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Nato sudarys sąjungą su komunistais prieš Kiniją?
Akys ir kalbos kreipiamos į Vietnamą, o mintyse baimė dėl augančios kom. Kini
jos ir svajonė prieš tą Kiniją sudaryti sąjungą tarp Vakarą ir Sovietą

rie neleido lig šiol bendradar
biauti su de Gaulle atominėje 
srityje. Tokia dvasia dėl santy
kių tarp Nato ir de Gaulle bu-

Nato susilaukė naujo žvilgs
nio į savo paskirti. Lig šiol jo 
paskirtis buvo saugoti Europą 
nuo sovietinės agresijos. Euro
poje platinama dabar mintis, 
kad agresijos pavojus nebeak

tualus. Tad ir Nato reikia duo
ti kitą paskirtį. Asso. Press, pra
nešimu iš Londono, Nato reor
ganizacijos planuotojai sampro
tauja: “Mes turime žiūrėti į ją 
(Nato organizaciją) kaip į Vaka

MASKVOS TAKTIKA - dvejopa

rų organizaciją, kuri galėtų tar
tis su Rusija dėl bendro intere
so, galimo po 1980 ar 1990 me
tų, kada gali tekti susidurti su 
trečia didžiąja galybe’’. Turima 
galvoje kom. Kinija, kada ji 
taps atomine galybe. Prieš ją 
gali būti bendras Nato ir Var
šuvos pakto frontas.

Šitokia perspektyva diktuoja 
Amerikai rodyti palankumą So
vietam jau dabar, ieškoti su ja 
bendradarbiavimo kėlių. Savo 
ruožtu tas pats interesas dik
tuoja nieko nedaryti, kas stum
tų de Gaulle labiau nuo Nato- 
Buv. Prez. Eisenhowerio laiškas 
net siūlė pakeisti įstatymus, ku-

Sovietų min. pirm. Kosygi
nas ir Egipto prezidentas Nas- 
seris po 8 dienų kalbų nustebi
no savo bendru pareiškimu. 
Nustebino, kad jame Amerika 
puolama ne taip, aštriai, kaip 
buvo laukiama. Aiškinama, kad 
Kosyginas ramdęs Nasserio ka
ringumą. Tiesiog Įspėjęs, kad 
Sovietam nepatiktų, jei Nasse- 
ris imtųsi karinės ofenzyvos 
prieš Saudi Arabiją. Tai gali su
kelti karą, kuris nesąs nei Ru
sijos nei Amerikos interesas. 
Kosyginas nuvylęs NasserĮ ir

kurios šiemet numatyta už 150 
mil. Sovietai negalėsią jos duo
ti. Stebėtojai daro išvadą, kad 
Kosyginas vengė konflikto su 
Amerika.

Brežnevas, partijos gen. sek
retorius, tuo pat metu Vladi
vostoke laikėsi priešingos takti
kos: sutelkė visus sovietinio ko- 
liojimosi žodžius prieš Ameri
ką: cinizmas, oro piratai, žudi
kai, kriminalistai .. • užpuolę 
“brolišką socialistini kraštą”. 
Brežnevas nori Įsiteikti Azijos 
komunistam. Antra, Vietnamas

vo kalbama ir kanclerio Erhar- 
do bei min. pirmininko Wilso- 
no Londone.

Prel. J. Balkūnas 
40 metų kunigo pareigose

Š. m. gegužės 29 sueina 40 
metų kunigystės prelatui Jonui 
Balkūnui. Tai proga iš naujo su
telkti į ji dėmesį — ne tik pa
rapijos, bet ir visų lietuvių A- 
merikoje dėmesį. Tikrai sakant, 
prel. J- Balkūnas niekad iš to 
dėmesio ir nepaleidžiamas. Ar 
šioks ar toks platesnio masto Į- 
vykis lietuvių tautiniame bei re
liginiame veikime, tarp jo ini
ciatorių bei vadovų visuomet 
matome prel. J. Balkūną. Du to 
veikimo svarbiausi barai: siau
rasis — savoji parapija ir pla
tusis — Lietuva ir viso pasau
lio lietuviai. Kuriame bare jis

Korespondentas paklausė pre
latą: koki momentai iš kuniga
vimo laikų jam ' atrodo malo
niausi? Ne iš karto atsakė. Tik 
pasvyravęs tarė: viso ligšiolinio 
darbo, savo ir parapiečiy dar
bo, vainiku matyčiau naująją

“Lietuvių skaičius nyksta ne 
dėl kalbos naikinimo, bet dėl ki
tų priežasčių. Tarp jų — natū
ralus išmirimas, suprantama, se
nosios kartos išmirimas; jauni
mo išvykimas iš parapijos ribų 
kitur; mišrios vedybos, kurios

tuo, kad Įspėjęs nerizikuoti pra
rasti Amerikos maisto paramą,

Mažinti jėgas 
Vokietijoje?

— John McCloy gegužės 25 
liudijo senato apsaugos ir tarp
tautinių reikalų komisijoje, 
pasisakydamas prieš Amerikos 
jėgų atitraukimą iš Vokietijos- 
Jas atitraukti būtų Sovietų in
teresas. O sovietų grėsmė Euro
pos saugumui nėra praėjus. Ka
riuomenės atitraukimas būtų Į- 
rodymas, kad Amerikos garan
tijom negalima pasitikėti. Tai 
buvo nuomonės prieš senato
riaus Mansfieldo mintis.

— Laisvosios Europos radi
jas paskelbė, kad Čekoslovaki
ja priklauso prie 10 valstybių, 
kuriose yra didžiausias procen
tas divorsų ir yra tik trečia nuo 
galo valstybių, kurių gimimų 
skaičius mažiausias. Pačioje Če
koslovakijoje divorsais čekai 
pralenkia slovakus santykiu 6:1.

— Saugumo Taryba gegužės 
23 atmetė afrikiečių reikalavi
mą imtis jėgos priemonių prieš 
Rodeziją.

— Lenkija išvarė tris Ameri
kos karo attache. Kaltino šni
pinėjimu.

— Taškente gegužės 24 ant
ras žemės drebėjimas buvo 
toks pat stiprus kaip balandžio 
26. Tūkstančiai namų griuvo.

— Švedija uždraudė parduoti 
Amerikai karinę medžiagą. Esą 
dėl to, kad nepritaria Ameri
kos politikai Vietname.

— Amerikos karių po antro
jo pasaulinio karo, gindami Įvai
rių kraštų laisvę, žuvo 165.000, 
kalbėjo valst. sekr- Rusk gegu
žės 24.

— Amerikos kariuomenėje 
balandžio 30 buvo 3,005,019 vy
rų. Tai didžiausias skaičius nuo 
1955. Kitais metais liepos pra
džiai numatoma iki 3,093,000.

— Danango kovose žuvo 50, 
sužeista 200. Tarp jų ir trys A- 
merikos korespondentai.

— Kom. Kinijos min. pirmi
ninkas Chou En-lai lankysis Ru
munijoje tuo pat metu kaip de 
Gaulle Maskvoje Esą tuo nori
ma atitraukti visuomenės dė
mesio dalį nuo Maskvos.

— Kom. Kinija vandenilinę 
bombą spėjama, turės po

šiuo metu yra svarbiausia kor
ta žaidime tarp Maskvos ir A- 
merikos. Maskva duoda karinę 
ir propagandinę pagalbą š. Viet-
namui, kad pasunkintų Ameri
kai karą baigti. Sykiu pabrėžia, 
kad Vietnamo karas labiausiai 
kliudąs Sovietam- susitarti. su 
Amerika. Sovietai tiki: juo sun
kiau bus Amerikai, juo dides
nių nuolaidų ji darys Maskvai, 
ieškodama susipratimo dėl ko- 
mun. Kinijos galimos grėsmės 
ateityje.

Anglijos min. pirmininkas Wilsonas ir Vokietijos kancleris Erhardas dvie
jų dienų konferencijoje tarėsi dėl Nato, dėl Anglijos įjungimo į Europos 
ūkinę bendruomenę, dėl Anglijos kariuomenės išlaikymo Vokietijoje. Wash- 
tonas pasitarimo vaisiais patenkintas.

DEL VIETNAMO-
Valstybės sekr. Rusk gegu

žės 24 rodė optimizmą dėl Viet
namo tolimesnės raidos. Ameri
kos vyriausybės nusistatymą 
skelbė tokiais pareiškimais: A- 
merika derėsis dėl taikos Viet
name su bet kuo ir bet kada;

Syrijoje bazę Maskva sustiprino
Syrijoje Sovietai pradėjo sta

tyti Eufrato upės užtvanką, ku
ri atsieis 150 mil.

Syrija davėsi prikalbama Ko
sygino atnaujinti santykius su 
Egiptu. Jie buvo nutrūkę nuo 
1961. Syrijos prekybos delega-

— Egiptas atsisakė priimti 
Amerikos karo laivyno vizitą 
Aleksandrijos uoste. Spėjama 
dėl to, kad tuo metu viešėjo So
vietų S-gos min. pirm. Kosygi
nas ir Jugoslavijos Titas.

— Domininkonuose birželio
1 prezidento rinkimai. Svar
biausi du kandidatai, abudu pre
zidentai — Juan Bosch ir Joa- 
quin Balaguer.

— Jugoslavija žada būti pir
moji iš komunistinių valstybių, 
kuri atsisakys nuo mirties 
bausmės.
— anglijoje prie Scarborough 

ir Siaurės jūroje rasta natūrali
nių dujų. Jos gali pavaduoti ato
minę energiją, kuri buvo numa
tyta vyriausybės planuose. Teks 
nuo dalies atominių fabrikų at
sisakyti.

cija gegužės 22 jau atvyko į 
Kairą.

Syrijos užsienių reikalų mi- 
nisteris gegužės 24 išskrido i 
Alžirą santykių stiprinti.

Irako prezidentas Įtrauksiąs i 
savo brolio vyriausybę “kairiuo
sius” ir stiprinsiąs santykius su 
“kairiųjų” valdomais arabų 
kraštais.

Arabų vyriausybėse kilo ašt
rių protestų, kai gegužės 20 bu
vo paskelbta, kad Amerika par
davė 'Izraeliui bombonešių. Tai 
esanti “Amerikos agresija” — 
skelbė arabų spauda, o Syrijos 
prezidentas gegužės 22 agita
vo už “išlaisvinimo karą” prieš 
Izraelį.

Tos smulkios žinios patvirti
na spėjimą, kad Sovietai labiau
siai siekia įsistiprinti Syrijoje ir 
iš jos plėsti įtaką Į kitus arabų 
kraštus-

— Jordanas gegužės 25 pra
dėjo statyti užtvanką, kuri nu
suks Yarmouk upės vandenis 
irigacijai. Yarmouk yra vienas 
iš stambiausių Jordano intakų. 
Stebima, ar tai atsilieps Izrae
lio interesam.

John F. Kennedy paminklas Izraely atldarorhas liepos 4. Paminklas 
vra 60 o4du auktčlo ant kalvos 14 myliu nuo Jeruzalės, aiiklą diena ma-

jaučiasi laimingesnis — neleng
va ir jam pačiam būtų atsakyti. 
Gal parapijoje?

ten laimi Ky, Amerikoje kursto prieš jį
tačiau “Jungtinės Valstybės 
taip patdarysK’teką, kas, reika- 
linga, idant agresija pietų Azi-. 
joje neturėtų pasisekimo. Ka
da kita pusė įsitikins, kad savo 
tikslų negali pasiekti jėga, tada 
ateis taika... Yra svarbu nu
veikti šio tipo- agresiją pietų 
Azijoje, kaip ji buvo nuveikta 
Graikijoje prieš 19 metų".

Amerikos ekstremistiniai laik
raštininkai toki kaip Emmet 
John Hughes (Newsweek) ėmė
si jau propagandos prieš Ky: 
esą jis nevertas pagarbos, ne
priaugęs demokratijai nei ap
skritai valdžiai. Propaganda to
kios rūšies kaip savo laiku 
prieš Diemą. Nuosaikusis Chr. 
Sc. Monitor vedamajame pata
ria vyriausybei: jei reikia pasi
rinkti budistus ar Ky, tai pir
menybė priklauso pirmiesiem .

Būdinga betgi, kad amerikiečių 
spauda jau nebekalba, jog 
Thich Tri Quang atstovauja vi
siem budistam, nebeslepia, kad 
jo “Jungtinė budistų bažnyčia” 
teturi narių 1 mil. iš 15 mil- gy
ventojų.

Amerika nuslydo nuo “nesi
kišimo“ — vyriausybės atstovai 
spaudė min. pirm. Ky, kad jis 
nesiimtų karinės jėgos likviduo
ti pasipriešinimui, kuris tebėra 
Hue mieste, 60 mylių nuo Da
nango. Ky mano, kad juos lik
viduos ūkinėm priemonėm.

Ky pirmieji žingsniai konsoli
dacijai — pritarė, kad karinė 
taryba, kurioje yra 10 genero
lų, būtų praplėsta civiliniais as
menim, bent trečdaliu. Žinoma, 
ne Thich Tri Quang šalininkais. 
Tai būtų žingsnis į rinkimus, 
kurie numatyti šią vasarą.

Kada galima laistyti New Yorke
New Yorko vandens rezerva- 

re yra 85 proc. Leidžiama lais
tyti daržus ir pievas tam tik
rom dienom- Brooklyne — ant
radienį, ketvirtadienį ir šešta
dienį 9-11 vai. v. Manhattane— 
penktadienį. Bet draudžiama 
švirkštais plauti automobilius. 
Daržininkai sako, kad leidimas 
vartoti vandenį esąs pavėlintas 
visu mėnesiu, nes jau dabar 
praėjo sodinimo laikas, o dau
gelis atsisako nuo pirkimo gė
lių, medelių dėl vandens sto
kos.

— Ispanijoje 120-150 kuni
gų demonstravo prieš policijos 
žiaurumą su studentais. Demon
struojantieji kunigai patys ga
vo lupti. Jie reikalavo, kad Bar- 
celonos arkivyskupas ekskomu
nikuotų tuos, kurie mužė ku
nigus. Arkivyskupas atsisakė.

— Kunigas Commar De 
Pauw, tradicionalistų katalikų 
pirmininkas, susilaukė globėjo 
Kinijos egz. vyskupas Blaise S. 
Kurz paskelbė, kad jis imąs glo
boti tradicionalistus; kad Balti- 
morės arkivyskupas kardinolas 
Shehan neteisėtai atėmęs De 
Pauw teisę eiti kunigo parei-

— Amerikos vaistų gaminto
jų trečdalis pereitais metais lau
žė įstatymą, reklamom klaidin
dami visuomenę, — pareiškė 
maisto ir vaistų administraci
jos šefas dr. James L. God- 
dard.

— New Yorko slaugės po tri
jų dienų pasitraukimo iš darbo 
gegužės 25 grįžo. Dėl jų streiko 
iš 94 vaikų sveikatos punktų bu
vo užsidarę 67. Pagal naują su
tartį jos gaus metam 700 dol. 
daugiau — nuo 7,10 0 iki 
8.900 dol.

— The Tablet paskelbė, kad 
Lietuvoje medicinos studen
tam universitete numatomas Į- 
vesti privalomas ateizmo kur
sas.

— Gub. Rockefelleris pasisa
kė už šen. Javits drauge su gub. 
Romney kaip kandidatus, ku
riuos respublikonų konvencija 
turėtų siūlyti į prezidentus. Ro- 
ckefeleris nori savo ruožtu, kad 
Javits remtų jo rinkimą į gu
bernatorius.
— Gub. Romney pasiskelbė bū

siąs kandidatas į gubernatorius 
ir trečiu kartu. Apie galimy
bę būti kandidatu į prezidentus

bažnyčią. Tai sentimentas pa
rapijai. Parapijoje darbų vai
sius konkretesnis, geriau mato
mas ir daugiau galėjo kelti pa
sitenkinimo. Taip, iš 40 kuniga
vimo metų šiai parapijai teko 
jau 33 metai — 33 metai teko 
prel. J. Balkūnui toje parapijo
je, kuri iš viso teturi 58 me
tus aųjžįąus. Tik_ Ajpreiški^gLo— pamaldas ir jų ateitį; ateiti* pri- 
parapijoje pavikaravęs porą, me- klauso nuo pačių lietuvių — 
tų, trumpai pavikaravęs Arigg- kiek, jie bus sąmoningi ir kiek 
lų karalienės parapijoje, kun. J. 
Balkūnas visą kitą laiką atida
vė Maspetho parapijai, kurią 
perėmė po kun. A. Miluko 
1933.

• Suprantamas prel J. Bal- 
kūno pasitenkinimas matant 
prieš akis naująją bažnyčią. Tai 
regimas jo klebonavimo ženk
las — ta nauja originali lietu
viško stiliaus bažnyčia... Tai

nuveda arba Į kitas parapijas 
arba Į nelietuviškas pamaldas. 
Daug sako faktai, jei iš 24 ve
dybų per metus 20 yra nelietu
viškos; jei iš 50 laidotuvių per 
metus daugumas 
kos.

Iš tolimesnio 
aiškėjo pažiūra

yra lietuviš-

samprotavimo 
Į lietuviškas

aktyviai lankysis ir dalyvaus lie
tuviškose pamaldose. Jei kas 
norės kaltinti lietuvių kalbos 
nykimą savo artimoje bažnyčio
je, turės sąmoningai save iš
kvosti, ar dalis tos nykimo kal
tės netenka jam. Tik sąmonin
giem ir apsisprendusiem lietu
viam priklauso jų parapijų atei
tis.

ilgam patvarus ir nesikeičiantis 
paminklas. Mažiau patvarus, nes 
nuolat besikeičiantis yra gyvų
jų parapijos žmonių vaizdas. 
Tai tekanti upė, kurioje vande
nys. keičiasi. Dabartiniu metu 
parapija ūkiniu atžvilgiu yra 
stipriausia, bet tautine sudė
tim tokia nėra — daros mišrių 
tautybių parapija. Laikas veikia 
prieš parapijos lietuvišką stilių. 
1933 parapija buvo grynai lie
tuviška. “Kai atvykau — pasa
kojos prelatas —, turėjau ang
liškai tik evangeliją. Nuo 1936 
katedros kolegijos profesoriai 
laikė pamaldas ir ėmė sakyti 
angliškus pamokslus. Dabar 
tarp parapijiečių yra 40 proc.. 
lietuvių ir 60 proc. nelietuvių. 
Sekmadieniais suma yra lietu
viška. Lietuviškas tebėra cho-
ras, lietuviška Rožančiaus drau
gija, moterų, apaštalavimo drau
gijos; jau mišrios yra šv. Var
do, šv. Onos, karių veteranų ka
talikų, tretininkių

Kai prelatas pasakė, kad Va
tikano susirinkimo liturginė re
forma jo bažnyčioje yra uoliai 
vykdoma ir pamaldos laikomos 
tautinėm kalbom, kilo klausi
mas: ar tautinių kalbų įvedimas 
veikia teigiamai ar neigiamai 
lietuviškas parapijas, ar tai pro
ga lietuvybei stiprėti ar nykti 
pagreitintu būdu?

“Nykimą* pagreitinti Iii nega
li, samprotavo prelatas. —Gali 
tik stiprinti išlikimą, jeigu pa
tys lietuviai lietuviškose pamal
dose lankosi...

— Kainos pakilo per vasario- 
balandžio mėnesius aukščiau 
nei bet kada tais mėnesiais per 
------ir

Tegul Maspetho parapija ne
rūstauja, jei nesutiksim, kad 
prel. J. Balkūną ji viena mono
polizuotų. Jis priklauso ne jai 
vienai. Jo išskėstom rankom 
nuotrauka yra simbolis jo užsi
mojimo apglėbti daugiau nei 
parapiją ir tarnauti ne jai vie
nai — tarnauti lietuviškai Ame
rikai, tarnauti visai Amerikai, 
kuri prisimena savo tėvų gim
tuosius kraštus, taigi tarnauti 
ir Lietuvai, kurioje jis praleido 
savo jaunystės pačius įspūdin
guosius metus. Jisai gi su tė
vais iš Amerikos išvyko Į Lie
tuvą 1912, būdamas 9 metų, 
ten praleido pirmo pasaulinio 
karo metus, ten, Mariampolėje, 
mokėsi gimnazijoje, ten, Zyplių 
ir Gižų seminarijoje 1919-22
mokėsi ir tik 1922 grįžo į Ame
riką, kur 1926 baigė teologijos 
mokslus Niagaros universitete 
ir 1926 gegužės 26 buvo įšven
tintas Lackawanoje. N.Y.

Taigi išaugo tarp dviejų pa
saulių. Tiko labiau nei kas ki
tas tarnauti tiem žmonėm, ku
rie jautėsi savo dvasia esą čia 
tarp dviejų pasaulių. Beliktų 
tik pasekti, kas nulėmė, kad jis 
nuo pat Įšventinimo į kunigus, 
taip uoliai, sakytum, taip ais
tringai, įsijungė į darbą šalia 
bažnyčios, šalia zakristijos, ša
lia klebonijos ir priešingai, nei 
čia susidariusi tradicija tarp 
kunigų, nuėjo į žmones, mielai 
lankėsi jų namuose, susirinki
muose, pobūviuose — žodžiu, 
ėjo ten. kur buvo jo avys, nors 
jos ir nebūtų rodęsi bažnyčio
je

Brooklynan buvo paskirtas
i 4 nsl. J



LIETUVOJE

nai kongresinė je EdnaKelly ko- kurį kitados plūdo aukso ieško-

Čiurlionio galerijos reikalu

(Elta)

S. BECKENSTEIN, Ine

“ŠLUOTA’

nuo-

Pati žin^nirusia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant'

DOVANAS-SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garai imtai skubos ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkini i j prieinaanom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

Pasirašė: Petras P. Daužvar- 
dis, Jonas Jasaitis, Adomas Var
nas, P: Gaudys, Br. Krištanavi- 
čius, S.J., Z. Kolba, Bruno Mar- 
kaitis, Antanas Nakas.

"Hieb ta nenorėjo mirti“ kyklų, nėra žy&ške laikraščio, 
Vilniuje kino filmų festivalį bet ir visos žydų kalba knygos 
- “Didžiojo gin- spėri*išim-
f** p.RMįįki iii u n dovanos, te* ii tisų HbŠMtakų, krak jų

Viena televizijos sietis perda- Neis i knlmųstmesįmonės at- 
vė ištraukas iš Mitoka praneš- kekbptų dariatnžnkųbei specia- 
mo, kitas stotis padarė su juo Mstų -yra kelių dešimčių tauty- 
pasikaibėjimą. Patirodymas te- : Mūsųjų kalba ne tik
levizųoįe davė kitą staigmeną: mokyklų, iį ~ 
j viešbuti Denvere kreipėsi eilė kdygųJNėi

SOVIETUOSE UŽDARBIAI
Pskovo rajono partijos sekre

torius Gustov škeįbė, kad koi- 
chooninko mėnesinės pajamos 
29 rubliai (32 doL), sovchoze ge- ’ 
rįau — 54 rubliai (60 dbl.), pra
monėje 83' rubliai (92 doL j.

. Vtstge.fimekų .Sąjungoje kol- 
:^|i*ifetipU > d*šš 25 milijo- 

jHk^^-iĮFBėga į pra-

Steigiamasis Čiurlionio Gale
rijos Aktas, skirtas daugiau is
torinio įvykio paminėjimui ne
gu juridinės padėties apibūdini
mui, nepramato problemų, ku
rios galėtų iškilti Galeriją admi
nistruojant Jis taip pat tiks
liai neapibrėžė globos ir nuosa
vybės sąvokų. Dėl šių ir pana
šių priežasčių paskutinių ketve
rtų metų bėgyje išsivystė pa
dėtis, kuri nepadėjo Čiurlionio 
Galerijos veikiai ir jos sėkmin
gam augimui. .

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

liet Kalti. Mokate Aka
demijos centro <.valdyba posė
džiavo balandžio 30 Gregeria- 

laikraščių, nei numo universitete. Nutarta VH- 
eieji Vilniaus apy- jį Akademijos ; suvažiavimą 
>jaį,kai-kurielai- šaukti Vokietijoje^ Muenchene 
s; nebemato nieko 1967 liepos mėn- Vokietijoj Į- 
ir Gudijai priskir- steigtas L.K. Mokslo Akademi- 

tose srityse^ gyvenantieji lietu- jos židinys, kuriam vadovauja 
viainemato nieko lietuviška. kun. dr.J. Aviža. Jis tiria ga- 
Palyginti su Lietuvos (ar Len- limybes gauti patogias Bavari- 
kijos) laikais, ypač didelis skir- jos Katalikų Mokslo Akademi- 
tumas šia prasme žydam. Ne tik jos patalpas Muencbene mūsų 
nėra žydų dėstomąja kalba mo- Akademijos suvažiavimui

rame posėdyje Tėvų Jėzuitų na
muose, 1966 balandžio 16, daly
vaujant konsului dr. Petrui 
Daužvardžiui, J.A. V. Bendruo
menės pirm. Jonui Jasaičiui, L. 
A. Menininkų klubo pirm. Po
vilui Gauriui, Lietuvių Jėzuitų 
provincijolui Bruno Markaičiui, 
Tėvui Broniui Krištanavidui, 
prof. Adomui Varnui, prof. Me
dui Mackevičiui, Zenonui Kol
bai ir Ant. Nakui, remdamie
si arbitražo komisijos sprendi
mu, galutinai priėjo bendros iš
vados, kad susidariusiai čiuriio-
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MDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

■— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
n Antiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• SĮpaftetiųi žemo* kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mas padidinome save patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentarns. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

nio Galerijos situacijai sutvarky
ti šiandien, balandžio 16, suda
romas glebes komitetas iš šių 
asmenų: dr. Petro Daužvardžio, 
Jono Jasaičio ir .T. Bruno Mar- 
kairio, pridedant po vieną at
stovą iš LA. Merininkų klube panašiai kaip išdavių; tiesiog 
ir buvusias činriiaikvGalerijos sunku atskirti taos tietatiusir 
direkcijos. Pastarųjų dviejų at- graikus. Po pranešimo tas grair 
stovų kadencija baigsis su gle- kas prisistato A. Mitakui, tardą- 
bos komiteto naujo statuto ĮsĮ- mas: “Labas ”. Jis esąs čepaįtis. 
tralionmu 1966 snalin 30 diena T»»

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mteų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir bizni o kėttooes 1 vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rąžykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam KeUvMą Marui j Rytą Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

toju" ir mielai eiųrtų jį | kartu
ves, jei turėtų tiek ilgas rau
kas, kad pasiektų Ameriką.

Pagal saviatiną ierminetogųą 

tuo bMu Mtu tobuM ivvkdv*

“Ornamentika” tiksliai išreiš
kia sovietinius siekimus ir jų 

beadradorbmvūną su laisvuoju 
pasauliu — pavai gtų tautų var
dą paslepia po kartuvėm, o pret 
J- Btikūną, kuris patitafcė už 

latvę pavergtom tautom, vadi-

COSMOS PARCaS EKPRESS CORP.
ATHOL. Mm ’-t *1 MK. Pleasant Street....... ........  CH *-*245
■••ton 1*, Mm, — 271 Sh«wmtft Ayenue

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCEY, N. Y. C. 

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rasižkai, lenkiškai, ukrainiškai
Valiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium f 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Ayenue iki Defaneey St.

Atrinežkite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įaertintrs!

D*rtwnmkbs p. m. liepos 21 į- 
sidėjo Vyt Maželio nuotrauką, 
kurioje preL J. Balkūnas Pa
vergtų Tautų Savaitės iškilmė
se, rodydamas ranka į Jungti
nes Tautas, tarė: ten yra mūsų 

vieta, šią Darbininko anotrau- 
ką pakartojo Lietuvoje leidžia
mas sovietinės satyros laikraštis 

Šluota, nepažymėdamas štitinte, 
bet papildydamas sovietinio sti
liaus “ornamentika1

B# Burfinge ii Mijįii Uetuva* atimm ir &*iuyi*ir*ptkritaį gerti <y« 
jttir Cdtege, tes aritie* Ayrt sa- vena. Ko pė labiausiai nori —
StM cf Ifr ve rtadeatėm. G tf PtieMo ko- tai ryšių, didesnių mformad- kia skansminga

Ctilcgc, letijes paskaitų ir knucertų or- nių ryšių si lietuviškais politi- Miluko, kaip dr. Devenio gauna 
^ĮhKUda Sta- gankatmte Roduey D. Town- time ees^rais New Yorke, Wa- ypatjagag prwmwr, aes jų tiudi- 
Mtti Iteiver- ley gavelaSkų jtirpa visos ko- shmgtona mielai priimtų jimri. vM »ėiamaiaam švy- 

lionės, kad esą buvę daag pa- pabuvoti pa juos ir svėrių, ko- toriais gyviesiem amerikieriam. 
lankių atsiliepunų apie A. Mi
luko panešimus. "Jūsų iaterija 

btigia laišką — yta riuosta- 
« ir 
Mu utHkrtaH, kad H pats asu 
tikras jfcy raticaio ir Uetuvos 
-a--T— ±9- 
*TW*TN»S iWeauSgSS • 

Buvo ir tekių stai&nenų, ku
rių A Milukas nesitikėjo. Um- 
versfty of Ctierado teko sutik
ti vieną karininką, kuris po ka
ro pirmom dienom buvo Vokie
tijoje Ten jis pirmasis iš ame
rikiečių sutiko išvykusnas iš. 
Lietuvos Antano tėvus ir kitų*’ 
šeimos narius. Tas karininkui 
parodęs tada jiem rūpestinga* 
gobos. .. g,

School of Minės A. Mihikfi 
pasakė, kad svetimas kalbas t*hj 
je mokykloje dėstąs graikai^ 
bet jo pavardė skambanti labai

kymui, tolimesniam Ciurtionjb 
Galerijos ir jose esančių meno 
kūrinių Fondo globojimui.

L.A. Menininkų klubas pra
šomas ir sutinka administruo
ti Čiurlionio Galeriją iki 1966 
spalio 30, kol kis sudarytas ir 
absoliutine šio giobos komiteto . .__ , , . .

nari“- bStiauguraa priiraus
J Savitam ir jo žmona Irena, su.

Romanu Vytautu ir Irena Boč- 
kais, su Juozu ir Aldona Lapai
čiais. Saulius yra Denverio sim
fonijos orkestro koncertmeiste
ris, profesorius,turi dar trio,

Jamatea Wbodhavm» 2^, N. Y............ T«L VI 9-S077
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LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

1.1940 metais Laetuvos'ir ki
tų Baltijos valstybių okupacija 
rodo, kad Sovieto Rusija nepri
pažįsta tautę apsisprendimo tei
sės. 1918.1245 "kvostuos" ve- 
damasis skelbė kaimyninėm lais-

guma jų nepasitiki bankais, nei giminėmis. Pinigus 
nešiodavosi su savim užsiūtuose, “slaptose”, kaip jie 
manė kišenėse. Buvo dėl to ir nukentėjusių, bet poli
tikoje, ypač tarp komunistų dalyvaujančių grįžusių lie
tuvių nebuvo pastebėta. Neskyriau reikšmės ir tiems 
laiškams, bet jei jau tie laiškai mums buvo parodyti, 
liepiau tą dvejetą užregistruoti ir ištirti per vietos 
punktus, kas jie per vieni ir laiks nuo laiko “užmesti

Paleckis pakartojo:
— Taip, aš paskirtas Lietu

vos ministru pirmininku.
Jo neklausė, kas jį paskyrė. •
Ir vėliau ir niekad , Paleckis 

nepasakė, kur jis buvo birželio 
šešioliktąją tarp septintosios va- 

(J. Gliau-

at> LKP b* ffaifilir 
*;atstovais**. (Moksleivis, 

liepos m. nr. 5(93X
Rašytojas Jurgis Gliaudą, 

“Draugo” romanų laureatas, sa
vo knygoje “Agonija”, kurią 
vadina romanu, apie 1940 m. į- 
vykį rašo:
* “Po vidurnakčio jau pusva
landis į birželio septynioliktąją, 
jis (Justas Paleckis, J.S.) pa
skambino į “Laiko” redakciją.

— Naujiena mūsų laikraščiui, 
— pasakė jis. — Aišku, jums 
ir visai Lietuvai. Aš esu paskir
tas į pasitraukusio Merkio vie-

mas tikinčiųjų bendravimas 
jungia visus kovojančios, ken
čiančios ir triumfuojančios 
Bažnyčios narius.

Kai šeimos mirusių narių pri
siminimas siejamas su asmeni
ne meile, o tikėjimo bendruo
menės narių atminime jaučia
ma religine pareiga, žuvusių sa
vo tautiečių pagerbime įžvelgia
ma jau tautos būties reikalas.

Ne tiek patiem kovoj kritu- 
siem didvyriam reikalingas tas

, Miruslę pagerbnnas senas 
kaip pati žmonija. To beveik vi
suotinio pagarbos išreiškimo 
pėdsakų randame ne vien raš
tuose,bet ir tautų papročiuose,

ti”. (J. Lanskoronskis, Valsty- Mgūatedte.
bei atsikuriant, “Europos Lietu- ta
vis” 19 6 m., Nr. 14). tHu

“Mūsų kariuomenė, dvejus 
metus kovodama su daug gau
singesnių ir geriau apsiginkla
vusiu'priešu, parodė, kad mū
sų tauta myli laisvę ir yra verta

nereta >ašt^
Sovietams nepriimtina... Lau
kimo būvis nusitęsė iki birže
lio 16-17 nakties. Apie 3 vai. 
nakties į ministrų tarybą pa
skambino Sovietų pasiuntinys 
Pozdnekovas, klausdamas kur 
dabar galįs rasti ministrą pir
mininką Merkį. Merkys, trum
pai pasitaręs su kitais minist
rais, paėmė telefono ragelį. 
Vos spėjęs pasisveikinti su Poz- 
dnekovu, paprašė- pieštuko ir 
bloknoto. Tvojau pamatėme, 
kad Merkys, pagal Pozdnekovo 
diktatą, rašo naujos tarybos su
dėtį. Vteę ministrę nustebimą 
sukėlė Paleckio kandidatūra... 
Be to, jis pareikalavo nadal 
siant paruošti naujos - tarybos 
sudarymo aktus ir dar šiandien karo ir vidurnakčio’

Kai kada užeidavau pas Seimo narį kunigą Vili
mą. Kartą jis klausia mane: “Esi praktiškas žmo
gus, patark ką daryti? Turiu brolį, grįžusi K Amerikos. 
Atsivežė kelis tūkstančius dolerių, bet vis neapsispren
džia ką pradėti”.

' . Patarėją, kaip ir piršlį, — karia. Lietuvoje dir
va plati, jei tinkamai viską pradėti — stiote. Bet no
rint patarti reikia žinoti apie žmogų, jo amžių, šeimy
ninę padėtį, sveikatą, ką jis pirmiau darė — amatas 
ar patyrimas, kam yra linkęs”, žadėjo, progai pasitai
kius, suvesti. Kol kas tuo ir pasibaigė.

slinko vis žemyn. Pastovios vertės litai buvo įvesti 
daug vėliau. Tokių įgytų įmonių savininkai pasiju
to apsivylę. Treti, dar blogiau, nežinojo nuo ko pra
dėti, nesiorientavo, negalėjo apsispręsti, o svarbiausia 
net broliu nepasitikėjo. Pasitikėjo svetimu, jei tokis 
jiems kuo imponavo. Su vienu tokiu teko suridrutl •

165,900.' Į metus vidurkis išei
tų 7,857. Vien tik paskutiniosio- kapinynuose.. Krikščionybė po- 
se laisvės kovose Vietname miltinio gyvenimo tiesą dar la- 
nuo 1961 iki dabar amerikiečių biau snsiiprina paties Dievo ap- 
žuvo 3,234. Tai aukos už lais- reiškimu Ne vien Šventraščio 
vę ne tik savo tėvynei, bet ir žodžiai, bet ir paties Kristaus 
kitiem. Kaip nykiai byloja kiti pritikėlimas stiprina mintį apie 
skaičiai, palyginus su šių didvy- ' siejos nemirtingumą jr kūnų 
rių aukomis. JAV-bėse vien pritiksimą ,.:
1965 m- kebų nelaimėse žuvo Ne vien paprotys, bet ir 
49,000. Ar jų mirtis liko įpras- krikščioniško - tikčjtom.. pareigą 
minta?- Ar jie netapo vien savi- ragina prisiminti savo miru- 
valiavimo, bet ne laisvės auko- sius, už juos melstis. Išpažįsta
ntis?

tetesaęssss

Mano paruoštas atsakymas į K.P. reveliacijas bu
vo pripažintas-, tinkamas, bet ar jis buvo kur skelb
tas, nežinau. .

KOMUNISTAI lt AMERIKOS
Įvykis smulkutis, bet vienam baigėm tragiškai Lie

tuvoje cenzūros laiškams nebuvo, tačiau laiškai iš Ame
rikos domino kai kuriuos “savanorius” asmeniniais 
tikslais. Buvo skundų. Tie “savanoriai” paštų virti - 
ninku buvo sekami ir gaudomi, kai kurie iš jų pagauti 
ir teismo smarkiai nubausti, bet pagunda buvo didelė 
— kai kurie tiko “tente”, spėju, galvodami: tie kvai
liai pakliuvo, bet jei gudriai ir ritegįri, .IMipę Itedjri^

»-- r hAfT ’ TU t

va”, politikos žurnalas, 1954m., 
Nr. 5. 70 psL).

1918 vasario 16 Lietuvos Ta
ryba 'paskelbė atstatanti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Vo
kietija tuoj pat — kovo 23 pri
pažino Lietuvą laisvą,: ir tuo 
Lietuva buvo įjungta į Vakarų 
Europą. Nepriklausomybės pa
skelbimo aktas pirmiausiai bu
vo įteiktas Sovietų Rusijos vy
riausybei pripažinti. Atsakymo 
negauta. Nei rusų komunistų 
partijos nei Sovietų Rusijos 
spauda Vasario 16 akto niekad 
nebuvo' paskelbusi

Lietuvos Taryba, 1918 vasa
rio 16 skelbdama atstatanti 
laisvą Lietuvą,* pasirėmė tautų 
apsisprendimo teise, kurią 1917 
lapkričio 15 skelbė Sovietų Ru^ 
sijos vyriausybė. Tačiau 1918 
gruodžio 25 “Izvestijos” veda
masis aiškiai patvirtino, kad ru
sų komunistų partija ir Sovie
tų Rusijos vyriausybė panaiki
no tautų apsisprendimo teisę ir 
paskelbė karą Baltijos valsty
bėms: Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai Ir tuojau prasidėjo tose 
valstybėse karas su rusų “bolše-

Vainikai

gioj kovoj, bet jų dvasia tebė
ra gyva ir stipri — galinga pa
skata saviem ir pabaisa prie
šui Mirusiųjų berniško pavyz
džio testamentas dar daugiau 
patraukia ir įpareigoja, negu gy
vųjų besimainantis žodis. Ka
po antspaudu paženklinta tiesa 
byloja visu savo aiškumu.

Nenuostabu, kad ir tautos 
priešas stengiasi iš gyvųjų iš-

Lietuviai laisvės kovose, nė 
nebandant svarstyti proporcijų 
su Amerika ar kitais kraštais 
aukų atžvilgiu, pačiu kritusių 
skaičiumi žymiai viršija ameri
kiečius. Jungiantis kaimyninėje 
dvasioje prie savo mirusius he
rojus begerbiančių amerikiečių, 
pasinaudokiin ir mes galimybe 
laisvai prisiminti ir pagerbti jų, 

ir saro tetos *ivy-

' žygių ir aukos prisiminimas bū-

gan 1868 m. įsakė papuošti A- dvynų ir nestiprintų pmrgtų- 
mėr&os civitiniame kare krį- jų Jahvės sidinBe gi^tegu sa- 
tnsių karių k^u^ švęah vo pavyzdžiu.
tės prasmė išplėsta, prisi- nai ir kovotojai Uftsmi ban- 
meoant ir pagerbiant visų karų ditais ir

i visus karius, ir tai ne vien vai- įtaka butų ?umažmta1)endraam- 
Įb nikais, bet taip pat ir maldos žiu tarpe. r

diena. . - ■ ★ ' •

Vienam iŠ tų gudriųjų pakliuvo į rankas du laiš
kai. Lafikai storoki čia tai Iras Atidawįį
viduje spalvotas atvirukai į’fUįff Birtbday”, bet su
klijuotas su kitu atviruku. Mojuotas ?. .* aia... tai 
reiškia tarp jų... ir tikrai viduje rado, bet ne tą, ko 
tikėjosi, o Haiiją šilkinę juostrię, kurtoje atSpanNtiBta, 
kad Juozas toks ir toki tfltrti yra komunistų partijos 
narys. Nurivylė radėjas, bet jam šoko geniali nrintk 
— gal iš žvtigybos dar daagiau gaus, juk ne koki 
ten (nriimaafliii itį aąy ariestū, u mtidūs ameriko
nai.. . h KAnrnt žjSfte rikto, tokį pat “patvirtinimą”. 
Viršininkas atnešė į žvalgybos skyrių tuos lafitoto ir 
parvifti, jog radėjas tiktai aOygteteM^ net ir sumų pa

vietes valdininkai juos apklausinėjo, rado pas abu 
tuos laiškus, paėmė ir įspėjo:

x < — Jei veiksite ir čia, priminsime ir šitą, tas įro- 
' dymas liks pas mus. Nors adresatai gyveno skirtin- 
į- gose apskrityse, abudu parodė tą patį: Amerikoje, kaž- 

- kcdoam “piknike” Jbe ar Toni rinko aukas darbinin
kų tikslams. Jie davę po penkinę ir štiš dabar at- 

* siuntė kvitą — ir įktimapmo. 9u vienu iš jų tuo vfekas 
ir pasibaigė. Beš ;kitas negtiėjo tikėti/kad tuo pask 
baigs; jis pradėjo tartis te rietimas dnugate alinėse. - . . . v .. . . ,

— Patarkite, ar man bigti atgal į Ameriką ir ką . pndo.užete — reflda brolį ^bėti, fctiuvo į “bėdą”, 
daryti? prmdo viste ptaigus. Ką gi padės Haosinėti tetofbim,

Vieni ramino, bet/ atrirado kažkoks, juokdarys — . pakoriau savo forteką ir nuvykau. Tai, ką Bgirdau, 
. žinai gali būti blogai Kaime toks įvykto plačiai paplito nebuvo man napkn naujo.

ką tik pasitiks, vis kteanmas — na tai kaip ten Kunigo brolis vaikštinėjo po Kauną, “toftodamas 
su tavim? Kiti ėnto vengti, matai, komunistas, svieto ■ baubT. Geritesia vista, jo akimto fiMt, buvo Uk- 
lygintojas atsirado. Nrifitfrė vyras ir po kelių savai- saetgės plento aidėto. Užeidavo ten dainai pasfldau- 
čių —- nusišovė. 4 syti ino^ kaiK I^irifiūrtti, pekiaasiniti. Be to, ge-

Neilgai tesidžiaugėme savo 
taip sunkiai iškovota laisve. Ru- 
sai-bolševikal nežiūrint sudary
tos su Laetuva nepuolimo su
tarties, 1940 metais Lietuvą o- 
kupavo, mūsų kariuomenė bu
vo išformuota, daug karių bar
barišku būdu buvo nužudyta, 
daug jų buvo išvežta į tolimą 
Sibirą ir tik dėl to, ‘kad jie my
lėjo savo tėvynę ir buvo pasi
ryžę už ją savo gyvybę atiduo
ti”. (J. Variakojis, 4 pėst Lie
tuvos Karaliaus Mindaugo pul
kas, 1965 m., 78-79 psL)

1940 m. rusų* komunistę .par> 
tijo jr Sovietu Ruriįos vyriau
sybė. įvykdė Lietuvos, Latvijos

to Paleckio naujų ministrę są
rašas, kurį turėjo Mtvnšje 1940 
m. birželio 17 d. 10 vaL, lauk
damas prezidentūros limuzino, 
rodo, kad ŽumaKstas Justas Pa
leckis iki išnaktų praleido So
vietu pasiuntinybėje. Ir ten po 
vidurnakčio gavo tą sąrašą.

Pavadino jį laisvai samdomu instruktorium. Visų ran
gų pareigtaai ir tarnantojai, ištempę austo ir akto, 
laukė, džiaugdamtori ir tikėdamiesi išmokti vakvtotiš- _- 
kų sekimo metodų ir tai dar pagarsėjusio Scodand ageaMgri (naftini -r '
Yardo. Truko savaitės, mėnesiai bet “instruktorius”, Vtefcinkni pasakiau- "Gąi ridėjai ir medaus fri- 
jei ką ir žinojo, laikė sau — niekam tų saro metodų kimšo, bet ir teverta jį p^ur^, kbkin tftrin to po-
neatidengė. Ir vyriausias štabas prikišdavo koutr-žval- grinda jis atplėšė My hflattm, kn jfe ten Mteojur
gybui skundžiatės rusais, kodėl nepasikviefiat tetarto Bet tri I^NĮ Bjyįųs”, pasukite “Mmm
K. PUėno. Pakvietė. Bet ten kažkoks savtoaugos Ina- gi tos radinys kritų esudų tertta^Cto put būvy >-
tinktas padiktavo, prieš raririšdami — išbaoJykiiue rkMnte vb^hite ta^L.
Jau po poros savaičių buvo įsitikinta, kad tai nedidelio nę pusę: laiški^tari btti įteikti adrasriamiL tfk po to,

, horizonto to, orientacijos žmogus — nieko negali teoti. jei jie taoę laiftte palaftys to jei b« nsti paa juos, 
Sumokėjo, atsisveikino. Vidaus reikalų mintotertja .ta- 
tojo sutartį, tačiau ir ten įsitikinta, kad jokios sam
dos iš K. Pilėno nesulauks. Sumokėjo pirmyn ir at- 
nsveiKino.

« - —- - 1- - > t ' Jlygos nOTessu iasmiių resnną^ 
Tuo buvo afiMtfa už tą anū^ 
kurį Lietuvos buriuazija.. .gin
kluotę Hgę pagalba, ..sudavė 
1919-1929 matais. Buvo etilais* 
ta tr už 1926 m. gruodžio 17 d. 
parvorsmą * *(“Literatūros ir 
meno metraštis”, 1965 m. Nr.
7- Justas Paleckis, Didingas am
žiaus ketvirtis, 24^psL)

Didinga ir džiugu, kad žurna
listas Justas Paleckis pirmą kar
tą viešai prisipažįsta, kad Lie
tuva 1918-1920 m. smūgiu pa
guldė ant menčių Sovietų Rusi
ją, atsimetasią nuo tautų apsi
sprendimo teisės, turinčią per 
200 milionų gyventojų. Tuo pat 
tvirtinimu Justas Paleckis prisi
pažįsta, kad Sovietų. Rusija, ko
munistų partijos vadovaujama, 

?yra persunkta karų ir fatoų o-
Ectijte okupri^ųųgrieud* kupacijų troškimu, neprtoažin: paskalbti jote Vyriausybė* S

..S-•/ .Išvados'aiškios:

Nors tie tautos didvyriai fi- tįnas mum patiem. Tai primini- 
ziškai nužudyti ar kritę nely- mas paskatinimas ir sustipri

nimas- Mirusių pelenai savo lai
ku kūrė tėvynę. Ankstesnių kar
tu tautos senoliai sudegė tėvy
nės meilėje, kad mes toliau 
pajėgtume tame tėvynės auku-. 
re palaikyti gyvą laisvės ugnelę. 
Už tą pasiaukojimą gerbiame 
savo karžygius, o jų prisimini
me puošiame jų kapų pamink
lus, neužmirštame savo maldo-

JONO 
BUDRIO



Prel. J. Balkūnas kalba š. m. Putnamo seserų rėmėjų pietuose Hartforde. Nuotr. B. Kerbelienes.

PREL J. BALKŪNO KUNIGYSTĖS 40 METŲ SUKAKTIS
(atkelta iš 1 psl.)

tais pat pirmaisiais įšventinimo 
metais po kelių mėnesių vikara
vimo angliškoje parapijoje. 
“Tada mūsų buvo Brooklyne 
penki kunigai — prisimena pre
latas. — Tik aš vienas buvau vi
karas. Vikaras ir buvo siunčio

Maspetho parapijos komitetas bažnyčiai statyti 1933-1935 metais.

P. žade i kis.

jamas į visuomeninius darbus. 
O Brooklynas tada buvo labai 
reikalingas darbininkų”. Buvo 
—pasakojo — čia įsigalėję ko

munistai ir liberalai Piliečių 
klube, tarp siuvėjų. Katalikai 
tebuvo silpnai organizuoti. 
Prieš 4 nekatalikų laikraščius 

tebuvo tada Brooklyne leidžia
mas “Garsas” (L. Simučio re
daguojamas) ir Bostone “Darbi
ninkas”. Atospyriui prieš an- 
tikatalikinę akciją tuose laik
raščiuose buvo įvesti specialūs 
skyriai; jiem vadovavo ir fak
tiškai prirašydavo pats kun. J.

daoIninkas

Balkūnas. Daug talkininkų tam 
darbui nebuvo. Tai buvo tokis 
laikas, kada senieji kunigai jau
tėsi jau senstelėję, o naujų jau 
čia gimusių lietuvių tik pradėta 
šventinti į kunigus. J. Balkū
nas buvo šio laiko laimingoji 
išimtis — Lietuvoje ir Ameri
koje mokęsis.

Reikalas apaštalauti šalia baž
nyčios taip įpynė jauną kunigą 
į organizacijas, į visuomeninį 
veikimą, kad tai virto įpročiu. 
Bent jis pats įpročiu mėgina 
aiškinti savo visuomeninius dar
bus. Sunku, sako, nuo to įpro
čio išsivaduoti. Nors stengiasi 
vieną darbą po kito perduoti 
kitiem, bet atsiranda nauji dar
bai, ir prelatas negali atsispir
ti pagimdai prisiimti ir juos, 
kai jį įtikinėja, jog jis tebėra 
reikalingas. (Kokiuose darbuo
se buvo ir kokiuose tebėra, ro
dome kitoje vietoje).

Tenka manyti, kad yra dar 
kita priežastis, dėl kurios visuo
menė nenori atsisakyti nuo pa
gundos prel. J. Balkūną trauk
ti į visuomeninį veikimą ir ma
tyti jį to ar kito sumanymo 
priekyje. O tai jo sugebėjimai 
tokiam veikimui — jis nepa
laužtas entuziastas visiem di- 
diem sumanymam, jis nepamai
nomas kalbėtojas tiem suma
nymam skelbti, jis įtaigingas 
reprezentantas dviejų pasauliu, 
dvieju kultūrę sintezės — lie
tuviškos ir amerikietiškos.

New Meksikoje 1945 metais lan
kydamas seserį.

Prel- J. Balkūnas savo ta
lentais ir talentų panaudojimu 
yra vienas didžiausių tų lietu
vių, kurie gimė jau šioje vil
tingoje žemėje.

Jei šiandien dėmesys su sim
patija ir pagarba nukrypsta į 
jį, tai tos pagarbos dalis tenka 
ir tai šeimai, kurioje jis išauga 
ir su kuria jis pats jaučiasi la
bai suaugęs — iš >6 belikę tarp 
gyvųjų pusė — pats jubiliatas, 
sesuo ir motina, tvirtai atlai
kanti 89 metus.

•
ORGANIZACIJOS, kurty vado
vybėje buvo ar tebėra prel. J. 
Balkūnas

BUVO:
1. ALRK Federacijos cent- 

rČT^įdybos narys ir dvasios va
das,

2. ALRKF informacijos cen
tro vedėjas, imigracijos reikalų 
vedėjas, atstovas NCRC-NCWC 
centruose.

3- Kunigų Vienybės pirmi
ninkas ir dvasios vadas.

4. Motinėlės d-jos pirminin
kas ir ižd.

5. Liet. kat. kunigų komite
to (nuo karo nukentėjusiem gel
bėti) sekr., (pirm. kun. J. Kon
čius) — komitetas buvo užuo
mazga būs. Balfui.

6. Balfo vicepirmininkas ir 
vienas iš direktorių.

7. Balfo našlaičių komiteto 
pirmininkas.

8. Tarybos Lietuvai gelbėti 
(kuri vėliau augo į Altą) inicia
torius.

9. Alto narys-
10. Lietuvos universalinio 

biuro vienas iš steigėjų ir di
rektorių.

11. American Bill of Rights 
Assoc. vicepirmininkas.

12. American Overseas Aid 
lietuvių atstovas.

13. “Amerikos” laikraščio 
direktorius.

14. Lietuvių kultūros institu
to valdybos narys.

15. ALK akcijos fondo ir A- 
teitininkų šelpimo fondo pirmi
ninkas ir globėjas.

16. Amerikos L Bendruome
nės laikinio organizacinio komi
teto pirm.

17- American Baltic Society 
vald. narys.

18. Crusade for Freedom są
jūdžio liet, skyriaus pirm.

19. Amerikiečių, kilusių iš. ry
tų bei vidurio Europos, konfe
rencijos pirmininkas.

20. Lapkričio 13 manifesta
cijos komiteto garbės pirm.

M.rfgvžfeV <L, nr. U

Maspetho naujosios bažnyčios fasado detalė. Nuotr. V. Maželio

YRA:
1. Amerikiečių, kilusių iš vi

durio ir rytų Europos, konferen
cijos pirmininkas.

2. Ateitininkų šalpos fondo 
pirmininkas.

3. Tautos fondo pirminin
kas.

4. Kunigų Vienybės provin
cijos pirmininkas.

5. Religinės šalpos vicepir
mininkas.

6- Religinio kongreso rengi
mo komiteto pirmininkas.

7. Šiluvos koplyčios komi
teto vicepirmininkas.

8. Batuno pirmininkas.
9. Vyskupijos patarėjas.

Angelų Karalienės parapijoje 1930- 
1933 metais iš k. į d. kun. J. Bal
kūnas, kun. J. Aleksiūnas ir kle
bonas kun. S. Remeika.

10 Vyskupijos cenzorius lie- 
tuvišKom knygom (norinčiom 
gauti imprimatur).

Klierikas su tėvais ir seserim Lietuvėje. 1962 metais lankosi Vlike Reutlingene.

|sHventints l kunigus su tėvais Ir seserim — Magdalena Ir Katrina.
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Šv. Antano gimnazijai 10 metų
Šv. Antano gimnazija Ken- 

nebunkporte, Maine, šiemet mi
ni įsikūrimo dešimtmetį. Minė
jimas ruošiamas birželio 5 šių 
mokslo metų pabaigoje.

I gimnazijos dešimtmečio iš
kilmę atvyksta J. E. vysk. V. 
Brizgys iš Chicagos. Jis birželio 
5 d- 10 vai. atlaikys mišias ir 
pasakys pamokslą. Po pamaldų 
(apie 11 vai.) bus jauki progra
ma — dešimtmečio paminėji
mas, abiturientų išleistuvės ir 
meninė dalis. Abiturientam di
plomus įteiks J. E. Vyskupas. 
Meninę programą išpildys patys 
mokiniai dainomis ir tautiniais 
šokiais. Po programos bus vai
šės visiem svečiam.

Į gimnazijos dešimtmečio mi
nėjimą specialiai pakviesti da
bartinių mokinių ir ateinantiem 
mokslo metam užsiregistravusių 
mokinių tėvai. Taip pat ir visi 
gimnaziją baigusieji. Be to, 
pranciškonai nuoširdžiai kvie
čia gimnazijos iškilmėje daly
vauti artimų ir tolimų apylin
kių lietuvius, dvasininkus ir pa
sauliečius, kurie brangina šį lie
tuviško auklėjimo židinį. Vi
siem buvo neįmanoma išsiųsti 
asmeniški pakvietimai.

Šiemet šv. Antano gimnaziją 
baigia 10 mokinių. Tai jau sep
tintoji abiturientų laida. Iš vi
so baigusių gimnaziją jau yra

arti 80 jaunuolių. Kai kurie jų 
užima atsakingas vietas val
džios ir auklėjimo įstaigose. Du 
yra universitetų profesoriai. 
Džiaugiamės, kad visi baigusieji 
gimnaziją rodosi lietuviškoje 
veikloje-

Šv. Antano gimnazija per 10 
metų laimėjo lietuvių visuome
nės dėmesį. Šie mokslo metai 
pradėti su 90 mokinių. Ateinan
tiem mokslo metam jau dabar 
yra virš 100. Prašymai dar pri
imami. Atsirandant daugiau mo
kinių, iškilo ir pastatų plėtimo 
problema.

Toks gimnazijos kilimas tu
rėtų teikti džiaugsmo lietuvių

visuomenei, kuri mato jaunimo 
nutautėjimo pavojus. Ši gimna
zija siekia įžiebti lietuvybės ug
nį į jaunas širdis. Tuo nuolat 
sielojasi gimnazijos vadovybė. 
Ji yra giliai įsitikinusi, kad to
kios auklėjimo įstaigos būtinai 
reikia šioje Atlanto pusėje. 
Gimnazijai ugdyti nesigailima 
nei lėšų, nei triūso.

Dabar, taip žymiai kylant mo
kiniams, į dosnią lietuvių visuo
menę viltingai krypsta mūsų 
žvilgsnis. Dešimtmečio proga 
trokštame, kad šią ypatingą 
mokslo įstaigą visi lietuviai lai
kytų sava.

Pranciškonę provincijolas

HARTFORD, CONN.
Pirmosios gegužinės

Pirmoji lietuvių gegužinė 
(piknikas) bus gegužės 29 Lie
tuvių darže (Lighthouse Grove 
Park) East Hartford, Conn. šią 
gegužinę rengia “Tėvynės Gar
sų” lietuvių radijo valanda- Pra
džia 12 vai. ir tęsis iki 9 vai. va
karo. Visi Hartfordo ir apylin
kių lietuviai prašomi gegužinėje 
dalyvauti Savo atsilankymu pa- 
remsite lietuvių radijo valandą, 
kuri plačiai girdima Connecticu- 
to ir gretimose valstijose iš sto
ties WBMI-FM 95.7 mc. nuo 12 
vai. iki 1 vai. pietų metu sek
madieniais.

Antrąją gegužinę rengia L. 
A.P. klubas birželio 5 sekmadie
nį, toje pačioje vietoje. Pradžia 
taip pat 12 vai. ir tęsis iki 9 
vai. vakaro. (Blogam orui esant 
pobūvis bus klubo patalpose). 
Neturintieji automobilių prašo
mi atvykti 12-13 vai. prie klu
bo, 227 Lavvrence Str., Hart- 
fort, Conn, ir būsite nuvežti į 
gegužinę. Visi lietuviai, ypač 
nariai, prašomi dalyvauti kuo 
gausiausiai. Neatvykusieji na
riai turės mokėti 1 dol. pabau
dos.

Sv. Antano gimnazijos šių metų abiturientai su provincijolu Tėv. Leonardu Andriekumi, O. F. M.

j IŠ VISUR

TAUTINIO ANSAMBLIO KONCERTAS

KUN. MYKOLO KUNDROTO 
SUKAKTIS

Detroito Dievo Apvaizdos pa
rapijos klebonas kun. Mykolas 
Kundrotas birželio 5 švenčia si
dabrinį kunigystės jubiliejų. Iš
kilmingos padėkos mišios bus 
aukojamos 12:45 vai. Visų para
pijos organizacijų atstovai ruo
šiasi iškilmingam klebono pa
gerbimui parapijos salėje. Pri
ėmimas vyks nuo 2 iki 4 vai. 
popiet.

Įšventintas į kunigus 1941 m- 
kun. M. Kundrotas vikaravo į- 
vairiose Detroito parapijose 
penkiolika metų. 1955 m. mi
rus kun. Juozapui Čižauskui. ku
nigas M. Kundrotas buvo pa
skirtas Dievo Apvaizdos parapi
jos administratoriumi. Šioje pa
rapijoje ir dabar tebeklebonau- 
ja-

Jubiliejaus komitetas kviečia 
Detroito lietuvius gausiai daly
vauti šio Kristaus vynuogyno 
darbininko iškilmėse.

Dainius

Kun. Mykolas Kundrotas, Detroi
to Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas. Nuotr. Butkaus.

Dvi naujos lietuviškos Įstaigos
Bronė Zdanienė, išlaikiusi 

brokerio (tarpininko) egzami
nu, gavo leidimą ir teisę tarpi
ninkauti perkant ir parduodant 
nekilnojamą turtą: namus, skly- ■ 
pus, ūkius ir kita. Jos įstaiga 
yra: 183 Oakwood Avė., West 
Hartford, Conn.; tel. 523:1163.

Birutė Šimanskienė yra nu
pirkusi iš Elenos Polekauskie- 
nės Rabins restoraną ir dabar 
tęsia anos lietuvės pradėtąjį 
darbą. Šis restoranas yra: 1050 
New Britam Avė., West Hart
ford, Conn.; tel. 232-8960.

Visi lietuviai prašomi aplan
kyti šias naujai įsikūrusias įs
taigas. Savi — pas savuosius.

J. Bernotas.

Baltimores žinios

Vasarotoju dėmesiui —
Lietuviška JANSONŲ vasarvietė Cape Cod 

vila

AUDRONĖ

Liet. Tautinės sąjungos Bal- 
timorės skyrius gegužės 28 lie
tuvių svetainės didžioje salėje 
rengia koncertą — vakarą. Pro
gramoje dalyvauja akordeonis
tas Kazys Daubaras iš Philadel- 
phijos ir humoristas Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko. Vakaro 
pradžia 8 v.

Sodalietės birželio 5. tuoj po 
8:30 mišių, turės iškilmingus 
pusryčius Hecht's Northwood 
restorane. Po pusryčių bus su

Gegužės 14 vakarą lietuviš
ka visuomenė gausiai ir gana 
punktualiai rinkosi į tautinio 
ansamblio tradicinį pavasario 
koncertą.

Programoje dalyvavo ansam
blio choras, solistė Irena Stan
kūnaitė ir solistas Liudas Stu
kas.

Koncertą pradėjo ansamblio 
choras, diriguojamas Leono 
Kaulinio. Jis padainavo: Vasa
ros naktys — J. Naujalio, Ože
lis — S. Šimkaus ir Daininin
kų maršą J. Gaidelio- Visos 
trys dainos iš dainų šventės re
pertuaro. Akomponavo Anelė 
Kaulinytė.

. Choras nors skaičiumi nedi
delis — 31 asmuo, bet daro 
mielą ir gražų įspūdį. Ne kar
tą buvo pavojų, kad choras su
irs, bet šiame koncerte pasiro
dė kaip brandus-vieningas vie
netas ir vokaliniai stipriai ūg
telėjęs. Tenka su džiaugsmu pa
stebėti, kąd choras yra atkrei- g jon pusėn: sustiprėjęs ir išlygin- 

. in
terpretavimas, vokalinių ir vai
dybinių pastangų veiningumas. 
Tenka tik palinkėti ta krypti
mi ryžtingai žengti pirmyn.

Įspūdinga kantata 
Antroje programos dalyje buvo 
Br. Budriūno kantata “Tėviškės 
namai”.

Kantata parašyta kiek mo
derniame stiliuje, bet joje stip
riai ir spalvingai atliepia lietu
vių liaudies dainų motyvai, o 
klausytojam nesunku buvo sek
ti kompozicinę ir poetinę kūri
nio mintį.

Kantatą išpildė ansamblio 
choras, dalyvaujant solistam I- 
renai Stankūnaitei ir Liudui Sto

PHILADELPHIA, PA.

poco fa — Rossini. Akompona- 
vo jos tėvelis muzikas J. Stan
kūnas.

Programoje solistė atžymėta 
kaip lyrinis sopranas, bet ji pui
kiai pasirodė ir su kolaratūra ir 
ne vienoje vietoje įspūdingai 
švystelėjo dramatinėm spalvom. 
Turėdama malonaus tembro bal
są, savo jaunatviška širdimi ir 
šiltu žvilgsniu ji lengvai pasie
kė klausytojus, o klausytojai 
karštai aplodismentais net du 
sykius išprašė bisuoti.

Solistas — baritonas Liudas 
Stukas padainavo: Ruduo — F. 
Chopino, Muzikantai atgroja —. 
E. Kiškelio, Ateik, -ateik — V. 
Kuprevičiaus ir Užmiršai tėvų 
kapus — G. Verdi- Akompona- 
vo muzikas A. Kačanauskas.

Solistas Philadelphijai jau pa
žįstamas, bet šį sykį jis pasiro
dė žymiai pasikeitęs, ir tai gero-
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pęs reilsagi^ą-dėmesį į choro es-#'tės balsas, gilesnis- kūrinio 
tetinę išvaizdą.

Po choro scenoje pasirodė so
listė Irena Stankūnaitė, kuri pa
dainavo: Ne margi sakalėliai — 
J. Talat-Kelpšos, Kad aš našlai
tėlė — A. Kačanausko ir Ne
munėlis — J. Stankūno. Antrą 
kartą išėjus — Les Filles de 
Cadix — Delibes ir Una Voce

kviečiami į šį mokyklos pasiro
dymą.

Baltimores arkivyskupijos re
kolekcijos kunigam šiemet bus 
birželio 13-17 vienai grupei, 
birželio 20-24 kitai grupei.

Stella Razauskienė, ankstes-

ne su dramatiniais prasiverži
mais. Grįžkite! Pavergta tėvynė 
šaukia, juk ten ašaros ir krau
jas netelpa krantuos ...

Keliose vietose solistai spal
vingoj harmonijoj prašneka tė
vynės vardu — Grįžkite žemę 
kelt kapais nusėtą, į akis pa
žvelgt tėvų dievams .. ■ ir tuoj 
atsiliepia — O tėvyne, ar tai 
tu šauki mus, o brangieji protė
vių namai. Ir vėl choras —Na
mai, namai, tėviškės namai. Dar 
praskamba keletą ramesnių, bet 
spalvingų vietų ir štai kantata 
žengia į dramatišką užbaigą. 
Čia įsijungia abu solistai, ir 
kantatos muzikinė mintis atsis
kleidžia visame grožyje ir stip
rybėje, kai dramatiniame forte 
išsakoma — širdį neša vienas 
mūsų džiaugsmas, Lietuvos pa
vasario diena!

Tokia nuotaika susidarė eili
niam dainos mėgėjui, išgirdus 
kantatą. Atrodo, kad ši kanta
ta ilgam liks mūsų koncertų re
pertuare. kaip viena, 
siu dalių.

Kad kantatos mintis klausy
tojų būtų geriau suprasta, jos 
libreto gražiai padeklamavo Vir- 
ginia Majauskienė.

Koncerto pranešėja Dalia Ja- 
kienėsavo pareigą atliko gerai, 
tik galima buvo pranešimus pa
įvairinti spalvingom, programą 
ryškiau atskleidžiančiom min
tim.

Ansamblio atstovai solistei 
Irenai Stankūnaitei įteikė ves 
pražydusių rožių p u o k š - 
tę, o dirigentą, solistą, akomno- 
nuotojus papuošė baltų razetų 
žiedais.

Dėkinga Philadelphijos lie-

— Lapkričio 13-sios manifes
tacijos organizatorių paskelbtą 
laiškų rašymo rezoliucijos Sena
te pravedimo reikalu konkursą 
laimėjo: New Yorko A. S. D. 
draugovė, Los Angeles ateitinin
kų moksleivių kuopa ir Water- 
bury jaunimo metų komiteto 
speciali grupė. Premijas (po 100 
dol.) paskyrė LNA komitetas, o 
laimėtojus nustatė rezoliucijom 
remti komitetas Laimėtojams 
nustatyti komisiją sudarė: pir- 
min. dr. P. Pamataitis, E. Ar- 
bas ir J.A. Petrauskas.

— Registracija į jaunimo 
kongresą pratęsiama iki birže
lio 20. Anketą siųsti adresu: 
Lithuanian World Youth Cong
ress, 'Attn: Registracijos Komi
sija, 5620 So. Claremont, Chi- 
cago, III. 60636.

— Jaunimo kongreso užsi
brėžtiem tikslam ir užsimoji
mam pasiekti būtina surinkti 
45,000 dol., tačiau dar daug 
trūksta. Iki gegužės 17 jaunimo 
kongreso finansų komisija iš 
JAV lietuvių ir/organizacijų ga
vo'18,277,01 dol., o iš kitų kraš
tų — 848.84 dol. Taigi, dar ne
surinkta nė pusė sumos, o lai
ko beliko labai nedaug. Lūku
riuojantieji ir neapsisprendu- 
sieji raginami ir prašomi savo 
auką įteikti vietiniam jaunimo 
metų komitetui arba pasiųsti fi
nansų komisijai adresu: Vytau
tas Kamantas, 477 Cole Plaza, 
Willowick, Ohio, 44094.

— Italijos lietuvių jaunimą 
kongrese atstovaus Hermanas 
Jonas Šulcas (jis atstovaus ir sa
leziečių gimnaziją) ir Jonas 
Longas- Jie patys su Italijos lie
tuvių parama apsimoka dides
nę kelionės išlaidų dalį. Iš PL- 
JK finansų komisijos jiem pa
siųsta 400 dol.

— Švedijos lietuvių jaunimą 
r ruošiasi atstovauti Onutė Šim

kutė (Švedijoj studijuojanti lie
tuvių kalbą) ir Vilhelmas Per
sonas, švedų laikraščio redakto
rius.

— Šveicarijos lietuvius jauni
mo kongrese atstovaus LB pir- 
min., 20 m. amžiaus medicinos 

, studentas ir veiklus visuomeni
ninkas Algimantas Gegeckas. 
Šveicarijos lietuviai jam apmo
ka pusę kelionės išlaidų. Kitą 
pusę — PUIK finansų komisija.

Visi lietuviai ir organizacijos 
prašomi aukas, skirtas paremti 
kitų kraštų jaunuolių atvežimą, 
siųsti PLJK finansų komisijos 
iždininkei Birutei Juodikienei

šiais metais atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki 
rugsėjo 15 d.
Visus tautiečius maloniai kviečia atvykti praleisti atostogas. Jau 
dabar priima užsakymus. Kreiptis:

DR. ED. JANSONAS
15 Rosedale St. Boston Mass 02124 — Tel. 288-5999

sirinkimas.
Šv. Alfonso mokyklos moks

lo metę užbaigimas bus birže
lio 12. Tą dieną graduantai da
lyvaus 8:30 v. mišiose, kurias

nės kartos lietuvė, paskutiniu 
metu sirgusi: mirė savo namuo
se širdies priepuoliu gegužės 
18 Gedulingos mišios už jos sie
lą buvo gegužės 21 šv. Alfonso

kui. Dirigavo Leonas Kaulinis, 
akomponavo Anelė Kaulinytė.

Kantatą pradeda choras ra
miu, lyriniu ilgesio ir skausmo 
nuspalvintu motyvu — Tiktai

tuviška visuomenė ansambliui, 
o ypač jo vadovui — dirigentui 
L. Kauliniui ir jo talkininkėm 
O. Pliuškonienei ir A. Kau- 
linytei už šią gražią pavasario

arba pirmininkui Vytautui Ka
mantai. 477 Cole Plaza. Willo- 
vvick, Ohio, 44094. Tuo pat ad
resu prašom pranešti kas galė
tų pagloboti iš kitų kraštų at-

aukos prel. L. Mendelis. Užbai-

Vasarvietė “JŪRA”
atidaroma šiais metais birželio 15 d. Vasarviete randasi 
visai prie šiltosios srovės paplūdimio “Craigville Beach” 
— 5 minutės pėščiom. Patogūs kambariai, geras lietuviš
kas maistas ir rami aplinka.

Su užsakymais kreiptis.
O. ŠLEPAVICIENĖ

P. O. Box 307, Marie Avė. Centerville. Mass. 02632 
CAPE COD

Telef. Code 617. 775-4146

gimo programa bus 3 vai. po
piet mokyklos salėje. Klebonas 
išdalins diplomus ir dovanas už 
pasižymėjimą moksle. Visi

bažnyčioje. Palaidota Holy Re-
deemer kapinėse. Liko nuliū
dęs vyras Pranas, nuliūdusi 
dukra Paulina ir sūnus Anta
nas. Jonas Obelinis

man širdis iš skausmo plyšta,
kas priglaus ilgoj kelionėj 
mus...

Toliau ji slenka giliam tėviš
kės namų ilgesio ir meilės fo-

(nukelta į 7 psl.) vykusius lietuvius jaunuolius.

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčių nuoširdžiai kviečiame 

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje. 42 Beach St., Monument Beach, Cape Cod. 
Massachusetts. Tel. 759-3251 (Area =z.617i. Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuošir
dumu golboja. CAPE COD žalumos grožis, ATLANTO 
vandens temperatūra, SILVER BEACH smėlio tyrumas 
suteikia daug malonumo. Mėgėjų patogumui yra valtis 
žuvavimui, sail-fish buriavimui, ping-pong, teniso aikštė, 
kroketas. Vakare tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai. Va
sarvietė atidaroma birželio 19 dieną. Užsisakyti galima 
šiais adresais: Irena Veltas, 72 Congress St. Braintree, 
Mass., Tel. 843-2146 arba Maria Lūšys, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo! Po Liet. Tautinio ansamblio koncerto Philadelphijoje, Pa. Ii k. j d. L. Stukas, I. Stankūnaitė, A. Kačanaus- 

kas, J. Augaitytė, J. Stankūnas ir L. Kaulinis. Nuotr. K. Cikoto.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU 
SODYBOJE |

KENNEBUNKPORT, MAINE
Į BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. ; 
i Priimami berniukai nuo 8 iki 15 metu. Stovyklautojai nau- j 
. dosis šv. Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi

mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo
gų, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Brooklyno eis specia
lus autobusas liepos 1 dienų. į

•
SUAUGUSIEMS VASARVIETĖ atidaroma 1 liepos ir 
tęsis iki 28 rugpjūčio. Lietuviškas maistas, vėsūs vakarai, 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba- 
seinas, o kainos visiems prieinamos.

•
I Vasarvietėn ir stovyklon registracija jau prasidėjo. Pir-
■ menybė ir pasirinkimas yra anksčiau registruojantiems. i 

Informacijai rašykite:

rraiiciscan Monastcry 
Kennebunkport, Maine

01016
i

Tel. (207) 967-2011
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SCHALLER&WEBER
KARLONAS
FUNERAL HOME

artėja prie jatolgoa kovoje dėl pa
saulio karūnos. Po 17 partijų buvo 
9:8 Petrosjano randai. Ar pavyks

r> v«4šj slr

Chicagos Ntapette Parke. f- 
vyks futbolo rungtynės tarp 
Chicagos “Utaaaaaea” ir New 
Yorko “Atletas” jaunių koman-

3. Jaunimo kongreso parodų 
ciklas bus atidarytas Chicagos 
Jaunimo Centro" patalpose, bir
želio 25, &00 vaL vak. Tarp ki
tų parodų, taip pat bus sporto 
paroda, kurioje bus parodytos 
Įvairios taurės, nuotraukos ir 
tt. Sporto parodą sutiko tvar
kyti Petras Petraitis,.

Cosmos Parcel* Exprėts Corp. 
14-tos gatvės skyrius,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest ’P’-m.y Station) 
Woodhaven, N. Y.

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Are.) 
Nev York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

LENKIŠKO KUMPIO,

3G0DSKNI KOPLYČIA 
428 METBOPOLfTAM AVĖ. 
— - • Breekiyn, H. Vi

Savininke^ — Helnrmt Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p. 

Užkandžiai tt nuocĮtroe virtuvės 
Puikiausia vokiška virtine: pietūs yąjęąrienė 

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

būtent 7:21. Jauniu susitikimas bai
gėsi 3:3. Massachusetts rinktinėse 
dalyvavo keturi So. Bostono Lietu
vių pfl. draugijos šachmatų klubo 
žaidikai: Kazys Merkis (1), Jurijs 
Ozols, Kęstutis Makaitis (Ij ir Sau
lius Girnius; pastarieji du žaidė 
jaunių rinktinėj.

Boston Sunday Globė, gegužės 22 
d. atžymėjo Lietuvių klubų, iškovo
jusį trečių vietų Bostone ir Lietuvių 
B komandų, surinkusių 8-8 ir vos 
vienu tašku atsilikusių nuo B lygos 
laimėtojo—Boston Uniyersity (9-7). 
Iš pavienių ‘ lygos žaidikų atžymėti: 
Arbetter 11-1, Curdo 9%, Algis Ma
kaitis 9 ir Vilnis .-Ezerins 7%.

Harvardo universiteto studentas R.

taškų iš tikusių 7 partijų, kad pasi
puoštų pasaulio čempiono vardu?

Kaunietis L. Mariova* laimėjo 
Lietuvos pirmenybes, Vilniuje, su
rinkęs 11 taškų tt 14, gaMmų, įgau
damas teisę dalyvauti Sovietų pus- 
baigminėse. Mikėnas Šiose Lietuvos 
pirmenybėse nedalyvavo, £ vienok 
kvalifikavosi j pusbaigmines iš pra
eitų baigminių varžybų. Lietuvos 
p-bėse 2 v. atrištojo phmgietis A. 
Česnauskas 10 tš^. Barstantis, Klai
pėda,9; Vistaneckis ir Uogelė po 8, 
toliau Ostrauskas, Plungė ir kiti."

Connecticut rinktinė viešėjo ge
gužės 22. cL Bostone, vienok skau-

kultūrinę dovaną, o ansambliui 
tenka palinkėti geriausios sėk
mės tolimesniuose žygiuose.

A.G.

AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite—įsitikinsite!

Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, aut'nnobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investadjos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė. Woodhaven 21. N. Y. a- • Fei. VI 7-4477

Namų pirkimo, pordaviaao, 
Jais kreipkitės j' ;

JOHN ORMAN AGĖNCY
Insurance - Real Estate

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą’* radiją, radio-con- 
soles, cotor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo, mašmos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Tdefunken, Grundig, Zenito, 
Burronghs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Bany Dr., 
F Northport, N.Y., 11731.

i« 12 
'«Mrų KRAKU6. ATA- 
LAHTA »r TALArO- 
šya& toto pa* aupi***-

. RAYSl*
Galima guoto įvamutoos 
tų gėrimų ... Ebdžnnsto 
I03-55 LEHWS BLVD.

ADVOKATAS 
41-40T4tk Street

; LITAS Investing Co. Ine.
'ivitiig

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti -— atidarant sąskaitą (ligi 54i%>
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais. reikalais:
V. VEBELI0NA8, 108-21 86th Ave^ Richmond Hffl N.Y.; HI 1-6799 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vaL vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

CHICAGO, TT.T.- 6775 So. Westem Avė., tel GR 6-2242 
Darbo valandos — trečtadieaį fa- penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 16 iki 3 vaL popiet. .

VAITKUS 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Camhridge, Mase. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir-naktį. Mo
derniška koplyčia šermenimis dy
kai. 'Aptarnauja Cambridge ir 
-Bostono^ kolonijas žemiaiiriomte 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — ToL TR 6-6434

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Kopėčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrfllnia 7-4499

forde, Conn. 30/30 turnyrų, sukoręs 
5 ^2-*4 tš^ M. Fredenburgh, R-I. 5 
tš., W. T. Covey, Conn. 4% tš.

Gediminas Kuodis, du kartu lai
mėjęs Bostono ečmpiono vardų savo 
klasėje, dabar baigė Bostono Uni
versitetų.

USCF papildomas National Rat- 
ings įvardina kelius lietuvius: P. 
Tautvajšas 2376, Kazys Škėma 2122, 
Dr. A. Nasvytis 2038, K. Ramas 
1916, F. Šalkauskas 1897, Dr. T. 
Bullockas 1859, J. Paulėkas 1435 ir 
S. Liauksminas. 1369.

Tel. Vlrginla 6-9519 
SAL£ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

ADOLFSCHRAGES FURNITURE, Ine. 
Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baidų Krautuvė

DABAR: 336 Eari 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C. 
Tel. TR 9-0400

Ądara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad. 
iki 6 v. vak

Mes siunčiame dovanų siuntinius į 
LIETUVĄ,' visas USSR Respublikas 
ir Rumunijų. 
Kiekvieno siuntinio įteikimas adre
satui garantuotas — gavėjas neturi 
nieko mokėti. ' ’•
Jūsų patogumui — mes sandėlyje 
turime didelį pasirinkimų prekių že
momis-kainomis. 
Atidaryta: nuo *9 rytd UdY vakaro 
kasdien Se sekmadtotiais 40 ry-

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

DALIA ir ALBERTAS RADC0ŪNAS, S«V.
36-38-40 STAGG STREET 8ROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-99S8

’tip STEJpCO M*

ADVOKATAS
37 Sieridan Avenue 
BroAlyn 8, N. Y.

Telef. —’ APplegate 7-7083

įvairių moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, muštukai, apatinukai, 
bbuskutės, kojinės. Čia gaunama riuntiniaros gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairimns progoms ir dydžiui.
95-04 JAMA1CA AVĖ K ; VVoodhaven. N.Y. II42I 

—- TeL 849-7240 — x

COSMOS 
PARČĖLS e^prešs 
' CORP’ORATION 
108 West 14th Street 

New York, N.Y. 10011 
‘ 'TėL CH 3^-3005

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 
*vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti šefių foto&rafijų? Jums geresnis sųlygomis 
padarys —

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVARUOS RŪSffiS- RASITE MOŠŲ SANDĖLYJE VISADA 
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 

. .. - JAV-se

Po KO 
dėt: Stasys JutotaU Genovair RBšenė, AuatatBM* Poete, I- tė W^KaS^ak Vate- reni UetGyd.

kas, Gustavas Ji. L^šąs, Alek- S.-gos Detroito skyrius, Vaten- 
' ' ........... ■ ■ . ''j '. ttes ir Yūtauda Rainai, Ed-
gMte j tajrjL R vardas O. Makauskas, Vladas ir

Bronė Seleniai, Antanas Mikal- 
l^pas, Bronnis Vaižukfenas, Ka
zys Sraugaūskas ir a.a. Zofijos 
ir Jono šarkų aini. įnašas (ats- 
tov. Vincas Šarka). '

Kovo mėn. savo įnašus papil
dė: Pranas Gudas .iki 700 doL, 
Leonas ir Bena Kačinskai iki 
300 doL LB Springfirfdo apylin
kė iki 130 dėl- Pranas Turuta 
iki 110 doL, Jonas ir Liuda Rau
tai iki 105 doL LB Amsterda
mo apyL iki 150 doL, L.D. Kng. 
Birutės K.Š. M. D-jos Chicagos 
sk. iki 700 doL V. ir A T. iki 
1000 doL 3 ; ,

NIJOLĖ VALAITIENE yra 
vienos agentūros "sales repre- 
sentativer. Per ją galima už
sakyti lėktuvo bei laivo ke
lionei, vksbuŽitį rezervacijas, 
automobilio nuomavimą bei 
pirkimą Europoj. UžseJtant

280 CHESTNUT STREET6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
riNIER 6MMI TAVBH IV 3-5549

DE 5-1154VYTAUTAS BELECKAS

T

Specialus Baltic No. 2 — $20.00

e: 1654 Žnd Avenue TR 9-3847 
(Tarp 86 - 86 gatvių)

gauna dovanų šampano bu
telį arba gėlių korsažą. Skam-
binti~-

314..

LY 1-9244

turiniai pietus. Pirmos rūšies įte

1883 MADI80N STREET

M lUt l , IĮ '

NEW BRFTAIN, CORK

Tel. 8A 9-1181

CARROL

GERA NAUJIENA DOVANŲ SIUNTĖJAMS Į LATVIJĄ, LIETUVĄ IR ESTIJĄ

Spirtai srierte 175 gr. aukšč. rūšies — 1 Mt. \ Sūris lydytas ~Alja" 6 gab. po 30 gr. — 2 dėž. šprotai svieste aakšč. rfk*., 176 gr.
1 kg. Dešros paskirų išdirbinių 250 gr.

Iboukos Lfteris “Gaulja” po OA Biro ‘i-* 2 bonkos 
2 bonkos Kartus likeris “Losite” litro — 1 bonka 

Degtini ‘‘DHMrtis” 0,5 Btro ........ —>"1 bMk* (juodhs futleras) Jooda* tataniM 03 litro — 1 teška
Vynas (Rygoa) raudonas 0,5 litro — 1 bonfca Vynas “JuMMjtals*’ Šoriškas 041 Mt 1 tenka Ognntte “Lateita” po 30 dėiuįtėie — 10 0A 
ParifOMi “Kameri" po 36 dėžutėje — 4 <MŠ. Cigaretes “Rigonda* >o 20 dėžutėje - Vynas “Latvija" 0,50 Btro _ ____ — i bonka

Viršuj minimos kainos apimą visas išlaidas, ir gavėjas netari nieko mokėti. Jūs galite tai užsakyti per bet kurį iš mūsų 
agentų ar atstovų, arba tiesioginiai

PODAROGIFTS, INC

FUNERAL HOMS
Ine.

PETRAS KARALIUS. s8» 
Laidotuvių (firektortus 

ir balzamuotojas 
74 ProvMsnce St. 

ffORCESTER. MA8S 
PL 4-6757 PL 6-H06

’nns Island
f

rtatoi e Įvnf 3”^ ?vdžlf
naujos namus ku ! «•

i*-5"’*5 ’M 
maro tfcrky: us j»a to 
ryti paga pirkė;o iAge:- 
advimuo ant mūsų ariba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąž^n ngai pagtf 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais Mi- 
kalato kreiptis peš staty-

TėL 518 AN 1-28S4

■t



proc.. rast, jnsnsovetaaa, ji 
šalka — Jbkubm MirMrirB 

rėšA.' Karidtienės rendendjo-

- -

į&t

29 d. 12 ni- šv. Petro pa
rjos bažnydoje. Mišias aukos

mokslą pasakys lątvĖ 
Juris Pudans.
Mir Arnu (Ona

■Wutodrii) gegužės 29 mini 25 m. 
■^vedybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
ĮĮ intencija bus mišios šv. Petro 

parapijos bažnyčioje.

Monikos Navickų, gyv. 439 Lin
coln Avė., Brooklyne, 'dukrelė, 
baigusi 7-tą skyrių šv. Silvestro 
pradžios mokykloje, dalyvavo 
minties reiškimo arba kalbų 
varžybose. Iš didžiulės mokyk-

vienas iš gausiausią Jdobe aasi- 
rinkimų. Po trumpo klubo pir- 
min. M. Kregžc&eate praaeštae

centruota f filmą iš kąbonių po 
tolimuosius rytas. Tai įdomus 
filmas su labai gerai sukoncen- 

bu- truotais ir gražiais paaiškim-

vadas Charles taperiai, Walter 
Izachacz denių klubo pirm.), F. 
Raižienė (moterų skyriaus pir- 
min.) ir preL J. Balkūnas.

. | * - — - • - mu <*»* DMiunp MKHnra
Gegužės 29 11 vx. mištanis 

preL J. Balkūnas paminės savo 
kunigystės 40 metų sukaktį. Mi- 
šiom asistuos kun. Andrius Sen
kus ir kun. Jonas Pakalniškis.

' yo parinkta 72. Konkurso daly- mais. Po filmo visos viešnios 
viam buvo skirtos 5 minutės, buvo pavaišintos kavutė. 
Rasa Navickaitė iš visų dalyva
vusių laimėjo antrą vietą. Ji mesio ir vaišingumo. A. Ęazic- Pamokslą pasakys kun. Juvena- 
kalbėjo ape komunistų pastan- " “* ~
gas subedievinti jaunimą. Prisi
minė ir Lietuvą. Rasa taip pat vo atsOanktasi ir T M klubų fe-, 

deradjos pirmininkė L Bieliu- 
kienė. Tenka pastebėti, kad 
pastaruoju laiku visi susirinki
mai'paįvairinami kultūrine pro
grama ir visada maloniai nutei
kia, o patį susirinkimą įpras
mina. V.R.

Vaikų chorų vadovai buvo su
sirinkę apsvarstyti su dainų 
šventės rengimu iškylančias pro
blemas. Pasidalinta mintimis ir 
padaryti kai kurie nutarimai 
Apsispręsta daryti griežtesnę 
vaikų balsų atranką. Taip pat 
nutarta, kad vaikai šventėje da
lyvaus pasipuošę tautiniais rū
bais. Tai suteiks ne tik vieno
dumą, bet taip pat žymiai pa
gerins ir choro išvaizdą

Darbininkas sekančią savaitę 
dėl Vainikų šventės išleidžia
mas tik trečiadienį, birželio 1.

| stovyklą: iš'Nev Yorkova- Kadangi tuo metu pasitaiko važiuojanČTų grupės, registruo- 
žiuojama Continental Trail- ūgm savaitgalis, todėl trauki- tis tuo pačiu telefonu (Code 
ways autobusu birželio 24 vidų- niai bei autobusai gali būti per- 
dieni; stovyklon atvykstama bir- pūdyti. Prašomi visi skubiai rė
želio 25 rytą, šiuo autobdsū va- gistraotis pasGrMalfiiauskaitę, 
žiuojama tik iki stovyklos. E

212).
Važiuojantieji į dainų šventę,

Jtienė yra LM klubų federacijos 
valdybos narė. Susirinkiman bu-

. Parapi j inės mokyklos moki
niu tėvų ir mokytojų draugija 
(PTA) gegužės 23 parapijos ga
lėję prie E. 7-tos gatvės suren
gė vadinamą Country Fair. Oras

lanko Maironio šeštadieninę 
mokyklą, baigė 8-tą klasę.

LF Bičiulių Naw Yorko sam
būrio susirinkimas bus birželio

<L 4 v. popiet pas dr. R. Som- 
kaitę, 386 Hillside PL, So. Or- 
ange, N. J. Programoje — sim- 
posinm katalikai ir komunizmas.

ms Liauba, OT-M. Pageriumo 
pietūs bus 2 v. popiet parapi
jos salėje. v

Birželio 12 vysk. Pranas Bra
zys, MIC,. suteiks sutvirtinimo 
sakramentą, 6 v.v. vyskupo pa
gerbimo vakarienėje . kunigai 
sveikins prelatą jo kunigystės 
proga. ' "■

Kimi. Jonas Pakalniškis pra
deda eiti pareigas nuo gegužės 
28 d. Kun. P. Lekešius išėjo į 
pensiją.

Kun. Andrius Senkus, iš La
ke Worth, Fla., svečiuosis Mas- 
pethe tris savaites. Iš čia visai
vasarai išvyks j Sv. Jurgio pa- j“ £“^”53’dA

Pranas Rudzinskas mirė ge
gužės 14, palaidotas gegužės 18.

Jaunimo kongreso naudai šo
kiai parapijos salėje bus birže
lio 3.

Filmas iš žygio į Jungtines 
Tautas bus rodomas birželio 5 
parapijos salėje-.. .. >

PreL J. Balkums su jaunimo 
delegacija gegužės 18 lankėsi 
Kanados pasiuntinybėje prie 
Jungtinių Tautų.

gomis, todėl prašome registruo
tis skubiai pas G. Malinauskai
tę aukščiau duota telefonu.

Be to, birželio 3 d. 730 v.v. 
Maspetbo parapijos salėje N. Y.

ten pat vadovybė. Iš Chkagos į anksto. Prašome nedelsiant
New Yorką gtįžtama tuo pa- siųsti Money Order G. MaHnaus-
čiu autobusu 3 ar 4 liepos, va- ' kaitės vardu, 85-74 88th St, 
žiuoja tik tie, kurie važiavo iš Woodhaven, N.Y. 11421, va- jaunimo komitetas rengia šo-
New Yorko. Autobuse telpa 38 žiuojantieji į stovyklą iki birže- kių vakarą, į kurį kviečia atsi-
žmonės, bet grupė turi būti ne lio 13^ važiuojantieji į kongre- lankyti visus; tuo paremsite N.
mažiau 25 žmonių. Kaina vie
nam samenhii tėti ir atgal 34- 
40 doL, priklauso nuo važiuo- nes informacijos, 
jančių skaičiaus. Pastaba: New Jersey jauni-

Kadanę gatmamas tik tas mas kviečiamas prisidėti prie 
vienas autobusas, todėl tie, ku
rie netilptų į autobusą, arba tie, 
kurie norėtų važiuoti kitą die
ną, turi važiuoti traukiniu New 
York Central; išvažiuoja iš New 
Yorko 6:15 v.v., atvažiuoja ry
tą apie 7 vaL Jackstm Mich., 
kur bus sutikti stovyklos vado-

są iki birželio 20. Užsiregistra- Y. jaunimą, važiuojantį į sto- 
vpąiem bus nusiųstos smulkes- vykią bei kongresą.

N. Y. Jaunimo komiteto 
' Informacija 

~ V- Radzivanas -

Šis bilietas tinka: New York 
— Jackson; Jackson — Chica- 
go; Chicago — New York. Bilie
tas tinka 30 dieftų, bet yra vie
na sąlyga — kas toje grupėje 
važiuoja iš New Yorko, tie pa
tys turi grįžti karta atgal.

Jbįrž.kiniu ' įįįp 2,^4
29 d., W vai. ,___ „ ,
bus kitos dienos3 rytą apie 7 v.

Kun. Robertas Brazauskas ge
gužės 29 šy. Mykolo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Bayonne, N. 
J., laikys pirmąsias šv. mišias- 
Primicijantas gimė 1944 birže
lio 13 Norwich, Conn. Filosofi
jos ir teologijos mokslus baigė 
Newarko vyskupijos seminari
joje. Jo tėveliai — Henrikas ir 
Marija Brazauskai ir sesutė Da
rata dabar gyvena Bayonne, 
N.J., ir priklauso šv. Mykolo lie
tuvių parapijai šia proga šv. 
Mykolo parapijos kunigai ir pa- 
rapiečiai sveikina jaunąjį kuni
gą Robertą ir linki Dievo palai
mos kilnaus pašaukimo pareigo

Vienam asmeniui' reikalingas 
butas su baldais ir galimybe 
naudotis virtuve, pageidaujama 
East New Yorke ar Woodhave- 
ne. Skambinti dienos metu GL 
2-2923. ,

Parduodamas vienos šeimos
mūrinis namas iš 7 kambarių, 
gerame stovyje, prie gero susi
siekimo, Flatbush sekcijoje. Te- 
lef. UL 6-2699.

Parduodamas 2. šeimų namas 
Woodhavene. Butai iš 6 kamba
rių, gerame stovyje. Abu bu
tai bus laisvi sutarties dieną. 
Skambinti: Ax 6-8344.

"ŠILAS" — vasarvietė Cats- 
kill kalnuose, 2 vai. kelio nuo 
New Yorko. Atskiri butai, nuo
savas didelis baseinas. Ideali 
vieta poilsiui, savaitgaliams.

sės kainuoja 47.45 &A. Pagal 
tą planą visa gtupė važiuoja į 
Cbicagą kartu, ^h^ta arba gru
pėje ar pavieniu, kada nori, 
bet ne vėliau liepos 6 d. 6:30 
vai. iš’Chicagos? Jei susidarytų, 
mažesnė grupė,1 tada vienam 
asmeniui į abi puses kainuotų 
49.45 doL bilietas galioja 30 
dienų, bet sąlyga: grupė turi 
grįžti karta iš Čhicagos. Tokiom 
mažesnėm grupėm galėtų pri
klausyti ir tie, kurie norėtų va
žiuoti į Cbicagą kitomis dieno
mis. Normaliai į Cbicagą vie-

Woodhaveno išnuomojamas 
butas iš 5 kambarių pirmame 
aukšte netoli Jamaka linijos. 
Skambinti: 441-9437.

East New York išnuomoja
mas erdvus, baldais apstatytas 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Pageidaujamas vyriškis. 
Skambinti vakarais 647-7365.

02 129th St„ Richmond HU1, N.
Y. 11418, teL VI 7-7027, ar
ba Mr. R. Reventas, 495 Ridge- 
wood Avė., Brooklyn, N. Y. 
11208, teL TA 7-1768.

Kas neri pailsėti, praleisti a- __ ______
tostogas ar sustoti savaitgaliais, nam asmeniui tektų mokėti”į 
gali užsukti į lietuvEką vasar- a|jį puses apie 79 doL, todėl

_ , apsimoka važiuoti grupėje.vietę Cozsackie, N.Y., Catskill 
kalnuose. Gražios maudynės 
prie Hudson upės. Maistas ir bu
tas savaitei tik 38 dol. asme
nim. Kambariai užsakomi iš 
anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas, 2 North St, Coxsackie, 
N Y. 12051. Telef.: code 518, 
731-8869.

Jaunimo šventė Maironio mokykloje
šeštadieninė Maironio vardo 

mokykla Brooklyne kasmet iš
leidžia grupę naujų abiturientų. 
Nuo 1950 tietarišką mokyklą 
sėkmingai baigė ir abitūros dip
lomais pasipuošė 113 jaunuolių, cijos gabumais. Jaunimo metų 

reikšmei išryškinti tikimasi tu
rėti svečių iš dabartinių jauni
mo žygių vadovų. Meninėje da
lyje programą išpildys New Yor
ko tautinių *šokių grupė ir Mai
ronio mokyklos šokėjų gretos, 
kuriuos visus ruošia ir mokina 

______ __________ Jadvyga Matulaitienė. Ypač ma
šiną'ir planus" bevėii visiškai lomi pažymėti, kad N.Y. tauti- 
sugriovė Apreiškimo par. mo- nių šokių grupės nariai daugu- 
kykloje įvykęs gaisras, dėl ku- moję patys yra baigę Maironio 
rio pastatas laikinai uždarytas, mokyklą ir dabar sugrįš prisidė- 
Maironio mokykla liko bena- ti prie jaunimo šventės vaka- 
mė. Teko prisiglausti kaimyni- ro. Kviečiama ir visus kitus 
nes ukrainiečių šv. Dvasios pa- anksčiau mokyklą lankiusius 
rapijos patalpose, kur darbo jaunimo šventėje dalyvauti, Į- 
sąlygos tapo suvaržytos, bet, ne- ėjimas suaugusiom 2 dol., o 
žiūrint to, darbas nebuvo nu
trauktas. Pasiryžta mokslo me
tus tvarkingai užbaigti, išleisti 
abiturientas ir ta pačia proga 
surengti jaunimo šventės vaka
rą. Vakaras įvyks birželio 11, 
6 vaL vak. ukrainiečių parapi
jos salėje, 152 No. 5th. st (tarp
Driggs ir Bedford Avė. — tik darbo rezultatais ir tuo pačiu 
du blokai nuo Apreiškimo pa- paremti ypač dabar labiausiai 
rapijos patalpų), šventės prog- paramos reikalingą lietuvybės 
ramoje numatyta įteikti <fiplo- išlaikymo instituciją.
mūs ir apdovanoti mokyklą bai- Alg. š.

gusius abiturientus, bei kitas 
klases geriausiai baigusius mo
kinius- Vyresniųjų klasių tarpe 
pravesto konkurso laimėtojai 
pasirodys skaitymo ir deklama-

Nepaprastas filmų vakaras
KOMITETAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATSTATYTI rodo

Lapkričio 13 manifestacijos ir žygio į J. Tautas

sekmadienį, birželio 5 d.
Du seansai—‘4 vai..ir 7 vai.

MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SAUJ^

Masinis lietuvių pasirodymas 1964 m. pasaulinėje parodoje;
Didinga lietuvių diena 1939 m. pasaulinėje parodoje — įspūdingi paro
dos vaizdai, ano meto žymūs asmenys;
Laisvės sąskrydis Madison Sųuare Garden ir žygis į Jungtines Tautas 

dokumentinis filmas, perduodąs tos dienos neužmirštamus įspūdžius.
'---------Visi filmai garsiniai, spalvoti-----------

Kviečiame visuomenę atsilankyti
"LAISVES ŽIBURIO"

(“Laisvės Žiburio” programa, pradedant gegužės 29 d., bus girdima kiek
vieną sekmadienį 9-10 vai. ryto per WHB1 radio stotį, 105.9 FM banga.)

Birželio 11 dar 14 mokinių išeis 
iš mokyklos suolų ir įžengs į 
platesnį gyvenimo kėlįą. Abitu
rientų išleistuvės Maironio m<£ 
kykloj visada būdavo svarbus į- 
vykis, kurį šiemet, jaunimo me
tų proga, buvo norima dar kiek

tą dieną buvo labai malonus ir 
šiltas, todėl ir parengimas buvo 
labai sėkmingas. Dalyvavo apy
linkės vaikai ir. jaunimas. Drau
gija visą gautąjį pelną skyrė 
parapinių mokyklų reikalams..

Birželinės pamaldos šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje šiokia
dieniais bus 8 vx , sekmadie
niais 2:30 vaL popiet.

Lituanistikos šeštadienini mo- 
. kykia, kurios pamokos būna šv. 
Petro parapinės mokyklos pa
talpose, birželio 4 baigia moks
lo metus. Visi mokiniai 9 v.r- 
dalyvaus mišiose, po pamaldų 

-salėje po bažnyčia įvyks in(d^k-r 
los užbaigimo aktas ir meninė 
programa.

Vasarųs kursai- Kardinolo Cu- 
shingo aukštesnėj mokykloj W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
birželio 29 prasidės Notre Pa
ine Summer School. Pamokos 
tęsis iiti rugpiūčio 4. Kursuose 
bus dėstoma reguliari aukštes
niųjų mokyklų programa. įsto
jamieji egzaminai bus birželio 
27 d. 1 vai. popiet. Už kursus 
reikės mokėti 53 dol. Suintere
suoti jaunuoliai prašomi kreip
tis telefonu: 
AN 8-0700.

Mirusieji.

AN 8-1912 arba

Canter Morichas, L.I. prie 
Fire Island, A. Mačiomo vasar
vietėje išnuomojami pavieniam 
asmenim vasaros sezemui kam
bariai Tinkama vieta atosto
gom, savaitgaliam ir žuvavi- 
muL Nuo New Yorko 62 nųr- 
fios. ’

Dėl sąlygų kreiptis šiokiom 
▼ienom vakarais telef. VI 6-45- 
52, savaitgaliais, 207 Old Neck 
Rd., Center Moriches, prie 
Old Neck Marine.

N. Y. ir NJ. apskričio susi* 
rinkimas bus birželio 5 Lindeno

v.- popiet Susirinkime bus iŠ-

pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmens: ?

Norbertas Adomkaitis (gegu
žės 14) 60 m. amžiaus. Velio- 

. ... nis gyveno 65 Alban gatvė,
ro. Kviečiama ir visus kitus Mass Nubudime

paliko žmoną, dukterį, du sū
nus, seserį ir brolį. Palaidotas 
Forest Hills kapinėse.

Juozas Vojega (gegužės 20) 
79 m. amžiaus. Vėlioms gyveno 
26 Allison gatvė, Mattapan 
Mass. Nuliūdime paliko žmo
ną ir sūnų. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

William Klimas, (gegužės 21) 
76 m. amžiaus. Velionis gyveno 
141 Willow gatvė, WoIIaston, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną, 
dukterį ir sūnų- Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Valentinas Galdikas (gegužės 
21) 64 m. amžiaus. Velioąis gy
veno 22 Wells Avė., Dorches- 
ter, Mass. Nuliūdime paliko 

- žmoną ir dvi dukteris. Palaido-

jaunimo šventėje dalyvauti, Į-

studentam ir moksleiviam 1 dol. 
Vakaras bus paįvairintas valgių 
ir gėrimų bufetu, o taip pat ir 
šokiais, kuriem gros A. Starolio 
orkestrass.

Visuomenė prašoma atsilan
kyti į jaunimo šventės vakarą, 
pasidžiaugti Maironio mokyklos

NEWABK, N.J.
40 valandų atlaidai švč. Tre

jybės lietuvių parapijos bažny-

gegužės 29, 1030 v., sumos me-

nį 730 v.v. Užbaigiant atlaidus,

kuris šiemet bus rugpjūčio 25- nimft

fAOBIKMB

Vaidina

PreL Igno Kelmelio 50 metų 
kunigystės auksinė sukaktis bus 
švenčiama birželio 26. Iškilmin
gose mišiose, kurias laikys jubi-

mokslą sakys vysk. Vincentas

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Metinė išvyka į pranciškonų 
sodybą bus birželio 4-5. Auto- . 
busas išvyks birželio 4 d. po 8

sumos

nan grįš birželio 5 vakare.

bus šv. Antano berniukų gim
nazijos iškilmingas mokslo me
tų užbaigimas ir tos pačios gim
nazijos dešimtmečio paminėji
mas dalyvaujant Vysk. V. Briz
giai, kuris įteiks diplomus ir au-

Ketionė, maistas ir nakvynė 
asmeniui 30 doL prganinioja-

kitų apylinkės kolonijų: Etaa- 
betho, Newarko; Kaarny, New


