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Amerika gyvena didelę įtampą del savo astronautų
Kelionės pradžia buvo laiminga
Pakilo birželio 3 d. 11 valandą

Amerikoje buvo ir tebėra su
sijaudinimas dėl astronautų ma
joro James A. McDivitt ir ma
joro Edward H. White, kurie 
birželio 3 dieną 11 vai. pradė
jo kelionę i erdves oro laivu 
Gemini 4.

Pagal planą Gemini 4, atsi
palaidavęs nuo savo raketos Ti
tano 2,100-165 mylių aukštyje 
turi atlikti keturių dienų kelio
nę — 97 valandas 50 minu
tes ir padaryti 63 ratus vir
šum Cape Kennedy.

Penktame rate, trys valan
dos nuo kelionės pradžias, ma
joras McDivitt turi privairuoti 
sayo Gemini prie Titano antro
jo aukšto, skrendančio erdvėje. 
Tada majoras White išlipa iš 
Gemini, prisirišęs 20 pėdų vir
ve, praleidžia erdvėje 12 minu
čių, priartėja prie Titano da
lies ar gal net ją paliečia, nu
fotografuoja ir grįžta į Geminį.

Kituose ratuose apie žemę 
atlieka kitus jiem skirtus tyri
nėjimus ir tik pirmadienio ryta 
nusileidžia prie Bermudų.

Jei bandymas pavyks, jis 
pralenks sovietinius laimėji - 
mus. Esminis dalykas šiame 
bandyme susitikti su kitu skrie
jančiu erdvėje laivu, privairuo
ti prie jo taip, kad reikalui 
esant galima būtu persėsti iš

vieno i kita. Sovietinis bandv- 
mas privairavo tik per pus- 
penktos mylios. Privairuot yra 
būtinas dalykas rengiant ke
lionę į mėnulį, nes toje kelio
nėje teks persėst iš vieno laivo 
į kitą.

Ar visa tai dabar pavyks? 
Amerikiečių įtampa truks iki 
pirmadienio, o dabar jų viltys 
ir maldos lydi astronautus jų 
kelionėje.

Astronautai Edward H. White ir James A. McDivitt su savo orlaiviu

LBJ: politika bus vykdoma ta pati
Prez. Johnsonas birželio 1 

spaudos konferencijoje patvir
tino, kad dabartinė politika Do
mininkonuose ir Vietname bus

KONGE komunistai 31 įkaitą—kunigą atidavė krokodilam
Kongo vyriausybės kariuo

menė ir samdiniai birželio 1 
paėmė miestą Butą, kur buvo 
komunistų vadovaujamų sukilė
lių buveinė su vadu Gbenye. 
Tai vieta 185 mylios į šiaurės 
vakarus nuo Stanleyville. Ko 
munistai pasitraukė ir paliko 
savo veiklos baisius pėdsakus. 
Jie buvo paėmę su savim bal
tuosius Įkaitus. Dalis jų rasta 
nužudytų, apie 109 dar esą ko
munistų rankose.

Vienas išsigelbėjęs vaikinas 
liudijo matęs, kaip komunistai

sumetė 31 belgu kunigą į Ru- 
bi upę krokodilam. Kiti paliu
dijo, kad dar apie 10 kitų įkai
tų buvo prie Butą miesto nu
žudyti.

Komunistai, kurie pasitraukė 
arčiau į Stanleyville, savo veik
loje yra nužudę dešimtis tūks
tančių kongoliečių ir daugiau 
kaip 300 baltųjų įkaitų.

Ką darys Sovietai
Prezidentas pereitą savaitę 

atsiklausė valstybės departa
mentą, kaip vertina Maskvos 
reagavimą, jei bus subombar
duoti įrengimai, skirti Sovietų 
raketom šiaurės Vietname. De
partamento nuomonė: Sovietai 
daug triukšmaus ir protestuos, 
bet karinių veiksmų nesiims.

RINKIMAI — 
nepriimtini
Amerikos vyriausybė paruo

šė planą rengti* Domininkonuo
se rinkimus po 2-3 mėnesių A- 
merikos Valstybių Organizaci
jos priežiūroje. Planui junta 
pritarė. Bet birželio 2 jį atme
tė pulk. Caamano perversmi
ninkai. Esą pirma turinti būti 
“įvykdyta revoliucija”, o pas
kui jau rinkimai.

tęsiama.
Dominikonuose komuniz

mo pavojus dar nėra praėjęs- 
Bet prezidentas laikė laimėji
mu. kad sudaryta tarpameriki- 
nė karinė jėga, tarpamerikinė 
politinė vadovybė tvarkai Do
mininkonuose grąžinti. Prezi
dentas remia Amerikos Valsty
bių Organizacijos gen. sekr. 
Morą. Amerikos kariuomenės 
dalis atitraukta. Paliko 16.000.

Vietname rems ne tik kovą 
prieš agresiją ir infiltraciją, 
bet ir kovą prieš nesveikatin- 
gumą bei neraštingumą, šiai 
kovai paprašė Kongresą 89 mil. 
Nurodė atsilikimo pavyzdžius. 
Esą 16 mil. tautoje asmuo turi 
išgyventi su 100 dol. paja
mom per metus. Daugiau kaip 
60 Jproc. nemoka nei rašyti nei 
skaityti. Yra tik vienas gydyto
jas 29.000 gyventojų — Jujg- 
tinėse Valstybėse 740 gyvento
jų tenka vienas gydytojas. Te
są viso 200 gydytoju, o reiktų 
5.000. Žmogaus amžiaus vidur
kis 35 metai — pusė to. kas 
Amerikoje.

KAS ITALIJA ŽUDO?
Ne tiek skurdas, ne tiek ko

munizmas, kiek popierizmas. 
Parlamento atstovas Luigi Bar- 
zini skundėsi biurokratija, sa
kė, kad dabar 50 mil. italų sa
vo gyvenimo didžiąją dalį pra
leidžia popierėlių užpildinėji- 
me. Davė pavyzdžius. Prašy - 
mas elektrą į namus įvesti Ro
moje turi būti rašomas trim eg
zemplioriais ir užpildyti 21 ap
likaciją. Tekstilės eksporto 
leidimui gauti reikia 200 po
pierėlių. Iki Romos gyventojas 
gavo automobiliui plokštąs, tru
ko 4 mėnesius, reikėjo skam
binti 71 kartą, prirašyti 18 po
pierių ir aplankyti 13 Įstaigų. 
Parlamentas skyrė 2 bil. dol. 
viešiesiem darbam. Bet suma 
negalėjo būti panaudota, nes 
sunku buvo gauti projektam 
reikalingus patvirtinimus

— 5. Vietnamo priešlėktuvi
nė per porą dienų numušė 4 
Amerikos lėktuvus. Žuvo 6 
lakūnai.

Nuo 1961 pradžios amerikie
čių žuvo 401.

— Domininkonuose yra 3.5 
mil. gyventojų. Metinės pilie
čio pajamos 212 dol. Pusė be
raščių.

Kovose žuvo apie 2000. Ame
rikiečių žuvo 20, sužeistų 119.

Įstatymas yra
Po 25 dienų ginčų pilietinių 

teisių įstatymas priimtas. Jis 
panaikino raštingumo reikalavi
mą, įgalino 20 piliečių grupę 
pasiskųsti federalinei vyriausy
bei. jei jie nėra registruojami 
balsuoti, ir tada federalinė vy
riausybė gali atsiųsti savuosius 
pareigūnus registracijai įvyk
dyti.

reikia registruotis
Dabar didžiausias darbas— 

paveikti negrus, kad jie regist- 
ruotųsi. Mažiausia jų registruo
tų Mississippi valstybėje. To - 
liau eina Arkansas. Alabama. 
S. Carolina. Virginija. Louisia
na. Maždaug pusė galinčių bal
suoti yra registravęs! Georgijo- 
je. N. Carolinoj. Texas. Dau
giau kaip pusė Floridoje.

NATO — respublikonai išvyko tirti
— Nato konferencijoje apsau

gos sekr. McNamaras siūlymas 
sudaryti 4-5 valstybių komite
tą atominiam sprendimam dar 
nesulaukė Prancūzijos atsaky
mo. Tačiau maža vilties, kad 
jis būtų teigiamas.

— Berlyno gyventojam lei
džiama vėl iš vakarų pereiti į 
rytus Sekminių proga. Birželio 
1 perėjo 11.000.
— Gen. I m bert a s pradės kont

rolę juntai. Jam diktuoja ka
riuomenės vadovybė, kuri ne- 
linkus eiti į nuolaidas.

— Š. Vietname pastebėti so
vietinės gamybos sprausminiai 
lėktuvai 11-28. kurie gali nu
skristi 1,500 mylių-

— Vatikano ir Vengrijos san
tykius Newsweek vertina labai 
pairusius, nors prieš kelis mė
nesius buvo pasirašyta sutartis.

— Saugumo Taryba birželio 
3 posėdžiavo dėl Domininkonų 
reikalaujant Sovietam.

— Austrijos prezidentu iš
rinktas socialistas Franz Jonas 
65 metų.

— Kongreso respublikonai, 
sujaudinti dėl Nato politikos. 
pasiuntė 4 asmenų delegaciją į 
Paryžių tirti “apleistų” Nato 
reikalų.

— Gub. Rockfelleris birželio 
1 pasirašė mirties bausmės pa
naikinimo įstatymą.

Pasirašė taip pat. kad priva
tinių mckyklų mokiniai būtų 
aprūpinti vadovėliais iŠ mckyk
lų paramos fondo. Parama teks 
300.000 mokinių, bet kiekvie
nam ne daugiau kaip po 10 dol.
— New Yorko valstybėje lap

kričio 2 rinks 65 senatorius ir 
165 seimelio atstovus vienie- 
riem metam.

— Gemini 5, kuris bus lei
džiama po šios astronautų ke
lionės, jau turės uždavinį iš
būti erdvėje septynias dienas 
Lig šiol ilgiausia Amerikos as
tronautų kelicnė truko 34 vai. 
20 min. — 1963 gegužės mėn. 
Cooperio.

— Popiežiaus Jono XXIII gim
tosios vyskupijos 25,000 gyven
tojų pateikė Vatikanui peticija, 
kad velionis būtų beatifikuotas.

TAKTIKA — kaltinti mažesnius, ne patį
Kritikavusieji LBJ politiką 

Vietname ir Domininkonuose 
perėjo prie Amerikos Balso. 
Newsweek teigimu, Amerikos 
Balsas kaltinamas, kad neobjek
tyviai perduodąs žinias apie 
Vietnamą ir Domininkonus. To
kią kritiką pareiškęs ir Ameri
kos atstovas Maskvoje Kohle- 
ris pranešime vyriausybei.

Žurnalo teigimu. Amerikos 
Balsui direktyvas duodą Baltie
ji Rūmai. Jas vykdąs dabarti
nis USIA direktorius Carl Ro
wan. Kitaip buvę, kai tose pa
reigose buvo Murrow. Jo žinios 
buvusias objektyvios, korektiš
kos-

(Murrow valdomas Amerikos 
Balsas kurstė P. Vietnamo ka
riuomenę pašalinti prezidentą 
Diemą. Kritika Amerikos Bal
sui. atrodo, yra taktinis manev
ras netiesiogiai kritikuoti John- 
sonui; ir Domininkonų politi
kos kritikai vengia kaltinti pre
zidentą. o kaltę mėgina versti 
tiem, kurie tariamai prezidentą 
klaidinę ir pakurstė greitai siųs
ti marinus.).

•
Kaltindami kitus, ne prezi

dentą, kairieji ekstremistai ti
kisi nesuke ’.sią prieš save pa
ties prezidento; jį net pateisin
sią kaltės nuvertimu kitiem.

Row’land Evans ir Robert No
vak (H. Tribune) informuoja, 
kad Americans for Democratic 
Action reikalavo, kad būtų pa
šalintas iš pareigu valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Tho
mas Mann, nes jis siūlęs in- 
intervenciją Domininko
nuose. Prieš siūlymą bent pri-

Fhomas Mann, puolamas ADA dėl 
Domininkonų

vačiai protestavęs vienas. Tas 
vienas buvo viceprezidentas 
Humphrey, buvęs ADA vicepir
mininkas.

e
Ar pasiseks jiem reikalavi

mus įvykdyti? Ar pasiseks 
Johnsono liniją pakeisti?

W. Lippmannas gyrė spaudą, 
kad ji atliko savo darbą gerai, 
vadinas, pasipriešino vyriausy
bės linijai. W. F- Buckley Jr. 
(Journal American) vertina, 
kad vyriausybėje esą du spar
nai — griežtasis ir švelnusis. 
Laimį švelnieji. Tie marinai, 
kurie užbėgo už akių komunis
tam ir sukliudė jiem paimti 
valdžią į .savo rankas, dabar 
esą vartojami tų pačių jėgų ap
saugai. Tekią išvadą daro dėl 
to, kad gegužės 20 neleido jun
tos kariuomenei pribaigti per
versmininkų. Esą atstovybė, ir 
ČIA, kariniai sluoksniai karčiai 
nusivylę rodoma linija.

Diem, Kennedy ir Cabot 
Lodge — atpažįstami kaip 
bestsellerio veikėjai. Ko
kios išvados?

Tarp romanų bestsellerių yra 
Morris West parašytas “Ambas
sador”. Autorius įspėja, kad 
veikėjai neturi nieko bendro 
su gyvaisiais ar mirusiais istori
niais asmenim Bet skaitytojas 
mato, kad rašoma apie prezi - 
dento Diemo paskutines dienas 
ir Amerikos ambasadoriaus ro
lę jose.

Įdomi ne tik knyga, bet ir 
įspūdžiai, kuriuos ji pažadina 
skaitytojui-vertintojui. Tokis 
kvalifikuotas vertintojas yra 
Marguerite Higgins “Sign” žur
nale. Ji rašo:

"Amerikiečiam su sąžine (jei 
tai nėra perdaug pasenęs žo
dis) romanas yra kupinas šir
dies skausmo . . . Ar galime 
mes. amerikiečiai, išvengti jaus
mo. kad ant mūsų rankų yra 
kraujas, kada iš knygas pati
riame moralinės arogancijos 
gelmes, J.V. nusprendus vai
ruoti link crientalinio valdovo 
nuvertimo ir nužudymo, kadan
gi jis negyvena pagal mūsų 
abejotinos vertės vakarietine 
sampratą orientalinei šaliai val
dyti.”

Tai vienas įspūdis — kaltės 
priskyrimas Amerikai. Kitas 
— iš Higgins vertinimo matyti, 
kad Amerikos diriguojanti 
spauda klaidino visuomenę, iš
kraipydama spalvas ir brūkš
nius Diemo paveiksle. Neišven
gia to iškreipimo ir romano au
torius. Higgins, kuri padarė de
vynias keliones po Vietnamą, 
kalbėjosi tiek su prezidentu, 
tiek su kaimiečiais ir dauge
liu savo straipsnių (H. Tribu
ne) atitaisinėjo N Y. Times su
darytą kreivą vaizdą, dabarj dėl 
Diemo nužudymo iškelia reikš
mingą pareiškimą:

“Johnsono vyriausybėje yra 
asmenų, kurie tiki, kad Die
nias šiandien būtų gyvas, jei
gu ne tas faktas, kad preziden
tas buvo katalikas. Pagal šį 
samprotavimą Kennedy, būda
mas katalikas, ėmėsi griežtos 
linijos, kad išvengtų savam pa
veikslui dėmių, prikaišiotų 
Diemui”.

Romano autorius Diemą va-

KĄ VEIKIA AMERIKOS 
KOMUNISTAI

Amerikos komunistų partijos 
sekr. Gus Hali buvo sušaukęs 
New Yorke 55 regioninius par
tijos pareigūnus. Buvo svarsto
ma taktika. Sutarė partijos kon
venciją atidėti į 1966 rinkimi
nius metus. Gus Hali informa
vo. kad partijos veikla iki 1964 
lapkričio 3 labiausiai buvo skir
ta sukliudyti Barry Goldwaterio 
išrinkimą. Dabar partijos apa
ratas vartojamas organizuoti 
masėm, kad jos pasipriešintų 
Johnsono užsienių politikai.

Partijos pareigūnų šiame 
slaptame susirinkime, kaip in
formuoja Victor Riesel (Jour
nal American), buvo sakoma, 
kad partijoje narių esą 10. 
000, o simpatikų ir talkininkų 
90.000

— Sovietai apkaltino Izrae
lio diplomatą vykdant Sovie
tuose subversiją. nes jis Tifli- 
se lankęsis du kartu sinagogo
se ir kalbinęs vykti į Izraelį

— Japonijoje birželio 2 ang
lies kasyklų sprogime žuvo 186.

Kiek New Yorkas turi van
dens

New Yorko vandens rezer
vuare yra 56 proc. jo talpumo. 
Pernai tuo metu buvo 89 proc. 
Dabar yra rezervuare 266 bil. 
galonų Vandens vartojimo su
varžymas sutaupė vandens kas
dien po 55 mil. galonų. Reiktų 
dar sutaupyti 15 mil. daugiau, 
kad vandens atsargų užtektų 
per sausros mėnesius.

Marguerit Higgins apie įvykius 
Vietname

dina "kataliku iš vidurinių am
žių". Higgins tai paneigia, tar
dama: kaip jis galėtų būti "Iš 
vidurinių amžių”, kada arti
miausi jo patarėjai buvo Wolf 
Ladjinsky ir Wesley Fishel- 
žydai? Kaip jis galėtų būti “iš 
vidurinių amžių”, jei savo val
dymo metu pastatė 1275 pago
das ir atstatė kitas 1295 —dau
giau nei betkada Vietname bu
vo pastatyta per tokį trumpa 
laiką?

"Politiniu atžvilgiu, rašo Hig
gins. jis buvo' autoritetinio re
žimo atstovas. .Jis buvo manda
rinas tokio tipo, keki valdė 
kraštą geriausiais Konfucijaus 
sekėjų karalių laikais, iki juos- 
apgadino prancūzai. . . Mes. 
vakariečiai, linkę sakyti, kad 
autoritetiniai mandarinai netin
ka Vietnamui. Dienias sakė, kad 
tai vienintelis kelias tarp to
kios Vietnamo genčių ir tikėji
mų Įvairybės . . . Istorija paro - 
dė, kad Dienias buvo teisingas. 
Nes visi, kurie atėjo po Die
mo. turėjo eiti to paties griež
to valdymo- keliu. .Nuo lapkri
čio 1963 karo padėties įstaty
mai taikomi daug griežčiau ir 
daug ilgesniem laikam nei Die
mo metu".

Atitaiso Higgins ir spaudos 
išpūstą tvirtinimą, kad prieš 
Diemą kevą kėlė persekiojami 
budistų tikėjimo atstovai- "Yra 
įžeidimas didžiajai religijai, ku
ri skelbia gailestingumą ir 
smurto nevartojimą, tvirtinti. 
kad akmenim apsiginklavę, ne
apykantą skelbę vietnamiečiai, 
apsitaisę vienuolių drabužiu, bu
vo budistai". Tai buvę komu
nistai. infiltravęsi į budizmą 
kaip ir į kiekvieną kitą Vietna
mo gyvenimo šaką. ČIA rim
tai įtaria, kad kovos prieš Die
mą vadas žinomas Thich Tri 
Quang ilgą laiką dirbo su Viet 
Congo komunistais (jam Ame
rikos ambasadorius suteikė azy- 
lį ir laikė atstovybėje tris mė
nesius. iki Dienias buvo nužu
dytas. D.).

Atitaiso dar vieną spaudos 
buvusį tvirtinimą — apie poli
cijos žiaurumą. Skelbė, kad po
licijos buvo bent du nužudyti, 
bet neskelbė Jungtinių Tautų 
komisijos tyrinėjimo duomenų 
— kad niekas nebuvo nei nu
žudytas nei rimtai sužeistas.

Vertinimą Higgins baigia vil
timi. kad knyga daugeliui mū
sų savim pasitenkinusių vaka
riečių duos blaiviau pajusti mū
sų ignorancija apie Rytus ir 
sumažins baisią oroganciją, 
kuri daro Jungtinėm , Valsty
bėm gėdą mėginimu nusiplau
ti rankas, kaip tai darė Henry 
Cabot Lodge, kada aną 1963 
kruviną lapkriti Diemas skam
bino ambasadoriui ir teiravosi, 
kokia yra Washington© nuo
monė, o ši atsakė nežinąs ir 
norįs, kad Diemas pasitrauktų 
iš krašto.

Skaitai šį vertinimą ir nega
li atsikratyti minties, kad tos 
klaidos tebekartojamos, jei. tai 
tik klaidos, jei tai ne sistema . 
Kyla klausimas, ar pasiseks ją 
pakeisti net tokiam ryžtingam, 
blaiviam prezidentui Johnso - 
nui?
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T • 1 • . • - • 1 O • - • I • žinių — j| kėlė iš Europos įJau ne amerikietis, o tik bovietų įrankis Ameriką, į aviacijos bazę prie 
v Great Falls, Montanoje. Nes

Robert Glenn Thompsono to
limesnis pasakojimas duoda at
sakymą į naują klausimą: kaip 
sovietai įsiviliojo auką j šnipi
nėjimo tinklą ir kaip ją išnau
dojo ...

Thompsonas buvo grąžintas į 
vakarų Berlyną, kad savo dar
bais įrodytų, ar jam verta duo
ti azylį Sovietuose. Su juo su
sitikinėjo sovietų agentai ir ji 
sekė. Trečiam ar ketvirtam su
sitikime jam pradėjo davinėti 
smulkias sumeles pinigų, pvz. 
50 markių už tą ar kitą infor
maciją. Ar ne ketvirtame susi
tikime davė jam Minox foto 
kamerą. Ja turėsiąs fotografuo
ti dokumentus, kurie pakliūva 
ant jo stalo. Mokė apie pusant
ros valandos, kaip ja reikia 
naudotis. Paskui davė pasirašy
ti kvitą, kad gavęs kamerą ir 
filmų rietimėlius-

Kai pirmą dieną fotografavo, 
drebėjo rankos ir prakaitavo 
veidas. Manė, kad nieko neiš
eis. Pirmos nuotraukos buvo 
sąrašai bėglių iš rytų Berlyno. 
Padarė tą pirmą vakarą apie 
du šimtų nuotraukų. Nugabe
no, sovietai jas patikrino — 
taip, visai gerai. Paskui pavedė 
jam surinkti žinias apie orga
nizacijas. kurios priklauso ar 
bendradarbiauja su CIA, OSI.

Atstatykime Lietuvos nepriklausomybę
Kcngresmanas Hutchinson (R. 
Mich.) ragina savo kolegas pra
vesti rezoliucijas. — Trys nau
jos rezoliucijos. — Jau turime 
77 rezoliucijas.

—o—

Los Angeles, Calif. — “Pra- 
veskime mano ar kurią nors 
kitą iš įneštų rezoliucijų ir at
statykime Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybę”. — taip kalbėjo nese
niai kongresmanas Edward Hu
tchinson (R.-Mich.). rezoliuci
jos (H. Con. Res. 82) Pabalti
jo kraštų bylos reikalų auto
rius. Šią rezoliuciją išrūpino ir 
su šiuo kongresmanu palaiko 
artimus ryšius Valdas Adam- 
kus-Adamkavičius. lietuvių dar
buotojas ir Tabor Farm vasar
vietės (Sodus. Mich) administ
ratorius.

Šiomis dienomis rezoliucijų 
skaičius vėl trimis padidėjo. 
Štai, tos rezoliucijos ir jų au
toriai: H. Con. Res. 416. įnešta 
kongresmano John S. Monagan 
(D.-Conn.), Atstovų Rūmų užsie
nio komisijos nario. Kiek se - 
niau jis įnešė rezoliuciją taip 
pat Pabaltijo kraštų laisvinimo 
reikalu. Viena nuo kitos turi
niu kiek skiriasi. Kitos dvi re
zoliucijos ir jų autoriai: H. 
Con. Res. 417. įnešta kong
resmano Kenneth W- Dyal (D. 
-Calif.); ir H. Con. Res. 418. į- 
nešta kongresmano Leo W. O’ 
Brien (D.-N.Y.). Kongresmano 
Dyal distriktas apima San Ber
nardino (Calif.) miestą, o kon
gresmano O’Brien — Albany 
(N.Y.) miestą. Ir vienoje ir ki-

Los Angeles. Calif., naujas prelatas Jonas A. Kučingis su vysk. Pr. Braziu ir vysk. J. Ward ir parapiečiais 
prie bažnyčios gegužės 23 po jvilktuviu iškilmių. Nuotr. L. Kančausko

Thompsonas šnipas (2)

Thompson sakėsi visa tai da
ręs ne dėl pinigo. Greičiau iš 
pasitenkinimo, kad gali atsi
teisti tiem asmenim, kurie neį
vertinę jo talentų, kurie taria
mai jį skriaudę. Jautė pagiežą 
tai Amerikai, kurią jis pažinojo 
iŠ santykių su savo viršinin
kais. Dar kesičiau, kad padėjo 
suimti vieną seržantą, kuris bu
vo pabėgęs į rytų Berlyną ir 
paskui grįžo. Seržantui buvo 
priteista 6 metai. Thompsonui 
atrodė galima gaudyti kitą, 
nors jis pats rengėsi dingti So
vietuose. Porą kartų turėjo su
imti asmenis, kurie buvo įtar
ti šnipinėję Sovietam. Tada pa
jutęs nemalonumą, nes jis pats 
b.uvo tekis pat ar dar didesnis 
šnipas sovietams.

Tuos faktus seki ir matai, 
kad tai buvo žmogus be jokių 
žmoniškų principų- Nei jam tė
vynės jausmo, nei lojalumo vy
riausybei. nei kokio kito aukš
tesnio principo nebuvo. Tik 
ligūstas egoismas. kerštas bet 
kam. kas to egoizmo nepaten
kina ... Jei tokis nesireiškė sa
vame krašte Amerikoje, tai pa
sijuto atpalaiduotas nuo betko- 
kios išvidinės kontrolės, kada

Kongresm. Edward Hutchinson 
(R. Mich.)

toje vietovėse lietuvių yra la
bai maža. Jie prisimintini padė
kos laiškučiais iš visų krašto 
kampų- Laiškai adresuotini: — 
The Honorable (vardas ir pa
vardė-. House Office Building. 
Washington. D.C.. 20515.

Šiame Kongrese (89th Cong
ress jau turime 77 rezoliuci
jas Lietuvos bylos reikalu. De
damos visos pastangos, kad vie
na iš tų rezoliucijų būtų pra
vesta dar šiais metais. Visi ge
ros valios lietuviai kviečiami į 
talką Rezoliucijoms Remti Ko
mitetui. kuris vadovauja visam 
tam žygiui. IT. 

atsidūrė mieste, kur jo niekas 
nepažįsta; kai atsidūrė aplinko
je, kurioje ir kiti taip daro ...

Gavęs foto kamerą, netrukus 
gavo kitą dovaną — batus, 
labai gerus, italų darbo. Gavo 
ir mažyti atsuktuvą —trumpes
nį nei colio ilgumo. Jį turėjo į- 
kišti i kairiojo bato kulnyje 
vinies skylę, pasukti ketvirta
dalį apskritimo, ir kulnis nusi
ima. Kulnis tuščia tiek, kad jo
je galima paslėpti du Minox 
filmų rutulėlius. Dešinysis ba
tas su tekia pat paslaptim. Ja
me buvo vietos kapsulėm, ku
rių Thompsonas gavo porą. Jo
mis galima nusižudyti, jei bū
tum sugautas. Paaiškino Thcmp 
šonui, kad tas nuodas veikia 
kaip širdies smūgis- Negali bū
ti pastebėtas net ir skrodimo 
būdu.

Vieną syki — pasakojo R. 
Thompsonas — tas batas vos 
nepadarė jam širdies smūgio ir 
be kapsulės. Jis dirbo savo įs
taigoj. Bate turėjo pora filmų 
rutulėlių- Rengėsi tą vakarą fo
tografuoti. Staiga atėjo į kam
barį kontražvalgybos pareigū
nas ir kažką pasakė. Thomp
son taip greitai pasisuko, kad 
kulnis nukrito. Laimė, kad anas 
pareigūnas nepastebėjo.

Po garsiųjų batų dar gavo 
keturis elektros lizdus, kurie 
turėjo būti pritvirtinti prie sie
nos. Jie galėjo būti vartojami 
kaip paprasti lizdai. į kuriuos 
kišamas elektros kaištukas. Bet 
reikėjo tik atleisti kelius sraig- 
telius juose, ir jie veikė jau 
kaip mikrofonai, radio priimtu
vai. šeštadienio vakarą, kad bu
vo Thompsono budėjimo laikas 
jis pritvirtino lizdus, patikri
no. Trys veikė puikiausiai. Ket
virtas tylėjo- Tik po ilgo tyri
nėjimo surado priežastį. Tai bu
vo kambarys, kuriame Hitlerio 
laikais veikė rentgeno spindu
liais. Kambario sienos buvo iš
klotos švinine skarda.

Nauji Thompsono viešpačiai 
įspėjo, kad jis nesirodytų ryti-

AR ŽINAI, KAD

Amerikos vaikai tarp 5 ir 
14 metų televizijoje pamato 
13,000 žudynių. — Vienos sa
vaitės eigoje, nuo pirmadienio 
iki penktadienio, ankstyvom 
vakarinėm valandom keturių 
kanalų programoje perduoda 
m as vienas nudūrimas iš užpa
kalio, trys savižudybės, keturi 
nukrinta ar nustumiami nuo uo
los. du mėgina automobiliu už
važiuoti ant žmonių šaligatvy, 
12 žmogžudysčių, 16 susišau
dymų. 37 kautynės kumščiam, 
2 pasmaugimai ir tt.
Tokias išvadas priėjo 1964 

Stanford universiteto stebėto
jų grupė, pasekusi keturių te
levizijos programas.

Taip auklėjami būsimeiji ban
ditai, ir niekas nesiskundžia vy
riausiajam teismui, kad tai 
priešinga konstitucijai. 

nėję zonoje, kol negaus ženk
lo. O tas ženklas buvo ypatin
gas. Thompsonui buvo nurody
ta gatvė ir telefono medinis 
stulpas, kurį turėjo kasdien ap
žiūrėti. Kai pamatys jame j- 
smeigtą vinį, vartojamą stogam 
dengti, bus ženklas, kad ryto
jaus vakarą jis turi susitikti su 
sovietais. O susitikti Thompso
nui jau reikėjo. Turėjo naujų

Rezoliucijoms remti komiteto vadovybė. Iš k. j d. L. Valiukas, A. Reinis 
(latvis), B. Nurmsen (estas), G. A. Petrauskas, J. Jodelė, A. Kalm (estas).

Nuotr. L. Kančausko

Lietuvoje

“Dialogas” dėl siuntinių iš Amerikos
Dialogas tarp “Tiesos”, kuri 

apkaltino Biržų gyventoją čepo- 
nienę siuntinių spekuliacija, ir 
dr. Edvardo Šerio, Čeponienės 
brolio, kuris gyvena Amerikoje 
ir siunčia seseriai siuntinius. 
Istorijos eiga tokia:

“Biržų žinios” ir “Tiesa” 
1964 pabaigoje paskelbė, kad 
Emilija čeponienė verčiasi siun
tinių iš Amerikos pekuliacija. 
Ištrauką iš “Tiesos” paskelbė 
“Draugas". Ta ištrauka pagun
dė dr. Edvardą šerį parašyti 
laišką “Tiesos” koresponden
tam. kurie pakartojo laiško iš
traukas “Tiesoje” gegužės 23 
ir toliau rašė apie Emiliją če- 
penienę ir visą jos šeimą.

Iš dr. Šerio laiško ištraukos 
patiriame, kad jis ir jo seneliai 
gimę ‘ Amerikoje; kad ir jo tė
vas praleido Amerikoje 20 me
tų anglies kasyklose. Grįžęs nu
sipirko žemės Lietuvoje; dabar 
žemė atimta.' jis yra 84 metų, 
beraštis, aklas; jam dr. šerys 
siunčia per metus tris siunti
nius sesers vardu.

Apie save dr. šerys pasako
ja tokių dalykų:

“Gerai, gal jūs manote, kad 
esu koks turčius — tai nesu. 
Esu vedęs, esu medicinos moks
lų daktaras, mano uždarbis yra 
mažesnis, negu daktarų alga 
pas jus (Lietuvoje valdžios mo
kama gydytojo alga apie 80 
rublių mėnesiui! Red.). Pridėti 
dar noriu, kad ir esu čia gimęs, 
aš nebuvau priimtas į medici
nos mokykla Amerikoje, nes 
mano tėvas buvo paprastas dar
bininkas ir beraštis, be didelių 
pažįstamų. Tai turėjau kitur 
mokslo siekti.

“Kanada priėmė mane kaip 
savo žmogų. Ten ėjau mokyk
lon ir dirbau naktim. Dirbau 
sunkiausius darbus- Tik tokiu 
būdu galėjau uždirbti pinigų 
mokslui užmokėti. Daugiausia 
dirbau kaip sunkdarbis prie lai
vų krovimo. 10 valandų be sus
tojimo. laivo dugne, kraunant 
sunkiausius dalykus. Kiekvieną 
naktį, einant mokyklon, turė
jau dirbti. Iki šios dienos esu 
persekiojamas dėl vieno ar ki
to dalyko panašioj srityj”.

Dr. Šėmiui rašant, kad so
vietinė valdžia persekioja jo 
seserį ir jos šeimą, “Tiesos” 
korespondentai iš savo pusės 
aiškina:

“Jūs klystate sakydami, kad 
mes persekiojame piliečius, ku
rie gauna iš užsienyje gyvenan
čių giminaičių siuntinius. Ne, 
siuntinius gaunantiems žmo
nėms niekas nedaro jokių prie
kaištų ... Nei tarybų valdžios 
organai, nei tuo labiau mes, žur
nalistai, nepersekiojame... ir 
jūsų sesers Emilijos čeponie- 
nės. jūsų tėvo bei jo šeimos. 
Jie tvarkingai, be jokių apri
bojimų, gauna jūsų si jotinius. 
Tačiau jūsų siuntiniai tiek jū
sų tėvui, tiek seseriai ir svai- 

baigėsi treji metai.
Sovietai teiravosi, ar Thomp

sonas, kuris buvo prašęsis azy- 
lio, nori dabar vykti į Ameriką 
ar į Sovietus. Thompsonas pasi
rinko Ameriką. “Gerai — sakė 
jo viešpačiai — tamsta vyksi 
atgal ir tenai dirbsi mums”.

Tai buvo 1957 metų gruodžio 
mėn.

(Bus daugiau).

niui bei jo šeimai reikalingi to
li gražu ne tam, kad “turėtų ką 
■valgyti”- Gyvena jie labai ge
rai. Turi savo namą, mašiną, du 
sūnūs mokosi Kauno medicinos 
institute ... Jūsų sesers vyras 
Kazys Čeponis — geras specia
listas, gydytojas. Uždirba jis 
gerai... Jūsų sesuo metė dar
bą ligoninėje, kur dirbo medi
cinos seserim ... kad darbas 
jai trukdė važinėti po Rygos 
komisus bei turgavietes ir pre
kiauti jūsų atsiųstais daiktais”

Kokis istorijos galas? “Tie
sos” korespondentai atsakyme 
dr. Šeriui informuoja, kad E. 
Čeponienė ir kiti, kurių pavar
des jie buvo suminėję savo ko
respondencijoje apie “spekulia
ciją”, Vilniaus muitinės valdy
bos buvo patraukti) atsakomy
bėn. “Konfiskuotos užsieninės 
medžiagos, kurios buvo įduotos 
parduoti Rygos ir Biržų komiso 
parduotuvėms- Be to, buvo pa- 
siūlvta įmokėti i muitinės ka
są tas sumas, kurias minėti pi
liečiai gavo, pardavę iš užsie
nio gautas medžiagas, o taip 
pat sumokėti po 50 rublių 
baudą. Visi tuos reikalavimus 
įvykdė. Jūsų sesuo tai padary
ti atsisakė. Jai buvo iškeltas ci
vilinis ieškinys Biržų liaudies 
teisme. Vėliau respublikos aukš
čiausiojo teismo sprendimu ji 
buvo pripažinta pažeidusi įsta
tymus ir atitinkama suma pri
teista įmokėti valstybės nau
dai”.

Kiek nubausta. “Tiesa” kon
krečiai jau nepasako. Bet pasa
ko, kaip kyla spekuliacija. Po
lemizuodama su “Draugu” 
“Tiesa” pasako, kad “speculian- 
tas. žinoma, pasinaudoja vis
kuo: ir laikinu tam tikru pre
kių trūkumu ir tiekimo klaido
mis ..."

—o—

Apie Žemaitę kalba rimti vy
rai ir toki kaip Venclova

Vilniuje gegužės 22 buvo pra
dėta vadinama žemaitės minė
jimo dekada. Atidarė A. Venclo
va- Toliau kalbėjo J. Avyžius, 
K. Umbrasas, V. Abramavičius. 
J. Lankutis. Ištraukas skaitė 
aktorė M. Mironaitė.

Iš to, kiek kalbas paskelbė 
“Tiesa” gegužės 23, atrodo, 
kad visi kalbėjo apie Žemaitę 
ar jos kūrybą, tik vienas A. 
Venclova tarškė senus niekus. 
Esą “reakcingiausioji buržuazi
jos dalis žemaitės raštus sten
gėsi suniekinti, o jų kelią į 
liaudį suvaržyti” ... Kalba taip, 
lyg pats nepriklausomoje Lie
tuvoje nebūtų mokęsis apie že
maitę pradžios mokykloj, gim
nazijoj.

Plungės rajone Bukantiškėje, 
kur Žemaitė gimė, atidaromas 
žemaitei atminti muziejus. Vil
niuje gegužės 22 atidaryta Že
maitės paroda.

Žemaitė gimė 1945 gegužės 
31-

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). Aukotoji; vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

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

Siunčiu auką statybų fondui S....................

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 SVsTc)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 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.

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

- HAVEN REALTY -
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

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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Balsai už laisvę
Šalia Alto paskatinimo orga

nizuoti birželio Įvykių minėji
mus — ir vėl registruojame 
balsus už laisvę, už Lietuvą, už 
pavergtas tautas. pasakytus 
Kongrese. Registruojame vie
no mėnesio balsus, balandžio, 
už kurių surankiojimą iš kong
resinių rekordų padėka tenka 
Pavergtos Europos Seimo tar
nybai.

★
Du pagrindiniai dalykai ska

tino Kongreso narius kelti bal
są — rezoliucijos, kad Baltijos 
ir -kitų Europos pavergtų tau
tų klausimas būtų svarstomas 
Jungtinėse Tautose, dar labiau 
siūlymas sudaryti specialų nuo
latini ' komitetą Atstovų Rū
muose, kuris sektų padėti Eu
ropos pavergtuose kraštuose-

Balsai pirmuoju klausimu ki
lo ryšium su mažumos vado 
sen. Dirkseno pateikta rezoliu
cija balandžio 5. Jos remti sto
jo tos rūšies rezoliucijų vienas 
iniciatorių — sen. Thomas H. 
Kuchel. Antruoju klausimu siū
lymą atgaivino balandžio 27 
Pen nsy Ivan ijos kongresm. Da
niel J. Flood, ir jam paremti 
ka'bėjo 17 demokratų ir 1 
recpublikonų.

★
Kodėl Kongreso nariai krei

pia akis i pavergtuosius? Ne 
tik dėl to, kad nori turėti rin
kikų palankumą tarp Ameri
kos piliečių, kilusių iš paverg
tos Europos. Ne tik dėl to. kad 
to reikalauja jų teisingumo pa
jautimas ir tradicinė Amerikos 
politika prieš vergiją, prieš ko
lonializmą, prieš imperializmą.

Kongreso nariai mato pa
vergtuose Amerikos sąjungi
ninkus kovoje prieš bendrą 
priešą,. Amerikos ir pavergtųjų 
priešą.

“Užuot buvę defenzyvoje dėl 
Kubos, dėl Panamos, dėl pie
tų Azijos, mes turime eiti prie 
negerovių versmės, kuri yra 
komunistinės Rusijos okupaci
ja rytų Europoje”, kalbėjo S. 
C. demokratas kongresm. W.J- 
Bryan Dorn.

® ®
I A. GIEDRIUS I

| Kodėl negrįžta |
® t • • •

j pasiuntimai? i
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Angelų chorai giedojo pa
čias iškilmingiausias giesmes. 
“Garbė Dievui Amžinajam” ai
dėjo visoje begalinėje Rangaus 
erdvėje. O Dievas susimąstęs 
sėdėjo aukštame savo soste, ir 
niekas nežinojo, kodėl rūpes
čiu pritemęs Jo veidas.

Ir niekas nedrįso prakalbinti 
Viešpaties. Tiktai Mykolas ar
changelas prisiartino prie Jo 
sosto ir paklausė:

— Viešpatie, ar Tu nori ką 
pasakyti?

Dievas pakėlė savo akis ir 
tarė:

— Taip, noriu.
— Sakyk, Viešpatie.
Dievas tarė:
— Kiek jau pasiuntinių siun

čiau i Žemę! O kur jie? Kodėl 
nė vienas negrįžta?

— Viešpatie, — atsakė My
kolas archangelas, — Tu pats 
viską žinai.

— Taip, — tarė Dievas, — 
žinau. Bet Aš čia pat noriu ma
tyti ir girdėti tuos, kuriuos 
siunčiau-

Mykolas archangelas nusimi
nęs žiūrėjo į Viešpaties veidą.

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Business Office G L 2-2923

“Nemanau, kad senate pri
imta rezoliucija (kelti balsą J. 
Tautose) darys Įtakos Rusijos 
politikai ar kad ji Įves laisvus 
rinkimui Jungtinių Tautų prie
žiūroje. Bet rezoliucijos priėmi
mas gali duoti platesni apklau
sinėjimą. Rusijos komunistai 
sakosi giną apsisprendimą Af
rikoje. Bet jie yra žiauriai pri
metę savo valią žmonėm, kurie 
gyvena Baltijos ar rytų Euro
pos valstybėse. Amerikiečiai 
ras. kad Sovietų politika tie
siogiai prieštarauja apsispren
dimo principui”, kalbėjo ba
landžio 5 sen. Kuchel.

“Esu Įsitikinęs, kad specia
laus komiteto pavergtom tau
tom sudarymas galėtų prisegti 
‘ ‘imperializmo’ ' etiketę ten, 
kur ji iš tikrųjų priklauso”, 
kalbėjo Michael A. Feighan, 0- 
hio demokratas.

“Kremlius žino geriau nei 
vyrai mūsų valstybės departa
mente”, kad mūsų didžiausi są
jungininkai yra šie Lenkijos. 
Čekoslovakijos. Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos žmonės”. —Illi
nois dem. kongr. Roman C. Pu- 
cinski žodžiai.

★

Departamento adresu kartu
mas skambėjo ir sen. Kuchelio 
žodžiuose. Departamentas nėra 
palankus nei specialia.m komi
tetui nei klausimui Jungt. Tau
tose. Departamento atstovai, 
pasak sen. Kuchelio. argumen
tuoja. kad “J. Tautos nėra vie
ta šio klausimo diskusijai- Jei 
J. Tautos nėra vieta diskusijai 
apie tiraniją Baltijos kraštuo
se kaip kolonializmui ir rasiz
mui pietų Afrikoje, ar pilieti
niam karui Konge, tai forumo 
diskusijai iš viso nėra”, karčiai 
kalbėjo Kuchelis.

Departamentas tebesiekia ty
los. nes tebetiki, kad tiltus rei
kia statyti su komunistiniais re
žimais. ne su jų pavergtom 
tautom; kad tylus status quo 
toleravimas priešininką Krem
liuje pavers sąjungininku prieš 
kitą priešą Pekinge.

Argi vėl Viešpats baustų? .... 
Susirūpino visi archangelai ir 
visi šventieji, nes niekas nenu
manė Amžinojo minties.

O Jis tarė Mykolui archange
lui:

— Eik ir paskirk naują bū
rį angelų, kad jau paskutini 
kartą nusiųsčiau į Žemę.

Mykolas archangelas links
mas perėjo visus angelų cho
rus. pašaukė patikėtinius ir pa
statė prieš Dievo sostą.

— Štai, šitie. Viešpatie, su 
meile ir karštu atsidėjimu pasi
ryžę vykdyti Tavo valią.

Ir tarė Dievas angelams:
— Leiskitės į Žemę, apeiki

te visas šalis ir visas tautas ir 
patirkite, kas ten dedasi. Taip 
pat patirkite ir sužinokite, ko
dėl nė vienas negrįžta anų. ku
riuos pirma jūsų siunčiau.

Angelai pagarbino Viešpatį 
ir nuskrido vykdyti Jo žodį.

Ilgai keliavo jie po visas ša
lis ir visas tautas ir sugrįžo pa
galiau į dangų ir stojo prieš 
Dievo veidą. Tik nevisi kartu 
grįžo ir nevisi kartu apsakinė

Prieš 36 metus pop. Jonas 
XXIII, būdamas Bulgarijoj nun
cijum ir tyliai atšventęs savo 
25 m- sidabrini kunigystės ju- 
bilėjų, savo dienoraštyje užra 
šė: “Kėks sukrėtimas ir sujau
dinimas man! Daugybė kunigų 
jau išmirė po 25 sidabrinių ku
nigystės melų; kurie dar gyve
na, turėjo atlikti stebuklus sie
lom apaštalaudami. O aš, ką aš 
padariau’’ Aš pats save žemi
nu, kad tiek maža ar beveik 
nieko iki šiol dar nepasiekiau; 
aš keliu savo akis i ateiti”.

Kiekvienais metais žilagalviai 
veteranai kunigystėje sunkiais 
žingsniais palieka šventovę ir 
drebančiomis rankomis padeda 
kieliką zakristijoje. Jie tiek 
daug rytmečių atnašos tyloje 
aukojo savo gyvenimą visaga
liui Dievui. Kiekvienais metais 
jie užverčia anuos brevijorius 
su paauksuotais kraštais, kurių 
puslapiai kartą kaip saulė švi
tėjo. o dabar pageltę ir suplei
šėję.

Kasmet kiekvienos semi
narijos ar vienuelyno bažny
čiose bei koplyčiose eilė jaunų 
levitų, apsirengę baltomis al- 
bomis. kiekvienas laikydamas 
degančią žvakę rankoj, ateina 
pakeisti ir papildyti plūties lau
ke Viešpaties tarnų. Vyskupas 
šaukia vardą, jaunas diakonas 
ga; lai a'siliepia: “Adsum!” — 
“Aš esu čia!” Jis užgesina savo 
žvakę ir žengia lemiama žingsni 
pirmyn. &ituo žingsniu jis am

Tas laisves
Ereliai ir Sesės!

ŠĮ Baisųjį Birželį minėsime 
skaudžiu ir liūdnu atminimu 
Lietuvos nepriklausomybės ne
tekimo ir lie.aviu tautos vergi
jos. kančių, žudynių ir trėmi
mų iš tėvynės 25 metų tra
gišką ir sopulingą sukaktį.

1940 metą birželio 15 d. So
vietų Rusijos raudonoji armi
ja klasta ir smurtu Įsiveržė Lie
tuvon ir kaip piktas, klastingas 
žudikas atėmė Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę.

25-ių Inetą rusiškojo "bolše
vikinio okupanto nueitas kelias 
Lietuvoje liko skaudžiai atžy
mėtas ba.Ju teroru, krauju, 
ugnimi ir tautos na:kinimu. o 
pavergtųjų lietuvių ašaromis ir 
sielvartu Tame kruviname oku
pacijos kelyje okupantas jau 
sunaikino didele lietuviu tautos 
dalį.

Na: .ūs Lietuvos partizanų 
žygiai žūtbūtinėje kovoje su 
rusiškuoju bolševikiniu oku- 

nevertas

jo, ką patyrę ir sužinoję. O 
vienas iš visų ilgiausiai užtru
ko ir stojo prieš Dievo veidą, 
kai kiti jau buvo pasitraukę-

— Viešpatie. — prabilo an
gelas. — atleisk man ir ne
bausk tų. kuriuos anksčiau iš
siuntei ir nesulaukei grįžtant. 
Tavo išmintim ir meile pasiti
kėję. jie ten pasiliko. Nes jei
gu Tu. Viešpatie, nusiųstumei i 
Žemę dar kita tiek angelų, 
kiek jau ten yra. ir tai nebū
tų perdaug. Aš nemokėsiu ap
sakyti. kokia galybė pagundų, 
vargo ir kančios visoje Žemė
je. o labiausiai toje šalyje, kur 
mane siuntei. Kadaise skriau
dė ją Šventojo Kryžiaus rite
riai, kardu ir ugnim skelbdami 
šventą Tavo Sūnaus mckslą. 
Paskui sunkia priespauda ir 
kančiomis troškino ją susitarę 
kaimyniniai valdovai, visai no
rėdami ją sunaikinti. O kas da
bar dedasi Žemėje, nėra žmo
gaus nei angelo, kuris galėtų 
apsakyti.

— Viešpatie, dabar tą šalį, 
kur pirmą kartą mažiem pieme
nėliams pasirodė Tavo Sū
naus Motina, užgrobęs valdo 
Liuciferio pasiųstasis. Jį vadi
na Raudonuoju Siaubu. Aš ap
ėjau visą tą šalį, mačiau už- 
baustus žmonės ir girdėjau jų 
maldas ir aimanas. Viešpatie, 
kai taip dar neseniai toje šaly
je žaliavo vešlūs laukai ir pie
vos. dabar viskas Raudonojo 
Siaubo apiplėšta ir nusiaubta.

Sidabriniai jubilejai ir pašaukimai

Pranciškonai iškeliauja j pasauli, nešdami krikščionišką meilę

žinai palieka pasauliečio gyve
nimą už savęs.

Tų nau4.’. darbininkų, kurie 
kiekvienais metais ateina į 
Viešpaties vynuogyną, betgi 
neužtenka. Kunigų ir vienuo
lių trūksta visose šalyse ir vi
se e tautose. Ir kiekvienais me
tais visame kat. pasaulyje ge
gužio vieną sekmadienį (šiemet 
buvo gegužio 2) skiria "maldos 
ir pašaukimo dienai", idant ti
kintieji bendroj maldoj melstų,

, kas negina jos!
pantu, tūkstančiais jų nežino
mų kapų nusėta mūsų tėvynės 
žemė- ir nesuskaitomos aukos 
Sibiro kankinių Įpareigoja - 
mus. laisvėje esančius lietu
vius. besąlygiškai keveti už 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymą.

Todėl minėkime ir prisimin
kime tą skaudžią ir liūdną 
mums sukakti ne sielvarto aša
romis. ne dejonėmis, ir nevil
timi. bet tikru lietuvišku ryž
tingumu, didžiu ir nepalaužia
mu tikėjimu Lietuvos laisve!

Garbinga ir didinga mūsų tė
vynės praeitis teuždega ugnimi 
kiekvieno lietuvio širdį šiai 
žūtbūtlngai kovai!

Partizanų kankinių kapais 
nuklotoje ir gausiai jų krauju 
aplaistytoje žemėje, laisvės sau
lėtekyje vėl atgims Laisva ir 
Nepriklausoma Lietuva!

Amerikos Lietuvių

Kai pirmiau ten visi smagūs 
garbino Dievą ir nežinojo, kas 
yra alkis ir troškulys, dabar tik
tai paslapčiomis tegali ištarti 
Dievo vardą, o jų burnos nie
kada ligi soties neragauja kas
dieninės duonos.

— Viešpatie, negalėdamas 
visko apsakyti, pateiksiu Tau 
tiktai kelis tos šalies gyvenimo 
paveikslus.

— Aš mačiau seną moterį, 
kuri žąseles ganydama pasisky- 
nė nuo lauko rugių varpų, iš
sitrynė į saują ir valgė iš di
delio alkio. Pamatė ją lauko 
sargas, Raudonojo Siaubo pa
tikėtinis ir skaudžiai alkaną 
moterį kietu rimbu išvanojo 
Kitą dieną ji mirė lauke prie 
saugomų žąselių.

— Aš mačiau artoją prie ža
grės. Jis papratęs buvo pasi
melsti. kai saulė į vidurį dan
gaus pakyla. Ir štai dabar, kai. 
sustabdęs žagrę, susiėmė ran
kas ir pradėjo kalbėti Tavo Sū
naus išmokytą maldą, lauko už- 
veizda prišoko prie jo ir ėmė 
kapoti rimbu. Iš artojo veido 
tryško kraujas, ir tas veidas 
panašus buvo į Tavo Sūnaus 
veidą, kai ėjo Jis į Kalvarijos 
kalną su kryžium ant pečių.

— Aš mačiau jauną mergai
tę. kuri karšomis ašaromis 
verkdama meldė Tavęs leisti 
jai numirti. Ji buvo Raudono
jo Siaubo tarnų išniekinta ir 
drebėjo iš baimės, kad nepa
gimdytų baisesnio už tuos, ku

kad atsirastų jaunuolių Viešpa
ties tarnybai.

Taip pat kiekvienais metais 
Kristaus vynuogyne kas ners 
iš jo darbininkų švenčia savo 
kunigystės jubilėjus. apmąsty
dami su pop. Jenų, kas pada
ryta ir kokia ateitis.

Šiais metais Lietuvos pran
ciškonų šv. Kazimiero kustodi- 
jes penki pranciškonai šven
čia savo 25 metų sidabrinius 
kunigystės jubilėjus: T- Leon
ardas, provincijolas, T. Jurgis 
Gailiušis, Kennebunkport. Me. 
vienuolyno gvardijonas. T. Pet
ras Baniūnas, “Darbininko” ad
ministratorius. T. Viktoras 
Gidžiūnas, “Varpelio” redakto
rius ir likęs Lietuvoje T. Patri
cijus Puodžiūnas. Laisvoje Lie
tuvoje jie lankė Kretingoje 
pranciškonų gimn. ir ten juos 
patraukė šv. Pranciškaus Asy
žiečio idealas.

25 metai — gražus kunigys
tės jubilėjaus amžius! Kunigo 
ar vienuolio pašaukimas yra 
Dievo malonė.

Kartais ji ateina staiga ir 
nuostabiais būdais. Štai Sau
lius, Įtūžęs ir kerštu degdamas, 
keliavo i Damaską persekioti 
krikščionių. Staiga ji apšvietė 
nepaprasta šviesa iš dangaus. 
Sukniubęs ant žemės, išgirdo 
balsą. Drebėdamas šaukė: 
“Viešpatie, ko nori, kad dary
čiau?” (Apd. 9. 6). Kristus at
sakė per Ananiją. kad Paulius 
taptų krkščionim. kunigu, vys
kupu, apaštalu, misijonierium 
ir šventuoju.

Pranciškus Asyžietis, dar ri

rie menkai jau tebuvo panašūs 
i žmones.

— Aš mašiau būreli mažų 
vaiku. Ju veideliai buvo išblvš- 
kę ir kūneliai išsekę, kaip sau
si žagarėliai. Jie ištįsusiomis 
akimis žiūrėjo i šventyklą, no
rėdami Įeiti pasimelsti ir papra
šyti Tavęs daugiau kasdieni
nės duonos sau ir savo tėvams. 
Tačiau tvoros vartai buvo už
rakinti. ir šventyklos durys už
kaltos, kad niekas ten neįeitų 
ir nekalbėtų Tau maldos žo
džių.

— Aš mačiau tos šalies mies
tus. kur gėrybėmis pertekę 
Raudonojo Siaubo tarnai tyčio
jas iš Tavęs ir Tavo šventųjų, 
o Tavo ištikimiesiems ir Tavo 
vardą ištarti draudžia. Ir tų 
ištikimųjų nedaug jau tėra likę, 
nes vieni iškeliauja .. • o kitus 
suvilioja šėtonas.

— Aš mačiau būrį jaunų vy
rų ir moterų, kurie piktžodžia
vo ir niekino Tave, kad Tu pa
šaukei juos gyventi tokiu metu, 
kada šėtono pasiųstieji sauva
liauja, o Tavo angelai nepri- 
spėja.

— Aš mačiau visokio am
žiaus vyrų, kurie slapta gynė 
savo šalį, savo motinų, žmonų 
ir seserų garbę. Tiktai Raudo
nojo Siaubo armija buvo gau
sesnė ir žiauresnė. Nebegalėda
mi daugiau apsiginti, pasiauko
jusieji giedojo šventas giesmes 
ir, melsdami Tavo atleidimo, 
granatomis sprogdino savo kū

teriu būdamas, meldėsi mažytė
je koplytėlėje ir išgirdo b 
“Pranciškau, eik ir atstatyk ma
no griūvančius namus!” Pran
ciškus paklausė Viešpaties bal
so

Šv. Leonardas Portietis, dar 
būdamas studentas, kartą Ro
moje. pavakare užėjo i pranciš
konų šv. Bonaventūros bažny
čią. Vienuoliai chore kalbėjo 
kompletus. Išgirdo žodžius: — 
“Convertere nos, Deus. saluta- 
ris noster” — “Atverski mus. 
Dieve, mūsų išganyme”. Tie 
žodžiai jaunuoli taip paveikė, 
kad juos palaikė Dievo pakvie
timu. Įstojo Į tą pati vienuoly
ną.

Čia yra nepaprasti Dievo pa
šauktieji asmenys. šventųjų 
gyvenimuose jų sutinkame ga
na daug. Reikia betgi prileisti, 
jog 99 procentam pašaukimo 
malonė bus atėjusi tik jiem pa
tiem parodžius noro, pastangų.

Vienas katalikų advokatas, 
kuris prieš 11 metų savanoriš
kai, kaip “altoriaus tarnas”. 
Bostono aerodromo švč. Mari
jos koplyčioje tarnavo mišiom 
ir buvo zakristijonu, paskui 
ten sugrįžo kaip naujai Įšvęs
tas kunigas atnašauti šv. mi
šias oro susisiekimo tarnauto - 
jams. Jis yra 44 metų , kunigas 
Robert Gallagher iš Rover, 
Mass., kuris 1963 m. pavasarį 
Bostono kunigų seminarijoje 
buvo Įšvęstas i kunigus-

Dievas prabyla Į žmogaus šir
dį Įvairiais keliais ir visais am
žiais. Mozei jis kalbėjo per de
ganti krūmą; Elijui — vėjo sū

nus. kad Raudonasis Siaubas jų 
nepažintų ir už juos neatker
šytų jų artimiesiems.

— Aš patyriau, kad Raudo
nasis Siaubas daugybę tos ša
lies žmonių, ištikimų Tau ir 
savo tėvynei, yra ištrėmęs i 
ledinuotą ir šiurpų kraštą, kad 
ten ligi paskutinio atodūsio 
dirbtų sunkius darbus- Raudo
nojo Siaubo naudai. Nevisi jie 
pasiekė tą šiurpų kraštą, nes 
pikčiau buvo varomi už galvi
jus, o kas pakeliui žuvo, be jo 
kios pagarbos atiteko juodai že
mei ar miško žvėrims. Nedaug 
ir gale jų beliko, nes juodas 
vargas, kietas darbas, badas ir 
kančia gesino paskutinę jų vil
tį...

— Aš patyriau taip pat, jog 
dideli būriai tos šalies žmonių, 
gelbėdamiesi nuo Raudonojo 
Siaubo, skubėdami pasitraukė į 
kitas šalis, kad iš ten skelbtų 
pasauliui, kokia didelė nelaimė 
ištiko jų tėvynę. O aštrius ke
lius perėjo tie pabėgėliai ieš
kodami prieglaudos. Svetimųjų 
Širdys nedaug tepaisė graudaus 
pabėgėlių likimo- Ir išsisklaidė 
jie po visą Žemę, kur tik nesie
kė Raudonojo Siaubo kardas ir 
ugnis.

— Nesiekė jų dabar Raudo
nojo Siaubo kardas, bet ėmė 
siekti slapti jo tarnai, šėtono 
gundomi. Tamsybių dvasios, ku
rias Tu prieš amžius pasmer
kei, dabar — ištikimiausios Ra 
donojo Siaubo talkininkės. Jos 

kuryje; Išminčiams — per švie
čiančią žvaigždę; švč. Marijai 
per angelą; Galilėjos žvejams 
— per Dievo Sūnaus lupas; 
Pauliui — per apakimą; Pran
ciškui — per ligą ir ma.dą; Jo
hanai Arkietei — per baisa 
miške. Į tave taip pat kalba 
Dievas. Ne per stebuklus, bet 
paprastai — per tavo siele > sty
gas.

Tavo gyvenimas yra viskas, 
ką tu turi. Jis greitai pasibaigs. 
Padaryk tat jį kilnų ir turtin
gą, kaip kad — viduramžiuose 
Pranciškus Asyžietis, išgirdęs 
Viešpaties pakvietimą, pažo
džiui Įvykdė savo pašaukimą.

Ar tu esi tarp tų pašauktųjų 
ir išrinktųjų? Pasiaukok savo 
Viešpačiui ir sakyk: “Viešpa
tie. ko nori, kad daryčiau?”— 
Gausi atsakymą: “Ateik ir sek 
mane!”

Tėvas Veteranas, O.F.M.

PabaltiečiŲ demons
tracija Washington*1

Birželio 13 dieną, sekmadie
ni. ruošiama pabaltiečių — 
lietuvių, latvių ir estų —de
monstracija automobiliais. Ma
noma. kad automobilių vilksti
nėj dalyvaus daugiau nei šim
tas automobilių su atitinkamais 
plakatais, primenančiais Sovie
tų okupacijos Pabaltijy 25-ių 
metų sukakti. Tarp automobi
lių bus platforma su kalėjimu, 
kuriame už grotų bus matomos 
Lietuva. Latvija ir Estija.

Demonstracijoj dalyvaus ne 
tik cvashingtoniečiai, bet ir 
baltimcriečiai- Kviečiami ir ki
tu artimesniu miestu lietuviai. 
Demonstracjia prasidės prie 
Kongreso rūmų, vyks palei Bal
tuosius Rūmus. Sovietų atsto
vybę, Linkolno paminklą. No
rintieji demonstracijoj dalyvau
ti. praneša dr. P. Mažeikai. 
4718 Park Lane. Suitland. Md. 
Tel.: RE 5-6947.

džiūgaudamos' sklinda i visas 
šalis, kaip uragano sukeltos 
du’kės. ir jų galia auga. Išti
kimai tarnaudamos Liuciferiui 
ir jo valios vykdytojui Raudo
najam Siaubui, jos suvedžioja 
pabėgėlius, .telbią jų širdyse 
gimtosios šalies meilę ir’ žudo 
šviesią viltį. O juk Tu, Vieš
patie, ne tam leidai tautas, kad 
išnyktų, bet kad būtų ir. pa
gal savo papročius gyvendamos, 
puoštų Žemės veidą ir Tau pa
tiktų. Leisk joms išlikti. Siųsk 
daugiau savo angelų, kad šėto
nas liktų sugėdintas, o tremti
niai galėtų grįžti i gimtąsias so
dybas ir iš ten giedoti Tau pa
dėkos himnus.

Dievas nieko neatsakė ir te
betylėjo susimąstęs.

— Viešpatie, — dar kalbėjo 
angelas. — išgirsk, kokios di
delės meilės radau Tavo ištiki
muose.

— Aš mačiau moterį, kuri 
kiekvieną rytą ir vakarą mel
dėsi prie mažo ir puošnaus 
kryželio. To kryželio papėdėje 
po stiklu žiupsnelis žemės, at
vežtas iš gimtosios sodybos. Ji 
dėkojo Tau už suteiktas malo
nes ir meldė pasigailėti jos 
tautos ir tėvynės- Ji kalbėjo 
maldos žodžiu ir verkė. Aš pa
ėmiau nuo jos veido dvi aša
ras. ir štai leisk man. Viešpa
tie. Įsegti jas Tau į Tavo apa
vo dirželius.

— Aš mačiau sutemose besi
meldžianti Tavo tarną. Kadaise 
jis visą savo tėvynę ryžosi pa
versti žydinčia dausa. Palenkė 
didžiuosius, pakėlė mažuosius 
ir visiems padalino žemės gėry
bių. kad kaimynas su kaimynu 
ir kiekvienas tolimesnis sueitų 
kaip broliai, ir visi Įsijaustų tą 
pačią Dvasią, iš kurios viskas 
paeina. Jis mylėjo ir tebemyli 
Tave, Viešpatie, bet myli ir tą 
žemę, kurioje išaugęs, ir gim
tąją tautą, kurią Tu pats leidai 
ir laiminai. Antai ir dabar jis 
karčkąje tremtyje nenustoja 
kalbėjęs savo broliams, kad 
brangiausias pasaulyje — tė
vynė ir tautietis, nes kas išsi-

(nukelta į 4 psl.)
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ŽMOGUS, KURIS GYVENA ANTRj KART|
Kun. J. Čekaviciaus 25 metij kunigystės proga

Tai buvo prieš 25 metus •.. 
Velykų rytą skambėjo Mariam- 
polės bažnyčios varpai. Jų dū
žiai atsimušė į kalėjimo sienas. 
Tenai, tarp kitų taurių Lie
tuvos sūnų, sudaužytas ir sus
pardytas, netekęs paskutinės 
gyvenimo vilties, gulėjo ant že
mės žmogus.

Tai buvo kun. Juozas čekavi
čius. Tik 6 dienas prieš bolše
vikų okupaciją Vilkaviškyje 
įšventintas kunigu. Kai Lietu
vos keliais, ardydami žemę, rie
dėjo sovietiniai tankai, 1940m. 
birželio mėn., jis pirmą kartą 
žengė mišių aukai prie Viešpa
ties altoriaus, tardamas —“In- 
troibo at altare Dei...”. Ir 
meldėsi Dievui, ‘qui laetificat 
juventutem meam” (kuris 
džiugina mano jaunystę).. •

Deja, po 6 mėnesių toji jau
nystė buvo užtrenkta už kalėji
mo mūrų. “Tavo Dievas atos
togose” — pareiškė jam komi
sarai. Reiškia, tavęs nieks iš 
čia neišgelbės. Aštuoniolika 
naktų iš eilės jį “tardė”, bru
taliausiu būdu daužydami pisto
letu per veidą, mušdami galvą i 
sieną, spardydami. Kai muša
mas netekdavo sąmonės, ji py
lė šaltu vandeniu, o atsigavusį 
mušė toliau. Po 20 valandų be 
pertraukos nekartą išlaikydavo 
pusplikį ledinio šaltumo karce
ryje. Jį kaltino . . religinės 
propagandos skleidimu-

Ir kai pasmerktajam sunai
kinimui jau. rodos, nebuvo jo
kios išsigelbėjimo vilties, įvy
ko tartum stebuklas. Vieną ry
tą spiegdamos ėmė kristi bom
bos. Karas! Kaliniai puolėsi 
versti kamerų duris, nuo kurių 
pabėgo sargybos. Griebė suo
lus ir Įsiūbavę ėmė daužyti du
ris, kol sąsparos išsiskyrė, ir 
tie, kurie buvo skirti mirčiai, 
— išėjo į laisvę!

Apiplyšęs, basas, barzda ap
žėlęs, Į žmogų nepanaš’ts, kun. 
čekavičius patraukė i savo gim
tąją Garliavą. Bet pakeliui įvy
ko vienas dalykas, dėl kurio šį 
straipsnelį pavadinom —Žmo
gus, kuris gyvena antrą kartą.

Kelyje ji sulaiko vokiečiai. 
Gal manydami, kad jis yra bė
gantis žydas, čia pat nudrasko 
jo rūbus ir pastato prie medžio

KAI JŪS NORITE SIŲSTI savo giminėms ar draugams, 
gyvenantiems U.S.S. R. dovanų siuntinius, tai pasirinkite 
saugiausią kelią:
1. Nuspręskite ar jūs norite siųsti iš čia esančių prekių ar užsakyti, 

pav. automobilį, motociklą, siuvamą mašiną, televiziją ar maisto 
siuntinį.

2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos patarna
vimu.

3. žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mokėtų tvar
kyti Jūsų užsakymą.

4. Patikrinkite ar toji firma turi reikalingus dokumentus.
5. Pasirinkite firmą, turinčią ilgą patyrimą tame biznyje. Kai visa 

tai persvarstysite. tai įsitikinsite, kad geriausiai Jums tiks tu
rinti jau virš 30 metų patyrimą

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
Centras vra

716 Walnut St., PHILADELPHIA, PA. 19106 • Tel. WA 5-3455 
Skyriai:

Uptown PHILA. skyrius 
632 W. Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. 19123
WAInut 5-8878 
BALTIMORE 
3206 Eatsern Avenue 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374 
BLOOMFIELD 
228/230 Montgomery St. 
Bloomfield, N.J. 
Phone: 748-8524 
BOSTON 
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO 
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III. 
FR 6-6399 
Branch 
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III. 
BE 5-7788 
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio 
UT 1-0807 
DETROIT 
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich. 
TA 5-7560 
ELIZABETH 
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J. 
EL 4-7608 
HAMTRAMCK 
11415 Jos. Campau Ave. 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940 
KANSAS CITY 
18 S. Bethany 
Kansas City, Kansas 
AT 1-1757

DR. H3NR. LUKAŠEVIČIUS

sušaudyti! Išsigandęs jis nepa
jėgia pasakyt nei vieno vokiš
ko žodžio. Nelaimei dar kažką 
pratarė rusiškai ir tas visai 
pagadino reikalą. Bandydamas 
daryti paskutinę atgailą, jis iš
tarė kelis lotyniškus žodžius. 
Pasitaikė, kad kaip tik tą mi
nutę pro šalį ėjo vienas vokie
čių karys, kuris, išgirdęs tuos 
žodžius, sustojo ir prabilo į ku
nigą čekavičių lotyniškai. Jo 
būta kunigo.

— Ego sum sacerdos (aš 
esu kunigas) — pasakė jam 
kun- Čekavičius ir paaiškino, 
kad yra tik ką išėjęs iš kalėji
mo ir eina į namus.
' Tas vaizdas taip sujaudino 

vokietį, kad šis apsikabino, ir 
jo veidu ėmė ristis ašaros... 
Paleido. Davė net dviratį, bet 
kai nebuvo jau sveikatos ba
sam išmint, paliko ir nuėjo pės
čias.

Taigi, jei ne tas nuostabus 
supuolimas, dar kelios sekun
dės, ir būtų buvęs sušaudytas. 
Suprantama, kad šitokia gene
ralinė mirties repeticija taip 
sukrečia žmogų, jog per trum
putį momentą vienas gyveni-

Kun. J. čekavičius pirmais kuni
gystės metais. Nuotrauka paimta 
iš jo bylos Marijampolės kalėjime

LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd. 
Los Angeles 26, Calif. 
NO 5-9887 
MIAMI 
2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712 
MINNEAPOLIS 
217 E. Hennedin 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908 
MILLVILLE 
19 Westwood Terrace 
Millville, N. J. 
Tel. 825-5362 
NEWARK 
263 Market Street 
Newark, N. J.
MA 3-1968 
NEW YORK 
48East 7th Street 
New York 3, N. Y. 
GR 3-1785 
OMAHA 
5524 S. 32nd Street 
Omaha 7, Nebr. 
Tel. 731-8577 
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712 
ROCHESTER 
683 Hudson Avenue 
Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923 
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22, Calif. 
LO 4-7981 
TRENTON 
730 Liberty Street 
Trenton, N. J.
LY 9-9163

Kun. J. čekavičius dabar, švęsda
mas savo 25 metų kunigystės ju- 
bilėjų.

mas baigiasi ir prasideda ant
ras.

— O kad taip gyvenčiau ant
rą kartą, gyvenčiau kitaip! — 
ne vienas iš mūsų pasako.

Savo “antrame gyvenime” 
kun. čekavičius ir gyvena “ki
taip”. Anot Erdvilo (“Draugas” 
1955.VI. 15) jis pasidarė “Gyvas 
pavyzdys gyvos krikščiony
bės. Tremtinių bendruomenėje 
Vokietijoje jis buvo gailestin
guoju samariečiu 'kiekvienam 
pagalbos reikalingam. Atvykęs 
vienas iš pačių pirmųjų Ameri-

A. L. T. SĄJIINGOS SEIMAS IR VILTIES DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

Gegužės 29-30 d.d- New Yor
ke Statler Hilton viešbučio pa
talpose -vyko Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Seimas 
ir “Vilties” Draugijos, kuri lei
džia laikraštį “Dirvą”, šuva - 
žiavimas.

ALT S-ga kas dveji metai da
ro savo seimus vis skirtingose 
vietovėse. Šiemet tam reikalui 
'buvo parinktas New Yorkas. 
Tų seimų tikslas yra sukonsoli- 
duoti savo jėgas, apžvelgti at
liktus darbus, numatyti būsi
mos veiklos barus ir išrinkti 
dviejų metų laikotarpiui naujus 
vykdomuosius organus. Pasi
baigus s-gos seimui, paprastai 
įvyksta “Vilties” Draugijos su
važiavimas, kur aptariama “Dir
vos” leidybiniai reikalai, pri
imama atskaitomybė, patiekia
mos sugestijos bei diskutuoja
ma laikraščio turinio klausi
mais ir renkama nauja draugi
jos valdyba bei revizijos komi
sija.

Šiuometinis ALT S-gos sei
mas prasidėjo gegužės 29 d. 
12 vai. 30 min. iškilmingu po
sėdžiu. Trumpu žodžiu jį pra
dėjo seimo rengimo komiteto 
pirmininkas Albinas Trečiokas, 
pakviesdamas s-gos c.v-bos pir
mininką Vytautą Abraitį oficia
liam seimo atidarymui. Iškil - 
mingasis seimo posėdis atida
rytas Amerikos ir Lietuvos 
himnais, kuriuos pravedė V. 
Leskaitienė, ir s-gos pirminin
ko atitinkama kalba. Į garbės 
prezidiumą pakviesta s-gos c- 
v-bos nariai, s-gos steigėjo ir 
pirmojo pirmininko V. Olio 
našlė Vera Olienė, gen. konsu
las V. Stašinskas. Vliko pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. PLB 
pirmininkas J. Bachunas, Kana
dos krašto atstovas K. Kalend
ra, pagrindinis paskaitininkas 
inž. J. Jurkūnas ir kai kurie 
seimo rengimo komisijų vado
vaujantieji asmens. Šiltus svei
kinimus bei linkėjimus pareiš
kė seimui ir per jį visai Tauti
nei Sąjungai gen. konsulas, 
Vliko pirmininkas. J. Bachu
nas -viso pasaulio bendruome- 
ninkų vardu, kanadiškis K. 
Kalendra, Lietuvių Fondo val
dybos pirmininkas T. Blinstru- 
bas ir kt. Sekė inž Jono Jur
kūno paskaita, kuri davusi 
apybražias ALT S-gos ateities 
veikimo gairėms, visų dalyvių 
buvo šiltai priimta. *

kon, jis sudarė apie 400 ga
rantijų ir atsikvietė čia apie 
500 žmonių! Juos čia globojo, 
surado butus, darbus ir padėjo
įsikurti. Jo “dipukų” dabar pil
na New Yorke, Chicagoje, De
troite, Clevelande, Los Ange
les ir kur tik nori. Jį sutinka 
visur išskiestemis rankomis. Jį 
kviečia sujungt, krikštyt ir lai- 
dot į tolimiausias vietas. Ir 
jis važiuoja. Jis turi tūkstan
čius draugų, ir nei vieno prie
šo. Neturėjo progos dirbti lie
tuviškoj parapijoj, bet už tai 
jo “lietuviška parapija” api
ma visą Ameriką.

Po visų skaudžių jo praei
ties išgyvenimų lyg ir lauktum, 
kad kun. čekavičius galėtų 
turėt nemažą dožą pesimizmo. 
Bet kur tau! Priešingai. Jis vi
sada linksmas, judrus, gyvas, 
kiekvienai progai turi atatinka
mą linksmą juokelį. Kalbai nu
krypus į anuos skaudžius lai
kus, jis be keršto, be pagiežos, 
vaizdžiai nupasakoja apie tuos 
įvykius, kurie čia aprašyti- Bet 
kai pasiteiravau jo kai kurių 
datų ir faktų iš jo gyvenimo, 
tai kun. čekavičius piestu at
sistojo:

— Rašysi? Apie mane nėr 
ko rašyt! Nieko nepadariau, 
nenuveikiau, esu laimingas sa
vo kunigystėje paprastas žmo
gelis, tai ir viskas.

O tas palaimintas, kuklus pa
prastumas----- pagalvojau. Tik
roji didybė ir yra paprastume. 
Nieko nėra gražesnio, kaip būti 
paprastu, bet geru Dievo tarnu.

Po iškilmingojo sekęs darbo 
posėdis '■ užtruko bene ligi 7 v. 
'v., t.y. iki to laiko, kai jau da
lyviams reikėjo vykti į tame 
pačiame viešbutyje ruošiamą 
seimo proga balių, šios dienos 
darbo posėdis ištįso ir numa
tyta dienotvarkė skirtu laiku 
negalėjo būti įvykdyta ne dėl 
centro organų pranešimų ir ki
lusių negausių techninio pobū
džio klausimų, o dėl programo
je įrašytų (kai kas galvoja, jog 
visai be reikalo, jei jų turinys 
buvo žinomas). Lietuvos laisvi
nimo organizacijos reikalais 
pranešimų, kuriuos padarė dr. 
B. Nemickas ir E. Čekienė. 
Tie pranešimai iššaukė seimo 
atstovams nesitikėtų priešingu
mų, dėl kurių diskusijos turėjo 
būti perkeltos į sekančios die
nos darbo posėdį, prasidėjusį 
sekmadienį 9 vai. ryto. Ir šią 
dieną dėl aštrokų nuomonių 
pasikeitimo sugaišta ilgokai lai
ko. Dėl tos pat priežasties ir 
“Vilties” draugijos narių susi
rinkimas, negalėjęs numatytu 
laiku įvykti, praėjo, nors išori
niai žiūrint ir labai sklandžiai, 
ne pagal ankstyvesnius plana
vimus- Dalis narių susirinkime 
nedalyvavo, tad ir draugijos 
valdybos sąstatas išrinktas ne
be tas pats, kuris iš anksto 
buvęs sutartas.

— Dr. Petras Kisielius, Ci
cero, III., siųsdamas savo 100 
dol. auką Rezoliucijoms Remti 
Komitetui, rašo: “.. .Dirbate di
delį ir puikų darbą Visi geros 
valios lietuviai turėtų jums at
eiti į talką ir darbu ir pinigine 
parama. Sėkmės!” Med. dr. Pet
ras Kisielius kasmet paremia šį 
žygį savo šimtine. Visos aukos 
rezoliucijų pravedimo žygiui pa
remti siųstinos tiesiog Komite
to kasininkui: Mr. G.A. Pet
rauskas, 3442 Madera Avė., 
Los Angeles, Calif., 90039.

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, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valA-.idos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535
ALEX DIMANT 

FUR CO.
RYGOS KAILINIŲ SIUVSJAI 

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

Room 402

JIS ATGAIVINO LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS
Kun. Juozo Čeponio 25 mėty kunigystės sukaktis

Kun. Juozas Čeponis yra vie
nas iš tų laimingųjų tremtinių 
kunigų, nes jau keletas metų 
kaip jis sumaniai klebonauja 
Šv. Mykolo parapijoj Shamo
kin, Pa. Bendrai Amerikos vys
kupai neskiria tremtinių klebo
nais, bet kai kuriose vyskupi
jose keletas lietuvių tremtinių 
kunigų buvo išrinkti šiom pa
reigom, taigi ir Harrisburg dio- 
cezijoj kun. Čeponis yra vie
nas iš tų išrinktųjų. Parapie- 
čiam jis yra žinomas kaip su
manus ir geras administrato
rius.

Jis atgaivino lietuviškas or
ganizacijas, sutelkė parapiečius 
skolom mokėti ir jas baigia iš
mokėti- Bendrai — per trumpą 
laiką su savo gerais parapie- 
čiais jis sutaisė, kas buvo su
plyšę, ištiesino, kas buvo su
griuvę-

Kazimieras ir Ona Alšinskai- 
tė-čeponiai susilaukė Juozuko 
1912 m. spalio 8 d. Tai įvyko 
Rolių kaime, Krosnos valsčiu
je, Lazdijų parapijoj, kur jis 
ir buvo Šv. Onos bažnyčioje 
pakrikštytas. Dievas jo gerus 
tėvelius apdovanojo ligybe, su
teikdamas jiems tris sūnus ir 
tris dukteris. Tėvai - jau iš pat 
mažens pastebėjo, kad Juozu
kas kitoks negu kiti kaimo vai
kai. Jis buvo pamaldus, mėgo 
mokslą. Tikėjosi tėvai, kad jis

Nors įnešę, sakytum, neva 
pašaliniai reikalai į seimo daly
vius tam tikrų nesklandumų, 
ALT S-gos buv. c. v-bos dar
bai užgirti ir naujieji s-gos va
dovaujantieji organai išrinkti 
gana vieningai. Naujoji c. v-ba, 
vadovaujama inž. Jono Jurkū
no. bus Chicagoje su nariais: 
T. Blinstrubu. D. Bartkiene. C. 
Modestavičium ir J. Šimkum. 
Prieš seimo uždarymą priimta 
kelios reikšmingos rezoliucijos.

Neatjungiama seimo dalimi 
buvo ir ivvkes šeštadienio va
kare balius, kurio rengimo ko
misijai vadovavo Jurgis Siru- 
sas ir kuris sukaupė apie 250 
dalyvių, vadinas, dvigubai dau
giau, negu dalyvavo atstovų ir 
svečių patį seimą atidarant. Jis 
pradėtas numatytu laiku su 
kun. dr. St- Valiušaičio jautria 
•religiniai patriotine invokaci- 
ja ir atitinkamomis kalbomis. 
Čia giliai apsvarstytą ir bran
dų sveikinimo žodį tarė ir ALB 
Tarybos pirmininkas Vyt. Vo- 
lertas. Linksmojoj daly visus 
maloniai nuteikė Vandos Stan

BRANGCS TAUTIEČIAI!
dalyvaukite

PABALTIJO TAUTU LAISVES

2 vai. p.p. — Mišios St. Joseph katedroje (Farmington Ave.)
3 vai. p.p. — Eisena į Bushnell Memorial salę
4 vai. p.p. — Protesto mitingas Bushnell Teat, su menine programa

— Mišia> laikys vyskupas PRANAS BRAZYS 
Pamokslą pasakys prelatas JONAS BALKONAS

— Mitinge kalbės senatorius THOMAS DODD

Atlikime pareigą savo Tėvynei. Tūkstančių pabaltiečių dalyvavimas te
bus pasauliui žinomas, kaip galingas protestas prieš 25 metus užsitęsusį 
Pabaltijo tautų pavergimą ir naikinimą • Įėjimas nemokamas •

CONNECTICI T PABALTIEČIŲ 
]l NGTINIS KOMITETAS

Kun. Juozas Čeponis

bus kunigu. Po keliasdešimt 
metų gilaus mokslo ir asketi
nio gyvenimo Juozas Čeponis, 
baigęs Vilkaviškio kunigų se
minariją. 1940 metais birželio 
9 d. buvo įšventintas kunigu.

Dar Lietuvoj kun. Juozas 
buvo Alytaus vikaru, bet artė
jant komunistų armijai, 1944 
spalio mėn. paliko savo myli
mą tėvynę.

Vokietijoj atsidūrė Passau 
vyskupijoj, kur vyskupas pas
kyrė kun. Čeponį Johanneskir- 
chen vikaru. Šias pareigas jis 
ėjo nuo 1944 iki 1946 m. 1946 
m. Apastoliškas Delegatas, kan. 
F. Kapočius, paskyrė kun. Če
ponį Zedorfo. didžiausios ang
lų zonos lietuvių stovyklos kle
bonu. čia jis daug pasidarba- 
io lietuvių gerovei. Turėdamas 
pažintis su anglų vadovybe ir 
su vietine vokiečių administra
cija. jis nuolatos gerai atstova
vo lietuvių reikalus. Prisidėjo 
prie organizavimo pradžios mo
kyklos, dėstė tikybą. Taip pat 
mokytojavo stovyklos gimnazi
joj ir bendrai rūpinosi ne tik 
sielos reikalais, bet ir nuolatos 
palaikė tautiškumą bei viltį, 
kad kas nors supras tremtinius 
ir atidarys duris naujam bena
mių lietuvių gyvenimui. Jo vil
tys išsipildė. Pažymėtina, kad 
čia kartu su juo darbavosi kun. 
Jonas Adomaitis ir. tada dar 
studentas klierikas T. Gedimi
nas Jočys. OF.M. Studentą 
Jocį jis išleido i seminariją 
baigti mokslus, aprengdamas 
net savo rūbais. Nuolatos lan
kė jį bei globojo jo žingsnius 
į kunigystę. Vėliau kun. Čepo
nis darbavosi dar Rottenbur- 
go ir Oldenburgo stovyklose ir 
1949 pasiekė Ameriką.

kienės šliageriai, palydimi dar
niam neolithuanų orkestrui. 
Bendrą įvertinimą galima api
būdinti kai kuriu dalvviu išsi
reiškimu:

— Balių rengimo mene tau
tininkai neturi sau konkuren
tų. nežiūrint, kokioje vietovėje 
jie beįvyktų. (dsp)

birželio 20 d.
HARTFORD, CONN.

Amerikoje pradžioj buvo su
stojęs lietuvių parapijoj. Mi
nersville, Pa , 1955 persikėle į 
Harrisbug dioceziją. Čia vika
ravo penkeris metus St. Ma
ry’s vengrų parapijoj, Kulp
mont, Pa. 1955 m. vyskupas pa
skyrė jį į lietuvių parapiją. Sv. 
Kryžiaus Mt. Carmel kur išbu
vo iki 1963 m. Nuo to laiko 
buvo paskirtas lietuvių šv. My
kolo parapijos klebonu Shamo
kin, Pa.

Gaila, kad kun- Juozo šven
tėje nedalyvaus jo šeima, pali
kusi Lietuvoje. Jo brolis Algir
das žuvo praeitam kare, jo ma
mytė mirė prieš penkeris me
tus, taip pat, jo vienintelis dė
dė Amerikoj, Dominikas Čepo
nis, Brooklyne, irgi mirė prieš 
penkeris metus.

Gegužės 20 vyskupas suren
gė jam vaišes, gerieji parapie- 
čiai švęs šį jubiliejų rudenį. 
Pranciškonai sveikina šį veik
lų kunigą, nes klebonas Čepo
nis yra nuolatinis pranciškonų 
rėmėjas ir bičiulis. GJ.

Kodėl negrįžta ...
(atkelta iš 3 psl.)

žada savo tautos, tas veikiau iš
sižada savo artimo ir paties 
Dievo. Visus mylėk, o savo tau
tietį išsiskirk iš visų kitų žmo
nių, nes savasis tau ne tik ar
timas, bet ir brolis ... Jis tiki. 
Viešpatie, kad jo tauta gyva iš
liks. Bet Šėtonas su savo pul
kais be paliovos slopina viltį ir 
grasina tamsia ateitim . •. To
kiose sutemose mačiau jį prie 
Kryžiaus. Jis meldėsi ir skau
džiai verkė. Ir aš vieną tiktai 
akimirką praskleidžiau jam dan
gaus šviesą, kad sustiprėtų jo 
jėgos. Ir paėmiau nuo jo veido 
dvi ašaras. Leisk man. Viešpa
tie, įsegti tiedvi ašaras į Ta
vo apsiausto rankogalius, kad 
Tavo šventieji matytų, kokiais 
brangiais perlais nubarstoma 
dar Tavo žemė.

Dievas palankiai pažvelgė į 
angelą ir vėl susimąstė.

— Viešpatie, — baigdamas 
tarė angelas, — nebausk tų, 
kuriuos pirma manęs' siuntei, 
bet siųsk jiems padėti. Nes Šė
tonas labai veiklus, o jo tarnų 
Žemėje nesuskaitomai daugiau 
nekaip Tavo angelų. Išklausyk, 
Viešpatie, manęs ir tų, kurie be 
atvangos šaukiasi Tavo vardo. 
Nes kas gi daugiau saugos žmo
nių sielas, jei ne Tavo ange
lai! Kas daugiau gelbės nedo
rybių pilną Žemę, jei ne Tu 
pats, Viešpatie!

Dievas nieko neatsakė, tik 
dar labiau susimąstė. Ir niekas 
nežinojo, ką Jis ištars.
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Jaunii rengiasi ateičiai
Kursai prasidėjo balandžio 

30 registracija Apreiškimo pa
rapijos mokykloje. Patys kursai 
vyko gegužės 1 ir 2 Maspetho 
parapijas salėje.

Kursų tema — ateitininkas 
naujame pasaulyje. Kursuose 
dalyvavo moksleiviai ateitinin - 
kai iš viso rytinio pakraščio, 
būtent, iš Bostono, VVorceste- 
rio, Philadelphijos, New Jer
sey ir Putnamo. Iš viso, įskai
tant newyorkiecius, dalyvavo 
apie 60 moksleivių.

Šeštadienį, gegužės 1, tuojau 
po bendrų pusryčių klausėme 
pirmos paskaitos, kurią skaitė 
kuopos globėjas A. Sabalis. Te
ma — lietuvis naujame pasau
lyje. Buvo pristatyta šių die
nų pasaulio vaizdas, sukrėtimai 
ir srovės, nušviesta vėliausi is
torijos bruožai. Nors pasaulyje 
pastebima milžiniška technikos 
pažanga, aukštas gyvenimo štan- 
dartas, bet jame taip pat daug 
nelogiškumo, neteisybės ir blo
gio. Pasaulis toks yra todėl, 
kad jame grumiasi krikščiony
bės idėjos su visomis kitomis 
idėjomis. Iš jų paminėtinos na
cizmas, komunizmas, pragmatiz
mas. Jos visos nuvedė pasaulį 
į įvairias katastrofas. Mūsų 
naująjį pasaulį valdo mintis 
(idėjos, filosofija ir -t.t.). Dau
geliui tampant blogos minties 
aukomis, turime žinoti, kokie 
yra blogos minties rezultatai. 
Pagal komunizmo ir nacizmo te
orijas — tikėti į Dievą, į sie
los amžiną gyvenimą — yra blo
gis. Žmogus ten yra materializ
mo auka ir sulyginamas su gy
vuliu, gi krikščionybė pagrista 
idealizmu. Ateitininkai turime 
turėti savitą veidą beveidėje mi
nioje.

Po paskaitos, pasidalinę į 
tris būrelius, diskutavome: 1) 
komunizmo grėsmė, 2) masė ir 
jos charakteristika. 3) lietuvis 
svetimoje masėje.

Vidurdienį dalyvavom lietu - 
viškose mišiose, kurias aukojo 
T. G. Kijauskas, S.J.

Po pietų klausėme K. Kudž- 
mos paskaitos — kuo galiu bū
ti. Turime užaugti ne tik kūnu,

Irena Ivaškienė skaito paskaitą

Kalba A. Sabalis, N. Y. moksleivių 
ateitininkų globėjas

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos ideologiniai kursai 

New Yorke

bet ir dvasia. Pilnutinis žmogus 
yra tas, kuris gali save apval - 
dyti, turi tvirtą valią ir charak
terį, pasitikėjimą savimi, ieško 
harmonijos, turi savo gyveni
mo planą. Susidūręs su pasau
liu, jis nėra bukas, — žino kas 
yra gera ir bloga, kitus ir save 
vertina objektyviai. Po paskai
tos būreliai diskutavo: 1) as
menybė ir jos charakteristikos, 
2) laisvė, 3) ar man reikalingi 
draugai.

Sekė Irenos -Ivaškienės pas
kaita — ateitininkas naujame 
pasaulyje. Lietuvoje tėvai turė
jo daugiau jėgų vaikus suvaldy
ti. Amerikoje susitikome su ag
nostikais ir ateistais. Tad lais
vu laiku turėtume gilintis į re
liginius reikalus, skaityti tin
kamas knygas. Turime būti sti
prūs, įsisąmoninti Kristaus 
skelbtas tiesas ir prie jų de
rinti savo yvenimą- Viskas 
plaukia iš artimo meilės. Būre
liai diskutavo: 1) kuo žmogus 
panašus į Dievą, 2) kuo skiria
si profesija nuo pašaukimo, 3) 
pareiga ir džiaugsmas. Po va
karienės pertrauka ir vėliau šo
kiai iki 11 vai.

Sekmadienį, gegužės 2. lie
tuviškos mišios. Po pusryčių T. 
G. Kijausko paskaita — ateiti
ninkas — didžiosios misijos 
vykdytojas. Šiandien Bažnyčia 
laukia iš mūsų dviejų dalykų: 
kad būtume atviri savo galvoji
me ir kad greitai galvotume. 
Dievas įsakė žmonijai apvaldy
ti žemę, ir kiekvienas turi tap
ti pilnesniu žmogumi, panašes
niu į patį Dievą. “Jūs pasaulio 
šviesa” ir “Jūs pasaulio drus
ka” — tai yra Kristaus žodžiai. 
Ateitininkas yra Kristaus kara
lystės nešėjas žemėje. Jis sklei
džia Kristaus meilę kasdieni
niame gyvenime. Popiežiaus at
stovas arkivysk. Antonio Sąmo
ne šių metų sausio gale Chica- 
goje kalbėjo lietuviams: “Jūsų 
gyslomis teka kankinių krau
jas. Saugokite savo gražią ir

BALTIMORES žinios
Suaugusių klubas birželio 2 

surengė ekskursiją į pasaulinę 
parodą New Yorke. I š v y ko 
7:30 v., parodoje buvo iki 8v. 
v. ir paskui grižo namo.

Scdalietės pyragų išpardavi
mą rengia birželio 6 tuoj po 
8:30 mišių šv. Alfonso mokyk
los kambariuose. Jos kviečia vi
sus dalyvauti- Bus proga įsigy
ti gardžių tortų ir kitų gardu
mynų.

Šeštadieninė mokykla moks
lo metus baigia šeštadienį, bir
želio 6. Tėvų komitetas kvie
čia visus atsilankyti į progra
ma kuri parasidės 5 v.v. Pasi
žymėjusiems mokiniams bus į- 
teikiamos premijos.

Šv. Alfonso mokyklos moks
lo metų baigimo programa bus 
birželio 13. Graduantai daly
vaus 8:30 mišiose, kurias au
kos prel. L Mendelis. Po pietų 
3 v. bus užbaigimo programa.

Rekolekcijos kunigams šie
met bus birželio mėnesį. Viena 
grupė atliks nuo birželio 7 iki 
1 1. Šioje grupėje dalyvauja 
prel. L. Mendelis ir kun. A. 
Dranginis. Antra grupė nuo 
birželio 14 iki 18. Joje dalyvau
ja kun. J. Antoszewski.

Lietuvių radijo valandėlės 
piknikas šiemet bus birželio 
20 Ccnrad Ruth Villa, kur 
kiekvienais metais valandėlės 
vedėjai A- Juškus ir K. Las- 
kauskas rengia piknikus. Pel - 
nas skiriamas radijo valandėlei 
išlaikyti, šokiams gros Jono 
Lekevičiaus orkestras.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambint*:

GLenmore 2*2923 

seną kalbą, savo turtingus pap
ročius ir tautines tradicijas. 
Dievo Apvaizda išsiuntė jus sve
tur ne išsiblaškyti, bet kad ga
lėtumėte būti savo kilnios tau
tos ambasadoriai”. Į kiekvie
no iš mūsų rankas Kristus ir 
Bažnyčia šiandien sudeda mū
sų Tautos, Bažnyčios ir visos 
žmonijos ateitį. Ateitininkui 
skirta būti Dievo nešėju į šių 
dienų nesikeičiantį pasaulį ir 
kurti dievišką aplinką.

Po šios paskaitos buvo pie
tūs ir kursų užbaiga. Kuopos 
globėjas padėkojo dalyviams 
už aktyvų dalyvavimą, prašyda
mas perduoti padėką ir tėve - 
liams, kurie leido visiems čia 
suvažiuoti.

Me; newjorkieciai dar norė
tume nuoširdžiai padėkoti gerb. 
prel. J. Balkūnui už malonų 
prieglobstį, kuopos globėjui A. 
Sabaliui ir visiems paskaitinin
kams. Ypatinga padėka T. G. 
Kijauskui, S.J., MAS dvasios va
dui ir šių kursų iniciatoriui. 
Taip pat dėkojame tėvų komite
tui: Bobelienei, Balsienei, Skė
riui ir visoms mamytėms, ku - 
rit»s atėjo tėvų komitetui į pa
galbą ir mus skaniai valgidino: 
Kuraminienei, Škėrienei, Tuti- 
nienei, Vainienei. Margaitienei, 
Malinauskienei, Kregždienei ir 
Barauskienei.

Dėkojame J. Keraminui ir 
studentėms V. Lušytei ir I. San- 
drnavičiūtei; Putnamo seselėm 
Palmyrai ir Jurgitai, studen
tėms bei studentams: M. Ąžuo- 
laitei, S. Gedvilaitei, V. Lušy- 
t'ii, V. Gerdviliui ir A. Vai
niui už dalyvavimą būrelių dis
kusijose.

Mes didžiuojamės savo vice
pirmininku Petru Vainiumi, ku
ris rūpestingai suskirstė visus 
atvažiavusius nakvynėms, sekre
torei V. Juškaitei, kuri net iš 
kito “steito” atvažiavo regist
racijai penktadienio vakare, ir 
iždininkui V. Keraminui už vi
sus išvežiojimus. Taip pat dė
kojame visiems, kurie atvažia
vusiems suteikė nakvynes, ar 
šiaip kuo prisidėjo, rengiant 
šiuos ideologinius kursus.

Birutė Barauskaitė

Tėv. V. Gidžiūnas, pranciš
konas. birželio 6 minės 25 me
tų kunigystės sukaktį. Iškilmin
gos mišios bus 10 vai. Mišiose 
dalyvaus žymūs svečiai iš visos 
Amerikos. Po mišių Lietuviu 
svetainės didžiojoje salėje bus 
pietūs, kur giminės draugai įr 
svečiai turės progos pasvei
kinti sukaktuvininką.

Jonas Obelinis

Nebėra bilietų lietuvių 
šventei pasaulinėje 

parodoje
Birželio 13 yra lietuvių die

na pasaulinėje parodoje. 1 vai- 
bus keliama iki pusės stiebo 
Lietuvos vėliava, 2 <v. — spe
cialios pamaldos Vatikano pa
viljono koplyčioje, 3 v. — spe
ciali meno programa New Yor- 
ko paviljone ir 6 v.v. bendra 
vakarienė.

Per kelias dienas buvo išim
ti visi rezervacijos koplyčioje 
bilietai, taip pat jau išdalinti ir 
papiginti bilietai įėjimui į paro
dos rajoną. Dar yra laisvų vie
tų bendrai vakarienei (4.50 dol. 
asmeniui). Vietas galima užsi
sakyti iki birželio 7 d. Su
prantama. kad apeigose prie 
kryžiaus bei New Yorko pavil
jone programoje galės sutilpti 
visi lietuviai, bet į koplyčią mi
šioms tegali tilpti tik 400, ir vi
sos vietos jau užimtos.

Vatikano paviljonas tą dieną 
pasipuoš Lietuvos vėliava ir 
balkone iškabins šūkį “Lithua
nian Day — Orate Fratres” 
(Lietuvių diena — melskitės 
broliai).

Kun. L. Jankus

MAS Marijos Pečkauskaitės kuopos New Yorke ideologiniai kursai Maspethe. Klausoma A. Sabalio paskai
tos. - Visos nuotraukos K. Cikutos

TĖVO DR. VIKTORO GIDŽIŪNO O.F.M.
25 METŲ KUNIGYSTES SUKAKTIS

1940 m. birželio 2 d. baigęs 
nustatytas teologijos studijas 
Italijoje. Arezzo vyskupo kuni
gu buvo įšventintas pranciško
nas Tėvas Viktoras Gidžiūnas. 
Jaunojo kunigo sugrįžimą į 
gimtąją Simno parapiją primi
cijoms sukliudė į Lietuva įsi-

Kartu minės Pabaltijo 
okupaciją

New Jersey Lietuvių Taryba 
gegužės 11 savo posėdyje tarp 
kitų reikalų išklausė pirminin
ko V. Metinio pranešimo apie 
lietuvių, latvių ir estų bendrai 
ruošiamą Pabaltijo valstybių 25 
metų okupacijos sukakties mi
nėjimą. Sudaryta komisija iš V. 
Melinio. V.J. Dilio. P. Purono 
ir A.S. Trečioko. Bendrame lie
tuvių. latvių ir estų komisijų 
posėdyje bendro komiteto pir
mininku išrinktas lietuvis inž. 
V. Metinis: ’estas J Simonson, 
sekretoriumi ir latvis E. Donis 
iždininku.

Minėjimas nutarta daryti lat
vių patalpose Jerseyville. N.J. 
prie 33 kelio, apie 40 mylių 
nuo Newarko (netoli nuo Free
hold. Asbury Park ir Lake
wood). Minėjimo kalbėtojais 
yra nutarta pakviesti New Jer
sey gubernatorių bei senato
rius Case ir Williams.

A.S. Trečioką:

Lituanistinių mokyklų pavasario šventėje Chicagoje šoka Sadutę. Nuotr. Z. Degučio

ATOSTOGOS pranciškoną vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine

BERNIUKU 15-loji STOVYKLA:
Stovykla veiks liepos 2-30. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to sale ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairiu pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyno eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

SUAUGUSIEMS VASARVIETĖ:
Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpjūčio 29.
•

I stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In
formacijai ir registracijai rašyti:

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04016 Tcl’ (207) 967'2011

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas. OFM

veržusieji bolševikai. Teko pa
silikti Italijoje ir tęsti toliau 
studijas, dabar jau popiežiškam 
Šv. Antano universitete Romo
je bažnyčios istoriją. Studijas 
baigė daktaro laipsniu.

Amerikon atvyko 1946 m- 
Nuo to laiko Tėvas Viktoras 
savo veikla plačiai reiškėsi įvai
riose Amerikos lietuvių religi
nio ir kultūrinio gyvenimo sri
tyse. Jis yra ėjęs įvairias pa

reigas. įskaitant ir provinciolo 
lietuvių pranciškonų provinci
joje; yra parašęs eilę istorinių 
studijų; plačiai bendradarbiau
ja spaudoje bei Lietuvių Enci
klopedijoje: gyvai veikia lietu
viškų parapijų ir katalikiškų 
organizacijų religinėje ir kul
tūrinėje veikloje.

Baltimorės lietuvių klebonas 
prel. L. Mendelis pakvietė Tė
vą Viktorą 25 m. kunigystės 
sukaktuvines iškilmingas Sv. 
Mišias atlaikyti šv. Alfonso 
bažnyčioje. Baltimorėje. Sukak
tuvinės iškilmės įvyksta atei
nantį sekmadienį, tai yra per 
Sekmines. 10 vai.

Baltimorėje gyvena nemažai 
Tėvo Viktoro giminių bei ar
timųjų. kurių rūpesčiu po pa
maldų, t.y. apie 12 vai-. Lietu
vių salėje įvyks Tėvo Viktoro 
pagerbimo pietūs. Pietuose ža
da dalyvauti apie 120 asmenų. 
Pagrindinės šios programos da
lies organizatorės yra Sukaktu
vininko teta Ona Bikulevičienė 
ir puseserė Marijona Volskie- 
nė.

Į iškilmes žada atvykti ir pa
mokslą pasakyti pranciškonų 
provincijolas Tėvas Leo.ijrd..s 
Andriekus. Tikimasi, kad daly
vaus prel. L. Tulaba iš Romos, 
dr. Bačkys su žmona iš Wash- 
ingtono, sol. J. Liustikaitė iš 
Toronto ir kitų giminių bei bi
čiulių. (c.s.)

— JAV LB Centro valdyba 
gegužės 11 d. bendraraštyje 
apylinkių ir apygardų valdy
bom rašo: “.Jaunimo siuvyklų > 
yra nūlžiniškas įnašas lietuvy
bės išlaikymui ir tautinio susi
pratimo ugdymui. Dalis jaunuo
lių į stovyklas negali vykti dėl 
finansinių sunkumų. Jeigu apy
linkėje yra jaunuolių, dėi fi
nansinių kliūčių negalinčių vyk
ti į vasaros stovyklas, prašo
me apylinkių valdybas, kiek 
sąlygos leidžia, padėti tas kliū
tis nugalėti suteikiant ar su
organizuojant finansinę para
mą.

— Valerijonas Šimkus ir Jo
nas Vaičiūnas, LB Chicagos 
apygardos valdybos nariai, ap
lankė eilę apylinkių: East St. 
Louis. Melrose Parko. Roselan- 
do. Marquette Parko, Spring- 
fieldo ir New Buffalo.

Springfielde jų lankymosi 
proga įsteigta LB apylinkė, o 
su New Buffalo lietuviais už- 
megsti ryšiai apylinkės steigi
mo reikalu Filmai ir Chicagos 
apygardos valdybos narių apsi
lankymas apylinkėse sutinkami 
labai šiltai ir. be abejo, tai tu
rės reikšmės Lietuvių Bendruo
menės organizaciniam gyveni
mui ir veiklai.

— Lietuviu Fondo narių tre
čias metinis suvažiavimas šau
kiamas birželio 12 Jaunimo 
Centro patalpose. Chicagoje. 
Šiuo metu Lietuvių Fondas tu
ri 700 narių ir 180,000 dol. 
kapitalą.

— Lionė Stanevičiūtė iš Ha
miltono. Ont.. Canados. užsire
gistravo į lietuvių tautinių šo
kių grupių vadovų — mokyto
jų kursus, kurie prasidės bir
želio 14 d. Dainavos stovykla
vietėje ir tęsis dvi savaites.

Norintieji kursus lankyti 
prašoma skubiai užsiregist
ruoti. nes užsiregistravusiems 
kursantams skubiai reikės iš
siuntinėti anketas ir progra
mas. Registruotis prašoma JV 
LB Centro valdybos sekreto
riaus adresu: Kostas Januška, 
2646 West 71st. St.. Chicago, 
Illinois 60629. KJ.

NAUJA LIET. STUD. 
SĄJUNGOS VALDYBA c

Lietuvių Studentų Sąjungos 
1964-65 Rinkiminė Komisija, 
tegavusi tik vieną Centro Val
dybos pasiūlytą sąrašą, vieną 
Garbės Teismo sąrašą ir vieną 
Kontrolės Komisijos sąrašą, ir 
pagal statuto Lietuvių Studen
tu Sąjungos Statutas. 1963.VI 
paragrafą pratęsusi kandidatų 
siūlymo datą dviem savaitėm ir 
pranešus apie tai visiems LSS 
nariams, nesulaukus kitų kan
didatų sąrašų, skelbia sekan
čius Lietuvių Studentų Sąjun
gos organus išrinktus be balsa
vimo 1965-66 mckslo metams:

Centro valdyba: Bostone Pau
lius Žygas. Rimvydas Liutkus. 
Kęstutis Girnius. Giedrė Karo- 
saitė.Šarūnas Gavelis. Regina 
Petrikonytė, Uogintas Kubi
lius.

Garbės Teismas: Chicagoje 
Šarūnas Lisauskas. Vytautas 
Mišelis. Jonas Žukauskas.

Kontrolės Komisija: Detroi
te Algimantas Bublys. Riman
tas Griškelis, žibutė Zaparac- 
kaitė.
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ol.cc..s pr.c Spyguo ežero Duoda įžodi

Savaitgalis Dainavos stovykloje
Mašinos pakėlė dulkes ant 

kelio. Iš jų iššokę keliauninkai 
greit užsiregistravo ir bėgo i 
sporto aikštę krepšinio lošti, 
teniso sviedinių padaužyti. Ke
lios merginos, pagautos inspira
cijos iš tikrai gražios dienos ir 
pavasario gamtos, atsisėdo di - 
dingo Rambyno papėdėje ir po
eziją deklamavo, skaitė ir net 
pačios kūrė.

Vakarop, kaip dažnai atsitin
ka Dainavoje, aprimo gamta. 
Nustojo paukščiai čiulbėti. Vė
jas nutilo. Mėlyni šešėliai slin
ko žemės paviršium. Ilgėjo va
karas. Tamsu, tylu. Staigiai su
žibėjo administracijos pastate 
šviesos. Jau pirmininkas kvie
tė visus į pašnekesį. Būrys stu
dentų subruzdėjo į konferenci
jos kambarį, kur prelegentas 
Vaclovas Kleiza iš Chicagos. 
jau laukė. Susėdę išgirdome ne 
tas temas, kurias paprastai iš
girstame. bet naujas, jaunatviš
kas. Mūsų ausyse girdėjosi nau
ji žodžiai — lietuviškas "‘peace 
corps", atvirumas realybei, už
miršimas įvairių mitų. kurie 
bando mus įtikinti, kad kiek
vienas lietuvis geram stovyje, 
kad pasaulis yra lengvas, geras, 
visucmet gražus. Prelegantas 
mus paragino lankyti senelių 
prieglaudas, kalėjimus, ligoni
nes. kad mes pamatytume ki
tą pasaulį — nors tas mums 
gali būt skaudu, baisu.

Pašnekesiui pasibaigus, stu
dentai pamažu skirstėsi, disku
tavo naujas idėjas, smulkiau ap- 
klausinėjo prelegentą.

Naktis rami. Vėjas ošė me
džiuose. Salėje pasigirdo links
mos polkos žingsniai. Jaunimas 
šoko. Naujas orkestras susior
ganizavo — akordeonas, mara- 
kos ir bongos. Laukia dainų ra
telis.

Grigo Ratai keliavo dangaus 
skliautu. Kitoje pusėje ežero 
liepsna atsispindėjo Spyglio pa
viršiuje. Dar trumpam nuaidė
jo daina . .Tai buvo pirmas me
tų laužas.

In fond Remembrance of a 
Great President 
and American

W.* SHINGTON H EIG WTS 
FEDERAL SAVINGS 

and LOAN 
ASSOCIATION

•

Mein Office

1C00 St. Nicholas Ave. 
<:»; 1 SO’ h Street > 

New York. N. Y.

Detroito at-ku šeimos savait
galis Dainavoje 
Gegužio 1-2 d.

Sekmadienį atvažiavo sen
draugiai ir jaunučiai į Daina
vą. Lietuviškas mišias aukojo 
kun. Pr. Gaida, iš Toronto. Po
sėdis. Įžodis, — tas momentas, 
kurio 42 kandidatai nekantriai 
laukė. Pirma jaunučiai — akys 
žibėjo. 10 tvirti vaikiški balsai, 
pažadėjo ištikimybę savo Die
vuliui ir savo Tautai. Po to ar
mija jaunesniųjų, 15 iš viso, pa
žadėjo ištikimybę ir pabučiavo 
vėliavą. 8 moksleiviai davė įžo

NAUJI FILMAI
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

"The Battle of the Villa 
Ficrita". Iš pirmo požvilgio 
pats pavadinimas gali suklai
dinti. Visame filme nėra nei 
vieno šūvio, nes čia pavaizduo
jami visai ne kariški įvykiai. 
Tai kylanti trijų vaikų kova . 
besistengiant sugražinti jų pa- 
simetf.sius tėvus į normalias 
vėžes. Išskyrus nebent “The 
World of Henry Orient"- retai 
kuriame filme vaikai taip sėk
mingai pasirodo rimtose relėse, 
nors' ir gana komiškoje ir pa
trauklioje formoje.

Nors filmo pagrindu laiko
mas 1933 m. populiarus Ru- 
mer Godde.i to palies vardo ro
mam.;. bet režisorius Delmer 
Daves, pats paruošęs ir filmo 
tekstą. įvykius pristato Holty- 
woodui taip būdingame senti - 
mentalios melodramos stiliuje.

Italų garsiam pianistui besi
lankant .Anglijoje, viena iš lon- 
deniškių damų nebeatsispiria 
jo vilionėms ir ryžtasi dėl jo 
palikti savo vyrą ir du valkus. 
Vyras rezignuoja, bet vaikai 
taip lengvai nepasiduoda ir 
slapta iškeliauja į Italiją. Pasi
viję motiną Rivieros puošnu
me. vaikai daro visa, kad tik 
motina vėl susigrąžintų į šei
mos židinį. Jiems bendrame žy
gyje padeda ir našlio pianisto 
duktė. Tiek pačių vaikų sugal
votos priemonės, tiek nepap
rastos aplinkybės pagaliau įti
kina ir suaugusius apie jų ne
teisėtos draugystės trapumą.

Maureen O’Hara pasimetu- 
sios žmonos ir motinos rolėje 
dar iš’a.ko kiek artistinio oru
mo. kai tuo tarpu Rossano 
Brazzi su pasikartojančiu bana
lumu pa-irodo romantiško sen
bernio vaidine iv. Pasibaisėti
name jo akcente pražūva 
nemaža dalis- dialogų prasmės. 
Filmo įdomumas ir pažiba tai 
jaunieji veikėjai — Marthin 

dį. Taip pat 9 studentai. Vi
sus naujus narius trumpai pa
sveikino p. Milmantienė, prof. 
J. Piktinas, kun. Pr. Gaida, ir 
prof. A. Damušis.

Po posėdžio visi susirinko į 
kitą salę pietums. Per pietus 
jaunučiai parodė savo gabumus 
— deklamacija, daina, ir šokiu. 
Ir tada visas jaunimas sprukt 
per duris ir išsiskirstė laukais.

Baigėsi šventė, bet laukai vi
liojo ir iki pat saulėleidžio lai
velis ramiai siūbavo ant ežero 
Švelnių bangų, o studentai ant 
kranto sau ramiai dainavo lie
tuviškas dainas.Indrė Damušytė

Stephens. Elizabeth Dear ir Oli
via Hussey.
Dalis filmavimo darbų atlik - 

ta autentiškose vietovėse, ir 
spalvota fotografija pateikia ei
lę puikių Italijos Rivieros vaiz
dų. Suaugusiems.

"Signpost to Murder"- Su - 
augę žiūrovai, mėgstą įtampos 
pilnus filmus, šį kartą galės 
būti tikrai sudominti. Pagal pa
sisekusį anglų scenos veikalą 
Sally Benson paruoštas filmo 
tekstas perpildytas nepramato
mais įvykiais.

Stuart Whitman psichiškai 
nesveikų nusikaltėlių prieglau
doje lyg ir pagyja. Jo psichiat
ras stengiasi jį išvaduoti iš 
griežtos priežiūros, bet. pa.tan- 
goms nepavykus, nusikaltėlis 
pabėga ir randa užvėją vieniša
me malūne. Įvykus naujai 
žmogžudystei, paaštrėja kalte 
įtariama bėglio ieškojimas, kol 
atomazga apvainikuojama visai 
nelaukta staigmena.

Tiek minėto Whitman, tiek 
malūno savininkės rolėje Joan
ne Woodward vaidvba giliai iš- 
gyventa ir pagaunanti. Prie 
įtampos palaikymo nemaža pri
sideda ir gabus montažas, pa
kartotinai įjungiant besisukan
čio malūno rato vaizdus ir gar
sus.

"Two On A Guillotine". Tai 
kitas suaugusiems skiriamas ir 
įtampos pilnas filmas, tačiau 
už pirmąjį daug silpnesnis. 
Tiek pagrindinių veikėjų, tiek 
žiūrovų gąsdinimas vyk ta ga
na naiviomis ir jau stebėtomis 
priemonėmis.

Mirusio garsaus magiko 
duktė pags.l t; ‘amenta galės 
paveldėti tėvo turtą, jei tėvo 
namuose nialei- iš e lės septy
nias naktis. Jaunuolės drąsa 
bandoma įvairiausiapaslap
tingais balsais ir triukšmu, bei 

'nukelta į 7 psl.)

KUN. JONO ZNOTINO 25 M. KUNIGYSTĖS SUKAKTIS TO PLACE 
YOUR AD,

Daugeliui prieš 15 metų į šį 
kraštą atvykusių kunigų teko 
susirt.ii vyskupus, kurie juos 
sutiko priimti pastoraciniam 
darbui, nes permaža lietuviš
kųjų parapijų, kad būtų galėję 
visus įjungti i jas. Tok.a dalis

Sujudo, sukruto visame ūky
je, — fermose perdegė pa ku
tinę elektros lemputė.

— Brigadininke, nieko ne
matyti! — sako melžėjos-

— Ar aš kaltas, kad visos 
perdegė?!

— Tai kas gi kaitas? Ką da
ryti?

— Einame į kontorą.
Susirinko šėrikės ir melžė

jas pas zootechniką.
— O ką aš padarysiu? Kas 

savaitę rašinėju paraiškas lem
putėms gauti, bet respublikinis 
susivienijimas “Lietuvos žemės 
ūkio technika” pokštus krečia
— šiems metams išskyrė tik 
dvidešimt lempučių.

— Ne nuo manęs priklauso.
— atsako jis.

Nuvažiuoja pas “žemės ūkio . 
technikos" rajono skyriaus vir
šininką: jis paprašo sėsti ir nu
sišypso:

— Ką aš galiu padaryti? Nė
ra lempučių.

— O kodėl prekybinės orga
nizacijos turi? — nenusilei
džia ūkio delegacija.

čia nieko nepešę, skuba i 
rajkoopsąjungą.

— Perveikite pinigus ir im
kite nors tūkstantį lempučių! 
— nudžiugino tenai.

Bet džiaugsmą atšaldė banko 
radono skyriaus valdytojas:

— Pagal instrukciją iš preky
bos tinklo organizacijoms par
duoti uždrausta. Nepasirašysiu.

Taip nieko nepešusi ūkio de
legacija grįžo namo. Ir šėrikės 
ir melžėjos dirba patamsyje.

Daug visokių yra instrukci
jų, bet iš jų menka nauda, jei
gu dėl jų ūkis negali įsigyti pa
prasčiausios lemputės. — Vil
kaviškio tarybinio ūkio melžė
jos (Šluota. 1965 m. balandis. 
Nr- 7).

DĖMESIO! ' DĖMESIO!I

Leidimą turinti siuntinių firma

Į COSMOS PARCELS EXPRESS ' 
CORPORATION

praneša savo klijentam. kad Ne\v Yorko mieste turi du 
skyrius:

'1. 39 Second Ave. (corner 2nd Street) New York. N.Y. 
Tel. AL 4-5456.

2. 108 W. 14th Street (at 6th Ave.) New York. N.Y. 10011 
Tel. CH 3-3005, 
kuris yra vienintelis COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP, skyrius 14-toje gatvėje.

Prašome kreipti dėmesį į mūsų skyrių adresus -------------
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Adolfo SGHRAGERIO

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

336 East 86th 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.

teko ir kun. Jonui Znotinui: 
trejetą mėnt ių pasisvečiavęs 
Cambridge lietuvių parapijoje 
pas a.a. kun. Pr. Juškailį, išvy
ko į Washington, DC., pasto
raciniam darbui. Greit išmoko 
kalbą, savo švelniu būdu, po- 
pniLrumu, pastoraciniu uolu
mu. įsigijo gerą opiniją vysku
puos kurijoj ir visur parapijie
čių yra mylimas. Vis būva di
delėse parapijose, vis jam ten
ka ten didžioji darbo dalis.

Nesunku jam yra triūsti, nes 
jis yra ki.ęs iš stambios žemai
čių ūkininkų šeimos, kur visi 
šeimos nariai ūkyje dirbo nuo 
saulėtekio iki saulėlydžio iš pe
ties. Neišvengė jo tėvai ir bro-

Kun. Jonas Znotinas

Ramiausios atostogos

Coxsackie. N. Y.
Kas nori tikrai pasilsėti, ra
miai praleisti savo atostogas 
ar sustoti savaitgaliam, pra
šoma atvykti j

JUOZO MOČIŪNO ŪKĮ
Pragyvenimas ir maistas sa
vaitei tik 35 dol. asmeniui. 
Maisto produktai iš savo ūkio. 
Smagiai pasimaudyti galima 
didelėje Hudsono upėje. Sezo
no pradžia — birželio 15 d.

Rašyti adresu: 
Joe Moczyunas 
Box 2. North St. 
Coxsakie. N.Y. 
Telef. 731-8869
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lis žiauriojo ištrėmimo į Sibirą; 
a a. tėvai liko ten amžinai ilsė
tis, o brolis su gausia šeima 
grįžo tėvynėn.

Kun. Jono gabumus ir gerą 
būdą pastebėjo jau seminarijos 
vadovybė, paskyrė jį klierikų 
dekanu, o baigus seminariją jį 
paskyrė į Mažeikių miestą pas
toraciniam darbui, o paskui į 
Telšius katedros vikaru ir se
minarijos pre kuratorium.

Vokietijoj kun. Jonas kuri 
laiką ėjo lietuvių kolonijos 
Bieberache, Bavarijoj, kapelio
no pareigas, o vėliau jis studi
javo ir kaitų buvo studentų ka
pelionu Tuebengene.

Žemaitijoj. organizuojantis 
pirmiesiems partizanams, jis 
jiems teikė dvasinius patarna
vimus. Atvykęs į šį kraštą, bu
vo pirmosios at-kų stovyklos 
kapelionu ir.tikiu, būtų akty
vus lietuviškoj veikloj, jei bū
tų galėjęs susirasti “lietuvišką
ją užuovėją”. Bet. savo pasto
raciniu uolumu ir pavyzdinga 
kunigiška asmenybe jis laimi 
daug prielankumo Lietuvai, kur 
tik jis darbuojasi.
Biografinės žinios: gimė 1913 

m gruodžio 3 d. Paverety, Ge
drimų km.. Ylakių vaisė., ku
nigų seminariją lankė Telšiuos 
ir kunigu įšventintas 1940 m. 
gegužės mėn. 23 d. Pirmąsias 
savo mišias atlaikė siaubingo
se Lietuvos okupacijos die
nose.

Dabartinis jo Holy Redee
mer parapijos klebonas. įver
tindamas kun. Jono pastoraci
nį uolumą, suruošė jam tekias 
jubiliejines iškilmes, kurių re
tas kunigas gali susilaukti.

Ilgiausių Metų! Dievo palai
mos. kunige Jonai!

K. V. Martinkus

SERVICE

BROOKLYX AOl ARUWf
čr PET C EXT E R

AKC Puppies 
GERMAN SHEPHERDS 
POODLES. TOY & MIN.

BEAGLES
$35 and Up: other breeds $8 up —- 
inoculated, health guaranteed. Free 
collar and lead with each purchase. 
Special this week! 10r> reduction 
on all Tropical Fish.

339 9 St., Bklyn HY 9-0887 
(Next to Prospect Theater!

Ocean Spray Lodge 101 Sylvania 
Ave.. Avn. N.J. Tel. 775-8860. Select 
clientele, excellent accommodations, 
rooms - week, month, season - Club 
breakfast served. Beach block, bath
ing from house. Minutes to restau
rants. churches, stores and golf. 
Moderate rates. Mrs. W. J. Kelly 
Owner. Manager.

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------

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

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

Wreaths. Wedding Bouquets. Etc.

ADAMS RENTS 
243-24 Merrick Blvd 

ROSE DALE 
Tillers Power Rakes 

Lawn Mowers 
Tools for Every Job 

Call Fl 1-5093

Complete line of 
MUSICAL INSTRUMENTS 

Brand-Nantes 
LOWEST PRICES! 

If we don’t have it—well 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

CANCEL OR CHANGE
Tel. 867-3680

SERVICE

POODI.E TAI K
61-10 SOth St. Middle Village. N Y 

TW 8-2282
A K C PUPS

An Exquisite Poodle S:i);n 
Grooming. All Breeeds.

Poodles Pampered Stud Servue

MARETS PET SHOP 
3359 FISH AVE. 
Bronx. New York 

Puppies 5 do!, and up. 
Tov Fox Terriots 39 95 dol. 

Tov Poodles 89.95 del. 
Full Line of Tropica! Fish 

Birds and Supplies 
Call 882-1616

Learn How to Drive
You will be independant, safe, 

careful. Serious and Responsible 
We take you from door to door 

Free of charge.
For all 18-80 years old.

AUTO MOBILE SCHOOL INC.
176-08 147th Avenue. Jamaica 

Tel.: 525 - 3333

QUEENS AVE NURSERY 
161-19 46th Ave Flushing 
Complete Garden Supplies 
Trees Shrubs Grass Seed 

Fertilizers Top Soil 
Special consideration to religious 

groups Cail FL 3-0258

CLARENCES 
SERVICE STATION

Open 7 davs 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 Rond 
Huntington Station L.I. 

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

Call 516 HA 3-5559

DISPLAY

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 Ear 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
- - r- * 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

For Better Weddings 
and Weekend Dancing 

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

New York City 
RE 4-7335

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

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

Steel Layout 
Mechanics

Must be thoroughly experienced 
with sheet, plate layout & weld
ing. Steady employment, fringe 
benefits.

NEW ENGLAND 
STEEL TANK 

CO.
111 Brook Road 
Quincy, Mass. 

472-6300

PARKER
Moving and Hauling 

Anywhere within the N. Y. Area. 
All Work Done at Reasonable 

Rates. Special Consideration to 
Religious Groups We Also Do 

Easements. Call Anytime
AS 8-7490’ 

2305 — 30th Ave. Astoria
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Mergaičių A tinklinio komanda, laimėjusi pirmą vietą pabaltiečių pirmeny
bėse. Nuotr. Z. Degučio

Angeles, Calif., M. Abrutis, 
Yonkers, N.Y., A. Liužėnas, 
Amsterdam, N.Y., R. Budnienė, 
N.Y., J. Olkovikas, Manches
ter, N. H., E. Januškienė, 
Stoughton, Mass., K. Vaičekaus
kas, Worcester, Mass., J. Straz
das, Braintree, Mass., St. Casi
mir Club, Westfield, Mass., J. 
Žukas, Somerville, Mass., V. 
Steponaitis, Dorchester, mass., 
J. Mikolop, Medway, Mass., R. 
Petronienė, J. Bakšys, So. Bos
ton, Mass., A. Tamulevich, B. 
Markevičius, Worcester, Mass., 
R. Bartkus, V. Tamulis, Brock
ton, Mass., Rev. J. Patašius, 
Great Falls, Mont., A. Mikėnas, 
Omaha, Nebr., F. Jankauskas, 
Philadeophia, Pa., B. Petraitis, 
Pittsburgh, Pa.

Nuoširdžiai dėkingi 
T. T. Pranciškonai 
Darbininko leidėjai

Išnuomojamas Ridgewoode 
gražus butas iš 6 kambarių 
prie gero ‘susisiekimo. Pagei
dautina suaugusių šeima. Nuo
mos kaina labai prieinama. In
formacijai Tel. EV 2-6440.

t
Geriausiai pailsėsit per savo atostogas garsiame CAPE 
COD - OSTER VILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 
pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Latviai Įvykdė penktąsias Š. A. 
latviu šachmatų pirmenybes Mil
waukee. Wise, gegužės 14-17. Turė
jo 20 dalyvių. P-bes laimėjo meist
ras Augusts Rankis (N.Y.). suko
ręs 4’2 taško iš 5 galimų. Karklinš 
(III.) 4. Gaigals (Wise.) 3’A. Janis 
Turns (Ill.), Jurijs Ozols (Mass.). 
A. Liepnieks (Nebr.) po 3 taškus.

Lietuvio pergalė prieš Puerto Ri
co valstybės čempioną, iškovota 
1964 m. JAV p-bėse Bostone.

Baltieji: Miguel Colon, juodieji — 
K. Merkis. 1. d4 d5 2. c4 d:c 3. 2f3 
Žf6 4. Žc3 e6 5. e4 Rb4 6. Vc2 bū' 
7. Re2 Rb7 8. 0-0 R:Z 9. b:R R:e4 
10. Vb2 e6 11. a4 a6 12. žeū 0-0 13. 
Rg5 h6 14. Rh4 go 15. Rg3 Žd5 16. 
f4 f6! 17. Zg4 115 18. Zf‘2 R:g2 19. 
K:g2 2e3-r 20. Kf3 Ž:fl 21. R:Ž h4 
22. Vc2 fo 23. R:h4 g:h4 24. Zh3 
Vdo-r? 25. Kf2 Ba7 26. a:b5 c:bū 
27. Rg2 Vd6 28. Ke3 Bg7 29; Vf2 
Ve7 30. žgū B:2 31. f:B V:g5— 32. 
Ke2 Vh6 33. Rf3 Bf7 34. d5! eū 35. 
Vc5 e4 36. Bgl-r Kh7 37. Rhl Žd7 
38. VcS! Žf8 39. Bfl!-’ Vhū-r 40. Ke3 
Vg5- 41. Ke2 Vg4- 42. Kel Vh3 
43. Ve8! V:c3- 44. Kdl Vd3- 45. 
Kel V:d5 46. R:e4'» Vd6 47. V:V 
Ž:V 48. B:f5 Kg7 49. Bh5 Bf4 50. 
Rb7 b4 51. R:a6 b3 52. Bb5 Žd4 53. 
Bb74- Kf6 54. Kd2 2f5 55. Bb6 -r 
Keū 56. Kc3 2d6 57. Bb8 Bf3 -r 58. 
Kd2 Bh3 59. Bh8 B:h — ir baltieji 
po kelių ėjimų pasidavė.

1. Teorija nepataria ginti pėstininko. 
Šioj padėty baltieji ryžtasi pabandyti.

2. Vg8 grasina matu.
3. R:e4 arba B:f5 laimėtų du pėsti

ninku.
4. Nauji grasinimai.
5. Valdovė n<n f:e4 negali, nes praloš

tų bokštą.
Mončiunskas Anglijoje sėkmingai 

užbaigė 1963 m. koresp. varžybas 
‘•Premier” grupėje. įgaudamas teisę 
žaisti Anglijos pirmenybėse. Londo
no žurnalas “Chess” š.m. paskelbė 
Mončiunsko laimėjimus 1964 m. — 
“Championship” grupėje prieš Ben
net ir Camillerį; lygias su Cram
mer. Sutton ir Holms ir pralaimėji
mą prieš Dunstan. Taigi, naujas lie
tuvio pasižymėjimas koresponden- 
ciniuo.se šachmatuose. Australijoje 
turime didmeistrį Romaną Arlaus
ką: Amerikoje. JAV rinktinės da
lyvį Kazį Merkį; Argentinoje, rink
tinės dalyvį Nastopką. Kanadoje — 
žymūną Igną Žalį ir Anglijoje — 
kylantį Mončiunską.

Lietuvos šachmatų veteranas Vla
das Mikėnas (Vilnius), laimėjo 4 
partijų mačą iš A. Uogelės, Šiau
liuose. santykiu ž^-IĮą ir tuo būdu 
tapo š.m. Lietuvos šachmatų čem
pionu. Mikėnas ir Uogelė Lietuvos 
p-bes užbaigė, priešaky kitų, su 
vienodu taškų skaičiumi.

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoraty

vinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti (7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas.
• Geras lietuviškas maistas.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveikatą, todėl visi 
maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Audronė. 

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
Iš kalno kreiptis;

ED. JANSONAS 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124, tel. 288-5999 
arba po birželio 15 d. tiesiai į vilą Audronė —

Mrs. Marija Jansonas, Osterville Cape Cod Mass. 02655, tel. 423-8425

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy 
Kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui i R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

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
84-12 102 nd Street

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

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

VILA
’’JŪRATE”

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo

. LIEPOS 1 I). 
iki 

RUGSĖJO 15 I).
Dėl užsakymu 

prastu kreiptis;

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 
Hartford. Conn. 
Id. A. I). 3-2893 

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS 

P.O. Box 307 
West Hyannis Port 
Cape Cod. Mass. 
Tel. - Hyannis 

Code 617 - 77.>-9216

Darbininkui 
paremti aukojo

Po 2 dol.— M. Cižauskas, V. 
Galinis. Richmond Hill, N. Y., 
Franciscan Fathers, Toronto. 
Canada, I. Serapinas, Chica
go, Ill., J. Yucis. Gallitzin, Pa. 
A. Januška, Dorchester, Mass., 
F. Gerulskis, Islington, Mass., 
Mass.. J. Karys. Bridgeport, 
Conn., M. Jokubaitė. New Ha
ven, Conn.. V. Razminas, New 
Market, N.J., K. Jankūnas. Lo
di, N.J., V- Staskus, Yonkers, 
N.Y.

Po 1 dol. — A. Bielauskie- 
nė, A. Shimukonis, A. Ūselis. 
A. Bundonis. J. Staskus, J. Čer
nius. Brooklyn. N.Y., A. No- 
vickas, Ozone Park, N. Y. J. 
Ivanauskas, V. Mordas. Rich
mond Hill, N.Y.. A. Bačanskas, 
Jamaica. N.Y., M. Mačys, M. 
Klimas, R. Remeza, P. Vasi
liauskas, S. Zobarskas, K. Ba
rauskas, Woodhaven. N.Y.. K. 
Vainius, Maspeth, N.Y., Gude
lis, Astoria, L.I.. V. Ūselis. Flu
shing, N.Y., B. Svipas, Rego 
Park, N.Y. J. Petkus, K. Janke
vičius. Baltimore. Md., Dr. A. 
Vileita. River Edge. N. J. I- 
Ožalas. Garwood. N.J., A. Yun- 
cza. Robbinsville. N.J., K. Mik- 
las. Plainview, L.I. N.Y.. V. Sta- 
niški, Franklin, N. J., J. Vige
lis. Collingswood. N.J.. A. Tho
mas, Hillside, N.J., V. Saba
liauskas, Colomia, N.J., J. Bau
žys, Harrison, N.J., U. Daunis, 
Trenton. N.J., P. Bieksha, Ar
lington, N.J, J. šišienė, R. Po- 
lovinskas. A. Bružėnas, Eliza
beth. N. J., J. Sadauskas, Kear
ny, N.J., J. Petronis, Hartford, 
Conn., P. Kauklys, E. Hartford 
Conn.. K. Bauras. Bridgeport, 
Conn., A. Lenio. Winnipeg, Ca
nada. J. Maziliauskas, Toronto. 
Canada, A. Panuškis, B. Pa- 
liulionis. A. Varškys. J. Smo- 
lenskienė. Chicago. Ill.. A. Ste- 
paitis, Mt. Prospect, Ill., B. 
Gaisziunas. A. Kanklius, Cleve
land, Ohio. P. Ambrazas, Euc
lid. Ohio, B. Graužinis, Los

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

■" " ■ 11
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

Telef.

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

APplegate 7-7083

C. A. VOKET

Nauji filmai
(atkelta iš 6 psi.) 

krintančiais daiktais. Žiūrovas 
nedaug teitikinamas. ypač kai 
retkarčiais dar nukrypstama 
ir j pigų komiškumą.

Connie Stevens gąsdinamos 
dukters vaidmenyje klykia ga
na garsiai, bet visai neįtikina, 
kad būtų išsigandusi Dean Jo
nes pasireiškia globojančio žur
nalisto rolėje. Trumpai pasiro- 
di ir Cesar Romero kaip miręs 
magikas.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Deiancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St. New York. N.Y. 10002

r- ■■■........... ■■ ........................... ■■■■.......—

j AMERICAN HOME REALTY
NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TARPININKAVIMAS 

VISUOTINA TURTO APDRAUDA
Genovaitė Drake-Dragūnienė, savininkė 

Specialus patarnavimas lietuviams
84-14 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421

(Išlipti Jamaicos linijos Forest Parkway stotyje)

Tel. HI 1-5220

• 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 ................. Ui 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............  BR 8-6965
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............  WA 5-2737
• CLEVELAND 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 2-4685
• 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 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.  ............. LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .......... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .....................  Al 4-54od
o PASSAIC, N.J. — 176 Market Street............................... GR 2-6587
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street .......................... MU 4-4619
•' PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave...........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .......................  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............  *W 8-2868 |
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave.......... _............ GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440

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

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Rea] Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome | namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take ail orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-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.

- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE. 
(prie Forest Parkway Station' 

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

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
• su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

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. TR 6-6434

ciniuo.se
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Kunigu Vienybės susirinkimas 
ir vyskupo pagerbimas

Birželio 14 Maspetho parapi
jos salėje 12 vai. vidudienyje 
šaukiamas New Yorko ir apy
linkės lietuvių kunigų susirin
kimas, po kurio bus savųjų tar
pe pagerbtas vyskupas Pranas 
Brazys. Birželio 13 d. vysk. P. 
Brazys laikys mišias lietuvių 
dienoje. Vatikano paviljono.

Pasaulinės parodos lietuvių 
komitetas birželio 2 Lietuvių 
Atletų Klube buvo sukvietęs 
spaudos atstovus, painformavo 
apie parodoje rengiamas lietu
vių dienas birželio 13 ir rug
sėjo 5, išryškino komiteto pa
stangas kelti Lietuvos vardą 
pasaulinėje parodoje. Plačiau 
kitame numeryje.

Ligijus Sužiedėlis, Darbinin
ko red. S. Sužiedėlio sūnus, 
birželio 5, šeštadienį, susituo
kia Brocktone su Vida Ribo- 
kaite iš New Yorko. Sutuokia 
kun. L. Jankus. Taip pat iš 
New Yorko į vestuves vyksta 
ir dvi pamergės — Vida Lu- 
šytė ir Salvinija Gedvilaitė.

Lietuviškas kryžius pasauli
nėje parodoje apsodinamas 
naujom gėlėm. Nužydėjus tul
pėm, birželio 13-tai bus paso
dintos naujos žydinčios gėlės, 
už kurias sumokėta 250 dol-

Lietuviu dieną pasaulinėje 
parodoje, birželio 13, lietuviš
kos mišios Vatikano paviljone 
bus 2 vai., mišias aukos vysk. 
Pr. Brazys, antros mišios 2:35, 
trečios — 7 v. Į pirmąsias dve
jas mišias įėjimas tik su rezer
vuotais bilietais.

Valerija Kazlauskienė iš Flu- 
shingo savo broliui Povilui Mel- 
vydui, kurį ilgus metus globo
jo kaip karo veteraną, neteku
sį sveikatos, jo vardinių proga 
birželio 5 surengs pobūvį. Ta 
proga brolio vardu lietuviškam 
židiniui statyti paaukojo 50 do
lerių- Tėvai pranciškcnai auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

Wccdhavene parduodamas 
vienos šeimos aliuminijum ap
kaltomis lentelėmis namas iš 9 
erdvių kambarių, kur yra 5 
miegamieji, dantų gydytojo ka
binetas. su pilnu įrengimu, nes 
namu savininkas, buvęs dantų 
gydytojas dėl senatvės namą 
parduoda. Namas apšildomas 
gazu. Dviem mašinom garažas- 
Sklypas 40x100. Metinės įjei- 
gos S15.000. Prašamoji kaina 
28.990. Gera proga ypač dak
tarams. Kreiptis tik American 
Heme Realty, 84-14 Jamaica 
Ave.. Woodhaven. N.Y. 11421. 
Tel. HI 1-5220.

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.

Šeštadienines Maironio 
vardo mokyklos

XV METŲ
JUBILIEJINIS VAKARAS 

įvyks
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

1965 birželio 5 
šeštad., 7 v. v.

Programoje: 
meninė dalis, vakarienė, šokiai 

fėjimo auka asmeniui 4.00 dol., studentams 2 dol.
Bilietus ir stalus užsisakyti iš anksto pas K. VAINIŲ. 65-15 Clin
ton Ave.. Maspeth. N.Y.. TW 4-8787 ir G. SURDftNĄ, Tel. 849-0079.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS BUVUSIUS MOKYTO
JUS, ABITURIENTUS IR VISUOMENĘ DALYVAUTI.

dabar
Tre-

Warri-
J. pa-

Dail. Aleksandros' Vitkaus* 
kaitės-Merker kūrinių yra iš
statyta New Jersey valstybės 
paviljone pasaulinėje parodoje. 
Anksčiau buvo išstatytas pa
veikslas Don Kichotas, 
peizažas “Po Audros”, 
čias paveikslas (Watusi 
ors) yra pakabintas N.
viljono valdybos kabinete ir te
nai bus visa sezoną.

Dail. Albinas Elskus, kuris 
veikliai reiškiasi vitražų srityje, 
balandžio 30 buvo pakviestas į 
Buffalo valstybinę 'kolegiją ir 
skaitė paskaitą apie vitražus 
kaip monumentalų meną.

Lietuvos vėliava, pasauli
nėje parodoje neatlaikė lietaus 
ir audrų buvo nuplėšta. Pakeis
ta nauja vėliava. Vėliava kabo 
visą laiką — dieną ir naktį.

Brooklyno pastas praneša, 
kad žmonės, kurie turi kokių 
neaiškumų.siųsdami siuntinius 
ar laiškus, tegu paskambina iš 
anksto į paštą telefonu MA 4- 
1000, ext. 271. Tai padės pa
čiam paštui geriau patarnauti 
žmonėm. Taip pat paštas prašo 
neužmiršti pridėti ir “zip” nu
merį. adresuojant laiškus ar 
siuntinius.

EKSKURSIJA J 
KENNEBUNKPORT, ME.

Metinė išvyka į pranciškonų 
sodybą bus birželio 11-13. Au
tobusas išvyks birželio 11 d. 
1 vai. popiet nuo vienuoly
no (680 Bushwick Ave.), grįš 
birželio 13 pavakariais.

Kennebunkporte birželio 12 
bus gimnazijos berniukų iškil
mingas mokslo metų užbaigi
mas. Vysk. P. Brazys įteiks dip
lomus. Bus pamaldos, koncer
tas ir visos mokyklos pasirody
mas, o taip pat Šv. Antano at
laidai (birželio 13).

Kelionė, maistas ir nakvynė 
vienam astneniui 30 dol. Veš 
tik vienas autobusas, kitos iš
vykos šiais metais nebus. Kas 
norėtų važiuoti, prašoma kreip
tis į Darbininko administraci
ja 910 Willoughby Ave., Broo
klyn. N.Y. arba skambinti GL- 
2-2923, vakarais GL 5-7068.

Metiniai 40 valandų atlaidai 
Švč. Trejybės bažnyčioje prasi
dės per Sekmines. Švč. Sakra
mentas viešam pagarbinimui 
bus išstatytas birželio 6, 7 ir 
8 d. nuo 7 vai. ryto. Vakarais 
7 vai. 30 min. iškilmingi miš
parai. Sekmadieni ir pirmadie
ni pamokslus sakys Tėvai pran
ciškonai iš Brooklyno, o antra
dieni vysk. V. Brizgys. Atlaidų 
užbaigime dalyvaus ir naujai 
konsekruotas lietuvis vysku
pas P. Brazys. M.IC. Tuoj 
bažnytinių apiegų parapijos 
Įėję bus trumpa akademija 
tuvių vyskupų pagerbimui.

PO 
sa- 
lie- 
Vi-

500 dol. vėliavos i- 
Nuotr. P. Ąžuolo

Marija Antanaitytė-Shalins, paaukojusi 
ruošimo išlaidoms padengti.

VĖLIAVA IŠKELTA PLAZDA

nors 
žiauraus okupanto pa - 
yra gyva laisvame pa- 
esančių jos vaikų šir-

Tai ne vien tik gražios sim
bolinės dainos žodžiai, bet gy
va tikrenybė. Pasaulinės paro
dos rajone, šalia jau ištisi me
tai stovinčio mūsų tautos sim
bolio — lietuviško stiliaus kry
žiaus. šiais metais pakilo ir Lie
tuvos trispalvė, kuriai raudonų
jų okupantų atimtos teisės sa
vojoj šaly plazdėti- Čia ji plaz
da išdidžiai, primindama gau
siems praeiviams, jog garbinga 
smūtkelių šalis Lietuva, 
kenčia 
vergta, 
šaulyje 
dyse.

Lietuvių komitetas pasauli
nei parodai, gavęs teisę iškelti 
Lietuvos vėliavą, nedelsiant į- 
montavo metalini vėliavstulpį, 
papuošė gėlėmis, kad parodos 
atidarymo dieną, balandžio 21, 

galėtų su kitomis paviljonus 
turinčiomis tautinėmis bei vals
tybinėmis vėliavomis pakilti ir 
lietuviškoji trispalvė. Atlikus 
šį visiems lietuviams ir Lietu
vai reikšmingą darbą, pradėta 
rūpintis ir naujai atsiradusio
mis išlaidomis. Po kurio laiko ir 
tas rūpestis komitetui nuo pe
čių nuslinko, atsiradus vėliavos 

NEWARK, N.J.
si plačiosios New Jersey apy
linkės lietuviai maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti atlaiduo
se ir lietuvių vyskupų pagerbi
mo akademijoje.

Sekmadienį, birželio 6 New- 
anko Bendruomenės apylinkė 
rengia 25 metų Lietuvos lais
vės kovų minėjimą. Minėjimas 
prasidės 10 vai. 30 min. iškil
mingomis pamaldomis už žuvu
sius ir žūstančius kovotojus už- 
Tėvynės laisvę. Po pamaldų 
bus padedamas vainikas prie 
lietuviško kryžiaus. Po to para
pijos salėje pats minėjimas. 
Kalbės liet, generalinis konsu
las Vyt. Stašinskas. Minėjimui 
užsibaigus
minėjime kviečiami visi lietu
viai dalyvauti ir pagerbti savo 
brolius ir seseris žuvusius dėl 
Tėvynės laisvės.

Birželio 5, šeštadieni parapi
jos salėje bus šeštadieninės 
mokyklos mokslo metų užbaigi- 
mas-vaikų šventė- Tėvai su sa
vo vaikučiais kviečiami toje 
šventėje dalyvauti. Programą 
atliks patys mokiniai.

Šiluvos Dievo Motinos 
jos koplyčios vajus eina 
baigą. Mūsų kolonijoje 
daug kas nieko neprisidėjo 
prie šio svarbaus reikalo. O vi
sų lietuvių pareiga prie to pri
sidėti. Visiems apylinkės lietu
viams yra pasiųsti laiškai su 
atgal sugrąžinamu voku. Prašo
me įdėti savo auką Šiluvos 
Dievo Motinai Marijai ir sugra
žinti į klebonijos raštine.

pietūs. Šiame

Mari- 
i pa- 

dar

mecenatui Marijos Antanaity- 
tės-Shalins asmenyje.

Kai pora komiteto pareigūnų 
lankėsi pas M. Shalins, gyve
nančią Woodhaven, N.Y., ir iš
dėstė reikalą, ji gana nuošir
džiai pasakė:

— Kai matau savo tautiečius 
dirbant Lietuvos labui, aš vi
sada pasiryžusi padėti. — Įtei
kusi 500 dol. čekį dar pridūrė: 
— Ir tai darau savo tėvelio Jo
no Antanaičio neužmirštamam 
atminimui.

Toliau besikalbant paaiškėjo, 
kad M. Antanaitytė — Shalins 
gimė Forest City, Pa. Šeimoje 
buvo trys broliai 
rys. Iš mažens

ir trys sese- 
tėvelis visus

GARSO redaktorius M. Zujus daro pranešimą apie naujų narių vajų i LRKSA. Toliau prel. J. Balkūnas, P. 
Montvila.

jfcs^

Pagerbė K. Kruiinaką 85 metų sukakties proga LRKSA New Yorko apskričio delegatai. Iš k. j d. p. Spaikys, 
S. Ozikas, prel. J. Balkūnas, K. Krušinskas, A. Vainius, P. Minkūnas, Garso red. M. Zujus. Trūksta P. Bo
belio ir P. Montvilos.

J. GAIDELIO MOKINIŲ KONCERTAS

mokinu koncer-
Gaideho muzikos
13 berniukų ir

Gegužė ; 23 Tautinės S-gos 
namuose Bostone įvyko kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio muzi
kos studijos 

tas. šiemet J. 
studiją lankė 
19 mergaičių.

Po tėvų at tevo inž. J. Dačio 
žodžio pro žiūrovų akis prabė
ga ir keičiasi jaunieji progra
mos išpildytoįai bei išpildyto - 
jos — Šukytė Roma. Ambra
ziejus Andrius, Girniūtė Jarū- 
nė, Dana?aitė 
Daiva Toliau 
atlieka maršą, 
paskambino J. 
Dabi 11a Linas.
tas atlieka Tarantella ir kt. Ei- 
vaitė Dovilė skambina čigonės 
ariją iš operos Carmen. Paliu
lytė Danutė paskambina čigo
nės ariją iš operos Carmen. 
Lendraitis Jurgis akordeonu 

A:‘.a. Izbk kaitė 
P. Biziukau.kas 
Cibaitė Ramunė 
Strausso valsą, 
Dabrila Vytau-

vaikus mokė lietuviškai skai
tyti. rašyti ir dainuoti. Buvo 
laikas, kai visa Antanaičių šei
ma giedojo šv- Antano para
pijos chore Forest City, o vė
liau Šv. Jurgio parap. chore 
Philadelphijoj. Marytės gimti - 
niam Forest City mieste tebė- 
klebonauja kun. B. Paukštis, 
kuris gegužės 23 d. šventė sa
vo kunigystės 50 metu sukaktį. 
Jis telefonu skambino M. Sha
lins ir kvietė dalyvauti jam su
ruoštame pagerbime. Tai rodo 
mūsų vėliavos macenateės po - 
puliarumą jos gimtoje vietovė
je.

Geraširdiškas Marijos Anta
naitytės -Shalins sutikimas pa
dengti išlaidas, susijusias su 
tautinės vėliavos pas. parodos 
rajone įruošimu bei jos išlaiky
mu iki parodos užsidarymo, 
mūsų krašto okupanto nusimi
nimui. yra akivaizdus įrodymas, 
jog lietuvybės jausmai tebežė
ri ir čia gimusių lietuvių širdy
se.

pagroja valsą ir tango. Toliau 
prie pianino pasirodė Baltaitė 
Kristina. Eikinaitė Vilija, Ci
bas Saulius. Dačytė Milda pa
skambino Mozarto Minuetą. M. 
Dačytė ir A. Cibas yra apval
dė instrumentą ir geriausi šios 
grupės mokiniai.

Toliau pasirodė Bielkevičius 
ir Račkauskaitė Birutė. Mon
kus Darius paskambino čiuožė- 
jo valsą, o Beržinskas Rafae- 
lis — lusto antrąją vengrų rap
sodiją.

Birutė Adomavičiūtė pradėjo 
daugiausia pažengusiųjų grupę, 
išpildydama du ilgokus Čaikovs
kio kūrinius. Šalia tiesioginių 
pamokų Birutė daug skaito lie
tuviškų knygų ir Bostone daž
nai pasirodo su deklamacijom. 
Šiuo metu laimėjo pirmą vietą 
Sandaros suruoštame tautinė
mis temomis rašinių konkurse.

Senuta Algis iš Brocktcno 
paskambino sonatiną, o Eitas 
Povilas akordeonu pagrojo 
fekstrotą ir tango. Sabaitis iš 
Brocktono pagrojo Clementini 
sonatiną' ir Mozarto turkišką 
maršą. Gineitytė Aldona atliko 
D major Sonatina Clementini 
ir Masonet Argonaise.

Baltušytė Laima paskambino 
Chopino Minuetą ir J. Strauss 
valsą. Dabrilaitė Aldona pas
kambino Čaikovskio Karnivalą 
ir De Falla ugnies šokį. Vaič- 
jurgytė Birutė paskambino Cho
pino karišką Polonaise ir Le - 
cuana Malaguerre. Bakšytė Mil
da paskambino Čaikovskio ru- 
giapiūtės daina ir Khachaturi
an kardo šokį. Ji yra muzikos 
studijos 
mokinė- 
sveikino 
jo.

Nemažai salėje dalyvavo ir 
mažiukų. Prekyje sėdėdami ra
miai išklausė visą dviejų va - 
landų koncertą.

P. Kaminskas

toliausiai pažengusi 
Klausytojai šiltai ją 
ir jai daugiausiai plo-

Pabaltijo 25 mėty pavergimo 
sukakties proga per WBZ radi
ją birželio 6, sekmadienį, 9:30 
iki 10 v.v. bus diskusijos. Da
lyvauja Jurgis Gimbutas, latvis 
Fritz Hervarth, estas ElmaJar- 
veffoo. Kita programa bus bir
želio 7 per televiziją kanalas 
5, nuo 9:45 iki 10 v. ryto. Bir
želio 13 bus 15 minučių prog
rama per WEEI radiją. Tą die
ną pabaltiečių rengiamas masi
nis mitingas bus estų namuose. 
Birželio 11 Summerset viešbu
tyje bus spaudos konferenci
ja.

šv. Petro parapijos CYO or
ganizacijos orkestrras birželio 
6 dalyvaus vadinamam Conven
tion parade Chelsea mieste.

Birželinės pamaldos Šv. Pe
tro parapijos bažnyčioje šiokia
dieniais būna 8 vai. ryto, o sek
madieniais 2:30 vai. po pietų-

Bostono arkivyskupijos pa
rapijų bažnyčiose birželio 6 da
roma speciali rinkliava arkivys
kupijos kunigų seminarijų pa
laikymui. Bostono arkivyskupi
joje šiuo laiku veikia trys ku
nigų seminarijos. Šv. Petro pa
rapijai paskirta surinkti aukų 
600 dol.

Ruošia bazarą. Šv. Petro pa
rapijos parapinės mokyklos 
mokinių tėvų ir mokytojų drau
gija (PTA) birželio 5 parapijos 
aikštėje prie E. 7-tos gatvės 
ruošia vadinamą Lawn Party. 
.Kadangi tą dieną yra Sekmi
nių vigilijos pasninkas ir dali
nė abstinencija, todėl mokyk
los seselė Inkarnata išrūpino iš 
Bostono kardinolo dispensą, ir 
kiekvienas, kuris lankysis šia
me parengime, galės parengi
me vaišintis iki soties.

Atšaukiamos pamaldos. Bir
želio 13 buvo rengiamos pamal
dos Bostono katedroje už Lie
tuvą. Dėl susidariusių aplinky
bių šios pamaldos atšaukiamos 
ir bus rengiamos kiekvienoje 
parapijos bažnyčioje- Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje jos bus 
birželio 13 d. 10 vai. ryto. Mi
šias aukos ir pamokslą pasakys 
kun. Albertas Kontautas . Pa
maldose dalyvaus visos organi
zacijos ir draugijos su savo vė
liavomis.
Mirusieji:

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Anastazija Pūras (gegužės 
24) 74 m. amžiaus. Velionė gy
veno 39 Chelsea gatvė, East 
Boston. Nuliūdime paliko vyrą 
ir dvi dukteris. Palaidota šv. 
Mykolo kapinėse.

Lionginas Masilionis (gegu
žės 26) 76 m. amžiaus- Velionis 
gyveno 96 G. gatvė. So. Bos
ton. Palaidotas šv. Mykolo ka
pinėse.

Aleksandras Ros s-Rasimavi- 
čius (birželio 1) 74 m. amžiaus. 
Velionis gyveno 20 Senger gat
vė, So. Boston. Nuliūdime pa
liko žmoną, dukterį ir du sū
nus. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse.

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 SU Braintree, Mass. 

Tel. 843-2146 
arba

MARIA LU9YS 
88-01 104th Street 

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

Iki malonaus pasimatymo!




