontaitę, išaugino dukras 
Teresę ir Antaniną, abi išmoks
lino (viena yra mokytoja, kita 
mokesčių specialistė). Teresė 
1928 m. buvo nuvykusi Lietu
von. ir 2 metus mokėsi Kauno 
universitete. Lietuviškai kalba 
ir K. Krušinsko anūkės.

Pats jubilijatas Lietuvon ne
buvo parvykęs, nes šeima ne
būtų turėjusi per tą laiką iš ko 
maitintis ir mokytis, tačiau jau 
buvo susiradęs prie Lekėčių ne
dideli ūki ir ten būtų bandęs 
greit Įsikurti, jei Lietuvos ne
būtų užgulusi didžioji nelaimė.

Priklauso Angelų Karalie
nės parapijai nuo pirmųjų die
nų. ten ir dabar kas sekmadie
ni vyksta pamaldų.

Ryšiai su naujaisiais

Skauda jam širdį. kad naujie
ji ateiviai neįpylė naujo krau
jo bent i didžiąsias senųjų atei
vių organizacijas, tačiau pagie
ža dėl to negraužia jo širdies— 
jo asmeniški santykiai su nau
jaisiais ateiviais draugiški. Jis 
pats dar padeda visoms organi
zacijom, kai tik jos šaukiasi jo 
pagalbos. Teko matyti, kaip jis

K. Krušinškars klausosi paskaitos praeitų metų Federacijos seimelyje.

puikiai pirmininkauja susirinki
mams’ kaip greit sutraukia i lo
gišką pynę kad ir daugybę Įvai
riausių pasiūlymų.

Gyvena Krušinskas kukliame 
namuke latrai švariame Wood- 
haveno kampelyje kartu su 
žmona, vyr. dukra Terese ir jos 
mergaitėmis. Pagrindinis paja - 
mų šaltinis — socialinio drau
dimo pensija. Duonos iš visuo
meninės veiklos nevalgė, visą 
laiką sunkiai dirbo Įmonėse kas
dien duoną šeimai pelnydamas.

Senas, bet jaunas
Pažymėtina K. Krušinsko fe- 

nomenalinė atmintis tokio am
žiaus sulaukus. Aną dieną iš
traukėme iš ryšulio didžiulę fo
tografiją kažkurio jau labai se
niai buvusio banketo, kuriame 
buvo keli šimtai žmonių. Kulko
svaidžio salvių greičiu Krušins
kas ėmė minėti pavardes, vie- 
tovas, kas miręs, kas dar gy
vas, kur kas gyveno, kokiame 
veikime dalyvavo. Tikra encik
lopedija! Tegul jam sekasi ir 
toliau. Plurimos annos! (O.L.)

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN. N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Pažadu auką statybų fondui $..................

Siunčiu auką statybų fondui $.... ;......... ....

Įrašau mirusį ........................................................................

Siuntėjas .............................................................................

Adresas ... ............................................. ..............................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

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

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5,/:>'7r)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų. pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VE8ELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

Teresė, vyresnioji K. Krušinsko duktė 1930 m.

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

j® - HAVEN REALTY -
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimui rengti komisija 1958 m. K. Krušinskas — antras iš dešinės. Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

Antanina, jaunesnioji duktė su vyru.
Dainavos stovyklos komitetas, New Yorko apylinkėje sėkmingai rinkęs aukas. Pirmoje eilėje iš k. d. kun. 
V. Dabušis, A, Kazickienė, K. Krušinskas. antroje eilėje — A. Mažeika, kun. J. Pakalniškis.

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N. Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Ačiū tam
Ačiū tam jaunimui, kuris su

organizavo žygį į Washingtoną. 
Ačiū tiem jaunesniem ir vyres- 
niem, kurie iniciatorių kvieti - 
mo paklausė ir savo dieną ati
davė žygiui.

Žygis kalnų nenuvertė, bet 
jis dėmelio vertas kaip lietu
viškos visuomenės jėgų išmė
ginimas ir jos pasireiškimo bū
dai milžiniškoje Amerikos vi
suomenėje. Ką jis parodė, verta 
dėmesio ir patiem atkreipti.

Lietuviuose yra pakankamai 
jautrumo, paslankumo ir aukos 
visuomeniniam sumanymui, jei 
jis konkretus ir vykdomas su 
entuziazmu. Šiuo atveju nie
kas iniciatoriam nesakė: o kas 
jus įgaliojo, tai ne jūsų reika
las, susivaldykit.. . Pats reika
las kalbėjo Įtikinamiau nei įga
liojimai. Visi jautė, kad reika
las yra visiem bendras.

Bendras Lietuvai ir Ameri
kai. Tie, kurie vykdo agresiją 
prieš Vietnamą, ją įvykdė prieš 
25 metus Lietuvoje. Tie, kurie 
priešinasi agresijos padariniam 
Lietuvoje, negali nesipriešinti 
agresijai Vietname, Domininko
nuose ir kt. Ta vyriausybė, ku
ri remia pasipriešinimą Azijoje, 
turi jį remti ir Europoje.

T_\o suprasdami bendrą rei
kalą, lietuviai demonstruoja pri
tarimą prez. Johnsono pasiprie
šinimo politikai.

j kovos lauką išėjo nauji vei
kėjai. Tai senosios ateivijos 
vaikai, augę be Lietuvos. Jų 
prigimtis pajuto norą ne bėg
ti nuo savo tėvų kilmės, ne už
sidaryti gyvenamo krašto rū
pesčiuose, kaip tai ne kartą nu
tinka naujos emigracijos vai
kam. Priešingai, jie pajuto 
traukimą arčiau į savo kilmės 
kamieną — į lietuvius ir Lietu
vą; traukimą į akciją, kurioj su
sijungtų Amerikos ir Lietuvos 
interesas. Pirmas savo jėgas iš
mėgino, lietuvišką reikalą įves
dami į New Yorko parodą. Pa
darė tai sėkmingai. Sėkmingai 
dabar atliko antrą ir didesnį 
egzaminą.

o;

Dėdulis Amerikoje Į

(7)
TAUTINES šventės proga. 

Gegužės 3, Kramarzas su Fra- 
nia nuvyko į banketą Lenkų na
muose. Pirmą kartą savo gyve
nime Kramarzas sumokėjo de
šimtį dolerių sunkia širdimi.

Banketas pranašavo pasiseki
mą. Mat, buvo surengtas prieš 
gubernatoriaus rinkimus. Daug 
kas iš valstijos ir miesto parei
gūnų atėjo kalbėti ir agituoti. 
Didelėm raidėm buvo skelbia
ma, kad žadėjęs atvykti pats gu
bernatorius ir miesto majoras.

Lenkų namas yra trijų aukš
tų, pilkas ir kiek paniuręs. Vie
ną turi gerą ypatybę, kad sie
nos viduje aidžios, akustiškos. 
Pusrūsyje yra tamsokas baras 
ir didžiulė muzikos dėžė, kuri 
nežino jokio atilsio. Pirmame 
aukšte nuomojama banketam ir 
iškilmėm salė, didėlė, erdvi, bet 
nejauki ir niūri.

Frania buvo tokiam paki
liam ūpe, tarsi ji būtų ligūs
to karščio apimta. Dievas žino, 
kokius prisiminimus ji atsivežė 
iš Lenkijos ir ko tikėjosi iš A- 
merikos. Jos gyvenimas, ligi

jaunimui
Netenka abejoti, kad jie ne

pasitrauks jau iš kelio, kurį ga
lėtum vadinti kova už Ameri
kos ir Lietuvos reikalą.

Tautinės lietuvių grupės jė
ga pasirodė dėmesio verta. Bu
vo didžiuojamasi, kad protesto 
žygis prieš Johnsono politiką 
sutelkė 15,000. Tai buvo jėga, 
surinkta iš vhos Amerikos, iš 
•visų universitetų; jėga remiama 
pinigais ir gausiom propagan
dos priemonėm. Bet ta iš visos 
Amerikos sutelkta opozicijos 
jėga ima rodytis ne tokia jau 
galinga, jei viena, tik viena, 
tautinė grupė per dvi savaites 
be jokių materialinių išteklių, 
sutelkė 2000.

Lietuvių žygis buvo kai kas 
naujo pozityvaus, kaip pastebė
jo Washingtono radijo pranešė
jas. Jis demonstravo ne smurtą 
ir chaosą, bet tvarką ir draus
mę. Demonstravo ne bytnikų 
stilių, bet kultūringo Vakarų 
žmogaus stilių. Tai buvo lyg de
monstracija už naujo stiliaus 
jaunimą.

Tai visi pastebėjo ir teigia
mai sutiko.

žygis sutapo su Lietuvos pa
vergimo ir laisvės kovų 25 me
tų sukaktim. Okupantas ją no
ri švęsti kaip “išlaisvinimą” ir 
rūstauja, kad laisvėje esą lietu
viai demaskuoja jo klaikias dai
nas ir šokius, kuriais nori pri
dengti gyvos tautos laidojimą 
prievarta. Balsą prieš smurtą 
keliantiem suniekinti okupanto 
ištikimieji Amerikoje vėl išlei
do anglų kalba brošiūrą, karto
dami seną giesmę: tai hitleri
ninkai. karo nusikaltėliai, žudi
kai... Kai žygio prieš komu
nizmo agresiją avangarde atsis
tojo toki kaip Mažeika. Budrec- 
kis. Sniečkus, Wytenus... nu
stoja propagandinės galios tas 
senas Maskvos argumentas ..

Taip, žygis kalnų nenuvertė, 
bet parodė, kad jo iniciatoriai 
turi ambicijų ateity ir tai pa
daryti.

Pamatysim.

w
DANUTA M0STWIN

ĮoiololoToTololoĮdĮoIoTo!

šiol tekėjęs vingiuota srovele, 
kad išsilenktų pasitaikančių gy
venime nemalonumų, dabar pa
virto sūkuriu, kuris neatsispi- 
riamai nešė su savim ir jos dė
dulį Kramarzą.

Už dėdulio pinigus nusipir
ko banketui naują suknelę ir 
batukus, brangiausi nailoną, 
■plonyčius naujus apatinukus. 
Pasigražino amerikonišku ‘ma- 
ke-up’, išsišlakštė pirmos rūšies 
kvepalais ir pasiryžo ieškoti 
nuotykių.

Scenoje stovėjo dvi vėliavos: 
rausvai balsva Lenkijos ir žvai
gždėtoji Amerikors. Scena buvo 
papuošta palmėmis, skolintomis 
iš gėlių krautuvės ir Bryso lai
dojimo namų. Garbės stalas, 
skirtas žymesniem svečiam, pa
sagos pavidalo, buvo padengtas 
balta staltiese, mažesni staliu
kai — baltu popierium.

Kai salėn prisirinko tiek 
žmonių, kad darėsi jau ankšta, 
komiteto pirmininkas, įkopęs į 
sceną, paprašė nutilti. Užėsyje 
jis šaukė pakeltu balsu, bet ne
daug kas jo klausė. Didelė dau
guma svečių buvo atėję tiktai

5. Religijos persekiojimo 
metodai

Chruščiovas tęsė kovą su 
religija daug didesniu įnirti
mu. negu Stalino laikais, tačiau 
jo klastingas terminologijos ir 
taktikos pakeitimas suklaidino 
naivų ir lengvatikį pasaulį, ku
ris užmerkė akis prieš faktus ir 
įtikėjo į “atoslūgį”, pasikeitimą 
religijos sąlygų Sovietų Sąjun
goje. štai faktai:

Kunigai daugiau nekišami į 
kalėjimus, netremiami į Sibirą, 
bet vartojamas teroras juos mo
rališkai sulikviduoti vietoje. 
Stalino laikais jie buvo nuteis
ti už akių, net patys negirdėjo, 
kokie kaltinimai jiems buvo pri
kergti. Chruščiovo laikais, jau 
grįžusieji iš kalėjimų ir Sibiro, 
nuolat kaltinami gobšumu, ne
moralumu, priešiškumu liau
džiai, antisovietinių gandų 
skleidimu, parapiečių prievarta

Kun. Pr. Garšva, MIC, Draugo moderatorius, šv. Jurgio šventės proga pakeltas j paskautininko laipsnį. 
Jį sveikina skt. Tallat-Kelpša. Nuotr. VI. Juknevičiaus.

dėl rinkimų, dalijo atsišauki
mus ir skraidės su kandidatų 
pažadais ir atvaizdais. Pirminin
kas abiem savo delnais apglė
bė mikrofono galvutę ir ėmė 
vardinti žymiuosius ir mažiau 
žymius svečius, dėkodamas už 
atsilankymą. Salėje tada kiek 
pritilo. Bet pačiu svarbiausiu 
metu, kai pirmininkas pabrėž
damas džiaugėsi lenkų ir ame
rikiečių šventa, tradicine drau
gyste. iš pusrūsio, iš tos patra
kusios dėžės, nuaidėjo pasku
tinis posmas “Rumy Polka”. 
Niekas dėl to nenustebo, nes 
toji polka, visų mėgiama, už
ėmė pirmąją vietą tarp sujauk
tų lenkiškai amerikoniškų dai
nų. Iš salės apačioje dainavo:

My som cztery
pijaki, pijaki, pijaki.

They will call us 
pijaki, pijaki, pijaki

Mes keturi
gėrikai, gėrikai, gėrikai 

Mus jie vadins —
gėrikai, gėrikai, gėrikai

Salėje iš minios pradėjo pri
tarti. vienas aštriai švilpterėjo.

— Quiet please! — užriko 
pirmininkas.

Nuščiuvo. Net muzikos dė
žė pritilo.

Frania sėdėjo prie staliuko 
su savo dėdžių ir nekantriai 
žvalgėsi. Prie garbės stalo su
glaudę galvas keli asmenys ta
rėsi. Iš jų tarpo pakilo sena,

Dujy kamerą anapus geležines uždangos (4)
DR. V. MAR. -------------------------------------------------

vimu duoti pinigų bažnyčios 
reikalams, kolaboravimu su 
naciais, nekaltų žmonių žu
dymu, parama ir santy
kiais su “banditais” (partiza
nais), slapta ir vieša sąjunga 
su “buržuaziniais nacionalis
tais”. Spaudoje viešai skelbia
mi prievarta išgauti ar sufabri
kuoti priJpažinimai prie kal
tės.

Chruščiovo laikais įvesta va
dinama kunigų registracija, kai 
kiekvienas kunigas, kad galėtų 
eiti kunigiškas pareigas, turi 
gauti kulto komisarų leidimą. 
Už mažiausią nusikaltimą sovie
tiniams įstatymams leidimas at
imamas, kitaip tariant, kuni
gas suspenduojamas. Pasau
lis žino, kad Stalino laikais dau

žila, sulysusi moteris, rankoje 
laikydama nedidelius žiūrone - 
liūs. Rankos mostu parodė, kad 
ji dabar norinti kalbėti.

— Tai Girienė, — pakuždė
jo dėdis Franiai, — ji turi lai
dojimo namus. Dolerių prisikro
vė prohibicijos metu spekuliuo
dama.

— Tai kodėl ji kalba? —pa
klausė Frania.

— 0. ji dabar pirmininkau
ja vienai draugijai; niekas neat
mena nuo kurio Laiko. Ir komi
teto pirmininkas yra amžinas, 
— aiškino Kramarzas. — Klau
syk, ta šatra dabar kalbės.

— Pone gubernatoriau, pone 
pirmininke, — pradėjo savo 
kalbą Girienė, toliau vis vardin
dama eilę garbingų svečių. Kai 
užbaigė tą savo įžangą, lyg 
kokią litaniją, atsikvėpė, susti
prino priduslintą balsą ir jau 
žymiai garsiau tęsė:

— Tai, va. minime Gegužės 
3, didelę šventę, kurią, • kaip 
mūsų garbingas pirmininkas 
sakė, atžymime, taigi, ir politi
ne konvencija. Taigi, tokią die
ną. Gegužės 3, turime pasiža
dėti, kaip pirmininkas sakė, ir 
visi žinome, turime rinkti mū
sų kandidatą į gubernatorius, 
taigi...

Pasigirdo plojimai, pradžioje 
nedrąsūs, kadangi apie pusė 
žmonių lenkiškai nesuprato, bet 
netrukus sugriaudė visa salė. 
Daug kas plojo į staliukus.

Kiek lukterėjusi ir nusišypso

gybė kunigų buvo kalėjimuose 
arba ištremti į sunkiųjų darbų 
koncentracijos stovyklas, dau
giausia Sibire. Lygiai visam pa
sauliui žinoma, kad po Stalino 
mirties, didelė dalis tų kunigų 
paleista ir jie galėjo grįžti į 
savo vyskupijas (tik ne ukrai
niečiai unitai). Laisvasis pasau
lis palaikė tatai Chruščiovo 
“demokratizacija”, pasikeitimu 
sovietų valdžios nusistatymo re
ligijos atžvilgiu.

Bet ko laisvasis pasaulis ne
žino ir nesupranta, leidęsis su
vedžioti Chruščiovo šantažui,— 
tai apribojimas kunigų veiklos 
iki minimumo, iki visiško pa
reigų uždraudimo (suspendavi
mo). Daugelis kunigų po to, 
ką iškentėja Sibire, yra visiš- 

jusi. paskui vėl surimtėjusi Gi
rienė kalbėjo dar drąsiau:

— čia salėje yra teisėjas ir 
kiti valdininkai, atėję į banke
tą mūsų pagerbti, nes šian
dien yra Gegužės 3, taigi. ..

— Bravo pirmininkė, bravo! 
kažkas šūktelėjo nuo tolimes
nio staliuko. — Rinksime Sol- 
tyniaką...

— Taigi, čia netrukus kalbės 
vienas kandidatas. Paskui bus 
patriotinės prakalbos, nes šian
dien didelė šventė, kaip pirmi
ninkas prieš tai sakė, Gegužės 
3 ... Mergaitės su krepšeliais 
rinks pinigus, taigi. Mat, Ge
gužės 3, — paaiškino, — tai to
kia šventė, kada rinkliavos da
romos. Visokiem reikalam! 
Ačiū! Thanks!

Nukopė nuo scenos, lydima 
griausmingo plojimo, kad savo 
kalbą baigė. Visa salė suūžė, 
suklego, kiekvienas jautėsi 
nevaržoms, kaip namie.

Viena ponia iš komiteto ir 
vienas samdytas restorano pa
davėjas dėliojo ant lėkštelių ga
baliuką ' vištienos, “french 
fried potatos” ir salotų. Toks 
patiekalas Lenkų namuose bu
vo jau metų metais išbandytas 
ir labai retai kada keičiamas.

— Turiu garbę, turiu garbę, 
— vėl pasigirdo pirmininko 
balsas tarp klegesio ir lėkščių 
barškėjimo, — prašau valandė
lei tylos! Turiu garbę pristatyti 
retą svetį, poną ambasadorių, 
atvykusį iš Washingtono. Po

kai invalidai fiziniu ir intelek
tualiniu atžvilgiu. Jie nepajė
gia imtis bet kokio darbo. Kiti 
yra verčiami ieškoti darbo vie
toje, nes kunigauti negali; dar 
kiti tai daro iš skurdo, dėl duo
nos kąsnio.

Baisiausias dalykas, ką Ch
ruščiovo režimas padarė, — tai 
pasi.avinimas bažnytinės juris
dikcijos. Jau keli metai kuni
gus skiria į parapijas ir kilno
ja ne teisėti Šv. Sosto paskirti 
administratoriai, bet valdžia— 
komisaras kulto reikalams. Jis 
uždraudžia kunigams atlikti bet 
kokias kunigiškas funkcijas ki
toje bažnyčioje, ne toje, prie 
kurios priskirtas. Taip kunigai 
negali vieni kitiems patalkinti, 
net ir tuo atveju, jei kunigas 
parapijoje suserga ar kitaip 
yra sukliudytas. Valdžia drau
džia kunigams pamoksluose pa-

Spauda

Sumanymas geras —
Spaudos mėnuo ar ...?

Dirva gegužės 12 sumini, kad 
L. Bendruomenės vadovybė nu
tarė gegužės mėnesį paskelbti 
lietuvių spaudos mėnesiu. 
Tai gražu, bet kiek iš to prak
tinės reikšmės? Kad tos reikš
mės būtų. Dirvoje A. Laikūnas 
ir rašo:

“.. .būtų daug daugiau nau
dos. jeigu be specialaus mėne
sio paskelbimo paskiri laikraš
čiai galėtų pranešti... kad štai 
toji Bendruomenės apylinkė 
užsakė šiais metais tiek tai mū- 
oų laikraščio egz. siuntinėti 
kultūrinėms organizacijoms į 
Pietų Ameriką, tiek tai Vasa
rio 16-osios bendrabučiui, tiek 
tai Gautingo sanatorijai ir t.t. 
Tokia parama, atrodo, būtų 
daug prasmingesnė...” 
Literatūra plokštelėse

Drauge gegužės % K. Srd. 
prisimena lietuvių literatūros 
klasikų pateikimą plokštelėm . 
Primena B. Pūkelevičiūtės pa
rengtą ir išleista K. Borutos 
“Baltaragio malūną” ir B. Sruo
gos “Milžino paunksmėje”. Pri
mena J. Karvelio išleistą plokš
telę su Stasio Santvaro ir Anta
no Gustaičio įkalbėtais jų eilė
raščiais. Vis tai puikūs dalykai,, 
bet dėl mažo pirkėjų skaičiaus 
privatiem asmenim išleisti ne- 

nas ambasadorius. — šaukė pir
mininkas stengdamasis visus 
perrėkti, — ponas ambasado
rius dabar turi žodį.

Pakilo aukštas, orus ponas, 
melsvom akim, bet išvargusiu 
veidu. Inteligentiška jo povyza 
ir laikysena aiškiai išsiskyrė iš 
visos aplinkos.

Frania išstiepė galvą ir įtem
pė ausis, kad galėtų išgirsti 
kiekvieną žodį, ką tas ponas 
kalbės. Jis pradėjo:

— Mieli tautiečiai, šiandien 
mes švenčiame, — palaukė, 
kad minia kiek pritiltų, — šian
dien mes minime metines Ge
gužės 3 konstitucijos paskelbi
mo. Ta konstitucija tai viena 
iš kilniausių Lenkų tautos atsie- 
kimų...

Čia vėl įsiterpė grojamoji dė
žė iš pusrūsio:

Once more time, boys!
Pijaki, pijaki.

My som czteri pijaki!

Dar kartą gi vyrai!
Gėrikai, gėrikai,

Mes keturi gėrikai!

Ambasadoriaus kalba pavers
ta niekais, ir daugiau niekas 
jokių prakalbų nesiklausė. Sa
lė sujudo. Nedidelėje proper
šoje tarp staliukų stumdėsi šok
damos poros. Staliukų balti po
pieriniai užtiesalai buvo sujauk
ti, suplėšyti; ant jų draikėsi ap
graužti kaulai. Cigarų r cigare
čių dūmai graužė akis. Trenkė 

liesti temas, kurios yra priešin
gos materialistinei ar antireli
ginei ideologijai. Atsitinka taip, 
kad ne vienas kunigas norėtų 
verčiau būti kalėjime, negu 
naudotis tokia “laisve” ir būti 
nuolatiniame konfl’kte su savo 
sąžine.

Nusikratyti nepageidauja
mais, “nepataisomais”, “atkri- 
tėliais” kunigais Chruščiovo re
žimas kaip bausmę vartoja jų 
suspendavimą nuo kunigiškų 
pareigų. Sugauti slapta laiką šv. 
Mišias ar atlikę kitas funkci
jas yra baudžiami priverstiniais 
darbais. Negalėdami kunigauti, 
turi susirasti kitokio darbo, nes 
bedarbiai yra “veltėdžiai”, ir 
kaip tokie priverstinai “įdarbi
nami” daugiausia Sibire ar Ka
zachstane. Dabartiniu metu So
vietų Sąjungoje ‘ ‘suspenduo
tų” kunigų yra daugiau negu 
kalėjimuose. Išvengdami skan
dalingų bylų teismuose, kjmu-

(nukelta į 5 pel.)

tik tas jų vykdymas 
pakeliami. Ragina, kad visuo
meninės įstaigos tą iniciatyvą 
remtų. Kultūros fondas pasiry
žo išleisti Donelaičio “Metų” ir 
Baranausko “Anykščių šilelio” 
ištraukas plokštelėse, bet susir
go aktorius, turėjęs įkalbėti...

Jei pradžia ir sunki, tai su
manymas nemestinas ir visuo
meninėm pastangom remtinas.

— Prez. Johnsonas gegužės 
17 pasiūlė sumažinti federali- 
nius mokesčius 4 bilijonais — 
nuimti ar sumažinti mokesčius 
už perkamus automobilius, te
levizijas, vėsintuvus, telefoną ir 
kt. Tikis, kad Kongresas pri - 
ims įstatymą iki liepos 1.

prakaitu, degtine ir gruzdintom 
bulvėm, su kopūstais.

Frania buvo mirtinai nusivy
lusi. Šoko vos du šokius ir tik
tai su dėdės pažįstamais, o tikė
josi čia pažintį sumegzti su 
kokiu jaunuoliu. Grįžo namo 
prastos nuotaikos ir pasiryžo 
aplankyti Chicagoje savo bičiu
lę. kuri neseniai atvyko iš Len
kijos pas savo vyrą. Karas juo
du buvo išskyręs.

Nors Kramarzas labai neno
rėjo nė vienai dienai skirtis su 
savo brolaite, bet davė lėktu
vui pinigų ir prašė ilgai neuž
trukti viešnagėje. Jau antrą die
ną Franios pasiilgo. Grižo se
ni negalavimai. Naktimis budi
no skausmai, vargino keisti sap
nai, tiktai Peggy daugiau nesi
rodė. Visą laiką mintys tesisu- 
ko apie Frania:

— Tokia miela, daili, ambi
cinga. Nieko nesibaugina, nie
ko nesivaržo, su visais lygi, su 
visa savo jėga spraudžiasi gy
venimo priekin. Kad aš būčiau 
turėjęs tokį veržlumą. Oho, 
šiandien kitaip Amerikoje gy
venčiau! — gailavo Kramarzas. 
Bet čia pat ir šaltu vandeniu 
save apliejo:

— Tiktai perdaug ji pinigus 
švaisto. Jos tėvas negalėjo būti 
netaupus, nes gyveno vargin
gai. Neišmokęs jokio amato, 
mieste išvežiojo duoną. Tiesa, 
po karo visą jų šeimą nukėlė 
į didelį uostą. Bet ir ten, ma
tyti, verčiasi ne kaip, jeigu Fra
nia net maistą siunčiojo. Len
kijoje žmonės apskritai neiš
laidus, — sprendė Kramarzas.

Vieną kartą tai pasakęs ir 
savo brolaitei.

— E, dėduli brangus, mano 
aukseli, — sučiulbo mergina, 
neverta dėl pinigų graužtis. 
Kai Lenkijoje keitė pinigus, se
nieji virto popieriaus krūvele.

— Ką tu kalbi, Frania, — 
netikėjo Kramarzas. Amerikoje 
taip nėra ir nebus.

— Tai, dėduli, kas žino. Mū
sų yra tai, ką šiandien sunau
dojame. Nereikia sau nieko 
gailėtis (b.d.)
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studentė iŠ New Yorko 
ėję — Įvairūs plakatai.
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A. Mažeika, A. Budreckis, P. Wytenus.
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Uolus vyčių veikėjas
Kun. Jono Jutkevičiaus sukaktis

Gegužės 23 d. Atholio lietu
vių Sv. Pranciškaus parapijos 
klebonas Jonas Jutkevičiu s 
(Jutt) švenčia savo kunigystės 
dvidešimt penkerių metų sukak
tį. Worcesterio vyskupijoje ir 
lietuvių tarpe kun. Jonas nėra 
eilinis kunigas, todėl jo jubilie
jaus proga pravartu bent trum
pai susipažinti su jo nueitu gy
venimo keliu ir veikla.

Tėvas Konstantinas į Ameri
ką atvyko 1903 m. ir po trejų 
metų persikėlė į Westfieldą, 
kur iki šiol gyvena, motina Pet
ronė atvyko 1911 metais, po 
dviejų metų taip pat persikėlė 
į Westfielda ir susituokė. Tė
vai buvo giliai religingi, tad ir 
savo vaikus auklėjo tokioje 
dvasioje. Turėjo nemažą šeimą, 
keturis sūnus ir tris dukteris. 
Jonas buvo vyriausias. Kai jis 
gimė, dar Westfielde nebuvo 
lietuvių parapijos. Šv. Kazimie
ro parapija Įsteigta po nepilnų 
metų kun. Konstantino Vasio , 
vėliau pakelto i prelatus. Šie
met ta parapija švenčia 50 me
tų jubiliejų. Parapijos iškilmės 
viena savaite anksčiau, negu iš 
jos kilusio kunigo Jono. Jaunas

Dujų kamera . . .
(atkalta iš 3 psl.) 

nistai nusikrato kunigais visai 
patylomis, ko laisvasis pasaulis 
net nepastebi.

Kadangi kunigai neturi jo - 
kių pajamų ir gyvena tik iš ti
kinčiųjų aukų, kurias gauna, 
kai eina kunigiškas pareigas, 
daugelis bijodami nustoti pas
kutinio duonos kąsnio, bando 
taikytis prie režimo reikalavi - 
mų, kad tik galėtų kunigauti, 
patarnauti tikintiesiems kad ir 
ribotoje srityje. Vadinti dėl to 
juos “kolaborantais”, parsida
vusiais valdžiai, būtų didelė 
klaida. Linkėti, kad visi būtų 
rezistentais, kovotų su dabarti
niu režimu, yra lygu linkėti, 
kad kunigai būtų visiškai sulik- 
viduoti. O dabartinėse sąlygose 
valdžiai tai yra lengva padary
ti. Išskyrus vieną antrą silpna
vali, kuris dėl savo praeities 
klaidų bijosi viešo skandalo, ku 
riuo komunistai grasina, ir to
dėl pasidarė klusnūs režimo tar
nai, visi kiti yra nelaimingos 
dabartinių sąlygų aukos, ku
riuos reikia užjausti ir supras
ti. Jiems kito kelio ar pasirinki
mo nėra: arba šiaip taip lavi
ruoti, arba netekti leidimo ku
nigauti. Būdingas yra vieno Lie
tuvos kunigo pasakymas: Ga
na pridirbome Sibiro koncent
racijos stovyklose. Mes dabar 
norime dirbti kunigo darbą mū
sų žmonėms palaikyti. O tam 
reikia tam tikro lankstumo, sa
votiško “prisitaikymo”. Kitaip 
vėl vyksime kelti Sovietų Są
jungos pramonės Sibire ...
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PAVASARINIS BALIUS 
įvyks

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE 
69-63 GRAND AVE., MASPETH, N. Y.

1965 gegužes 22 d. 
8 vai. vakaro — šeštadienį

Programoje meninė dalis — 
vakarienė ir šokiai grojant Joe Thomas orkestrui 

Įėjimo auka asmeniui 4 dol.
Bilietus ir stalus užsisakyti iš anksto pas: 

A. Andriušienę, 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y. 
Tel. VI 7-4477

Juliją Bacevičienę — Tcl. GE 4-4255

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUJI

Jonelis uoliai tarnavo savo kle
bonui kun. K. Vasiui mišioms, 
o įšventintas kunigu penkioli
ka metų vikaravo pas tą patį 
kleboną Aušros Vartų parapi
joje Worcesteryje.

Baigęs Westfielde vidurinę 
mokyklą (high School), jausda
mas pašaukimą į kunigus, 
1932 m. įstojo į šv. Karolio 
Parengiamąją Seminariją Cat
onsville, Md., po dviejų metų į 
Filosofijos Seminariją Mont- 
realyje ir 1936 m. į Didžiąją 
Montrealio Seminariją, kurią 
baigė 1940 m. Tų pačių metų 
gegužės 18 d. šv. Mykolo ka
tedroje Springfielde vysk. To
mo M. O’Leary įšventintas ku-

Šv. Alfonso mokyklos septin
to ir aštunto skyriaus mokiniai 
gegužės 12 buvo išvažiavę i 
Washingtona. Vyko autobusu. 
Ten aplankę Įvairias Įdomias 
vietas ir patenkinti grižo Į 
Baltimore.

Gėlių paroda kiekvienais me
tais rengiama gegužės 12 prie 
prezidento Washington© statu
los miesto centre. Žmonės susi
renka ne tik pasigrožėti gražio
mis gėlėmis, bet taip pat nusi
perka ir Įvairi;’ daiktų. Atsilan
ko nemaža ir lietuvių.

Išvažiavimą Į State parką 
rengė suaugusiųjų klubas gegu
žės 15. Gražiose aikštelėse vai
kučiai žaidė, tėvai po medžiais 
lošė kortomis, užkandžiavo. Tai 
vienas iš gražiausių Baltimorės 
priemiesčių.

Ekskursiją i pasaulinę paro
dą rengia tas pats suaugusių 
klubas birželio 2. Vyksta auto
busais. Grįš tą pačią dieną na
mo. Kas norėtų važiuoti, pra
šomas iš anksto Įsigyti bilietus 
pas klubo narius.

Jonas Obelinis 

nigu. Rytojaus dieną šv. Kazi
miero bažnyčioje Westfielde 
tėvų ir visos parapijos džiaugs
mui kun. Jonas aukojo pirmą
sias mišias. Iki 1955 metų vika
ravo Aušros Vartų parapijoje, 
vėliau Šv. Kazimiero parapijoje, 
o 1961 metais paskirtas Atho
lio Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonu.

Tautiškuose baruose
Virš dvidešimt meta dirbda

mas pastoracinį darbą, Worces
terio lietuvių tarpe yra išva
ręs vagą religinėje ir tautinėje 
dirvoje. Jo vardas visų Wor
cesterio lietuvių yra gerai žino
mas ir gerbiamas.

Tik ką atvykęs Į Aušros Var
tų parapiją, tuoj pat Įsijungė 
Lietuvos vyčių organizacijon, 
116 kp. tampa dvasios vadu 
ir tas pareigas eina penkiolika 
metų. 1945 metais išrenkamas 
Naujosios Anglijos vyčių dva - 
sios vadas ir per penkis sei
mus buvo perrinktas (1946-51). 
Nuvykęs ‘į AtholĮ klebonauti, 
taip pat ėmėsi vyčių globos. 
Kun. J. Jutkevičiaus Įnašas i 
vyčių organizaciją yra didelis. 
Jis suorganizavo Leituvių Rei
kalų Komisiją, kuriai visą lai
ką vadovavo. Komisijos tikslas 
sekti kitataučių spaudoje pasi
rodančias žinias apie Lietuvą ir 
lietuvius, jas registruoti ir ati
tinkamais laiškais reaguoti. Kas 
met komisijos nariai parašo iki 
20,000 laiškų. Nuo 1946 komi
sijos Įkūrimo metų iki 1963 
metų parašytą virš 300,000 laiš
kų. Taip pat jo pastangomis 
1953 metais nutartas parengti 
garbės ženklas ne lietuviui, 
d a u g i a usia pasidarbavusiam 
Lietuvos laisvinimo kovoje. Vy
čių organizacija. Įvertindama 
kun. Jono nuopelnus, 1952 
metais pakėlė i garbės narius.

Jis yra pasidarbavęs ir LRK 
Moterų Sąjungai. Penkerius me
tus yra buvęs Worcesterio 
penktos kuopos dvasios "vadas 
(1955-1961) ir nuo 1962 m. yra 
Naujosios Anglijos Sąjungos 
dvasios vadas.

Worcesteryje rengiant dides
nius lietuvių paminėjimus, vi
sada ir kun. J. Jutkevičius ak
tyviai dalyvavo juose ar tai dar
bu ar tai žodžiu prisidėdamas.

Be to. kun. Jonas turi ir ge
rą plunksną, kuria yra parašęs 
eilę straipsnių apie jaunimo va
dovavimą ir dabartini Lietuvos 
katalikų persekiojimą “Vytyje”. 
Anglų kalba parašęs i 1 g ą 
straipsni Catholic Free Press 
Our Lady of Šiluva, tas straips
nis išleistas atskira knygute. 
Daug paskaitų skaitęs paverg
tų kraštų ir moterystės klausi
mais. 1960 su savo broliais ku
nigais yra apkeliavęs Europą, 
o šių metų pradžioje visi trys 
broliai kunigai Įvykdė savo se
ną troškimą aplankyti Šv. že
mę, pakeliui buvo užsukę Į Eg
iptą. Graikiją ir Šveicariją. Iš 
savo kelionių yra pasigaminęs 
daugybę nuotraukų, kurias apa
rato pagelba panaudoja pavaiz
duoti savo paskaitas.

Pastoracijos darbe
Kun. J. Jutkevičius yra reta 
asmenybė kunigų tarpe, jis yra 
iš kunigų šeimos, jo du jaunes
nieji broliai Antanas ir Julius 
yra irgi kunigai. Kai 1960 me
tais atsilankė visi trys broliai

ATOSTOGOS pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine
BERNIUKŲ 15-loji STOVYKLA: SUAUGUSIEMS VASARVIETE:

Stovykla veiks liepos 2 - 30. Priimami berniukai nuo 8 Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap- 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė- linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
lojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas einamos kainos.
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor- Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų •
ir pasirodymų. Iš Brooklyn© eis specialus autobusas lie- 1 stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In- 
pos 2 d., 10 vai. ' formacijai ir registracijai rašyti:

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046 Tel.1207) 967-2011

Newtown, Pa., šv. Kazimiero seserų rėmėjų seime kalaa kun. A. Zakarauskas ii Chicagos.

Romoje ,tai popiežiaus Jono 
XXIII buvo pirimti specialioje 
privačioje audiencijoje. Retai 
yra tekie laimingi tėvai, kad 
net trys jų sūnūs pasišventė 
Dievo tarnybai.

1950 metais Įkūrus Worceste
rio vyskupiją, kun. Jonui teko 
užimti Įvairias vyskupijos parei
gūnų vietas. Pirmiausia buvo 
paskirtas teologijos lektoriumi 
Katalikų Moterų Lygos narėm 
Worcesteryje (1950-51). Nuo 
1951 iki 1957 buvo vyskupi
jos Tribūne!© moterystės aktu
arijus ir notaras, o nuo 1957 
vyskupijos prosinodalinio ir si- 
nodalinio moterystės teismo 
teisėjas. 1953 metais vyskupi
joje pradėjus organizuoti kata
likų jaunimą (Catholic Youth 
Council) vysk. Jono Wright’ o 
buvo paskirtas vienu iš penkių 
organizatorių. Tose pareigose 
išbuvo iki 1957 m. ir buvo ap
dovanotas medaliu Pro Deo et 
luventute.

AUKSIN’? SUKAKTIS
Forest City, Pa. — Sekma

dieni. gegužės 23, 11 vai. mi- 
šiomis bus atžymėta reta šven
tė. — tai klebono auksinis ku
nigystės jubiliejus. Prel. R.A. 
McNulty pasakys pamokslą.

Po piet 1 vai. iškilmingi pie
tūs bei bankietas Forest City 
aukštesniojoje mokykloje.

Kun. B. Paukštis yra antras 
lietuvis kunigas, gimęs ir Į- 
šventintas Amerikoje. Silvest - 
ras ir Magdalena Paukščiai su
silaukė sūnaus Edwardsville, 
Pa. 1912 m. Benjaminas baigė 
Šv. Vincento universitetą Lat
robe. Pa., gaudamas bakalauro 
laipsni. Tęsė t e o 1 o g i j os 
studijas Šv. Marijos Emmits- 
burgh. Maryland, seminarijoje, 
ir 1915 m. gegužės 22 vysku
pas Hoban suteikė jam kuni
gystės sakramentą. Norima pri
siminti, kad kun. Paukštis pa
sižymėjo sporte ir yra Dievo 
nepaprastai apdovanotas gražiu 
balsu. Žmonės rinkdavosi iš 
apylinkių parapijų klausyti jau
no kunigo giedotų mišių.

Kun. Paukštis pasakė nepras
tą kalbą prezidentui Woodrow 
Wilson klausant pre Washing- 
tono kapo, reikalaudamas, kad 
būtų pripažinta Amerikos val
džios nepriklausomybė Lietu
vai 1918 m.

Per 50 metų kunigystės kun. 
B. Paukštis klebonavo Šv. Pran-

Jis yra vyskupijos Pašauki
mų Komisijos narys, Tikėjimo 
Propagandos direktorius, vys
kupijos labdarybės direktorius 
ir šešerius metus (1954-1960 
m.) buvo prosinodaliniu vysku
pijos egzaminatoriumi.

Paskirtas Atholio lietuvių 
klebonu, rado parapiją labai ap
leistą. per ketverius metus sa
vo energijos ir darbštumo dė
ka parapiją pastatė vėl ant ko
jų: bažnyčią pagrindinai atre
montavo, seną kleboniją nugrio
vė ir pastatė naują mūrinę, 
prie bažnyčios nupirko dideli 
žemės sklypą mašinoms staty
ti. išgražino bažnyčios ir klebo
nijos aplinką, suvienijo besi - 
sklaidančius parapiečius i vie
ninga katalikų bendruomenę.

Kun. Jono Jutkevičiaus ku
nigystės sidabrinio jubiliejaus 
proga tenka tik palinkėti ir to
liau su tokia pat energija ir iš
tvermingumu dirbti Dievo gar
bei ir savo tautos labui. P r.

KUN. BENJAMINAS PAUKŠTIS

ciškaus parap. Miners Mills, 
vėliau Švč. Trejybės Wilkes - 
Barre, Pa., pirmojo pasaulinio 
karo metu tarnavo Prancūzijoj 
kapelionu. Bet jau daug metų, 
kai jis sumaniai darbuojasi Šv. 
Antano parapijoj Forest City 
Pa.

Parapiečiai džiaugiasi, galė
dami su savo klebenu pa
žvelgti jo didžius nuveiktus dar 
bus. Ypačiai daug sumanumo ir 
energijos jis paaukojo Lietu
vos Nepriklausomybės de jure 
pripaž'nimui. Turėdamas skam
bų balsą ir vartodamas puikią 
ang’:’ kalbą, kun Paukštis ke
letą kartų drožė kalbas Wash
ingtone Kongreso Rūmuose.

Jo mieli parapiečiai, jo gimi-

METINIS SEIMELIS

Newtown, Pa. — 15-sis Šv. 
Kazimiero seserų rėmėjų seime
lis Įvyko bal. 25 d. Juozapo- 
Marijos Viloje. Susirinko rė
mėjai iš N. Anglijos ir Balti
morės. Mišias atnašavo kun. 
Zakarauskas iš Chicagos. Buvo 
vaišės.

Meninę dali atliko Phila. 
Lietuvių ansamblis, šokių an
samblis “Žilvinas”, Vinco Krė
vės lituanistinė mokykla ir Vi
los studentės.

Seimelį sveikino dvasios va
das kun. Širvaitis, rėmėjų pir
mininkės A. McCann ir A. Moz- 
dy. kun. dr. K. Batutis. Raštu 
sveikino vysk. V. Bnzgys ir 
Phila. arkyv. J. Kroli.

Iš Chicagos atvykusi Moti
na M. Adorata kalbėjo apie 
kongregacijos steigėją Motiną 
Mariją Kaupaitę, kuri yra miru
si prieš 25 metus. J. T. K.

—•—

PADĖKA
Širdingai dėkojame mūsų rė

mėjams ir geradariams, kurie 
mūsų -seimą bal. 25 d. Juoza- 
po-Marijos Viloje padarė sėk
mingu. Prisimename Jus maldo
se ir prašome Dievo Palaimos 
Jums ir Jūsų mylimiesiems.

Šv. Kazimiero seserys 
Villa Joseph Mere 

Newton, Pa.

Brockton, Mass.
Gegužės 4 šv. Kazimiero pa

rapijos salėje įvyko vakarienė 
parapijos skoloms mokėti. Pir
mą kartą taip atsitiko, kad dvi 
salės buvo perpildytos, kai kam 
teko net atsakyti bilietus, nes 
nebuvo vietos.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų parengti mokiniai suvaidL.o 
“Kasdien mokykloje”. Buvo i- 
jungti mokiniai nuo pirmo iki 
aštunto skyriaus. Buvo skaito
ma ir kitom kalbom, jų tarpe ir 
lietuviškai. Vaikų programa už
ėmė visą valandą.

Maldą prieš vakarienę sukal
bėjo kun. J. švagždys. Laimė
jimam leista Įvairiausių daly
kų. Po užkandžių. Aurelijos Ku- 
cinaitės vadovaujami, pašoko 
tautinių šokių: noriu miego, 
suktinį, kalveli. Solo dainavo 
M. Mazgelienė, duetą M. Maz-

nės, jo pažįstami ir jo draugai 
linki kun. Benjaminui Paukš - 
čiui ir toliau tęsti Dievo ir tė
vynės tarnybą. G.

[IŠ VISUR
Kun. dr. Viktoras Rimšelis, 

Tėvų Marijonų provincijolas, 
gegužės H sulaukė 50 metu 
amžiaus.

Vyskupui V. Brizgiai gegu
žės 23 Chicagoje rengia pager
bimą dėl jo 25 melu vyskupo 
sukakties.

Dr. Bronius Nemickas, pro
fesoriaująs Good Counsel kole
gijoje, yra vienas iš 20 piofe- 
sorių, kurie gavo nacionalinės 
mokslų fundacijos premijas, 
kad dalyvautų 3 savaičių sim
poziume Dallas. Texas: ten bus 
svarstomas klausimas: ar ir 
kaip matematikos dėsniai gal: 
būti taikomi politiniam moks
lam.

Brazilijoje lietuviškos radijo 
programos uždraustos nuo ba
landžio 10. Remiamasi nauju 
potvarkiu, kuris draudžia per 
radiją kalbėti svetimom kal
bom.

Simano Daukanto pernykštė 
100 metų mirties sukaktis gra
žiai pagerbiama Tėviškės Žibu
riuose spausdinama istoriko J. 
Jakšto studija.

— Dail. Česlovas Janusas A- 
merikes Artists Professional 
League parodoje New Yorke 
laimėjo premiją už akvarelę 
“Mėnesieną jūroje”. Išleistame 
parodos kataloge buvo Įdėta ši 
jo akverelė. Premiją paminėjo 
ir New Yorko spauda.

— Vytautas S. Ilgūnas iš 
Worcesterio. Mass., paaukojo 
Lietuvių Fondui šimtą dolerių.

— Dr. J. Gimbutas iš Bos
tono redaguoja prof. Stepono 
Kolupailos monografiją. Admi
nistratoriumi pakviestas K. 
Nenortas. Veikalą leidžia Aka
deminių Skautų Sąjūdis.

— Cleveland, Ohio. 1941 m
Liet, laisvės sukilimo minė
jimo komitetas šaukia susirin
kimą gegužės 23 d.. 11 vai. 30 
min. lietuvių salėje. 6905 Su
perior Ave. Visos suinteresuo- 
tes organizacijos bei visuome
nė maloniai kviečiama dalyvau
ti. Bus renkamas naujas komi
tetas. 25 metų sukilimo minė
jimo programos nustatymas. 
Asmeniniai pakvietimai niekam 
nebus siuntinėjami.

gelienė ir Sinkevičiūtė. Skau
tai. vadovaujami J. Monkaus. 
padainavo ir padeklamavo.

Garbės svečių tarpe buvo il
gametis Brocktono klebonas ku
nigas J. Švagždys, kapelionas 
kun. Al. Klimas. Motina gene
rate — sesuo Elzbieta ir dvi 
palydovės

Klebonas kun. F. Norbutas 
padėkojo visiem už atsilanky - 
mą. už programą, virėjom už 
pavaišinimą. Virėjom vadovavo 
Stasė Gofensienė. kitos šeimi
ninkės buvo—M. Germanavi - 
čienė. EI. Druzinskienė. S. Mi
liauskienė. N. Wereska. N. Cza
ja, M. Veleckienė. M. Ruženie- 
nė. Padavėjos buvo C.Y.O. ir 
vyties.

Vakarienės komitete buvo: 
garbės pirm. kleb. kun. F. .Nor
butas. pirm. M. Vembrė, kun. 
J. Paulauskas, padėjo š v. 
Vardo vyrai, sodalietės. L. K. 
Moterys. Programą pravedė P. 
Bizinauskas. Viena dalyvė

Tėvai,

ŠV. ANTANO
GIMNAZIJA

pastatyta jūsų vaikams!
•

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm ...
Atlyginimas už pilna išlaiky
mą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046

f
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FABIJONUI ZARANKAI (v.) A. Rugys (k.) Įteikia sveikinimo adresą jo 75 metų sukakties proga. Taip 
pat matosi Loreta ir Jokūbas Stukai. Nuotr. V. Maželio.

SUEIGA IR MOTINOS PAGERBIMAS
HARTFORD, CONN.

Geros širdies aukštaitis
Prie seno vieškelio, kuris ve

da iš Kauno pro Utena i Zara
sus. 13 kilometrų už Utenos 
yra Leliūnų miestelis su gražia 
gotikos bažnyčia, kuri glaudžia 
po savo globa apie 3000 katali
kų. Už puskilometrio nuo mies
telio yra Adomiškių kaimas. 
Ten prieš septyniasdešimt pen- 
keris metus (1890.4.28). penkio
likos hektarų ūkininkas Jurgis 
Zaranka susilaukė pirmagimio 
sūnaus. Motinos pusseserė 
prieš dešimti metų buvo nute
kėjusi i Aluntos valsčių už Do
mininko Kemėšio ir jau augi
no sūneli Fabijoną (vėliau A- 
merik )je ir Lietuvoje gerai ži
noma kanauninką Fabijoną Ke
mešį). Taigi ir Zarankienė pa
noro savo pirmagimį pakrikšty
ti Fabijono vardu. Vėliau Za- 
rrnkai dar susilaukė dviejų du
krelių ir sūnaus Serafino, kuris 
buvo Leliūnuose mokytojas ir 
susirgęs džiova jaunas mirė. 
Fabijonas pasirinko kalvio ama
tą. Kaip pirmag:m:ui teko ne
maža rūpintis šeimos reikalais 
ir iai padėti. Nelengvas kalvio 
amatas nuo pirmųjų gyvenimo 
dienu Fabijoną užgrūdino atei-

ties gyvenimo dienoms.
Šame vidurio Aukštaitijos 

gryno lietuviško kraujo šeimos 
židinyje bu\ j apstu aukštaitiš
ko nuoširdumo, tyros širdies ir 
geros nuotaikos. Šioje aplinko
je Fabijonas augo ir brendo 
iki dvidešimt dviejų savo am
žiaus metų. Vieną naktį, jo pa
ties pasakojimu, anos didžiosios 
emigracijos i Amerika metu, jis 
sapne matė jauną vyrą, kuris 
jam patarė per dvi savaites at
sirasti Chicagoje. Ta mintis ne
davė ramybės ir dvidešimt dvie
jų metų jaunikaitis Fabijonas 
Zaranka 1912 lapkričio 18 jau 
buvo E. Chicago. Ind.

Sunkios buvo pirmosios jau
no kalvio dienos svetimame 
k. ..’te. Be kitų sunkumų, net 
pusę dolerio mažiau į dieną už
dirbo nei L etuvoje. Po kurio 
laiko gavo darbo automobiliu 
fabrike Hartford. Wise. Nei ge
resnės darbo sąlygos, nei Wis- 
constno va’.-lybės lietuviškas 
gamtos peizažas nenuramino sa
vos Aukštaitijos ilgesio. Pc 
devy nerių metų (1921) grižo i 
Leliūnus. Po metu 11922.XI. 18) 
Lol ūnų parapijos klebonas ku

nigas A. Masaitis palaimino Fa- 
bijor. o moterystės ryši su Sofi
ja Kiri'.auskalte.

Laimingai prabėgo aštuoneri 
jaunes šeimos metai Leliū
nuose. Dvi mažos dukrytės 
džiugino jaunus tėvus. Fabijo
nas ir vėl panoro, dabar jau 
keturiese, vykti Į JAV ir 1929 
metais Fabijonas su šeima atsi
rado Scmmerville. N. J. Palai
kė į sunkius depresijos metus, 
kada Amerikoje daibą reikėjo 
labai didelėmis ir dažnai ne
morali; mis kainomis pirkti. Pa
čiais sunkiausiais depresijos, 
metais (1932) su visa šeima gri
žo į Lietuvą. Bet ir Lietuvoje 
nebūt i lengvos dienos. Už me
tų (1933). palikęs šeima Lietu
voje. vėl atvyko į Ameriką. Šei
mos ir a /o krašto ilgesį pa jė
gė pakeiti vos keletą metų ir 
1938 vėl Fabijonas Leliūnuose 
pas sa\ ) šeima, čia ruošėsi pa
stoviai įsikurti. Hitleriui okupa
vus Klaipėdos kraštą, sunkiais 
debesimis n-sukėsi Europos 
dangus. Fabijonas, kaip Ameri
kos pilietis, paskutiniu laivu iš 
Europos pasiekė Amerikos 
krantus ir septintą kartą per-

Šią dvigubą šventę surengė 
skautų “Tėviškėj” ir “Šatrijos“ 
vietininkijos. Šventėje dalyva
vo Hartfordo ir New Britaino 
skautai su savo vadovais.

Šventė prt idėjo Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčio
je pamaldomis. Sadalietės pa
maldose dalyvavo organizuotai 
ir papuošė baltų gėlių vainikė
liu šv. Marijos statulą. Kun. 
Karalis lietuvių ir anglų kalba 
apibūdino motinos ir Dievo 
Motinos Marijos reikšmę žmo
nijai.

3 vai. popiet salėje Įvyko 
oficialioji da’.l;. Skautų sueigą 
atidarė ir ją pravedė s. Vytau
tas Zdanys. Buvo raportai. Su
giedota “Marija Marija” ir Lie
tuvos himnas. Po to sekė ižodis, 
kuriame dalyvavo tėvai, svečiai 
ir skautų vadovai. Perskaityti 
įsakymai apie skautų vadovų- 
i aukštesnius laipsnius pakėli
mą.

Paskui buvo vaišės ir paskai
ta apie motiną. Prieš prade
dant vaišintis, vyr. si. Irena 
Končienė iš Bristolio skaitė i- 
domią paskaitėlę apie motinos 
reikšmę šeimoje ir gyvenime.

Po paskaitos, jau beužkan- 
džiaujant ir geriant kavą, bu

vo meninė dalis. Skautai , kau
lės. vi'kinkai ir paukštytės pa
deklamavo mamytei eilėraščių, 
padainavo jai gražių dainelių 
•r pašok) tautinių šokių. Prog
ramą paruošė ir jai vadovavo 
mokytoja ps. Birutė Šimauskie- 
nė ir mokvtoja s. K. Marijošie- 
nė.

Skautus šventės proga svei- 
k: io LB. Hartfordo apygardos 
valdybos vicepirmininkas Z. 
S'razdt . o raštu —pirmūnas 
Petras Jurgėla, Lietuves skau
tu įkūrė'is. Skautams-ėms 
už tokį gražų pasirodymą, va
de vams-vadovėm s už parengi
mą. tėvams-rėmėjams už para
ma. šeimirbiki ms už vaišes vi
suomenės vardu padėkojo šių 
eilučių autorius.

Šventėje dalyvavo s. prof. 
Ignas Končius, s. Liudas Kon
čius. jau minėta vyr. si. Irena 
Končienė, j.v.s. Ignas Petniū- 
nas, ps. Juozas Benešiūnas, s. 
Bronius Aleksandravičius ir ki
ti.

Linkėtina, kad skautai augtų 
ir stiprėtų ir eitų tuo didžiu 
už-ibrėztu — Dievui, tėvynei ir 
artimui — keliu, vis parodyda
mi sa\ o tokias gražias sueigas 
ir pramogas. J. Bernotas

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
; Mūsų jstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones > 

visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas • 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms raAv- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui i R. Europa

| COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine. !
| 45 W. 45 Street. New York 36. N.Y • Tel. Circle 5-7711

• Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir natikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metu patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS j USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
andrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa- i 
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

PAGERBIANT F. ZARANKA (d.) dainavo Lionės Juo lytės Ma.news dukrelė Janina (v.) Kairėje kun. V. 
Dabušis. Nuotr. V. Maželio.

plaukęs Atlantą 1939 bal. 28 
savo gimtadienį šventė N. Yor
ke prie Laisvės statulos.

Kas šiandien Patersone ir 
plačioje apylinkėje nepažįsta 
Fabijono Zarankos? Visiems jis 
žinomas, nes kiekvienam, kas 
tik į jį kreipėsi, jis ištiesė pa
galbos ranką. Kiekvieną sek
madienį ji matysi bažnyčioje. 
75 metų sukaktį minėdamas, jis 
nepamiršo parapijos ir atėjo 
su 75 dol. auka. Jį matome vi
suose susirinkimuose, minėji
muose. Jis šaltinio vandeniu 
aprūpina ne vieną patersoniš- 
kių šeimą. Retas ligonis jo ne
aplankytas ar tai ligoninėje ar 
tai namu ase; mirusį randa lai
ko palydėti į kapus ir mišią. 
užprašyti. Fabijonas visur su - 
pėja. niekuomet nėra pavargęs 

ir niekam rūstaus veido nepa
rodo. Tai tikras dvasios aristo
kratas. apie kuriuos dažnai kal
bėdavo a.a. prof. K. Pakštas.

Nenuostabu tad. kad ji Pa- 
tersono LB apylinkė iškilmin
gai pagerbė sulaukus 70 metų, 
jam gražų minėjimą gegužės 8 
surengė ir jo 75 metų sukak
ties proga. Jo pagerbimo vaka
rienei biketus platinti nebuvo 
sunku. Reikia ateiti Fabijoną 
pagerbti, atsisakyti negalima.

Rengė ai nepasitenkino sve
čius tik pavaišinti, skaniai pa
gamintais valgiais. Solistai: Liu
das Stukas ir Lionė Juodytė 
(Fabijono kaimynė iš Lietuvos) 
išpildė meninę programą. Ak
ompanavo Alb. Prižgintas. Ma
loniai svečius nuteikė solistės 
L. Juodytės penkerių metų duk
relė Janina, sudainuodama solo 
porą dainelių. Minėjimo prog
rama praėjo sklandžiai. Vado
vų ir rengėjų vardu pasveikino 
A. Rugvs.

Svečių vardu kalbėjo prof. J. 
J. Stukas. “Nors daktaras už
draudė bet kur viešai rodjils. 
bet Fabijonui negalėjau atsisa

kyti. — kalbė'o profesorius— 
nes ir jis jau 28 metai nuošir
džiai remia Lietuvos Atsimini
mų radijo valandą".

Telegrama sveikino žmona ir 
dukros iš Lietuvos, o taip pat 
artimieji Ir pažįstami, negalėję 
asmeniškai dalyvauti.

Kaip dideliam labdariui kun. 
V. Dabušis prisegė Balfo ženk
lelį. o Fabijono socijalumui ir 
bendruomeniškumui atžymėti A. 
Šaulys prisegė LB ženklelį. V. 
Gružas paruošė gražų adresą 
su Fabijono portretu, po ku
riuo visi pobūvio dalyviai pasi
rašė.

“Kai su Fabijonu pabūni, su 
juo pabendrauji, pragiedrėja 
pasaulis, lyg ir šviesiau pasida
ro. mažiau kasdieniniai rūpes- 
č:ai slegia”, — sako vienas po
būvio dalyvis. Gal dėl tos vi
suomet giedrios nuotaikos, jis 
ir 75 metų sulaukęs, atrodo 
sveikas ir stiprus ir tebedirba 
nelengvą kalvio darbą. Duok 
Dieve, šiam šviesios nuotaikos 
aukštaičiu' sulaukti savo sene
lio amžiaus, kuris mirė eida - 
mas 115 metų ir. pagal Fa
bijono pasakojimą. į kapus nu
sinešė visus sveikus dantis.

(kvd)

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
šy arba pirkėjo žemės. 
Statybų atliekam sąžinin
gai pagal susitarimų už 
labai prieinamų kainų. • 
Mes patys perkame L. L 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininkų Andriy Armonų 

Tel. 516 AN 1-2864

r— —■ _■ ........... ...

GRANE SAVINGS & Loan Association
PA DĖKA

Nerasdamas kitų būdų, šioje vietoje, labai nuo
širdžiai dėkoju už man surenatas iškilmingas pa- 
gerbtuves mano 75 metų sukakties proga. Dėkoju 
LB Patersono apylinkės valdybai ir jos pirminiu k'> i 
A. Rugiui už inicijatyvą, rengimo komiteto pirmi
ninkui A. Gudoniui. M. Šaulienei už skaniai paruoš
tas vaišes ir visoms šeimininkėms už patarnavimą. 
Dėkoju programos išpildyto jams: Lionei Juodytei - 
Mathews. L. Stukui. Janinai Mathews. Alb. Priž- 
gintui. Dėkoju prof. J. J. Stukui už sveikinimo žo
džius. Dėkoju ir visiems svečiams už dalyvavimą, o 
nedalyvavusiems artimiesiems už sveikinimus tele
gramomis bei laiškais. Visiems nuoširdus ačiū.

Jūsų
FABIJONAS ZARANKA

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

41/2% ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauje mūsų namą.

VM.ANDCS: Pirmd ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad ir 
p^nktadienj 9 00 ryto — 500 vakaro; fteėtadienais 
9 00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ....................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass — 271 Shawmut Avenue ..........  LI 2-1767
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ......... AN 8-0068
• BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952 !
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue .................. Di 5-8808
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-696S
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
• Cl FVEI AND 13. Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 730 Michigan Avenue VI 1-5355
• GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14. Conn. — 200 Franklin Av.. Tel. 233 8030. 246 0215
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau .............-TO 7-1575
• IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave................. ES 2-4585
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street .......................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
• NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-17Q7
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave.................... 1-0 2-141R
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... Au 4-54o6
• PASSAIC. N.J. — 176 Market Street............................... GR 2-6A87
• PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street .......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO 5-589? [
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750 •
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571 j
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ......................... PL 6-6766
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ............. s ?8«8 j
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave.......................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ................ Rl 3-0440

I' -■ -- -----

I
Minėdamas 50 metų savo sukaktį,

DARBININKAS !I 
i 

tikisi sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikrašti 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam į 
— pirmiem metam 5 dol.

Kas suras 2 naujus skaitytojus, moka už 
abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965.
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau- I 

doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas. 910 Willoughby Ave.. Brooklyn. N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė ...... ,..........................

Adresas ............................................... .............................................

Siunčiu už prenumerata $................ , aukų $ ................ ; Viso $.................

(Data) (Parašas)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

84-09 Jamaica Ave.. Woodhaven 21. N.Y. Tel. VI 9-5077 
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

S & C MEAT MARKE
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

MŽATS - y tarno <.«?*** 
*gžaž B<1F-LAW8 VIAĮ. P0HK , 

Ui *16
MAISTO

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take al) orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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@ SPORTAS
FUTBOLAS

Nors futbolo pirmenybių Se
zanas pasibaigęs ir užsieninės 
futbolo komandos pradeda 
rinktis New Yorkan, mūsų fut
bolininkai kol kas neatostogau- 
ja. Lietuviškų spalvų atstovavi
mas pabaltiečių turnyre liepos 
mėn. bei rungtynės prieš Chi- 
cagos Lituanica dėl S. Ameri
kos lietuvių futbolo meisterio 
vardo, neleidžia Lietuvių Atle
tų Kiubo futooiininkams snaus
ti. Pereitą sekmadienį draugiš
kame susitikime laimėta prieš 
savo klasės klubą Bavarian SC 
2:1 (2:0).

Abu vienetai pasirodė nepil
nos sudėties, o bloga, akmenė
ta bavarų aikštė neleido pasi
reikšti geresniam žaidimui. 
LAK žaidė sekančios sudėties:
Malinauskas; Vainius, Daukša; 
Budraitis, Trampas, Česnaus
kas; Bileris, Šileikis, Klivečka, 
Budreckas, Šukys.

Sveikintinas jaunių žaidikų 
bandymas įjungti pirmojon ko
mandom Vadovas Klivečka dar 
turės daug darbo su jais, šalia 
kitų problemų. Mūsų įvarčiai 
kito pradžioje rungtynių. Bud
reckas ir Bileris buvo laimin
gieji šauliai, abu kartu gavę ge
rus padavimus iš Klivečkos.

Jaunių pirmoji komanda ga
vo taškus be žaidimo, ukrainie
čiams nepasirodžius. Antroji ko
manda pralaimėjo čekoslova - 
kams 1:4.

Ateinantį sekmadienį mūsų 
jaunių pirmoji komanda žai
džia pirmenybių rungtynes 11 
vai. pas Greek-Americans, o an
troji 12:15 vai. pas Giuliana 
FC.

Šio penktadienio 8 vai. vak. 
draugiškas susitikimas tarp Ha
nover 96 ir mūsų lygos (DAFB) 
rinktinės, Eintracht Oval, Asto
ria. L.I. Atletas

Išnuomojama. Cape Code pri- 
einamom kainom išnuomojami 
vasarnamiai su pilnu apstaty
mu. gražiame pyšyne prie eže
ro. netoli lietuvių mėgiamų pa- 
plūdymų. Teirautis pas: I. Ne- 
nortienę, 44 Alban St. Dor
chester. Mass. 02124. Tel. 617- 
TAS 1832 Cape Codo tel. 428- 
2852).

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį.
Skanūs lietuviški valgiai.
Grynas pušy oras ir rami vie
tovė poilsiui.
Svečiams be savu automobilių 
— transpoi tacija į ir iš paplū- 
dymio.
šalia "Bangos” randasi ežeras 
su paplūdymiu. Zuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti 
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. P a k š t y s

BANGA
Box 188. Centerville 

Cape Cod. Mass.
Tel. (617) SP 5-4633

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6 .
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. —- VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — DE 5-1154

ANDR. SALVEST (Saivestravičius) įteikia J. Pakniui garbės pasižymėjimo lentą. Kairėje Elena Paknienė

KEARNY, N.J.

Julius Paknis, Lietuvių Tau
pymo ir Skolinimo draugi
jos (Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny, N. J.i, 
pirmininkas, tai draugijai vado
vauja 40 metų.

Ta proga gegužės 2 Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Centro 
salėje buvo surengtas iškilmin
gas paminėjimas. Jam įteikta 
garbės pasižymėjimo lenta.

iI

A f A
LIUCIJAI BABICKIENEI

mirus, liūdesy pasilikusius: vyrą Povilą, dukrelę Zitutę, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

LIUDAS ŠPOKAS ir
VINCAS MEILIŪNAS

Adolfo SCHRAGERIO

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių, j

33S East 8Sth St., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue •' TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

POOLS by VAZQUEZ

$149500

Up to 7 years to pay.
All work guaranteed - Financing arranged

Also Gunnite and Concrete Pools. Custom Built to fit your needs — 
from $6000.00.
VAZQUEZ POOLS, Briarcliff Manor, NY; 914 - WI 1-7050

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

“Milžinu kovas’’. Chicagos p-bėse. 
laimėjo Ed Formanek. Paul Taut- 
vaišas and Al Sandrin sukorę po 7 - 
1 taškų, rašo Chess Review 5/65. o 
didmeistris R. Byrne, John Turns ir 
kt. liko su 6% tš. Kitoj vietoj mini
mas Kazys Škėma, baigęs antruoju 
Motor City p-bėse, Detroite.

Latvių žurnalas šacha Pasaule 4/ 
65. atžymi lietuvių meistro Povilo 
Tautvaišo laimėjimą Chicagos pir-

Maintenance Free 
Pacific Pools 

from 

menybėse. Romano Arlausko .tėkmę 
pasaulio koresp. pirmenybėse ir did
meistrio vardo gavimą. "Taigi, da- 

-bar.' dviem Australijoj gyvenantiem 
pabaltiečiam (latviui L. Endzeliniui 
ir lietuviui R. Arlauskui) priklauso 
didmeistrio titulas.” Tam pat žur
nale latviai vadina didingu pasise
kimu: "Lielisks Merka panakums!” 
prie žinios iš Chess Review žurnalo, 
kuriame K. Merkis įvardintas ant
ruoju tarp Amerikos koresp. žaidi
kų.

Latvių šachmatų kongresas ir š.
A. latvių p-bės įvyko gegužės 14-16. 
Milwaukee. Wise. Piniginės dovanos 
$150, 80, 50. 30, 25 buvo paskirtos 
pirmų penkių vietų laimėtojams; be 
to dovanos A, B, C kl. geriausiems.

Illinois atviros p-bės įvyks gegu
žės 28 - 31 Chicagoje, North Park 
Hotel. Praeitose p-bėse nepaprastai 
pasižymėjo mūsų meistras Povilas 
Tautvaišas. sudorojęs visus savo 
varžovus 8-0! Jis drauge apgynė tu
rėtą 1963 metų titulą.

Connecticut komanda laimėjo pr. 
sekmadienį gegužės 16 d., Hartfor
de. prieš Massachusetts rinktinę 21 
: 15. Massachusetts vyrai vyravo 
priešakinėse lentose, laimėdami iš 
pirmų dvylikos lentų 8 % taškų. 
Rungtynės buvo papildytos dar jau
nių varžybom. Pasibaigė 4 %-4 %.

Brolių Colon dinastija. Puerto Ri
co valstybėj pasibaigė, rašo N. Y. 
Times. Laimėjo Felix Sacarello ir 
Luis Suarez po 8 %-3 % tš. Arturo 
Colon baigė su 8 tš. ir pr. metų čem
pionas Miguel Colon su 7 tš. Tarp 
kitko, Puerto Rico čempionas M. 
Colon buvo -Įveiktas Kazio Merkio, 
pr. metų JAV atvirose p-bėse. Bos
tone. šių metų JAV atviros p-bės 
įvyks San Juan. Puerto Rico, liepos 
24 - rugp. 6 d. Dalyvio išlaidos $250 
įskaitant kelionę lėktuvu iš New 
Yorko į abu galus, viešbutį ir mais
tą 2 savaitėm.

Zagreb. Jugoslavija. Tarptautinis, 
turnyras, kuriame dalyvavo 20 gar
siųjų. baigėsi šitaip: 1-2. Jugoslavi
jos didmeistris B. Ivkov ir R. Vo
kietijos —- W. Uhlmann po 13% - 
5*2 tš.. pasaulio čempionas T. Pet
rosjan. Sov. 12%, kitas jugoslavas
B. Parma ir vengras L. Portisch po 
12 tš.. D. Bronštein. Sov. 11% tš. 
JAV didmeiAris A. Bisguier po 18 
ratų turėjo tik 7% taškų: ką jis 
padarė paskutiniame rate, žinių dar 
neturime.

WAGRER THEATER
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, gegužės 21 — iki 
Trečiadienio, gegužės 22. 12J5 

Dramatinė filmą iš Pietų Af: i’ o.-. - 
“GEFAEHRLICHE REISE”

Vaidina:
B. Corey. M. Cramer. M. Ki: nėr ir k. 

Briedinė filmą: 
“Marina”

110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y. 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
•ninko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės vak-n do s

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N.Y.

Room 402

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance • Real Estate

M0-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

CATERERS

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

For the Finest in Complete Catering 
for the small intimate affair 

to the large Wedding — 
from 50 to 500 people 
Service Is Our Motto

206-10 Hillside Avenue 
HOLLIS, L. I. 

HO 5-7788

------ Ample Parking ------

HELP WANTED SERVICE

OPPORTUNITY GALORE so be a 
Success Now! — you can qualify as 
a future Branch Manager — a few 
openings still available with our 
leading firm. Experienced or will 
train Commission Bonus or Profit 
sharing. Call Capistrano China ‘— 
TA 4-9191 9 AM-9 PM.

FOR RENT

FOR RENT Immediate Occupancy 
BALLROOM FOR 300 PEOPLE — 
Corner 46th St. & Broadway with 
Soda and Coke concession available 
for Parties - Dances - Socials - Re
hearsals. or Dance Studio. Com
pletely furnished CALL CI 6-5252 
Mr. Offen - Ext. 1111 5 PM - 7 PM

SERVICE

CLARENCES 
SERVICE STATION

Open 7 days a week. General Auto 
Repairs. 655 East Jericho Turnpike 
Huntington Station L.I. N.Y. Call 
516 HA 3-9553 Special consideration 
to religious groups.

CENTRAL PHOTO
15 Walt Whitman Road 
Huntington Station L.I. 

Fast Color Processing by Kodak. 
We cater to all Photo problems

Call 516 HA 3-5559

WALTER SCHERER’S Delicatessen
270 Jamaica Ave Bklyn

Home made Salads Cold cuts, Sand
wiches All imported beers We do 
catering We also deliver. Special 
consideration to religious groups.

Call AP 7-0215

Complete line of 
MUSICAL INSTRUMENTS 

Brand-Names 
LOWEST PRICES!

If we don’t have it—we’ll order it!
Ship ’n Shore

, 5605 5th Ave., Bklyn — GE 9-7711

ALBERT MAIER, INC- 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos
Kielbassy”. 1927 Washington Ave.,

Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM
210 E. 86th St. and 3rd Ave 

New York City 
RE 4-7335

JERSEY AERIAL 
ADVERTISING INC

AIRPLANE BANNER 
TOWING

25 Steward St. Trenton N.J.
Call 609 - 586-4758

BRADLEY’S ROWBOAT 
STATION

Row’ Boats Motors Bait & Tackle 
We also have Cottages for the Sum
mer. Canoe place Road Hampton 
Bays. Long Island Special consider
ation to religious groups. Call 516 
RA 8-0098

L. & V. BEAUTY SALON

Excellent Service
106 Main SL, Northport L.I.

Open 5 days Friday late
Call 516 - AN 1-0885
ask for VINCENT

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.
197 E 4th Street 

EVERYTHING FOR 
THE PRINTING LINE

Call OR 3-1830

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

DISPLAY

McCarthy floor covehinc
128 Lincoln Ave.

Open 6 days a week, Friday until 
9 PM. 9x12 Vinyl Rug $10.50. We 
cater to all your needs. Special con
sideration to religious groups.

Call YU 7-3646

KEYPORT AUTO LAUNDRY
Open 7 Days a Week 
Service is Our Motto 
110 W. Front Street 

KEYPORT N. J.
Call 201 - 264-9767

World W'de Shipping: Madeline Hol
der ior..xerly o. Seaway Shipping 
Co. has now open business known 
as HOLDERS OVERSEAS SHIP
PING, CRATING & EXPRESS CO. 
At 464 Central Ave. B’klyn, Phone 
455-6845. Day - Night door to door 
delivery at Barbados only.

KRUCKERS 
RESTAURANT & GROVE 
Pomana Ladentown N.Y. 

For the finest of German food 
A nice Sunday habit is Dinner 

at KRUCKERS 
Call 914 HA 9-9732

THE COUNTRY GENTLEMAN 
RESTAURANT & DINER

Route 202-28 Sommerville Circle 
Raritan

Private parties up to 130 persons 
Phone 722-7979

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clothes with 

material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee all our work MR. A. MUŠTO 
4131 Digney Ave near 233rd Street 
Bronx N.Y. FA 4-8958

AMERICAN FLORIST
6907 Fourth Ave., Brooklyn
SH 5-6080 Open Sundays

Also
David Shannon Greenhouse
3380 Ft. Hamilton. Parkway 
GE 6-4521 Open Sundays 

WreaUis, Wedding Bouquets, Etc.

SUN TAN LAKE Recreation Park 
on Route 23 Riverdale N.J. Owners 
Willy Schmidt & Richard Tietjem. 
Swimming in Spring Federal Lake 
44 acres of picnic land 600 picnic 
tables Bar and Grill — Bring the 
family Call 201 TE 8-9898

Outstanding Bicycle Special Safety 
check your bicycle now! New seats 
new pedals new grips. Complete lu
brication. Safety check and adjust 
all parts. Done at your home only 
$3.95 — Also Lawn Mower repairs 

Brooklyn - Queens - Nassau
—--------- BR 2-9339 -----------

.CORRIGAN’S BOAT YARD 
and MARINA

Distributor for Daytona 
Marine Engines, Sales & Service 
Newtown Road Hampton Bays, 

L.I., N.Y.
Call 516 RA 8-4189

CHAIN - LINK FENCES

NORTHERN FENCE CO 
Residential & Industrial 
All Work Guaranteed 

Free Estimates
1237 57th Street, Brooklyn 
TR 1-9752 — 9 AM - 1 PM 

and after 6 PM

RESTAURANTS

In Kingston it’s HOPPYS
The Restaurant known for fine food

286 Wall St. Kingston N.Y.
Next to the Court House

Air conditioned. Open 7 days a week
Ask for

Hans Pfeiffer & Robert Samitch
Call 914 FE 8-9677

The OLD SEIDELBURG 
Open 7 days a week 

For the Finest of Foods 
Come and bring the family 

for Sunday Dinner 
626 Third Ave N.Y.C. 

Call TN 7-2678

HOTEL LUCERNE 201 W. 79th St. 
New York City % block from Broad
way and 79th Street. Convenient to 
everything in the heart of N. Y. C. 
Newly furnished 1-2-3 room suites 
some with kitchenettes — moderate 
rates — EN 2-7100.

DEMAREST SERVICE CENTER 
Artie Griffin, Prop. 

Expert Motor Tune-Ups 
Tires - Batteries - Accessories 

Gas - Oil
142 Hardenburgh Ave.

Demarest, NJ. Phone: PO 8-1948

MARIO’S AUTO INSPECTION 
SERVICE

Auto repairs by skilled mechanics 
1— tops in the business 

Shell Bay Rd.. Mayville. N. J.
(opp. Exit of State Inspection Sta.) 

Cape May Court House 
Phone: 465-5607

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

“VENTA’’
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BAND2IUKAS 
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Bajsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
1 FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALINS
- Salinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(pne Forest Parkway station;
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE, WOLINHIN,
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

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir baląamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
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. T R 6-6434
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Aušros Vartų parapijai šiais 
■metais sueina 60 metų. Tai su
kakčiai paminėti gegužės 23 
11 vai. bus padėkos mišios, o 
po mišių parapijos salėje iškil
mingi pietūs. Klebonas ir ko
mitetas kviečia visus parapie - 
čius ir bičiulius atsilankyti.

Lakūnų Dariaus ir Girėno 
32 metų sukakties skridimo mi
nėjimas šiemet ruošiamas lie
pos 17 d., šeštadieni, 3 popiet 
prie Dariaus ir Girėno pamink
lo, Lituanica Square, Union Av- 
nue, ir So. 2d Street, Brook
lyn, N.Y. Minėjimą rengia Da
riaus ir Girėno Paminklo Komi
tetas.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras, vad. muz. VI. Baltrušai
čio, gegužės 8 d. giedojo Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
per V. Motekūnaitės ir Evaldo 
Remezos jungtuves. Solo giedo
jo VI. Baltrušaitis. Tai buvo 
pirmas choro pasirodymas baž
nyčioje ir maloni staigmena 
jauniesiems, jų artimiesiems ir 
visiems jungtuvių ir mišių da
lyviams.

Lietuvių komitetas pasauli
nei parodai išsiuntinėjo per 
600 kvietimu i birželio trėmimo 
minėjimą, kuris Įvyks pasauli
nėje parodoje birželio 13. Ne
gavusieji pakvietimų dėl rezer
vacijų kreipiasi i komiteto na
rį kun. L. Jankų, 105 Grand 
Str., Brooklyn. N.Y.

Išnuomojamas vienas kamba
rys su pilnu apstatymu, su at
skiru įėjimu. Galima naudotis 
virtuve, šaldytuvu. Išnuomoja
ma vienam arba dviem žmo
nėm. Teirautis: 87-28 97 Str., 
Woodhavene, N. Y., tel. VI 9-48 
11.

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

New Yorko Skautams Remti 
Komitetas, kurį sudarė: C. AŠ- 
enbergas, A. Gerulaitienė, J. 
Kiaunienė, V. Labutis ir P. Le- 
veckienė, gegužės mėn. 15 d. iš 
pareigų pasitraukė ir inž. Juo
zas Butkaus sušauktame skau
tų stovyklavietei pirkti vajaus 
komitete nedalyvauja.

A. a. kanauninko Antano 
Steponaičio mirties metinės su
eina gegužės 29. Ta proga gi
mines, draugus ir pažįstamus 
prašoma prisiminti ir pasimels
ti už jo vėlę.' Mišios bus auko
jamos pranciškonų koplyčioje 
gegužės 29 ir 30 d. 8 v. ryte. 
Apie tai praneša brolis Jonas 
ir žmona.

Pranciškonų koplyčioje, 680 
Bush wick Ave., Brooklyne, 
gegužės 23, sekmadienį, 9 vai. 
bus laikomos mišios už 1936m. 
gegužės 23 žuvusius pajevonie- 
čius: Alfonsą Petrauską, Kazį 
Norkevičių, Bronių Pratasevi- 
čių ir Petrą Sarkauską. Mišias 
užprašė giminės ir draugai. Jie 
kviečia draugus ir pažįsta
mus dalyvauti mišiose ir pasi
melsti.

Sibiro maldaknygės origina
las su anglų kalbos vertimu iš
leidžiamas liuksusine laida. Lei
dėjais yra kun. J. Jankus ir dr. 
K. Valiūnas. Knygos menišką 
apipavidalinimą tvarko dail. P. 
Osmolskis. Knyga greitai pasi 
rodys.

Kun. A. Račkauskas pašven
tins a.a. Stasio Butkaus antka
pį St. Charles kapuose, Long 
Island. Kapa (Grave) Nr. 63, 
Sect. 32, Range — N. Norin
tieji pagerbti pirmojo neprik
lausomos Lietuvos kareivio pri
siminima, kviečiami dalvvauti. 
Vykti Southern State Parkway, 
Exit 33 arba 34.

SALĖ IR ANTANAS ZUPKAl, iš Watertown, Conn., šventė savo vedybinio gyvenimo 25 metų sukakti 
Maspetho bažnyčioje gegužės 16. šalia sūnus Albertas, St. John’s Universiteto studentas. Vaišės Belecko resto
rane. Nuotr. V. Maželio.

Skautų
Gegužės 9 New Yorko skau

tai, švęsdami skautų patrono 
Šv. Jurgio šventę, ta pačia pro
ga minėjo Motinos dieną, daly
vaudami organizuotai su vėlia
vomis pamaldose ir iškilmingo-

Dail. Albino Elskaus paveiks
las yra išstatytas Riverside mu- 
zėjuje. Parodą sudaro muzėjaus 
įsigyti dabarties dailininkų pa
veikslai.

ARKS Amerikoje Brooklyno 
ir Maspetho kuopų pirmininkų 
ir veikėjų susirinkimas bus ge
gužės 21 d. 7:30 v.v. Petro 
Montvilos namuose, 85-66 98 
St., Woodhavene, N.Y. Centrą 
atstovaus Matas Zujus.

šventė
je bendroje skautų-ių tuntų su
eigoje. Į sueigą atsilankė gau
sus tėvų ir svečių būrys. Po 
oficialiosios skautiškos sueigos 
įžangos Motinos dienos proga 
pašnekesį pravedė p. čerkeliū- 
nienė. Pašnekesys buvo kon
densuotas, įdomus ir skautams 
taiklus, jautrus ir mielas. Po 
pašnekesio skautės apdovanojo 
visas atsilankiusias mamas gė
lėmis.

Po sueigos mūsų uolusis tė
vų komitetas visus šventės da
lyvius pavaišino, o skautai.-ės 
atliko trumpą laužimo pobūdžio 
programėlę. Skautiška užbaigos 
giesmė vėl visus apjungė atei
nančiam bendram vasaros dar
bui. A.S.

Pamaldos latviam. Gegužės 
21 Boston atvyksta latvis ku
nigas Jurans Pudans. kuris ge
gužės 23 12 vai. vidudieni au
kos mišias šv. Petro parapijos 
bažnyčioje Bostone gyvenan
tiems katalikams latviams. Ku
nigas J. Pudans apsistos šv. 
Petro parapijos klebonijoje.

Novenos i šv. Dvasią pamal
dos šv. Petro parapijos bažny
čioje pradedamos gegužės 28 
d., 7 v.v. Novenos maldos bus 
kalbamos vakarais po gegužinių 
pamaldų.

Afrikos misijų tėvai, kurių 
vienuolynas yra Dedham, Mass., 
gegužės 23 ruošia vadinamą 
Field Day savo vienuolyno so
dyboje ir kviečia visus Bosto
niečius juos aplankyti. Specia
lūs autobusai svečius paims 
nuo Dedham Line, Charles Ri
ver ir Dedham (’enter autobu
sų si jčių.

Scdaliečių mišios bus birže
lio 6 d. 8 vai. ryto kartu su šv. 
Vardo draugija. Po Mišių salė
je po bažnyčia įvyks bendri 
abiejų draugijų pusryčiai.

Kun. J. Klimas gegužės 15 
gavo telegramą iš Lietuves, kad 
tą dieną mirė jo motina, kuri 
gydėsi pas savo sūnų Mari
jampolėje. Gegužės 18 d., laido
tuvių dieną šv. Petro parapijos 
bažnyčioje buvo suruoštos ge
dulingos mišios, kuriose daly
vavo parapinės mokyklos vai
kučiai, seselės, bažnyčios visi 
mišių tarnautojai, giminės ir 
gražus skaičius parapiečių.

Parapijos vakarienė -Reuni
on buvo gegužės 16 Liet. Pi
liečių draugijos namų abiejų 
aukštų salėse. Abi salės daly
viais buvo užpildytos. Dalyva
vo 647 asmens.

Bostono Balfo metinis susi
rinkimas šaukiamas gegužės 23 
d., 2 vai. popiet Liet. Piliečių 
klube. Susirinkimas šaukiamas 
trečią kartą, nes du kartu atėjo 
per mažai žmonių, ir nebuvo 
galima išrinkti naujos valdy
bos. Visi prašomi jausti parei
gą ir atsilankyti susirinkime, 
nes Balfo veikla dar tebėra la
bai ir labai reikalinga.

Jūrų skautų Nemuno tunto 
iškilminga sueiga Įvyksta gegu
žės 22 d^ šeštadienį, 5 vai. va
karo, Tautinės Sąjungos na - 
muose. Tėvai ir svečiai mielai 
kviečiami dalyvauti. Po sueigos 
bus vaišės, šv. Jurgio. Lietuvos 
skautų globėjo, dienos proga 
lietuvių jūrų skautijos Inkaro 
taryba Nemuno tuntininką Po
vilą Jančauską pakėlė į jūrų 
paskautininko laipsnį.

Džiaugiasi pasisekusiu kon - 
certu. Nekalto Prasidėjimo se

serų Putname statomiems na - 
mains paremti koncertui reng - 
ti komitetas: A. Andriulionis, 
V. Kulbokienė, K. Kriščiukaitis, 
M. Mockienė. E. žižniauskienė 
ir P. Žičkus džiaugiasi Bičkie- 
nės - Daugėlienės. pasisekusiu 
koncertu. Prie koncerto rengi
mo darbu ir visokiomis gėry
bėmis prisidėjo: O. Girniuvie- 
nė, D. Izbickienė, E. Kačins
kienė, J> Lapšienė, M. Lendrai- 
tienė, M. Paliulienė, O. Sima- 
navičienė, Starinskienė, Šilim- 
mienė, O. Vaičaitienė. O. Vile- 
niškienė, I. Galinienė, V. Gir- 
niuvienė, D. Baltienė. M. Ka- 
počienė, E. Kazlauskienė, B. 
Kuodienė, S. Leimonienė, G. 
Mickevičienė, O. Mockapetrie- 
nė. R. Petronienė. B. Vasienė, 
M. Vaitkevičienė, M. žiaugrie- 
nė, E. Žikienė, I. Nenortienė, 
Aukštikalnienė, Martinkienė, 
L. Šilimaitė, A. Vakauzienė. V. 
Šimkienė, Eitas, P. Kaminskas, 
V. Kulbokas, J. Starinskas. Be 
to. Lietuvių Piliečių D-ja paau
kojo 25 dol. Gražus tikslas, gra
žus darbas, visi gali džiaugtis.

VASAROS ATOSTOGAS
praleisti be rūpesčių—sveikai, links
mai. įdomiai — maloniai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje, 42 Beach St.. Monu
ment Beach. Cape Cod. Mass., Tel. 
759-3251 (Area Code #617) • Sa
vininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu globoja. • CAPE COD žalumos 
grožis. ATLANTO vandens malo
numas. SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana. • 
Mėgėjų patogumui yra valtis - žu- 
vavimui. sail-fish—buriavimui, ping 
-pong stalas, teniso aikštė. • Vaka
re tėvams išvykus, prižiūrimi vai
kai. Vasarvietė atidaroma birželio 
19 d. Užsisakyti galima jau dabar 
iš anksto šiais adresais:

IRENA VEITAS
72 Congress St., Braintree, Mass. 

Tel. 843-2146 
arba

MARIA LŪŠYS 
88-01 104th Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. 849-1193

Iki malonaus pasimatymo!

Washingtono žygiuotojų vieša padėka ir apyskaita

Amerikos Lietuvių Studentų 
ir Organizacijų už Laisvę de
monstracija pasisekė tik todėl, 
kad daugelis žmonių prisidėjo 
prie jos vykdymo. Amerikos lie
tuvių studentų ir organizacijų 
vykdomasis komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie da
lyvavo š.m. gegužės 15 d. de
monstracijoje Washingtone, šių 
asmenų pastangos ir pasiauko
jimas nulėmė žygio sėkmingu
mą.

Vykdomojo Komiteto nariai: 
A Mažeika, Jr. — pirmininkas, 
A Budreckis — vicepirminin
kas, A Sniečkus, vyriausias ko
ordinatorius, P. Wytenus —re
klamos vedėjas, A Barzdukas, 
ryšininkas Washingtone, p a • 
reiškia, kad ypatingai padėkos 
verti yra šie asmenys:

Prel. J. Balkūnas, kun. P. 
Baniūnas, E. Genevich, R. Ke- 
zys, J. Kapočius, H. Kulber, R. 
Legeckis, M. Shalins, kun. J. 
Sharnus, prof. J. Stukas, dail. 
J. Subačius, kun. J. Totoraitis, 
A. Vainius, Sr., A. Vainius, Jr,. 
J. Valakas, dr. K. Valiūnas, kun. 
P. Žemeikis.

Padėka priklauso ir dvasinin
kijai, kuri talkino ir dalyvavo 
žygyje, autobusų organizato • 

riams ir įvairių lietuvių orga
nizacijų vadams, kurie entu
ziastiškai rėmė organizacinį ko
mitetą. Dėkojame Lietuvos 
Respublikos charge d’affairs 
Juozui Kajeckui ir poniai, ku
rie surengė priėmimą demons
trantams Lietuvos pasiuntiny
bėje Washingtone.

Deja, nėra vietos išvardinti 
visiems, kurie darbu ir auko- 
•mis prisidėjo prie žygio. Užtat 
norima čia jiems visiems nuo
širdžiai ir šiltai padėkoti už tal
ką.

Visiems, kurių finansinė pa
rama padėjo atlikti žygį, orga
nizacinis komitetas ir visi da
lyviai jaučia gilią padėką. Jų 
sąrašą skelbiame skyrium.

AUKOS
Vilkas — 250 dol., dr. Raz

ma — 100 dol.
Po 50 dol. Lithuanian -Ame

rican Citizens Club of Bever
ly Shores, Lithuanian Council 
of Greater N. Y., Lietuvių Gy
dytojų Draugija, N. Y. Skautų 
Sąjunga — 40 dol., Prel. J. 
Balkūnas — 20 dol.

25 dol. K. Of L. Council 41, 
kun..L. Mendelis, Rymo Kata
likų Draugovė, N.J. Studentų 

Ateitininkų Sąjungos Draugo
vė.

Po 10 dol.: kun. J.J. čepuls- 
kis, Korp Neo Lituania. K. of 
Lituania, K. of L. Seniors, Mrs. 
Klans, Krasnickas. I. Kazlaus
kas, I.L., Liofas. E.J. Misiūnas. 
Moterų Vienybė, C. Matuzas. 
Mrs. O. Puerauskienė, Dr. and 
Mrs. Snieška, Sukai, Trojans.

7 dol. — A. Gerulaitis
6 dol. — M. Jasinas
Po 5 dol. aukojo: ALRK Mo

terų Sąjungos 26 kp. Kearny, 
J. Alyta, A. Balton, Mrs. Borz. 
Mr. Budnikas, V. Čiurlys, Dar
giai, K. Garbauskienė, J. Gra
bauskas, V. Grigas, J. Gruzins- 
kas, Mr. Jurkevičius, Mr. Jo- 
miskas, J. Katilius, V. Kalytis, 
I. Kazlauskas, Msgr. I. Kelme
lis, M. Kamura, Klevečka, Kru- 
šinskas, E. Kubaitis, Ona Ku
bilius, Helen Kulber, Kupins- 
kai, P. Lukoševičius, Macijaus
kai, J. Melynis, J. Misiūnas. A. 
Mockus, Mrs. Naumanas, Plė
trai, kun. Pikturna, Mr. Plau- 
oinis, Plikaičiai, F. Pozusis, S. 
Remėza, M. Savenis, dr. Skrip- 
kus, A Stukas, P. Šukys, Mr. 
and Mrs. G. Ungar, J. Vaičkus, 
A Valaitis, J. Vilkelis. A. Vit
kus, A. žindžius, J. Znutas.

Demonstracijai Washingtone 
parengti gauta 1.237 dol. au
kų. Visi aukotojai, kurie davė 
mažiau kaip penkis dolerius, ly
giai Įvertinami, tačiau nėra vie
tos jų daugybei suminėti.'

IŠLAIDOS
Paštas — 44 dol., padaugini

mo medžiaga — 3 dol., plaka
tai — 225 dol., kelionė į Nau
jąją Angliją — 51.59. kelionė 
į Washingtona 60.40, Reklama 
amerikiečių spaudoj— 72 dol. 
ženkliukai su pavardėm — 
24.65, taksi kursas — 8 dol., 
du vainikai .— 60 dol., benzi
nas — 23 dol., aplinkraščiai 
amerikiečiams — 58 dol., me
morandumas prezidentui —7 
dol., antrašai ir vokai — 12 
dol., susisiekimo centras Wash
ingtone — 10 dolerių.

Viso — 659.64 dol.

Kitos išlaidos, kaip telefonas, 
autobusai, amerikinės spaudos 
komunikatai ir pn. dar nesu
skaičiuotos. Organizacinis ko
mitetas vėliau atsiskaitys vie
šai.

Amerikos Lietuvių Jaunimas ir
Organizacijos už Laisvę 
Vykdomasis Komitetas




