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Klausimas: Kur yra dabarti
nio Amerikos smurto ir chaoso 
šaknys?

Atsakymas: Tai produktas a-

LAISVES KOVOS METAI

Amerika sujaudinta dėl šen. R Kennedy nužudymo
Šūviai senatorių kliudė Los Angeles birželio 5 d. 3:15 v. ryto. 
Mirė, sąmonės neatgavęs, birželio 6 d. 4:44 v. ryto. Penktadie
nį pagerbiamas Patriko kated roję New Yorke. Šeštadienį lai
dojamas Arlingtono kapuose Wasbingtone šalia brolio JFK

n

6aiesoo ir gėdos jaunas
Šūviai į senatorių Robert 

Kennedy, kandidatą į preziden
tus, sukėlė tarp visų amerikie
čių — nesvarbu, kuriai partijai 
kas savo simpatijas reiškia, ku
riai tautinei ar religinei grupei 
kas priklauso,—didelį gailesti 
senatoriui ir visai jo šeimai.

Sukėlė ir gėdos jausmą, kad 
žudymas politiniais motyvais 
ima čia virsti epidemija;7 kėlė 
nepasitikėjimą tais politikais ir 
ideologais, kurie Amerikos 
brangiausias laisves leido pa
versti laisve nusikaltėliam. Gy
venimo ironija, kad prezidento riaus žudikui gresia nuo 1 iki 
LBJ projektui suvaržyti gink- 14 metų kalėjimo.

pečius. Kiti šūviai sužeidė dar 
penkis asmenis.

Birželio 5 po operacijos visą 
dieną tebuvo skelbiami gydyto
jų komunikatai, kad “padėtis 
nepaprastai kritiška”. Neatga
vęs sąmonės senatorius mirė 
birželio 6 dieną 4:44 rytą.

Penktadienį bus pagerbtas 
šv. Patriko katedroje, šešta- 
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tuvę, lydimas draugų. Iš virtu- dieni laidojamas Washingtone 
vės jį sutiko 8 šūviai. Vienas Arlingtono kapuose, kur yra jo 
kliudė pro ausį smegenis, kitas brolis prezidentas JFK.

tvykili eiga
Birželio 4 po rinkimų, ku

rie rodė, kad Kennedy laimės 
prieš McCarthy 46:42, senato
rius grižo į Ambassador viešbu
ty, kur laukė jo šalininkų pora 
tūkstančių. Padėką jiem baigė

Joseph P. Kennedy, airis, ka- žmonos Ethel šeimą: jos brolis 
Stakel, Jr. 1966 žuvo lėktuvo 
katastrofoje (jų abiejų tėvai 
panašioje katastrofoje buvo žu
vę prieš 11 metų). Stakel sū
nus Mark, 13 njetų, 1967 buvo 
sunkiai sužeistas namie paga
mintos bombos, o tais pat me
tais gegužės 18 Mis. Stakel — 
Ethel brolio žmona, staiga mi
rė bevalgydama, kada kąsnis pa
teko į kvėpuojamą gerklę.

Dabar naujas smūgis — Ro
berto nužudymas, prieš paskuti
nį žingsnį, mėginimą įkopti į 
Baltuosius Rūmus. Toks likimas

talikas, biržos dėka išaugo į 
multimilijonierius. Prez. Roose- 
veltas padarė jį ambasadorium 
Anglijoje. Savo pažiūrom, kad 
būtų laikomasi taikos su Vokie
tija, ambasadorius nebuvo po
puliarus kai kuriuose Amerikos 
sluoksniuose, neteisingai pra
mintas nacių šalininku ir iš
jungtas iš politikos.

Buvo jis palaimintas gausia 
šeima — 9 vaikai Bet juos ly
dėjo nelaimės. Pirmoji nelai
minga buvo duktė Rosemary— 
su psichiniais trūkumais. Ji tu
rės visą gyvenimą praleisti li
goninėse. Tėvo pasididžiavimas 
buvo vyriausias sūnus Joseph 
P. Kennedy, Jr. Bet jis 1944 
rugpjūčio mėn. kaip laivyno 
leitenantas skrido viršum Euro
pos, ir lėktuvas, priešo pašau
tas, sprogo su visa įgula. Mė
nuo po tos nelaimės Joseph 
sesuo Kathleen neteko savo su
žadėtinio — taip pat kare. O po 
4 metų Prancūzijos lėktuvo ka
tastrofoje žuvo ir pati Kath
leen, vos 28 metų.

Ilgą laiką, rodės, viskas se
kas. Žuvusio Juozo ambicijas 
perėmė Jonas. Visa šeima ren
gė jį į Baltuosius Rūmus. Pa
sisekė. Bet tik metai po sūnaus 
inauguracijos 1961 gruodyje tė
vą ištiko smūgis, po kurio jis 
nepilnai atgavo kalbą.

Sūnui prezidentui 1961 rug
piūčio 9 gimė šūnus, bet dėl 
kvėpavimo trūkumo po kelių va
landų mirė. 1963 lapkričio 22 
atėjo baisiausias smūgis: pre
zidentas JFK nužudytas.

čia nesibaigė. Nepraėjo nė 
metai nuo nužudymo, 1964, 
jaunesnis sūnus, dabar senato
rius, Edward M. Kennedy, vos 
32 metų, krito su lėktuvu ir 
nulūžo nugarkaulį.

Nelaimės sekiojo ir Roberto 

lų pardavinėjimą senatorius 
R. Kennedy buvo priešingas.

Šios nelaimės įtakoje auga į- 
sitikinimas, kad ginklų suvar
žymo nepakanka. Grįžta pagar
ba senojo Mozės išminčiai, ku
rio įstatymuose už gyvybę rei
kalaujama atsakyti gyvybe. Tik 
tas kelias atgrasina nuo pagun
dos nusikalsti. O Amerikos į- 
statymų leidėjai paleido va
džias vardan “humaniškumo” 
įstatymo laužytojam, užmiršda
mi humaniškumą nusikaltėlių 
aukom. Rašoma, kad pagal vei
kiančius įstatymus senato-

Tai politinis žudymas. Lieka 
neišaiškinta, ar Sirhan Bishara 
Sirhan keršijo senatoriui sava 
iniciatyva, ar jam buvo tai pa
daryti pavesta. Liudininkai bet
gi teigė, kad jis buvęs šali
ninkas komunizmo — bet ko
kio, Maskvos ar Pekingo ar Ku
bos, nors pats nebuvęs komu
nistas.
KUR MOZE keliavo

Izraelis, turėdamas dabar Si
najaus pusiasalį, sugalvojo iš
tirti kelią, kuriuo Mozė vedė 
žydus iš Egipto vergijos. Tai 
buvę 13 amžiuje prieš Kr. Bu
vo teorija, kad iš Egipto Mozė 
pasuko į pietus pagal Sueso į- 
lanką, paskui į šiaurės rytus 
pagal dabartinį Elath. Nauja 
teorija sako, kad kelias turėjo 
eiti šiaurės puse, pro Vidurže
mio jūrą. Minima Raudonoji 
jūra, kuri persiskyrusi žydam, 

multimilijonieriaus Kennedy, ir turėjusi trati ne kas kitas kaip 
tą likimą turi pergyventi pu- Nilo žemupio viena iš šakų.
siau invalidas tėvas Joseph P. — Belgrade po studentų 
Kennedy ir 76 metų motina, riaušių birželio 4 uždraustos vi- 
aktyviai dalyvavusi rinktinų a- sos demonstracijos ir susirinki- 
gitacijoje už Robertą. mai.

Kas tas žudikas
Senatoriaus palydovai tuojau 

partrenkė žudiką, kuris esą dar 
suspėjęs sušukti: “Aš tai pa
dariau už savo kraštą ...” Pas
kiau jis tylėjo — nei kas jis, 
nei kodėl šovęs. Tik iš nuo
traukos, pirštų nuospaudų ir 
jo brolio pareiškimų po trijų 
valandų Los Angeles majoras 
paskelbė, kad žudikas vadinasi 
Sirhan Bishara Sirhan, 24 me
tų, gimęs Jeruzalėje, jordanie- 
tis, atvykęs gyventi į Ameriką 
1957, tarnaująs Los Angeles. Jo 
bute rastas raštelis, kad sena
torius R. Kennedy turi būti nu
žudytas birželio 5. Tai buvo Iz
raelio — arabų karo metinės.

Šen. R. Kennedy buvo žino
mas Izraelio šalininkas. Dar 
šeštadienį jis buvo pakartojęs 
pasisakymus už Izraelį ir kari
nę paramą jam. D. Lawrence 
buvo prikišęs spaudoje senato
riui, kad jis esąs “balandis” dėl 
Vietnamo, bet “vanagas” dėl

A4i. senatorius Robertas F. Kennedy

Senatoriaus Roberto kelias prezidento JFK šešėlyje
Robertas Kennedy gimė 1925

— septintas iš 9 vaikų. Kolegi
ją baigė 1948 ir buvo kores
pondentas vidurinių rytų žy
gyje ir Berlyno tilto operacijo
se. Buvo senatoriaus McCarthy 
patarėjas ir turėjo reikalo su 
Hoffa suktybių iškėlimu. Politi- 
kon prasiveržė vyresnio brolio 
John F. Kennedy kovoje dėl 
Baltųjų Rūmų. Robertas tai ko
vai vadovavo. Laimėjus, buvo 
paskirtas vyriausybės nariu — 
vyr. valstybės gynėju. Buvo į- 
takingas brolio prezidento pa
tarėjas ir Kubos ir Vietnamo 
reikalais. Dabar senatoriaus Ro
berto kritikai ir prikišo jam, 
kad šio meto rinkimuose Ro
berto mintys yra priešingos 
tom, kurias patarinėjo broliui 
prezidentui.

Į senatą, kaip New Yorko se
natorius, išrinktas 1964. Tylus 
konfliktas su prezidentu LBJ 
ėjo nuo brolio kandidatūros į

prezidentus laikų. Bet prieš da
bartinius rinkimus Robertas su
svyravo: susilaikė nuo savo 
kandidatūros, pažadėjo remti 
LBJ. Tada nuo jo nusisuko jo 
rėmėjai “Americans for Demo- 
cratic Action” ir pasirinko ki
tą — šen. McCarthy. Kai matė, 
kad’ McCarthy nepraeis, dalis
jų nusisuko į Humphrey, o ir — Saigone birželio 4-5 kauty- 
spaudoje nevengė vadinti sena
torių Robertą oportunistu, gar
bėtroška, nesiskaitančiu su prie
monėm. Tik šia katastrofa apie 
jį prabilo vėl priešingai.

Šen. Robertas šiuose rinki
muose stengėsi išeiti iš savo 
brolio šešėlio ir užimti jo vie
tą. Brolį ta vieta vedė į mirtį 
Dalias. Ta pati vieta atvedė į 
mirtį ir Robertą Los Angeles 
po nepilnų 5 metų nuo brolio 
mirties.

Paliko žmona Ethel su 10 
atžalyno ir vienuoliktu laukia
mu.

Amerika esanti ligota bendruomene? 
Kas kaltas, kad Amerikos gatvėse ir universitetuose 
siautėja smurtas — ima svarstyti moralistai

Su Amerika kažkas negerai? 
Taip, jei to negerumo ženklu 
laikysim auganti smurtą. Taip, 
jei atsiranda filosofų bei teo
logų, smurtą įvedančių į pilie- merikietinės šeimos ir viskuo 
nių teisių eilę. Taip, jei pripa- 
žinsim, kad jaunimas ima smur
tą ne tik išpažinti, bet ir pla
čiu mastų vykdyti kaip savo 
pilietinę teisę ir moralinę do
rybę.

Politikai ėmė demagogiškai 
aiškinti: esą prezidentas LBJ 
žadėjo sukurti “Great Society”, 
o sukūręs “Siek Society”. Mo- daužyti, 
ralistai ėmė svarstyti giliau: kur 
yra to įsigalinčio smurto šak
nys? į kur jis veda valstybę ir 
bendruomenę? Vienas iš tokių 
moralistų ir teologų Robert E. 
Fitch, 1951-67 Berkeley religi
jų mokyklos dekanas ir ilgame
tis krikščionių etikos dėstyto
jas, paskelbė savo pažiūras 
U.S. News and W. Report bir
želio 10. Dalį - jo pasisakymų 
duodame santraukos forma.

— Jordanija ir Izraelis bir
želio 4 vėl kovėsi per Jordano 
upę. Jordanija skelbia numušus 
Izraelio 4 lėktuvus ir nutildžius 
3 patrankų lizdus. Žuvę 45 iz
raeliečiai ir 45 jordaniečiai — 
civiliai.

— Scorpiono Įgulos šeimom 
birželio 5 pranešė, kad įgula 
laikoma žuvusi, nors ir toliau 
tebeieškoma.

— Columbijos universitetas 
birželio 5 pranešė, kad 73 stu
dentai dėl riaušių vieneriem 
metam pašalinti.

— Prancūzijoje apie milijo
nas darbininkų grįžo į darbą, 
kiti dar tebestreikuoja. De 
Gaulle šalininkai jaunimas pa
raduoja su šūkiais už de Gaul
le. Tarp vėliavų nešamos ir A- 
merikos bei Anglijos vėliavos.

— Sueso kanale įstrigę 14 
laivų jau visi metai — 4 
anglų, 2 švedų, 2 vokiečių, 1 
amerikiečių, vienas čekoslova- 
kų, vienas bulgarų. Kanalas ne
atidaromas, nes Izraelis kliudo 
valymo darbus. Daugiausia nuo
stolio nuo to Egiptui ir Sovie
tam, kurie turi paramą š. Viet
namu! gabenti aplink Afriką.

nės aprimo. Esą komunistai pa
sitraukę, kad persigrupuotų ir 
naujų jėgų susiorganizuotų. Jie 
turės pulti iš naujo derybom 
Paryžiuje paremti. Pačiose de
rybose — nieko naujo.

— Lenkijos valdžia pastatė 
paminklą popiežiui Jonui 
XXIII Breslau. Birželio 5 buvo 
atidarymas. Lenkijos vyskupai 
iškilmes boikotavo.

—- Kalifornijoje respubliko- 
laimėjo prieš Rafferty. Kū
nų kongresmanas Kuchel pra- 
chel išbuvo pareigose 15 metų. 
Lietuviam jis pažymėtinas tuo, 
kad yra vienas iš iniciatorių re
zoliucijai Baltijos valstybių rei
kalais.

— N. Y. Times (gegužės 31) 
įtikinėjo respublikonus, kad jie 
daugiau balsų laimės, jei eis su 
RockefeUeriu, ne su Nixonu. N. 
Y. Post nevengia piktos kriti
kos šen. Kennedy, keldamas 
Humphrey.

brėžė, kad “liberalusis” tikėji
mas, jog dalyką galima sutvar
kyti gera valia ir prabilimu Į 
protą, klysta, nes tai negali su
sidoroti su padėtim, kur reiš
kiasi smurtas.

KL: Ar tai neveda krašto į 
anarchiją?

Ats.: Plačiu mastu vartojami 
toki smurto veiksmai yra ke
lias į anarchiją. į visišką su
griovimą to, kuo laikosi bend
ruomenė — teisingumo ir tvar
kos. Negali išsilaikyti tokia 
bendruomenė, kuri jaučiasi ne
pajėgi susidoroti su tokios rū
šies netvarka. Platonas jau se
niai pabrėžė, kad laisvė, pra
tęsta iki anarchijos, atveda pas

tik per tris religines šventes: kui save tironiją ir diktatūrą, 
vieną krikščionių — Kalėdas “Jei tai atsitiktų Amerikoje, 
ir dvi žydų — Rosh Hashanah mes. kaip piliečiai, netektume 
bei Yom Kippur. savo laisvių ir savo teissių”.

megzti ryšius su kom. Kinija 
pastaroji ignoravo. Net Varšu
voje atstovų pasitarimus nu
traukė iki po Amerikos rinki
mų.

— Amerikos ginkluotos jė
gos dabar yra 3,5 mil. Skaičius 
priartėjo arti to, kuris buvo Ko
rėjos karo metu. Antrojo pa
saulinio karo pabaigoje, 1946, 
kariuomenės buvo 7.5 mil.

— New Yorko majoras Lind- 
say patvarkė, kad automobilių 
stovėjimo taisyklės neveiktų

leidimas viską daryti iš
vaiko reikalavimą turė- 
ko jis nori — turėti 
“Aš dabar noriu sekso 
neprivalau to palaukti;

pertekusios, praturtusios bend
ruomenės, kurios viską tole
ruoja ir vaikam viską leidžia. 
Tekalba vienas pavyzdys. Nese
niai San Francisco buvo moky
tojų — tėvų sąjungos susirinki
mas mokykloje. Jo metu į mo
kyklą įsibrovė tuzinas ar dau
giau jaunuolių ir ėmė viską 

Tėvai ir mokytojai 
skėsčiojo rankom, bet nieko 
daugiau nedarė. O nieko neda
rė, nes manė, kad bus žiauru 
pakviesti policiją.

KL: Kaip šeimose toki riau
šininkai išauga?

Ats.: Kaip sakyta, prasideda 
nuo namų, nuo šeimos. Nuo 
neturtingų negrų šeimos, ku
rioje tėvas retai kada mato- J 
inas, motina uždarbiauja, o vai
kai gali daryti, kas jiem patin
ka. Tas pat yra su vidutinės 
klasės baltųjų šeimom —tur
tingesnėm, kuriose viskas gali
ma, viskas pasiekiama ir ku
riose vaikai yra lygioje padėty
je su tėvais. Nei tėvo nei mo
tinos autoriteto nėra, ir vai
kai gali daryti sprendimus pa
tys apie viską.

Kl.: Kuo tas vaikų sprendi
mas reiškiasi?

Ats.: Tėvų namuose pertek
lius ir 
augina 
ti tai, 
dabar. 
— aš 
aš noriu įeiti į mergaitės mie
gamąjį, ir niekas neturi man 
kliudyti; aš noriu tuojau pat 
rasinio teisingumo; aš noriu 
Vietnamo taikos rytojaus die
ną 6 valandą ryto”. Viskas tuo
jau pat, dabar. Be išlaukimo, 
be nuosavos pastangos, gyve
nant iš tėvo kišeniaus.

Kai šie jaunuoliai ateina į 
kolegiją, jie iš karto atsitrenkia 
į mokyklos autoritetą. Automa
tiškai nusistato ir sukyla prieš 
jį. Jaučia, kad čia jų teisės var
žomos. Jaučiasi pakankamai 
narsūs, kad iš opozicijos virs
tų “hippies” ar “hoodlums”.

Abeji yra pertekusios bend
ruomenės produktas. Produk
tas viską leidžiančių tėvų, vis
ką pateisinančios bendruome
nės.

Kl.: Ar už tai atsakingi tik 
tėvai? Ar nesugundo jų taip 
elgtis dvasininkai, mokslinin
kai, valdžios atstovai?

Ats.: Aš žinau tokių senti
mentalių dvasininkų, kurie iš 
tolo tepažindami hippies, lygi
no juos su šv. Pranciškum ar 
net matė juose mažuosius jė- 
zulius, vaikščiojančius ne su to
kiom jau nekaltom marijom. 
Bet tai baisus faktinės padė
ties klastojimas.

Tokio atlaidumo rodo ir kai 
kurie miestų administratoriai. 
Arba — universitetų “raciona
listai” bei “liberalai”, kurie ne
supranta smurto prigimties. 
Reinhold Niebuhr jau seniai pa-
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Mokslo metus baigiant
Kaip daugelis šio krašto mo

kyklų, taip ir New Yorko lie
tuviškoji Maironio vardo mo
kykla ruošiasi uždaryti savo 
duris iki rudens, šį šeštadienį 
išleidžiama ir vėl nauja abitu
rientų laida.

Mokslo metam pasibaigus, di
delės jaunimo masės išplūsta į 
namus ir darbus. Vieni parsi
neša namo pradžios mokyklos 
baigimo pažymėjimus, kiti — 
aukštesniosios, dar kiti baigia 
kolegijas ir universitetus. Laik
raščiam skelbiant abiturientų 
sąrašus, ten galima užtikti ir lie
tuvių studentų, baigusių vieną 
ar kitą mokyklą. Tarp jų yra 
baigusių ir su labai gerais pa
žymiais ir net su pagyrimu.

Seniau čia lietuviai rečiau 
leido vaikus į mokslą. Prasi
mušdavo tiktai tie, kurie patys Aplinkos amerikinė įtaka rei- 
nesulaikomai veržėsi. Jie suda
ro tuos mūsų profesonalus, ku
rie yra jau čia gimę ir pasie
kę savo amžiaus vidurio. Tik 
tie tėvai, kurie ryžosi geriau 
pakentėti skurdą, bet vaiką iš
mokyti, pramušė jam kelius į 
pirmuosius profesionalus. Kiti 
prasimušė savo vargu ir kruvi
nu darbu, nes mokslas Ameri
koje nei lengvas nei pigus. Kar
tais jis ir nepelningas. Tačiau 
mokslas vis dėlto lieka mokslu 
— lis daro žmogų šviesesnį.

Dabar padėtis kitokia. Daug 
ankstesnių, o taip pat ir vė
lesnių lietuvių ateivių yra pra
sigyvenusių ir nesunkiai savo 
vaikus arba vaikų vaikus gali 
leisti į mokslą. Jų nemažai ir

vykusių, patys dar kurdamiesi, 
bet nieko nežiūrėdami, vaikus 
statė į mokyklas. Daugelis jų 
jau baigė aukštuosius mokslus 
ir išėjo į gyvenimą. Tuo būdu 
tie tėvai, kurių dauguma čia 
prarado savo profesijas ir pra
dėjo kurtis iš paprasto darbo, 
vaikus vėl įstatė į profesinį ke
lią.

Amerikoje lietuviško jauni
mo tautinei sąmonei išlaikyti 
ir lietuvių kalbai išmokti daug 
padeda lituanistinės savaitgalio 
mokyklos. Nors čia susirenka
ma tik vieną dieną savaitėje ke
liom valandom, bet įtaka ap
čiuopiamai jaučiama. Tai ypač 
rvšku, jei prisideda tėvų prie
žiūra ir talka — ar tai mo
kyklos reguliaraus lankymo ar 
pamokų paruošimo atžvilgiais.

Vysk. Pranciškus Brazys, ly
dimas kun. Jono Duobos, at
skrido iš Romos į Miuncheną 
1967 kovo 17. Atvažiavome 
kartu pamatyti Bad Woeris- 
hofeno, bet nesustojome, nes 
dar ne viskas buvo parengta vauti, nes reikėjo susitikti su 
patogiam pernakvojimui.

Pirmosios mišios naujoje 
vyskupo koplytėlėj buvo atlai
kytos šv. Juozapo dieną —ko
vo 19. Popiet Ekscelencija su 
palydovu atvyko ir apsigyveno 
Augsburgo vyskupo dovanota
me name. Iki Velykų buvo su
vežti darbo stalai, kėdės, bal
dai priėmimo kambariui. Taip 
Didžioji savaitė praėjo krausty
mosi nuotaikoje; su kun. Duo
ba kilnojom daiktus iš vienos 
vietos į kitą, kad atrodytų gra
žiau ir patogiau.

Metai, kaip mirė vysk. Pr. Brazys Gi išvakarėse, sėdant į automo
bilį, prieš važiuojant aerodro- 
man, mane paprašė prisirišti 
(lijo iš peties), kad neužsimušta
me. Pasakė keistus žodžius : 
"Klemensai. * jei užmuštumei

Velykų dieną vysk. Brazys taip vyskupas galėjo pailsėti, 
išvyko vesti rekolekcijų lietu- Sugrįžus į namus, be eilinių 
viam kunigam. Ten teko daly- persitvarkymo darbų, vyskupas 

rengė dokumentus, kuriuos tu- vyskupą, greitai naujo nebegau- 
rėjo vežti į Romą, po balan
džio 3 vizito pas Augsburgo 
vyskupą, kuriam mane prista
tė. Gavome reikiamus leidi-

bendradarbiais ir nusistatyti 
darbo tvarką bei plotmę, šia
me pasitarime vyskupas nuro
dė savo planus ir pageidavi
mus, ypač dėl šv. Rašto verti- mus vyskupijos ribose, 
mo į modernią, gražią, gyvą lie
tuvių kalbą. Kai kas iš kuni
gų pastebėjo, kad vyskupo 
sveikata jau nebuvo tokia, 
kaip pirmiau. Grįždami į na
mus, aplankėme tėvą Alf. Ber- 
natonį, O.F.M., ir gimnaziją, ku
rioje posėdžiavo Vokietijos Lie
tuvių Bendr. Taryba. Kelionėje 
vairavom dviese, pasikeisdami;

kia, bet ne tiek, kad ji būtų 
nenugalima ir pateisintų tingė
jimą jai atsispirti.

Lietuviška aplinka natūraliai 
išsivysto ir lietuviškose vasa
ros stovyklose, kurias rengia 
lietuviškos jaunimo organizaci
jos ir jų globėjai. Už stovyk
las dar sistematingesnis būdas 
vasaros atostogų metu pažengti 
lietuvių kalbos ir kultūros pa
žinime — tai dalyvavimas li
tuanistikos kursuose Fordhamo 
universitete New Yorke. Moks
las čia pradedamas birželio 
24 ir baigiamas rugpiūčio vidu
ryje.

Tarp kitų mokslo įstaigų ir 
priemonių jaunimo lietuvybei 
išlaikyti nepamirština ir šv.An- 
tano gimnazija Kennebunkpor- 
te, Maine, vadovaujama lietu
vių pranciškonų. Birželio 9, šį 
sekmadienį, išleidžiama devin
toji abiturientų laida. Visi 22

noro mokytis netrūko. Tai ne- šių metų abiturientai, pasiryžę 
priklausomos Lietuvos įtaka, at- siekti aukštesnių studijų, jau 
siliepusi jų tėvuose. Kad ir 
trumpas buvo laisvas lietuvių 
tautos gyvenimas, bet jis išju
dino tą dvasinę jėgą, kuri dar 
ir tremtyje ir išeivijoje atsilie
pė. Dėl to dauguma naujai at-

mokosi — ir gerai mokosi.
Vėlesnių ateivių vaikam teko 

ir naujos kalbos pramokti ir 
prie naujų gyvenimo sąlygų 
prčitaikyti. Tačiau energijos ir

priimti į kolegijas. Gi ankstes
nių laidų eilė abiturientų jau 
yra baigusių aukštąjį mokslą ir 
sėkmingai reiškiasi savo pro- < 
fesijose bei lietuviškoje veiklo- Vysk. Pr. Brazys kalba Maspetho. lietuvių parapijos salėje, kur jam buvo 
je. surengtas pagerbimas. Nuotr. V. Maželio

Pasinaudodamas pontifikavi- 
mo leidimu, balandžio 9 miesto 
vienintelėje parapijos bažnytė
lėje aukojo iškilmingas mišias 
ir popiet priėmė miesto bei 
apskrities valdytojus, dvasišką
ją ir žymesniuosius asmenis. 
Tą pačią dieną dar pasikalbėjo 
su Eltos atstovu, kuris tai ap
rašė ir JAV lietuviškuose laik
raščiuose, mirties išvakarėse.

Rytojaus diena visiem buvo 
darbinga: paskutinis pasiruoši
mas kelionei į Romą. Pakeliui 
vyskupas dar aplankė tėvų sa
leziečių vedamą gimnaziją. Tai 
buvo jau paskutinis jo pasima
tymas su gimnazistais, kuriuos 
jis taip mylėjo. Romoje teko iš
būti dvi savaites, nes buvo ge
rokai darbų, pasitarimų liturgi
niais klausimais, ypač dėl tiks
laus lietuviško vertimo.

Grįžtant į Bad Woerishofeną, 
vyskupas prisikrovė pilną auto
mobilį knygų ir asmeninių 
daiktų, kurių negalėjo atsivežti 
lėktuvu. Nepratus vairuoti su 
lengvesne europietiška mašina, 
ypač per Alpių kalnus, vysku
pas dažnai perimdavo vairą. To
kiu būdu galėjome sugrįžti į 
namus per vieną dieną. Tačiau 
tai vyskupo sveikatai nebuvo 
patartina.

Namuose kasdien tekdavo 
važiuoti kartu su vysk. Bra
ziu pas gydytoją, kad įleistų 
specialių vaistų. Po to važiuo
davome į miestelio parkus — 
miškus, kur Ekscelencija vaikš
čiodavo apie valandą laiko. Po 
vakarienės eidavome pasivaikš
čioti irgi valandai laiko. Kuror
tinio miestelio pasivaikščioji
mo takuose yra išdėstyti suo
lai poilsiui. Slenkant dienom, 
vyskupas vis dažniau sustoda
vo pailsėti. Atrodė vis labiau 
pavargęs. Norėdavo kartais už
siminti apie įvairias problemas, 
bet kam jas liesti, jei abu ži
nodavome. O vis dėlto jos slė
gė vyskupo jautrią širdį ir stru
čio žingsniais artino prie bir
želio 9 dienos staigios mirties.

♦urnėlo". Po pusantros valan
dos, laimingai pasiekėme Miun
cheno aerodromą, gražiai atsi
sveikinome. Pasiekęs Romą, pa
keliui iš aerodromo, vyskupas 
dar užsuko perduoti parengtų 
raštų, liečiančių šv. Rašto ver
timą.

Rytojaus dieną marijonų ko
plyčioje, besirengdamas aukoti 
mišias, ramiai užmigo Viešpa
tyje. “Teilsisi ramybėje”. Tai 
žodžiai, kuriuos teko ištarti, kai 
buvo gauta ši skaudi žinia Bad 
Woerishofene.

Tą pačią dieną buvo ir ant
ras bei trečias pasikalbėjimas 
su Roma dėl velionies paliktų
jų raštų, dokumentų ir užsi
brėžtųjų darbų. Buvo gautas į- 
sakymas ir atsakymas bei pa
tarimas, kad viskas būtų tęsia
ma, kol išryškės netikėtai atsi
radusi pastoracinio centro na
mo padėtis.

Velionis paliko atspausdintą 
“Šv. Mišios” laikiniam naudoji
mui,' kol išeis tikras mišiolas.1 
šiame leidinėlyje yra duotas 
pilnas, Šv. Sosto patvirtintas 
lietuviškasis mišių tekstas viso 
pasaulio lietuviam.

Vysk. Brazys galvojo išleisti 
ir katalikų tikėjimo vadovėlį 
— katekizmą. Ieškojo bendra
darbių.

Pirmasis velionies planas, 
apie kurį jau galvojo vos tik 
paskirtas vyskupu, buvo šv. 
Rašto vertimas iš originalių 
kalbų. Velionis rėmėsi Vatika-

no dogmatinės konstitucijos 
“Dei Verbum” žodžiais: “Krikš
čionim turi būti plačiai atver
tos durys į šventąjį Raštą ... 
Kadangi Dievo žodis turi būti 
prieinamas visais laikais, Baž
nyčia su motinos atsidėjimu 
rūpinasi, kad jis būtų tinkamai 
ir tiksliai išverstas į įvairias 
kalbas, ypatingai panaudojant 
originalius šventųjų knygų 
tekstus. Jei tie vertimai, pra- 
matant jų naudingumą ir Baž
nyčios vyresnybei pritariant, 
bus paruošiami bendromis jė
gomis su atsiskyrusiais broliais, 
jie galės būti visų krikščionių 
vartojami” (vert, iš II Vatika
no susirinkimo dokumentai, I).

Net ir šiuo paskutiniu atve
ju jau buvo užmegzti pirmieji 
ryšiai su kitais vertėjais. Ge
romis pasekmėmis džiaugėsi 
velionis ir jau buvo ieškoma 
būdų suvienodinti vertimus, 
ypač vardų atžvilgiu.

Artinasi mirties metinės.
Džiugu, kad Ateities leidykla 
žada išleisti specialų leidinį, šv. 
Rašto vertėjai džiaugsis, kad ir 
jų darbas, pastatyti dvasinį pa
minklą, nebus pamirštas. Rei
kią prisiminti, kad jie dirba vi-^ 
sus metus visai nepalankiose 
sąlygose. Jau išleistųjų mišio
lo ir II Vatikano dokumentų 
vertėjai žino, koks tai sunkus 
darbas. Nereikia tad laukti, kad 
darbas būtų atliktas trumpiau
siu laiku. Šv. Rašto vertėjai te
nori, kad velionies vysk. Pr. 
Brazio norai ir planai būtų tiks
liausiai įvykdyti. Ir pritarimas 
velionies planam būtų moralinė 
dvasinė parama jo išrinktiem 
bendradarbiam.

T. Klemensas, O.F.M.

Atsišaukimas į visuomenę ir
organizacijas

F
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1920 literatų sekcija pradėjo 
leisti laikraštėlį “Spindulėlį”, 
kurio iki 1927 buvo išėję 27 
numeriai.

Kun. F. Daniusevičiaus pa
stangomis buvo atkovota iš sta
čiatikių Švč. Trejybės bažnyčia, 

-< kitados priklausiusi pijoram. labai negyvenimiškas kunigas, 
Tos bažnyčios rektoriumi buvo tikybą dėstė grynai teoretiškai, 
paskirtas gimnazijos kapelio- o katalikiško jaunimo ugdymu 
nas. Bažnyčia tapo mokinių visai nesirūpino, su aktyves- 
bažnyčia. Kapelianija buvo erd- niais ateitininkais net į kon- 
vi, tad ir ateitininkų visa veik- fliktą buvo suėjęs. Atvykus 
la koncentravosi kapelianijoje.

kuopos su- 
gimnazijos

mirus atei-

džiai. Ten buvo daromos repe
ticijos. Tik bendri 
sirinkimai vykdavo 
patalpose.

1921 m. pavasarį
tininkų globėjui kun. F. Daniu- 
sevičiui, prasidėjo sunkios atei
tininkų dienos. Naujai paskir
tas kapelionas P. Lagis buvo

kąs pateko visos ateitininkų 
kuopos nuotrauka, kuri rodė, 
kad prie ateitininkų priklauso 
daug mokinių (apie 100), tai 
kilo klausimas, kodėl jiem drau
džiama viešai veikti. Ir ateiti
ninkų kuopos valdybos prašy
mas paskatino mokytojų tary
bą savo ankstyvesnį draudimą 
atšaukti.

(Bus daugiau)(4) gimnazijoje ateitininkų veikla
Vokiečių okupacijos metais di- buvo varžoma, vienu metu 
rektoriumi buvo lietuvių litera- jiem buvo visai uždrausta vie- 
tūros istorikas, rašytojas ir šai veikti, o komunistai susisu- 
kritikas Pranas Naujokaitis. ko sau lizdą.

Pirmieji gimnazijos pedago
gai buvo baigę rusų mokyklas 
ir daugelis iš jų buvo persi
ėmę liberališka ar net ateistine 
dvasia. Panašios nuotaikos bu
vo ir miesto inteligentiją. Lais
vamaniškų ar ateistinių pažiū
rų mokytojai nors ir laikėsi 
dėsnio, kad tikyba yra priva- žiai veikti. Pirmasis jos pirmi- mas- tautos reikalai”, 
tus dalykas, tačiau jie savo ninkas buvo Pr. Telksnys, bai- 1 
ateistines pažiūras skiepijo mo- gęs, berods, antrąją karo mo- kam džiaugti kapelianijos Ukmergės mokytojų neteisin- 
kiniam. Katalikiškai veiklai kyklos laidą, ir žuvęs 1920 ru- patalpomis. Nežinia, kiek buvo gas elgesys su ateitininkais bu-
dirva buvo labai nepalanki, ta- denį kovose su lenkais prie teisingi gandai, kad mokyto- vo aprašytas katalikų dienraš-
čiau dėka pasišventusio kun. Širvintų. Iškilmingai Ukmer- jai uždraudę kapelionui kvies- tyje “Rytas” (1924 m. 283 nr.)
F. Daniusevičiaus ir lietuvių gės gimnazijos ir miesto visuo tis pas save ateitininkus. Atro-
kalbos mokytojo Stasio Gruo
džio, tiek Ukmergės gimna
zijoje, tiek Ukmergės parapijo
je ir jos apylinkėse buvo padė
ti tvirti pamatai katalikiškai 
veiklai. Toliau ją tęsė su visu 
atkaklumu 1921 m. paskirtas vaidinimus, koncertus, turėjo 
Ukmergės/ šv. Petro ir Povilo savo chorą, kurį vedė kun. F. 
parapijos vikaru kun. Klemen- Daniusevičius. 1920 buvo į- 
sas Jurkus. ... __ . ___

Dėl buvusio ateistinio raugo kanklininkai. Veikė įvairios rių sekcijų bei valdybų posė- programa. Kai į mokytojų ran- jeT*

Lietuvių visuomenei gerai Sibirą, per mokyklas ir okupa- 
žinoma, kad Sovvietų Sąjunga, cinę administraciją veda rusifi- 
užgrobusi Lietuvą, nuo pat pir- kaciją. Maža dalis teliko gyvų, 
mosios dienos pradėjo žiau
riausią lietuvių tautos, priespau
dą — privatinės nuosavybės 
naikinimą, ūkininkų žemių nu
savinimą ir kitus kultūringame 
ir laisvame pasaulyje negirdė
tus nusikaltimus prieš žmogaus 
laisvę ir turtą.

Po metų okupacijos, 1941 
birželio 13-15, sovietiniai Lie
tuvos pavergėjai pradėjo pla
taus masto fizinį tautos naiki
nimą. Tūkstančiai lietuvių — 
moterų, senelių, vaikų — bu
vo nakties metu okupacinės po
licijos ir sovietinės kariuome
nės suimti ir užkaltuose gyvu
lių vagonuose išvežti kančiom 
ir mirčiai į kalėjimus ir Sibiro 
specialias suimtųjų stovyklas.

Grįžę į Lietuvą 1944, sovie
tiniai grobikai tęsė ir tebetęsia 
tautos naikinimą. Dar didesnį 
lietuvių skaičių tais pačiais 
metodais ištrėmė į kalėjimus ir

iki šiol kenčiančių Sibire, gi 
grįžusiem nėra vietos tėvynė- 
je-

šiais metais minint Lietuvos 
nepriklausomybės 50 metų at
kūrimo sukaktį, Amerikos Lie
tuvių Taryba kreipiasi į plačią
ją visuomenę ir organizacijų va
dovybes, kad paminėtų lietu
vių kankinius, mirusius ir dar 
kenčiančius okupanto kalėji
muose ir tremties stovyklose, 
ir kad iškeltų prieš laisvąjį pa
saulį sovietų nusikaltimus.

Organizacijos prašomos reng
ti minėjimus, gi visuomenė pra
šoma minėjimuose gausiai daly
vauti, skelbti spaudoje savo 
atsiminimus iš patirtų okupan
to žiaurumų bei nusikaltimų ir 
atskleisti kitus sovietinius nu
sikaltimus, vykdomus užgrobto
je Lietuvoje.

Amerikos Lietuvių Taryba

Ukmergės gimnazijom ateiti- Susirinkimams buvo Įrengta 
ninkus suorganizavo kun. F. erdvi saliukė, ant kurios prie- 
Daniusevičius. Jis savo kilnia kinės sienos margintomis spal- 
asmenybe sugebėjo ne tik prie votomis stambiomis raidėmis 
savęs patraukti, bet ir įkvėpti buvo užrašyti ateitininkų Įnin

pat pirmų metų pradėjo gra- bos brangybė, mokslas, doru-

naujiem mokytojam liberalam 
Domui Piniguti ir J. Navasai- i 
čiui, ateitininkų veikla buvo vi
sai uždrausta. Įsidėmėtina, kad 
tai buvo demokratiniais krikš
čionių demokratų valdymo lai
kais.

Ateitininkai veikė slaptai, 
bet už tai iš kai kurių mokyto- 

Bet neilgai teko ateitinin- jų patirdavo nemalonumų.

‘Ukmergės ateitininkų vargai”; 
menės buvo palaidotas parapi- do, kad kapelionas vienokiu ar aprašė S. U(soris), Kauno kūni
jos kapinėse. Po jo iki baigda
mas gimnaziją (1923) kuopai, 
vadovavo Jonas 2yžys, vėliau 
Antanas Aleknavičius. Kuopa 
rengė ideologines paskaitas,

steigti jaunieji ateitininkai —

gų seminarijos prefektas, vė
liau buvęs arkivyskupo sekre
torius.

Tačiau ir patys mokytojai, 
kurie buvo objektyvesni, su
prato, kad demokratiniais lai
kais drausti katalikiškai jauni
mo organizacijai veikti neside-

$Į, ~ i$

kitokiu būdu buvo mokytojų 
tarybos įspėtas dėl pas jį daro
mų ateitininkų susirinkimų, 
nes 1920 m. rudenį ateitinin
kai įsirengė butą privačiuose 
Meilaus namuose, esančiuose 
prie pat šv. Petro ir Povilo baž
nyčios. Ten buvo ateitininkų 
knygynėlis. Ten vykdavo įvai- rina su visa krašto švietimo

Nuotr. L. Kanto
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Šv. Antano gimnazijos nauja laida

JAV pi•ezidento laiškas šv. Antano 
gimnazijos abiturientam

Donatas Aleksandravičius, Rich- 
-nond Hill, N.Y., Long Island uni
versitete studijuos mediciną

Brolis Eduardas Antonis, O.F.M., 
Allentown, Pa. Studijuos šv. Pran
ciškaus kolegijoje Biddeford, Me., 
filosofiją.

Kiekvienas priimkite nuošir
dų sveikinimą nuo manęs, kaip 
buvusio mokytojo, kuris dvasiš
kai dalinasi jūsų pasiektais lai
mėjimais.

Jūs jau padėjote pagrindą 
naudingam ir našiam gyveni
mui. Prieš pradedant jums 
aukštąsias studijas, noriu pa - 
teikti kelias naudingas mintis.

Troškimas pasiekti didelių 
dalykų yra stipriausias jauni
me. Ugdykite jį! Negaišinkite 
savo gyvenimo menkniekiuose. 
Jau dabar pasirinkite tokį ke
lią, kuris stiprintų jus sunku
muose ir sėkmėse.

Visuomet vertinkite savo in
dividualumą. Nežiūrint, kokią 
vietą užimtumėte visuomenėje 
ir kokį darbą atliktumėte, pasi-

tikėkite savimi ir branginkite 
laisvę. Laisvė tegul būna visuo
met jūsų brangiausias lobis. Ge
rai saugokite ją!

Kreipkite savo jėgas, talen
tus ir troškimus i tai, kas yra 
geriausia jum patiem ir jūsų 
kraštui. Mes laukiame, kad jūs 
išlygintumėte tai, kas yra blo
ga mūsų tautos praeityje, ir iš- 
ugdytumėte tai, kas yra didin
ga, mūsų tautos ateityje.

Linkiu, kad po daugelio me
tų žvelgtumėte atgal į savo 
gimnazijos baigimo dieną įsiti
kinę, jog kilniai bei nuoširdžiai 
elgėtės su kiekvienu žmogumi, 
dirbote visuomet sąžiningai ir 
viską atlikote ko geriausiai.

Lyndon B. Johnson

MOKSLO METAI BAIGIAMI BIRŽELIO 9 D

Šv. Antano gimnaziją Ken- 
nebunkporte, Maine, 
baigia 22 mokiniai. Visi jie 
imti Į kolegijas ir pasiryžę 
ti studijas.

Išleistuvių iškilmė, arba
duacija, Įvyks birželio 9. Gar
bės svečiu bus vysk. V. Briz-

šiemet 
pri- 
tęs-

gra-

Paulius Bičiūnas, Chicago, III., Il
linois universitete studijuos medi
ciną.

Petras Bičiūnas. Chicago, III., II- 
linois Technikos Institute studijuos 
matematiką.

gys. Jis aukos mišias, sakys pa
mokslą ir įteiks gimnazijos bai-

gimo diplomus. Dalyvaus mo
kinių tėvai ir gimnazijos rėmė
jai iš artimų ir tolimų vietų. 
Iškilmė prasidės 10 vai. mišio- 
mis. Visi lietuviai kviečiami at
silankyti.

Nauji mokslo metai prasidės
rudeni — tuoj po Darbo die
nos.

Juozas Gudinskas, Hamilton, Ont., 
Wisconsino universitete studijuos 
odontologiją

Petras Bražionis. Chicago, II!., Il
linois Technikos Institute studijuos 
inžineriją

Antanas Dargis, Kearny, N. J., 
Stevens Technikos Institute N.J., 
studijuos inžineriją. Jis gavo 4000 
dol. stipendiją.

Brolis Jonas Elijošius, Toronto, 
Ont., šv. Pranciškaus kolegijoje 
Biddeford, Me., studijuos filosofiją

Aleksas Kankus, Chicago, III., šv. 
Pranciškaus kolegijoje Biddeford, 
Me., studijuos istoriją

Jonas Kundrotas, Detroit, Mich., 
šv. Juozapo kolegijoje, Chicagojc, 
studijuos matematiką

Algis Kvietys, Detroit, Mich., Mi- 
chigano universitete Ann Arbor 
studijuos mediciną

Vytautas Mickevičius, Toronto, 
Ont., šv. Juozapo kolegijoje Rens- 
selaer, Ind. studijuos istoriją

Kęstutis Milierius, Edinboro, Pa., 
Gannon kolegijoje studijuos inži
neriją

Petras Paliulis, Cicero, III., Charles 
City kolegijoje, lowa, studijuos 
istoriją

Brolis Rimantas Paliulis, O.F.M., 
Waterbury, Conn., šv. Pranciškaus 
kolegijoje Biddeforde, Me. studi
juos filosofiją

Algis Saulėnas. Providence. R.I., 
Providence kolegijoje studijuos 
ekonomiją

Petras Striupaitis, Chicago, III., 
Northern Illinois universitete stu
dijuos teisę

Vytautas Vasiliauskas. Rochester, 
N.Y., Rochesterio Technikos Insti
tute studijuos inžineriją

Andrius Vilutis, Chicago. III., Te- 
xas universitete EI Paso studijuos 
humanitarinius mokslus

Brolis Albertas Yatkauskas. OFM, 
Yonkers. N. Y., šv. Pranciškaus 
kolegijoje Biddeford, Me.. studi
juos filosofiją.

Jonas Yatkauskas, Yonkers, Ne« 
Yorko universitete stud t juos ma
tematiką

Romas Žemaitis. VYc^cestcr. Mass.. 
VVorcester valstybinėje kolegijoje 
studijuos biologiją
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Įspūdingas koncertas Baltimorej
Gegužės 23 Lytie teatre Įvy

ko t>ammores simfoninio or
kestro koncertas, kurio pagrin
diniu organizatorium buvo lov- 
oios kolegija. Koncerto progra
moje sana vv ebeno ir Scnuman- 
no kūrinių buvo atlikta ir dvi 
Bruno Markaicio, S. J. kom
pozicijos. Rytinis Baitimores 
bun, aprašydamas koncertą, pa
žymėjo, kad istorijos ir iuuzikos 
atžvilgiais tai buvo įspūdingas 
Įvytus. Tokia programa negali 
apsieiti be įdomios ir savuos 
cnarakteristikos. Per paskuti
niuosius 150 metų kunigai mu
zikoje daugiausia reiškėsi moks 
lineje srityje, o ne kompozi
cijoje ar išpildyme, šiais Baž
nyčios modernizacijos laikais 
toks koncertas priminė vidur
amžių tradiciją, kada bažny-

je ištisinėje dalyje, kurioje pa
grindinės temos kartojasi nau
jomis variacijomis. Pianistas 
kun. Leslie Schnierer, S. J. at
liko solo su preciziška techni
ka.

Simfoninis orkestras visus 
kūrinius atliko labai gerai. Jis 
buvo diriguojamas patyrusio, 
nors dar jauno dirigento Elya- 
kum Shapira. Jo dirigavimu 
Markaičio kūriniai buvo prista
tyti Baltimorės visuomenei su 
jautriu Įsijautimu ir inteligen
tišku kompetetingumu. Abu tie

kūriniai buvo atlikti pirmą kar
tą.

Po kūrinių atlikimo autorius 
buvo iškviestas scenon ir labai 
šiltai sutiktas koncerto klausy
toju.

Po koncerto Loyolos kolegi
joje Įvyko priėmimas, kuriame 
dalyvavo nemažai ir lietuvių. 
Čia besidalydami Įspūdžiais ir 
iškeldami Įdomių minčių, pakal
bėjo Loyolos prezidentas kun. 
Salinger, S. J. , min. J. Rajec
kas ir kompozitorius kun. Mar- 
kaitis. S. J.

C. Surdokas

PAŠVENTINTAS PAMINKLAS
ARKIVYSK. J. MATULAIČIUI

Kun. B. Markaitis, S.J. su dirigentu ir solistais. Iš k. i d. kun. Leslie Schnierer, S.J., pianistas, Elyakum Sha 
pirą — Baltimorės simfoninio orkestro dirigentas, kun . Markaitis, kun. Benito Rivera, S.J. — pianistas.

čios vyrai buvo patyrę meninin
kai, kurie Į muziką žiūrėjo kaip 
i priemonę garbinti Dievą ir 
auklėti artimą.

Tėvo Markaicio stilius yra 
eklektinis, kuris, nors ir dison- 
antiškas bei chromatiškas, vis 
dėlto savo pagrinduose yra to
ninis. Jis primena devyniolikto
jo šimtmečio pabaigos prancū
zų katalikų muziką, kurią atsto
vauja Scola Cantorum nariai. 
O atskirose vietose galima už
tikti ritmo, primenančio Gerš- 
viną. Kaip kompozicijos silp
nybę kritikas nurodo tik tai, 
kad kartais esą sunku išskirti, 
kuris motyvas yra pagrindinis.

Concertino No. 1 pianinui ir 
pučiamiesiem instrumentam pa
rašytas polytonaliniame stiliu
je. Kūrinys vaizduoja kompozi
toriaus pergyvenimus, dalyvau
jant jėzuitų suvažiavime Romo
je 1965-66. šis kūrinys skam
ba naujoviškai: autorius jame 
naudoja disonansus, bet neatsi
žada ir meliodijos bei kontra- 
punktinio jos vystymo. Pianis
tas kun. Benito Rivera. S. J. 
pasižymėjo aiškumu ir užtikrin
tu išpildymu.

Ccncerto No. 1 pianinui ir 
orkestrui parašytas daugiau 
neoromantiniame stiliuje, kur 
muzika, nežiūrint modernių har
monijų. laikosi klasikinės for
mos. Kūrinys parašytas vieno-

Gegužės 19 prie Nekaltai Pra
dėtos Švč. Mergelės Kongre
gacijos sodybos pašventintas 
kongregacijos steigėjo arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pa
minklas — senelių poilsio na
mai.

Tai antros tokios didelės iš
kilmės seserų kongregacijos gy
venime Amerikoj. Pirmosios 
buvo 1955, šventinant vienuo
lyno koplyčią. Tik anais metais 
po didelio potvynio maža kas 
iš rėmėjų galėjo iškilmėse da
lyvauti. šiuokart iš ryto oras 
buvo ūkanotas, bet vėliau dan
gus išsiblaivė ir saulutė nusi
šypsojo. Nors šventinimo iškil
mės vyko tik antrą valandą, bet 
svečiai pradėjo rinktis jau nuo 
pat ryto.

11:30 vai. vienuolyno koply
čioj vysk. V. Brizgys atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą.

2 vai. didoka aikštė prie Ma
tulaičio Namų buvo pilnutėlė 
žmonių. Namų prieky pasirodė 
Nonvich diecezijos vyskupas 
Vincentas Hmes. lydimas vysk. 
V. Blizgio, prelatų J. Balkūno, 
Pr. Juro. V. Balčiūno, K. Vasio, 
Putnamo klebono P. Auclair, 
kongregacijos kepeliono kun. 
prof. Stasio Ylos, Matulaičio 
namų kapeliono kun. V. Zaka
ro ir daugelio kitų kunigų. Vys
kupas V. Hines, atlikęs namų 
šventinimo apeigas, nuvyko pa-

BALTIM
Šv. Alfonso mokyklos moks

lo metų užbaigimo programa 
bus birželio 9. Graduantų mi
šios bus 8:30 v.r. Po mišių jie 
nusifotografuos su parapijos 
kunigais. Užbaigimo programa 
bus 3 v. popiet parapijos salė
je. Diplomus, dovanas už pasi
žymėjimą moksle išdalins prel. 
L. Mendelis. šiemet parapijos 
mokyklą baigia 16 berniukų ir 
mergaičių.

Bingo žaidimus rengia soda- 
lietės birželio 14 šv. Alfonso 
mokyklos salėje. Bus ir Įvai
riausių valgių. Pradžia 7:30 v.v.

Lietuviu Bendruomenė birže
lio 16 rengia baisiųjų birželio i- 
vykių prisiminimą. Už ištrem-

ORE, M D.
• rys. Jis ir mokėsi šioje parapi
joje, čia ir savo vaikus leido. 
Buvo šv. Vardo draugijos na
rys. Dirbo visą laiką Baltimo
rės gazo ir elektros bendrovė
je. Iki pensijos buvo likę pora 
metų. Jis buvo susipratęs lie
tuvis, dalyvavo lietuviškuose 
parengimuose. Mišios už jo vė
lę aukotos birželio 31 šv. Alfon
so bažnyčioje. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nuliū
dusi žmona Eugenija, dukra Jo- 
hanna ir sūnus Jonas, seserys 
Ona. Marė ir Annabelle, brolis 
Alfonsas. Jis buvo vienas iš 
žymiųjų šv. Alfonso parapi
jos veikėjų ir rėmėjų.

Jonas Obelinis

šventinti koplyčios, prelatai J. 
Balkūnas, V. Balčiūnas, Pr. Ju
ras ir P. Auclair atliko namų 
vidaus šventinimą.

Po šventinimo visus dalyvius 
kongregacijos ir savo vardu 
pasveikino Matulaičio Namų 
kapelionas kun. V. Zakaras. Jis 
vadovavo visai sveikinimų pro
gramai.

Kalbėjo vyskupai V. Hines ir 
V. Brizgys, prel. P. Auclair, 
kongregacijos rėmėjų gildos pir 
min. prel. Pr. Juras, Chicagos 
rėmėjų skyriaus vardu ponia 
Remienė, prel. J. Balkūnas ir, 
pabaigoje motinėlė M. Aloyza, 
dėkodama rėmėjam ir džiaug
damasi, kad prieš devynerius 
metus kilusi svajonė jau išsi
pildė. Po vyskupų kalbų per
skaityta gubernatoriaus sveiki
nimo telegrama.

Kodėl Matulaičio Namai?
Prel. J. Balkūnas savo kalbo

je paaiškino, kodėl pastatytieji 
poilsio namai pavadinti Matu
laičio Namais.

Devynioliktame amžiuje Ru
sijos caro valdžia Lietuvoje 
stengėsi sunaikinti katalikų ti
kėjimą: uždarė vienuolynus, 
daug bažnyčių, kunigus laikė 
namų arešte, draudė spausdin
ti lietuviškas maldaknyges. Ir 
štai 1911 iš paskutinio marijo
nų vienuolio tėvo Senkaus pri
ima amžinuosius vienuolio ap
žadus Petrapilio dvasinės aka
demijos profesorius, kurio lau
kė akademijos rektoriaus ir 
vyskupo titulai, kun. dr. Jur
gis Matulaitis, trokšdamas at
gaivinti Lietuvoje vienuolynus 
ir jų pagalba religinį gyveni
mą. Tai buvo Dievo Apvaizdos 
siustas žmogus. 1918 jis įstei
gė Nekaltai Prad. Švč. Merge
lės Kongregaciją, kuriai šiemet 
sukanka 50 metų. Kongregaci
jos tikslas buvo rūpintis varg
šais ir spauda. Dėl to kongre
gacijos steigėjui ir religinio gy
venimo atgaivintojui Lietuvo
je ir pastatytas Putname šis pa
minklas. Jame ras sau prieglau
dą varšgai ir ligoniai.

Po šventinimo iškilmių vyko 
namų apžiūrėjimas ir vaišės.

Truputis istorijos
1959 gegužės mėn. Putname 

Įvykęs rėmėjų seimas iškėlė 
reikalą statyti senelių poilsio 
namus. Rėmėjai pasižadėjo sta
tybą remti. 1961 balandžio mė
nesį gautas leidimas iš vysk. V. 
Hines. 1963 surasta tinkama 
vieta netoli vienuolyno (viena 
mylia). Tą vieta nupirko \vor- 
cesterietė Magdalena Giraitie- 
nė, didelė seselių rėmėja. 1965 
gauta 200,000 dol. pašalpa iš 
Connecticut valstijos guberna
toriaus Įstaigos. Tų pačių me
tų balandžio 25 įvyko žemės 
prakasimas. 1966 pradedama 
statyba. 1967 gegužės 21 rėmė
jų valdybos pirm. prel. Pr. Ju
ras pašventino kertinį namų ak
menį. 1967-68 vyko sparti sta
tyba. Vidaus įrengimo darbai 
baigti paskutinę naktį prieš 
šventinimo iškilmes.

Pastatai ir kambariai
Matulaičio Namai susideda 

iš šešių dalių: trijų aukštų cen
trinis pastatas, po dviaukštį 
pastatą iš dešinės ir kairės ir 
už jų trys vieno aukšto spar
nai. Centrinio pastato pirmas 
aukštas skirtas administraci
jai, antras — virtuvei ir valgo
miesiems, trečias — seselių 
kambariam. Kairiojo dviaukš
čio pirmame aukšte — erdvi 
salė pramogom ir kambariai 
personalui, antrasis aukštas ir 
užpakaliniai trys sparnai —gy
ventojam. Dešiniojo dviaukščio 
pirmame aukšte — kapeliono 
ir kitų kunigų kambariai, ant
rame aukšte — moderni, bet ir 
jauki koplyčia, dailininko pro
fesoriaus V. Jonyno suprojek
tuota.

Gyventojam skirti keturi 
sparnai (po 30 žmonių kiekvie
name sparne i: vienas ligoniam, 
trys sveikiem. Tuo tarpu įreng
ti du sparnai sveikiem ir vie
nas ligoniam. Sparnų korido
riai dekoruoti skirtingom spal
vom. o gyventojų kambariai 
dviejų spalvų deriniu. Tik išim
tiniais atsitikimais gyvento
jam teks naudotis keltu, nes

LMKF New Haveno klubo sukaktis
Gegužės 26 iškilmingai atžy

mėta klubo penkerių metų 
veiklos sukaktis. Pirmoje minė
jimo dalyje buvo Vasyliūnų re
čitalis. Jie atliko vien lietuvių 
kompozitorių trumpesnius kū
rinius. Veik ištisai lietuviška 
auditorija su dėmesiu išklausė 
A. Račiūno, K. V. Banaičio, J. 
Gruodžio, J. Gaidelio, V. Jaku- 
bėno, M.K. Čiurlionio —Jaku- 
bėno, B. Budriūno lyrinio cha
rakterio kompozicijų. L Vasy- 
liūnas kiekvieną veikalą atliko 
skirtingu temperamentu, giliai 
įsijausdamas į mūsų žymiųjų 
muzikos kūrėju dvasinėse gel
mėse intymiai išgyventas nuo
taikas. Vasyliūnai užsipelnė 
nuoširdaus auditorijos įvertini
me.

Po koncerto klubo pirminin-

valgomasis, koplyčia yra tame 
pačiame aukšte, o išėjimas į 
lauką taip pat yra tiesioginis.

Namai turi terapijos kamba
rius, kabinetą gydytojam, užsi
ėmimų kambarius. Kiekviena
me sparne yra slaugių stotis. 
Centrinė slaugių stotis —spar
nų susijungimo centre. Gyven
tojai savo kambariuose galės 
klausytis muzikos, pamaldų ko
plyčioje ir kiekvienu metu su
sisiekti su slaugėmis. Kamba
riuose gyvens po vieną ir po 
du asmenis.

Aplink namus numatoma pa
sodinti medžių, krūmelių, už
želdinti pievutę, įrengti gėly
nus, kad, gražiam orui esant, 
gyventojai galėtų maloniai lai
ką praleisti lauke.

Matulaičio Namų viršininkė 
sesuo M. Felicija rengiasi pir
miausia čia perkelti gyvento
jus iš Vilią Maria Thompsone, 
o paskui priimti ir naujus.

Matulaičio Namai, kurių sta
tyba ir įrengimas atsiėjo arti 
pusantro milijono dolerių, yra 
pareikalavę daug darbo, vargo 
ir aukų. Bet tai yra visų lietu
vių pasididžiavimas. Pr.

kė L. Židonytė pakvietė Į Sču- 
kų ištaigingą rezidenciją, kele
tas mylių nuo New Haveno, 
kur įvyko antroji minėjimo da
lis. Pirmininkė apibūdino pen
kerių metų klubo darbus. Klu
bas, nors neturi daug narių, 
bet daug nuveikė kultūrinėje 
srityje. Įvairiomis progomis 
buvo kviečiami lietuvių inte
lektualai su paskaitomis. Klu
bas yra suruošęs visą eilę kon
certų, meno parodą. Jų kon
certų programas yra atlikę dai
nininkės S. Nasvytytė -Valiu- 
kienė, L Stankūnaitė, A. Ve- 
deckaitė, pianistės A. Kepalai- 
tė, J. Rajauskaitė, aktoriai —V. 
Valiukas, A. Dauguvietytė, D. 
Juknevičiūtė, poetai — S. San
tvaras, S. Jakštas, B. Pūkelevi- 
čiūtė, mokslininkas A. Rannit, 
menininkė L. Židonytė. Klubas 
neatsilieka ir šalpos darbe. 
Siunčia siuntinius vargan pate- 
kusiem broliam. Šiame jų dar
be daug padeda vyrai.

Vėliau buvo sveikinimai. Kal
bėjo buvusi PMT pirm. G. Ži- 
lionienė, kuri dabar yra LM
KF atstovė PMT-je. Jos pastan
gomis įkurtas New Haven klu
bas. N. Y. klubo vardu sveiki
no klubo vicepirm. M. UTėnie- 
nė. Waterburio klubo pirm. D. 
Venslauskaitė sveikino ir dėko
jo newhavenietėm už aukšto ly
gio meninius parengimus. Pa
baigoj kalbėjo LMKF pirm. V. 
Jonuškaitė-Leskaitienė. Ji į- 
vertino New Haven klubo veik
lą.

Po oficialios dalies svečiai 
buvo vaišinami puikiais užkan
džiais, gėrimais, skanumynais, 
paruoštais p. Sčukienės ir jos 
motinos.

I. Banaitienė

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčiai reikalingas

VARGONININKAS

Kandidatai prašomi kreiptis į
tuosius į Sibirą 8:30 v. bus 
mišios. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

Lietuviu radijo valandos pik
nikas bus birželio 16 Conrads 
Ruth Vilią parke. Visi ten ga
lės maloniai praleisti laiką. Šo
kiam gros Jono Lckcvičiaus or
kestras. Radijo programos ve
dėjai A. Juškus ir K. Laskaus- 
kas turi parengę įdomią pro
grama. Seimininkės visiem pa
gamins valgiu. Autobusas į 
pikniką išvažiuos 11 vai. ryto.

Lietuvių svetaines šėrininkai 
kviečia visus i metini jų pikni
ką. kuris bus birželio 30 Con- 
rad’s Ru!h Vilią parko. Auto
busas nuo lietuviu svetaines 
išeis 1 1 vai ryto. Šokiams gros 
.! l.ckevičiaus cikeMras.

Jonas Pazneika, ankstesnės 
kartos lietuvi.-. gimęs ir augęs 
Baltįmotėje. po sunkios ligos 
mirė Marykmd General ligoni
nėje gegužės 27. Velionis buvo

IS ‘‘Gražinos’’ operos spektaklio New Yorke. Diriguoja Aleksandras Kučiūnas, priekyje solistas Stasys Baras.

kleboną Rev. John C. Jutt. 41 
Providence St., Worcester, 
Mass. 01604.

į IŠ VISUR I
— Žuvę už Lietuvos laisvę 

partizanai ir Sibiro tremtiniai 
bus prisiminti birželio 15, šeš
tadienį, 10 vai. vak. Chicagoje 
Rudžių finansuojamame radijo 
Forume. Partizanam ir Sibiro 
tremtiniam skirta programą at
liks akt. St. Kielaitė, žurn. V. 
Kasniūnas, akt. J. Kelečius ir 
žurn. VI. Ramojus. Prieš dvi 
savaites tame radijo Forume 
kalbėjo “Chicago Sun-Times” 
editorialų redaktorius R. Ken
nedy tema “Kaip tautinėm gru
pėm prasimušti i didžiąją ame
rikiečių spaudą”. Privačiame 
pokalbyje red. R. Kennedy pri
siminė, kad buv. “Ne\v York 
Times" redaktorius Tolushis 
buvęs jo asmeniškas draugas. 
Red. R. Kennedy “Sun-Times” 
dienraštyje jau yra parašęs ei
lę vedamųjų apie Lietuvą ir su 
malonumu lanko Lietuvių ope
ros spektaklius.

— Vytautas . Vaitiekūnas , 
JAV LB centro valdybos pra
šomas, paruošė vieną straips
nį anglų kalboje apie Lietuvo
je vykusius vežimus ir Lietu
vos okupaciją. Straipsnis siun
tinėjamas LB apygardų ir apy
linkių valdybom.

— Žurnalistas Vladas Būtė
nas, JAV LB centro valdybai 
prašant, parašė tekstą radijo 
programai, kuri bus įrašyta į 
juostą ir transliuojama per a- 
merikiečių radijo stotis birželi
nių įvykių minėjimo proga.

— Mykolas Drunga talkina 
centro valdybai versdamas įvai
rius raštus į anglų kalbą. Šiuo 
kartu jis išvertė į anglų kal
bą Vlado Būtėno parašytą ra
dijo programos tekstą.

— Dr. Domas Jasaitis, 14 
metų gyvenęs ir dirbęs Tampo- 
je, Floridoje, išėjo į pensiją ir 
gegužės pradžioje persikėlė gy
venti į New Yorką. P. Jasaičiai 
apsistojo pas savo dukterį Ele
ną ir žentą dr. K. Valiūnus, 
120 Paine St., New Rochelle, 
N.Y. 10804. Gegužės 18 dr. D. 
Jasaitis buvo paliestas širdies 
smūgio ir nuvežtas ligoninėn. 
Sveikata taisosi. Po poros sa
vaičių tikisi grįžti iš ligoninės 
ir žmonos, dukters, žento bei 
anūkų malonioj globoj steng
sis galutinai nugalėti ištikusį 
negalavimą.

— Edm. Geibavičius metam 
išvyko į Europą atostogų fsab- 
batical leave). Po metų grįš į 
Xavier universitetą, kur septy
nerius metus ištarnavo assis- 
tant professor laipsniu.
— Dr. A. S. Butkys, dėstąs 

Lehigh universitete. Bethle- 
hem. Pa., neseniai buvo pagerb
tas, suteikiant jam pripažini
mą “Outstanding young man 
of America”. Daugeliui daro di
delį įspūdį, kad jis, tegalėda
mas judėti tik vežiojamoje kė
dėje, sėkmingai baigė aukštuo
sius mokslus ir dabar profe
soriauja universitete. Jis įtrau-
kiamas į šio krašto mokslo žmo
nių enciklopediją į “American 
Men of Science".

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
150 dol. O. Arlauskas, Chicago. III.
136 dol. Lietuvių Menininkų Sąjunga Brooklyno per A Vismi

ną. \Voodhaven. N.Y.
100 dol. J. Miklasevičius. Richmond ilill. N. Y.
Po 10 dol. J. Būtėnas. Paterson. N.J.

N. N. Brooklyn. N.Y.
Po 5 dol. J. Janušauskas. W. Hartford. Conn.

S. E. Victor. Elkins Park. Pa.
J. šarsky. So. Ozone Park. L.I.N.Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame daibe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad mm 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtu pmmn Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Musų padėka ir 
maldos Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų Aukas siųsti: 
Building Fund. Franciscan Monastery. 680 Bushuich Avenue,

uolus sv. Alfonso parapijos na- Brooklyn. NA. 11221.

I
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Philadelphijoje Vinco Krivis šeštadieninės mokyklos tivų parengime gegu
žės 18 dainavo jauna dainininkė Daiva Puzinauskaitė iš Washingtono. Po 
savaitės jos motina žuvo automobilio katastrofoje prie Washingtono.

Nuotr. K. Cikoto

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
kioje aplinkoje bus tinkamai į- 
vertinta.

Tapytoja Adelė Smailis turi 
dvi studijas: savo namuose Phi- 
ladelphijoje ir Gibbs- 
town, New Jersey. Jos moki
niai yra amerikiečiai ir lietu
viai. Prieš porą savaičių baigėsi 
puikiai pasisekusi, tris savaites 
trukusi jos darbų paroda, Mt. 
Airy, Pa. Buvo išstatyta 10 pa
veikslų ir viena skulptūra.

Adelė Smailis gerai kalba lie
tuviškai, remia lietuvišką 
veiklą ir priklauso Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos Phi- 
ladėlphijos klubui.

metų

Vakaras, žodžiui, 
' dainai, kūrėjui

Gegužės 18 Philadelphijos 
Vinco Krėvės vardo šeštadieni
nės mokyklos tėvų komitetas 
surengė Įdomų ir originalų dai
laus žodžio ir dainos vakarą.

Mūsų rašytojų — kūrėjų dar
bai. nuo pirmųjų rašyto žodžio 
laikų iki šiandien, šių
Draugo laureato Vytauto Voler- 
tp surinkti ir supinti Į litera
tūrinį montažą, pavadintą “Mar
gais laikais keliauja žodis”, bu
vo meistriškai perduoti phila- 
delphiečių Dalės Jakienės ir 
Virginijos Majauskienės ir sve-
čio iš Newarko Broniaus Bal- Lieh)yiaj M|evilijoje 
c,uno. montažą >p.nti siu *0- Nekantriai kuktas lietuviu
nų poetai, Ona Audrone-Balou- pasirodymas tele¥i2ija phi: 
mene ir Jonas Aiste patys pa- ladel hijoje birželio j praėj„ 
sirode scenoje, ir skaitė savo sėkmi Mflsu Hnoroi solis- 
kuniuus. Philadelphiecių gerai Dalya Mongirdaitė ir Stasys 
pažįstama .r mėgiama Ona Baras, pianistė Aidima Kepalai- 
Pliuskoniene, akomponuojant tė akordeonistas Kazys Dauba.

^-e1’ iausm,T ras lCharlcs Dauber) ir tauti- 
atliko kelias musu kompozrto- niu -Žilvinas”

Grupei jaunimo sukūrus čia 
vieną lituanistinę mokyklą, kai 
kurie skeptikai galvojo, kad, 
jaunimo entuziazmui praėjus, 
šita mokykla subyrės, kaip su
byrėjo daugelis įvairiose lietu- 

t vių kolonijose veikusių mokyk- 
|~lų. Tačiau gegužės 26 įvyko jau 
p antrosios mokslo metų pabaig
ai tuvės, ir šeštadieninė mokykla 

dideliam visų lietuvių pasiten- 
| kinimui nei mokinių nei mo

kytojų nepritrūko.
Šių mokslo metų pabaigtu- 

■' vės parodė, kad mokykla yra 
gerokai sustiprėjusi, kad ji tu
ri nuolatinio prieauglio, nes jo
je veikia ir priešmokyklinio 

> amžiaus vaikam darželis, ir kad 
patys mokiniai yra padarę ne
maža pažangos.

Ši mokykla veikia daugelio 
žmonių jai teikiama visokerio
pa parama. Mokyklai patalpas 
be atlyginimo duoda vietinės 
parapijos klebonas, prel. M. 
Kemėžis, parapinės mokyklos 
vedėja pranciškietė seselė Vin- 
cencija taip pat lietuviškai mo
kyklai rodo didelio palankumo 
ir nuoširdžiai jai talkina, ta
čiau didžiausią mokyklos dar
bų naštą neša keletas šios mo
kyklos organizatorių, kurie ir 
dabar mokykloje tebedėsto, o 
jie visi, išskyrus ilgametį mo
kyklos darbuotoją kun. J. Pra- 
gulbicką, yra jauni žmonės, 
jau čia mokslus baigę lietuviai. 
Mokyklai vadovauja inž. archi
tektas Algirdas Bražinskas. Jos 
išlaikymu rūpinasi mokyklos 
tėvų komitetas, kuriam jau ant
rus metus vadovauja p. Audė
nas. Mokyklą savo aukomis re
mia ne tik LB apygarda, jai 
priklausančios apylinkės, LTS 
vietinis skyrius, bet ir atskiri 
asmenys.

Mokslo metų užbaigimo iškil
mėse mokyklos mokiniai, pra
dedant darželio amžiaus vaiku
čiais, pašoko tautinių šokių, de
klamavo ir dainavo. Darželio 
mokiniai pašoko suktinį, Rasa

deonu šokius palydėjo Leonar
das Kiaušas. Mokinių choras, 
paruoštas ir vadovaujamas mo
kyklos mokytojos Jūratės Veb- 
laitytės -Lichtfield, labai gra
žiais ir suderintais balsais pa
dainavo Ant kalno karklai, Pa
sėjau kanapę, Grįšim, grįšim ir I 
O, skambink per amžius. Vy- Į 
resniųjų mergaičių choras žavė
tinai padainavo Kukuoja gegu
tė, Oi žiba žiburėlis, šalia ke
lio vieškelėlio, Lopšinę ir Per 
girią, girelę. Chorui pianinų 
pritarė nuolatinis mokyklas tal
kininkas Julius Veblaitis. Danu
tė Kiaušaitė padeklamavo O.B. 
Audronės eilėraštį Amerika, 
Audronė Karašaitė — P. Vai
čiūno eilėraštį Laisvės sūnus.

Mokyklos vadovybė, atsidėko
dama mokyklos rėmėjam, prel. 
M. Kemėžiui, švenčiančiam 30 
metų kunigystės ir 15 metų 
darbo Elizabetho lietuvių para
pijoje sukaktuves, ir parapinės 
mokyklos vedėjai seselei Vin- 
cencijai, įteikė kuklias dovanė
les, o mokyklos tėvų komitetas 
visus dalyvius ir mokinius pa
vaišino kava ir namų darbo ke
piniais. Vaišes paruošė tėvų ko
miteto narės Didžbalienė ir 
Kvedarienė.

Džiaugiantis mokyklos rodo
ma pažanga, vis dėlto tenka 
apgailestauti, kad ne visi lietu
vių vaikai šią mokyklą lanko, 
švęsdami sukaktuvinius metus 
ir norėdami lietuviškas mokyk
las lankančių vaikų skaičių 
pakelti bent iki 5000, visi šių 
apylinkių lietuviai padarys la
bai gerą darbą, pasistengdami 
paraginti savo pažįstamus tau
tiečius kitais mokslo metais 
taip pat atsiųsti savo vaikus į 
lietuvišką mokyklą. “Aušros” 
laikų žodžiai “didi gėda savo
sios kalbos gerai nemokėti” ga
lioja ir čia, šitame krašte, kur 
kiekviena svetima kalba ir sve
tima kultūra yra pagerbiama. 
Laikas, kada buvo gėdijamasi 
lietuviškai kalbėti, yra seniai 
praėjęs. Ir mūsų kalba ir įvai-

Adv. M. SVEIKAUSKIENĖ sutiko Ša
mo laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

Eitmanaitė ir Ričardas Jokū - rūs kultūriniai pasireiškimai

rių dainas. Jaunutė dainininkė ' 
iš Washingtono Daiva Puzinaus
kaitė visus maloniai nustebino 
savo modernia lietuvių liau
dies dainų interpretacija, paly- . 
dint gitara. Puikią vakaro nuo
taiką dar padidino skulptoriaus 
Petro Vaškio meniškai dekoruo
ta scena su įdomiais šviesos e- 
fektais.

Būtų malonu, kad ir kitų 
miestų lietuviai galėtų pasi
džiaugti šia įdomiai paruošta 
programa — ji ve/ta gastrolių!

Tapytojos dovana šv. An
driejaus parapijos klebonui

Philadelphijoje gyvenanti lie
tuvaitė tapytoja Adele Smailis 
savo darbais yra žinoma lietu
vių ir amerikiečių visuomenė
je. Jos kūryboje turi svarbią 
vietą natiurmortai ir madonos 
Savo kompozicijose ji dažnai 
naudoja rūtas, lietuviškas juos
tas bei audinius ir lietuviškų 
kryžių bei koplytėlių formas. 
Tapytojos madonos yra ypatin
gos savo išraiška ir originalu
mu. Jų tarpe yra indėnių ir 
ne?riv. Vienas iš ypatingiausių 
kūrinių yra Aušros Vartų Mari
jos paveikslas, šis didelio for
mato. nepaprastu kruopštumu 
tapvtas paveiks’as dabar yra 
§v Andriejaus parapijos klebo-

neapvylė nei žiūrovų, nei tele
vizijos programos vadovų. Vie
nas trūkumas, daugelio žiūro
vų pastebėtas, buvo solistės 
tautiniai drabužiai, kurie nebu
vo tinkamai parinkti tokiai 
prezentacijai.

šią televizijos programą 
rūpino jubiliejinio komiteto 
riai Rima ir Gabrielius Miro
nai. Jie gražiai pristatė mūsų 
menininkus ir programos ko
mentatoriui atsakinėjo į klau
simus apie Lietuvos istoriją, jos 
padėtį šiandien ir jubiliejinio 
komiteto veikimo tikslą.

Visi, matę šią programą, yra 
prašomi parašyti padėkos laiš
kelį KYW televizijos stočiai.

re-

iš-
na-

"Žilvinas" linksmino 
veteranus

Philadelphijoje esančiuose 
karo laivyno ir marinų vetera
nų senelių namuose —- U. S. 
Navai Home Philadelphijos tau
tinių šokių grupė “Žilvinas” ge
gužės 26 su pasisekimu atliko 
popietės programą. Vienas iš 
veteranų, pristatydamas šokė
jus. paskaitė Algimanto Gečio, 
jubiliejinio komiteto pirminin
ko, paruoštą santrauką apie

baitis padeklamavo Tarp pa- čia ne kartą buvo prideramai 
įvertinti, o, palyginti, didelis 
mūsų inteligentinių profesijų 
darbą dirbančių skaičius rodo, 
kad lietuvių tauta yra tikrai pil
nateisis kultūringų tautų šei
mos narys. KJ.

rienų ir Žemė kėlė žolę. Vyres
nieji mokiniai pašoko Blezdin
gėlę, Šustą, Rugučius, Per gi
rią girelę ir Kepurinę, šokius 
paruošė ir jiem vadovavo mo
kytoja Audronė Bartytė. Akor-

Klausimas
Eidama laiptais, pavirtau ir 

sulaužiau savo kairės rankos 
riešą. Vyras mane tuoj nuve
žė į artimiausią ligoninę, kur 
man buvo padarytos rentgeno 
nuotraukos (X rays) ir ranka 
buvo sugipsuota. Po to ėjau į 
ligoninę kas dvi savaites. Jie 
vis darydavo rentgeno nuo
traukas. Daktaras, kuris mane 
prižiūrėjo, buvo nepažįstamas, 
bet mes juo pasitikėjome. Gir
dėjome, kad jis esąs chirurgas.

Praėjo keletas mėnesių, ir 
gipsas buvo nuimtas. Daktaras 
pasakė, kad ranka jau visai su- 
gijusi. Mes pasakėme daktarui, 
kad taip negali būti, nes riešas 
deformuotas ir kaulas išsiki
šęs. Sako, nieko čia nepadarysi, 
taip jau kaulas yra suaugęs. 
Taip ranka pasiliks visam gy
venimui.

Man tai buvo didžiausias 
smūgis. Mums buvo patarta nu
eiti pas kitą chirurgą ir su juo 
pasitarti. Nuėjome. Jis nuodug
niai apžiūrėjo mano ranką. Pa
darė ir rentgeno nuotraukas 
pas jo rekomenduotą daktarą. 
Galų gale jis mums pasakė, 
kad taip ranka turės pasilikti. 
Jei aš norėčiau, kad ranka gra
žiai atrodytų, reikėtų ją vėl rš 
naujo nulaužti ir vėl sustatyti.

Iš to mes sprendžiame, kad 
pirmą kartą ranka buvo prastai 
sustatyta. Klausėme, ar ranka 
buvo prastai gydyta. Į tai jis 
nieko neatsakė, bet tylėjo. Mes 
visaip stengėmės jį kvosti, bet 
jis atsisakė mums sakyti,’ ar ge
rai, ar prastai ranka buvo gy
doma.

Kitos operacijos mes nusista
tę nedaryti, nes vėl pereiti per 
visus tuos skausmus mano ner
vai neišlaikytų. Norime Tams-

tektų įrodyti, kad ranka pasili
ko deformuota. Tamstos turėtu
mėt įrodyti, kad daktaras savo 
darbą atliko netikusiai (unskill- 
ful), arha kad jis buvo neat
sargus (negiigent), ir kad re
zultatas yra to “netikusio” arba 
“neatsargaus” gydymo pasėka 
(cause).
Neužtenka įrodymo, kad dak

taras padarė “klaidą”, arba kad 
jo gydymas “pakenkė” Tams
tos rankai. Blogas rezultatas ar
ba “akcidentas” nėra pakan
kamas “netinkamumo” arba 
“neatsargumo” įrodymas. To
kiose bylose ieškovas (Plain- 
tiff) turi įrodyti eksperto pa
galba, kad jei nebūtų buvę 
daktaro “neatsargumo”, rezul
tatas normaliomis sąlygomis 
nebūtų įvykęs. Yra mediciniš
kų standartų, kurių daktaras 
privalo laikytis. Klausimas, ar 
Tamstų daktąro elgesys ir gy- < 
dymo būdas buvo “žemiau 
priimto mediciniško štandar- 
to”, būtų paliekamas prisieku
siųjų (jury) nuožiūrai. Ieškovas 
(Plaintiff) turi susirasti medici
nos ekspertą, kuris būtų įsiti
kinęs, kad ieškovas nukentėjo 
dėl savo gydytojo “kaltės” ir 
kad tas ekspertas sutiktų liudy
ti ieškovo naudai teisme.

Ar Tamstų aplinkybėmis yra 
užtenkamai mediciniškų faktų 
bylai iškelti, — negaliu pasaky
ti. Tik nuodugniai Įsigilinus ir 
išstudijavus visas sąlygas ir 
aplinkybes, būtų galima pasa
kyti, ar yra pagrindo tokiai by
lai iškelti Tamstų atveju.

AUKURO DAINOS 
PLOKŠTELĖJE

Vysk. Valančiaus lituanisti- 
nė mokykla, turėdama mokyto
jų eilėse muz. A. Mikulskį ir 
kanklių muzikos žinovę O. Mi
kulskienę, gali didžiuotis jau 
antruoju lietuviškos muzikos į- 
našu mūsų išeivijai. Pirmasis 
buvo atžymėtas mokyklos kank
lių orkestro plokštele “Lietu
vos kanklės”. Antrasis štai pa
sirodė gegužės 26 mokslo me
tų užbaigimo koncerte. Tai Au
kuro ansamblio plokštelė. Dai
li paimti, maloni pasiklausyti, 
geras garsinis įspaudas. Auku
ras, diriguojamas A. Mikulskio, 
pirmoje dalyje įdainavo J. Ber
tulio “Tau, brangi tėvyne”, F. 
Strolios “Grįšim, grįšim”, J. 
Gaidelio “Dainuojanti jaunys
tė” ir penkias A. Mikulskio dai
nas — “Kalėdos Lietuvoje”, 
“Lietuvos paukštelių daina”, 
“Tekėjo saulelė”, “Lopšinė lė
lytei” ir “Daina apie avižą”. 
Trys dainos atliekamos a capel- 
la, o kitos palydimos kanklių 
orkestro. Antroje dalyje įdai
nuota A. Mikulskio nauja kom
pozicija “Saulės ratas”. Tai 
chorinis ciklas su solistais, de
klamacija ir kanklių orkestru.. 
Ciklas susideda iš keturių da
lių — Pavasario, Rudenėlio, 
žiemos ir Vasarėlės.

Aukuro ansamblio plokštelė 
bus laukiama jaunimo, tėvų, 
mokytojų, stovyklų .vadovų,- ra
dijo programų.

Viršelį puošia jaunos daili
ninkės Danutės Penkauškaitės 
dviejų spalvų Aukuro iliustra
cija. Kitoje pusėje — jaunųjų 
dainininkų nuotrauka ir dedika
cija penkiasdešimtosiom Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo metinėm prisiminti.

Fine Music Records plokšte
lę išleido vadinamuoju “compa- 
tible stereo” įspaudu. Todėl ją 
galima groti su paprasta arba 
stereo adatėle. Aukuro plokšte
lė gaunama pas platintojus ir 
Fine Music Records, 4249 Lam- 
bert Road, Cleveland, Ohio 
44121.

Jungtiniam Finansę Komitetui 
iš LB apylinkių ir kitę 

organizacijų
New Yorko Amerikos Lietu

vių Taryba — 850 dol.
LB Elizabeth N.J. apylinkė 

658.13 dol.
LB Grand Rapids, ■ Mich. 

600 dol.
LB Worcester, Mass. 200 

dol.
LB New London apyl. Conn. 

— 167 dol.
LB Cicero, Dl. apyl. 140 dol.

tos paklausti, ar galima ligoni
nėje dirbantį daktarą traukti 
atsakomybėn dėl prasto gydy
mo, kurio rezultate aš pasili
kau su deformuota ranka. Mū
sų pažįstamas draudimo bend
rovės agentas mums sako, kad 
jo žmona turėjusi panašią bylą, 
kad jiem kainavę daug pinigų, 
kad jų advokatas jiem žadėjęs 
laimėti bylą, bet kad jie bylą 
pralaimėjo, nė cento negavę ir 
dar advokatui prisiėjo užmokė
ti. Prašau mums nuoširdžiai ir 
lietuviškai patarti.

Nukentėję, Massachusetts 
Atsakymas

Ligoninės traukti atsakomy
bėn pas mus negalima (chari- 
table immunity). Daktarą 
traukti atsakomybėn galima, 
nors jis ir dirba ligoninėje. Ta
čiau reikia žinoti, kad tokiais

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turin
ti daugelio metų patyrimą siunčiant dovanas-siuntinius į.

LB Bridgeport, Conn. apyl.
75 dol.

LB Easton, Pa., apyl. 70 dol.
LB Roseland, Chicago —51 

dol.
Liet, karių veteranų “Ramo

vė” centro valdyba, Chicago —
25 doL

LB ap-kės praneša, kad lėšų 
telkimas tęsiamas, platinant lo
terijos bilietus ir kitus JF ko
miteto leidinius per ištisus me
tus. Kitos organizacijos pri
siuntė aukas savo iniciatyva, at-

LB Gage apyl. Chicago — siliepdamos į Jungtinio komite- atvejais vadinamose m a 1 - 
120 dot to atsišaukimą. practice bylose neužtenka įro-

HARTFORD, CONN.
Birželio įvykių minėjimas

Baisiųjų birželio įvykių mi
nėjimas bus birželio 7, penk-
tadienį, 7:30 vai. vak. L.A.P. 
klubo patalpose, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Kalbės ku-

metus kalintas Stutthofo kon-
Lietuva, jos okupaciją ir jubi- centracijos stovykloje, ir Ste- 
liejinius metus. Jauni, linksmi, fanija Rūkienė, ilgametė Sibiro

nijoje. Tapytoja ji padovanojo pilni energijos šokėjai linksmi- kankinė. Po minėjimo bus 
klebonui kun. Jurgiui Degučiui no ir pagyvino senelius karžy- dail. Jono Rūtenio dailės YŪ- 
vardiniu proga. gius. Po programos prisistatė rinių parodos atidarymas.

šv. Andriejaus parapijos baž- du lietuvių kilmės veteranai. Birželio 9, sekmadienį, 8:30
nvčia su lietuviškomis mršio- Jie didžiavosi šokėjais ir savo vai. bus gedulingos mišios už 
mis ir salė su šeštadieninės kilme, 
mokvklos patalpomis yra tikras 
lietuviškumo centras Philadel- 
phiioie. Klebonas kun. Jurgis 
Degutis puikiai supranta^ re
mia ir skatina lietuvišką veiklą. 
Anot tanvtojos. klebonui dova-

šokėjai šiai programai buvo 
pakviesti tarpininkaujant agro
nomui Kazimierui čikotui, ku
ris rūpinasi U. S. Navai Home 
rajono gražinimu — gėlių so
dinimu ir jų auginimu šiltna-

notoji Aušros Vartų Madona to- miuose. SMJ.

žuvusius dėl Lietuvos laisvės.
Visi Hartfordo ir apylinkių 

lietuviai prašomi birželio bai
siųjų įvykių minėjime, paro
dos atidaryme ir pamaldose už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
gausiai dalyvauti

Jungtinis finansų komitetas dyti, kad gydymo rezultatas bu- 
siškia nuoširdžią padėką. vo blogas. Tamstų atveju neuž-

LIETUVĄ ir USSR
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
aįįiliated with PODAROGIFT, Ine. 

priima užsakymus BUTAMS giminėms gyvenantiems Lie
tuvoje ir Sovietų Sąjungoje, o taip pat Sovietų gamybos 
prekėms jų tarpe — automobiliai, motociklai, televizijų 
aparatai, radio transistoriai, magnetofonai (tapė record- 
ers), kuriuos galima užsakyti per mūsų firmą.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų vy
riausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Telef. 212 - 245-7905

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

Pilnas nuo, apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuoftimiri bet 
kuris baMas. — tie Ir daug kitų it Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

ADOLF SCHRAGER’S FIRNITURE
336 East 86th Street 

(Tarpe 1-moa ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo pagal pirkėja pageidavimą

T«l. TR 9-0400

SKYRIAI:
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue------------------  AL 4-5450
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 We«t 14th Street _ CH 3-3005 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Unien Avenue------------- EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue--------------Dl 5-8808
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue................ Ll 2-1767

SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ............ AN 8-0068
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ..... -........ TL 6-2674
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue--------- BR 8-6966
CHICAGO 8, III. — 3333 So. Halsteac* Street WA 5-2737

CLEVELAND, Ohio 44134 — 5879 State Road (216) 884-1738
• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge SL, N.W. GL 8-2256
o HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau _____ — 365-5255
• H ARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, tel. 233-8030. 246X1215

1RVINGTON 11, N.J. — 762 Springfteld Avė. ______ ES 2-4685
VOUNGSTOWN, Ohio 44503 — 309 W. Federal St. .... Rl 3-0440 
LOB ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. . AN 1-2994 
LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4th Street ..............  FO 3-8569
NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797

o NEW NAVEP:, Conn. — 509 Congress Avė_________  LO 2-1440
274-6400 

GR 2-6387 
PO 3-4818 

1-2750 
6-157* 
6-0M 
0-2860

• PATERSON 1, N4. — 99 Main Street .. ............
• PA88AIC, NJ___ 176 Market Street ...................
• PHIL ADELPHI A, Pa. 19122 — 1214 N. Sth Si,
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street............ HU
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St. ____
• WORCE8TER, Mat*. — 169 Millbury Street sw



IMS », UrMk> 1 <L»r.U .....------ -------------- ---------- . 0AKBIHIHKA1

Vakarienė ir tokiai kas vakarą 
sekmadieniais nno 4 po pietų

23T East 86th Street
Te). SA 2-9926

LABIAUSIAI POPULIAM YORKVHJJE VIETA

Vokiška-amerikoniškti rirtauė

'AjAMŲ’
rodžiai _ •Tvirti impgtnotl indai W

Charm Beanty Shop] 
REGINA CSELIENt — TeL 

Pusmetinis sutakavtmas Kirpkama

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
□rozi New York. N. Y.

Veda K. Murki*

■ ■■n. ■; ■ ,-į/i^.i.- i .

TO FLACKYOU1AD
CANCEL Ofc CHANGK T*L8L2»M

Vladas Mikėnas, veteranas tarp
tautinis meistras, pasidalino pirmą 
vietą Lietuvos šachmatų p-bėse, 
Vilniuje, su kauniečiu A. Butnoriu, 
abu surinkę po 10 taškų iš 14 gali
mų. 3-čiu baigė Kęstutis Kaunas iš 
Kauno su 9% tš., toliau klaipėdie
čiai Rumiancevas ir R. Barstantis 
po 9 tš., I. Vistaneckis (Vilnius) 
8(a tš.

Povilas Vaitonis neblogai pasiro
dė Ontario atvirose, nukabinęs pus- 
taškį pirmenybių laimėtojui Theo- 
dorovičiui, laimėjusiam pirmąją vie
tą su 5(4-% tš, G. Fuster, D. Allan, 
Doubleday ir dr. Winterton po 5-1, 
Povilas Vaitonis, Vranesič su pora 
kitų pakrovė po 4% tš. Buvo 72 da
lyviai.

Pasaulio pretendentų mače danas 
Larsen gana sunkiai susidorojo su 
vengru Portišu, laimėdamas santy
kiu 5%-4%. Larsenui teks susitikti 
su Spaskiu iš Maskvos, pusbaigmi- 
niame mače. Kitas pusbaigminis 
mačas tarp Talio ir Korčnojaus, ku
ris įveikė JAV didmeistrį Reshevskj, 
greičiausia įvyks liepos mėnesį, 
Vilniuje.

Adelaidės Vytis su 4 komandom 
dalyvauja tarpklubinėse: A klasės 
komandai vadovauja didmeistris R. 
Arlauskas; A Rezervinei I vad. P. 
Lukošiūnas; A Rez. II — vad. B. 
šlamonas ir S. Reivytis; B Rez. vad. 
J. Bardauskas. A kl. komanda pir
mauja ir kitos gana gerai varosi.

ROUND THE CLOCK Automatic 
Telephone Ansoėring A Recording 
Eąuipment — SL Albam Raoord 
Steop, 111-20 Farmers Blvd. Call 
776-7897 ask for Mlss Bernfce Hinds

MALONEY BROTHERS 
ROO9TNG FULLY IN8URED 

All work guaranteed — no job too 
small or too big. 505 68th Street 
Brooklyn. CaH 745*8555 "

Operatore (sewing machine). Ex- 
perienced or straight severs and 
merrow. Suits, dresses, tūousea. 35 
hottr week. Steady work, modem 
planL D*Armigene Ine., Bay Shore. 
MO 5-9200 — Work near home

EXP OPERATORS ON DRESSE8 
Section work. steady woric all year 
round good salary work near home 
PUERTO RICAN SPORTSWEAR 

275 Grand Street N. Y. C. 
------  Call.n26*8309 ----- :

ou> MCDONALD'S 
CAMPSITE

ott RL 17 at &dt 113 and go North. 
109 sttes wtth ruatic aetting in the

TeL (914) 888-2337 
Wurt*boro N.Y. 12790

L * b TRUCKING 
No Job Too Big or Tbotknall 

(2)88Vans 3Meh t 
AH Wėrk Guaranteed 

CaH?' 
992-1988 er 823-8407

EXR OPERATORS; 
•a M«rraw macNne

Mušt do a eomplete garment steady 
work — work near home Oanbury 
Knitting Mills 1026 Cypress Avenue 

Ridgewood Queens.

TeL RE 4*4428
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vali p.p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokitka virtuve: pietus-vakarienė

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
15 dol. — Kun. W. Wolko- 

vich, Brockton, Mass.
10 dol. — H. Verbela, Da

ilia, Fla.
8 dol. — J. Stelmokas, Me- 

dia, Pa.
6 dol. — A. Anusis, Wor- 

cester, Mass.
Po 5 dol. — D. Kupstys, Eli- 

zabeth, N. J, J. Galiūnas, Wood- 
haven, N.Y, A. Zavadzkas, New 
London, Conn.

Po 4 dol. Z. Zabita, Brook- 
lyn, N.Y, J. žaliaduonis, N. Y. 
City.

mouth, R I-, M. Kairys, J. Per
minąs, Prov. R.L, P. Berastas, 
Nashua, NU., M. Kasper, Hud- 
son, NJH., V. Menauskas, Swe- 
den, P. Mitalas, Melrose Park, 
Pa., A. Bendžius, A. Mack, Phi- 
la, Pa., A. Maskelūnas, V. Ži
linskas, Pgh. Pa, C. Prapuole- 
nis, Forty Fort, Pa, V. Obeli
nes, Nichalson, Pa, L. Roman, 
Allentown, Pa, J. Sadusky, Ma- 
hanoy City, Pa, S. Ulbinas, 
Niagara Falls, Ont, A. Lukas, 
Oakville, Ont, S. Dabkus, V. 
Aušrotas, P. Derliūnas, S. 
Dargis, Toronto, Can., P . Kri- 
vinskienė, Hamilton, Can., V. 
Bagdonas, V. Lelis, Z. Jutais, 
Detroit Mich, A Ivinskas, Wil- 
loughby, Ohio, Dr. P. Jucaitis, 

V. Palūnas,

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

SEE THE LARGEST 
SELECTION OF PAGEMAKER 

and ALGLAS BOATS

ON THE EAST COAST 
.... AT CPL JACHT SALES 

“Alglas 25' Wahoo”
FISHERMAN

$5,390 Del.
C. P. L. YACHT SALES

189 W. Montauk Hgwy. 
Lindenhurst, N.Y.

888-5600

395 Woodcleft Avenue 
Freeport. N.Y.

623-8100

OPERATORS 
exp on Blindstich & Overlock 

Machines 
and exp zipper setters 

Steady work nice working conditions 
ARDEE CO 50 South 4th Street 

Brooklyn Call EV 8-5572

Delux Control Panel installed right 
over your bed. It Controls hghts, hi- 
fi, speakers and other electrical ob- 
jeets. All can be controDed right 
from the bed. For Information call 
Robert Electric Repair, 962-2865. 
58 W 126th Street, New York City.

OPERATORS 
experienced on Skirts for single 
needle machines. Steady light work 

Also FLOOR LADY 
Experienced — good pay 

CAPITAL INC 638-4567
38 - 6th Avė. Brooklyn

ANOREWS WEST WELDING 
SERVICE & REPAIRS

Industrial commercial and domestic 
all work done at reasonable rates— 
all work guaranteed. Call ST 3-6660 
for fast prompt servicė.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS 
WLYN—1360 kitocyclea 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p .p.

Po 3 dol. A. Račkauskas, 
J. Cibulskas, T. Kancis, A. 
Girnius, K. Vasiliauskas, J. Si
maitis, B. Pocius, J. Vilpusans- 
kas, V. Geibavičius, A. Kriščiū
nas, B’klyn, N.Y, A. Dunajews- Toledo, Ohio, 
ki, E. Noakas, Ozone Park, N. GaihuSenė, P. Butkus, Cle- 
Y, P. SifiTnaškjpnė, B. Birutis, veland, Ohio, S. Ališius, Cice- 
A. Varick, O. Danisevičius, J. M. Rimus, Spnngfield,
Dailyda, V. Savukynas, J. Da- G- Šilingaitis, Berwyn, III. 
huzinskas, Woodhaven, N. Y, A. Nagys, Lemant, Ill.^K Buit- 
A. Bagdonas, A. Sutkus, K. A- E- Št Louis, ni, E. Grud- 
leksandravičius, Rich. Hill, N. zinskienė, So. Holland, m, J. 
Y, A. Blechertaitė, Maspeth, Cėsna, A. Juodka, V. Račiūnas, 
N. Y, S. Jesaitis, Flushing, N. J- Ambrizas, Lith. Amer. Coun- 
Y, E. Legeckis, Jamaica, N.Y, ch, J. Kavaliauskas, L. Žemgu- 

lienė, Cho. IH, L Davidonis, 
Athol, Mass, S. Jankūnas, W»- 
tertown, Mass., A. Minkialis,

leksandravičius, Rich. Hill., N.

N. Y., S. Jesaitis, Flushing, N.

J. Telksnys, Great Neck, N. Y.. 
E. Čepukis, Glen Cove, N. Y., 
A. Vikrikas, St James, N.Y., C.
Gečys, W. Zlioba, N.Y, V. Westfield, Mass., A. Petkevich, 
Staskus, Yonkers, N.Y, V. Le- Dracut Mass., B. Budreikas, 
lis, B. Užemis, Roęhester, N.Y, Wellesley Kilis, Mass, J. Nai- 
M. Kerbelis, Amsterdam, N.Y, kelis, Millbury, Mass., Mrs. R. 
G. čeras. Jamesburg, N.Y, O. Axtin, Methuen, Mass, J. Pau- 
Diskenas, Maywood, N J, V. lowski, Middleboro, Mass, J. 
Kinkys, Somerville, N. J, A. Zavadskas, Haverhill, Mass, J. 
Yuncza, Robbinsville, NJ, P. Skliutas, Atrtrarn, Mass, J. Sta- 

rinskas, N. Cambridge, Mass.,

Kinkys, Somerville, N. J., A.

Ivaška, L. Bagdonienė, Eliz., N.
J, P. Elvis, Morganville, N J, -
Dr. Covalesky, Dover, N. J, S. Freimanas, W. Bridgevater, 
Yantosh, Rahway, N J, S. Kai- Mass., M. Aidukones, Norwood, 
kutis, T. Janukėnas, Dorches- Mass, S. Martisauskas, Ę Dir- 
ter, Mass, J. Sakaitis, Worces- sa, Brighton; Mass, N. Baitui- 
ter, Mass, V. Yankus, P. Aver- lionis, Jamaica, N.Y, E Pilis, 
ka, B. Strikaitis, So. Boston, Bethpage, N.Y, A. Rozniekas, 
Mass, B. Naras, Whitinsville, L. L City, L. Bileris, Vafley 

’ Mass, J. Cijuskas, Malden, Stream, N.Y, B. Masiokas, Far- 
Mass, V. Tamulis, Brockton, mingdile, N.Y.
u--- Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

Po 1 <M. K. Jankevičius, M. gkoK. para-

Velinora, A. Dubinskas, Balt ■«» ir » ~a^^ųDARB,HINKo 
Md, Kun. J. Maknys, Porte- Administracija

PIRMAUJANTĮ DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKK

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, '' 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mase. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

RADIO VALANDA 
girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS

WBMI - FM 95.7
173 VIctoria Rd, Hartford 14, Conn.

TeL: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 pja

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
82 Shady St W. Pgh., Penna. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. pup.

PHILADELPHIA, pa.

BENDRUOMENfiS BALSAS 
1203 Green St, Pbila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
Šeštadieniais nuo 1:90 iki 2:30 |M>

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik110:30 ryto

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų liauluntoe geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yerke: 1654 2nd Avė. (85-66 8L) — TR 9-3047 ■ Franklin 8q-» L.I.; 961 Hempetead TpKe. — 437-7677 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7006 
A stori joje: 26-28 8telnway Street — A6 4-3210 
Florai Perk, UI.: 299-17 HHtaMe Avė. — 949-6116

Flushtap: 41-41 Main Street — Hl 5-2552 

Jackum Heighte: 82-10 37th Avemie — DE 5-1194 

PovghkespMc, N.Y.: 450 Main 8L — 914-454-9070

Doc Soul and His Red Hot Record 
Maciūne Entertainment for all oc- 
casions: parties, diskoteka, wedding 
receptions, eoektail sips — For the 
best in music, contact Doc Soul at 
his Soul Clinic 529-2914. Also comes 
with band —'Žandšdi Thomas Jr. 
produetion. '* -

Thoroughly Experienced 
CARBON COLLATOR

Steady work 890 a week to start
5 PREFERRED BINDERY 

101 Crosby Street N. Y. C.
CaH WO 6-2865

JACKSON'S FLOOR 
WAXING SERVICE

General Cleaning all work done at 
reasonable rates We also do light 
moving — 1880 .Strauss St. Brook- 
lyn; Call 342-5043

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Finished Basements for only 
3590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

OPERATORS 
W0RK ON DRESSES

Section work or complete garment 
Steady—good pay nice conditions 

Union Shop ROYAL FROCKS 
64 W 23 Street (4th Fl.) OR 5-4511 

(Between 5th and 6th Avės)

GUARDS full time security work 
— pleasant surroundings, uniforms 
fumished, fringe benefits. Splendid 
opportunity for intelligent men. 
Mušt have a car and a telephone. 
Call and ask for Mr. DiMartino, 
716 - 244-3400.

OPERATORS EXP 
ON SPORTSWEAR

Steady work all year round 
LEE YEE SPORTSWEAR 
81 Walker St. (4th Floor) 
Call CH 6-8898 or 925-3292

INVENTORY CLERK — MALĖ 
Good salary mušt be good at figures 

also teletype operators female 
Steady nice working conditions 

work near home DAVID SMITH 
234 46th Street Brooklyn 
Call GE 9-5600 —ext 234

CLERK TYPISTS (2) 
Steady work — Pubhshing House 

Matare people deslred 
PLENUM PUĘUSHING CORP. 

227 W 17th Street N. Y. C. 
Call 255-0713 Mr. J. Phillips

MACHINE SHOP 
HELP WANTED

No experietice necessary 
Call between 8-4:30 PM 
VA 1-8949 or VA 1-9026

COMMERCIAL ALTERATIONS 
Refrigeration and Air Conditioned 
Service Installation and Repairs — 
all vrork guarantėed AUan Blutford 
294 Gatės Avė Brobklyn, N.Y. Call 

789-5246

OUFFY’S BAIT & TACKLE
100 Shore Rd., Glen Cove, N.Y.

(516) OR 6-9543
Quachita Aluminum Boats — Car 
Top Boats. Call for latest fishing 
irtformation. Open 7 days a week.

LIGHT HAULING 
LOW LOW RATES 

Evenings and Saturdays 
ROM MORRIS & ROM MYERS 

Phone 292-5831 or 588-4017 
Bronx

Norėdamas turėti medžiagos 
pažinti bolševizmo tikslam, įsi
gyk šias knygas: Bolševizmo 
Metai, 436 psl, 1 doL Teroro ir 
vergijos Imperija — Sovietų 
Rusija, K. Bielinio, 308 psL 1 
doL Baisusis Birželis, P. Nau- 
miestiškio, 238 psl, 3.50 dol. 
Šios knygos gaunamos Darbi
ninko spaudos kioske.

Ka* nortty skalbtis Darbinmk* 
orašoma* skambinti:

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

Geriausiai paSsEsit per atostogas ganiame CAPE COD 
kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje

AUDRONĖ
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CAPE COO MASS. 02655 

Tel. (Are* 617) 428-8425
Atidaroma vasarojimui nuo birželio d. ir jau dabar

Kreipti*:
. E. JANSONAS 15 Roeedale 8L Boetcn, Mae*. 02124, T«L M8 8911; 

po birželio 22 — tleelal f vilą AUDRONt, Mr*. Marija Jansonas,

Pwi mietai kviečiami atvykti!

; Lietuviška vasarvietė BANGA
CAPE COD, MASS.

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.
' Prie Atlanto vandenynp. Golfo srovės šildomo garsaus Craigville 

Beach e Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį e Skanūs lietuviški valgiai e Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui o Svečiams be savų automobilių — transporta- 
dja į tr iš paplūdymio e dalia BANGOS randasi ežeras su paplū- 
dymiu. Žuvavimo mėgėjams yra laivelis e Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A. PAKŠTIENĖ
76 Alicia Road, Dorchester, Mass. 02124 — Tel. (617) 282-8046 

o po birželio 1 d. : 
BANGA

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass. — Tel. (617) 775-4633

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TBAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
yfčTLlAAtl R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

Bdexter park 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woedhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruvvay Exit 24, į 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE VVATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. Tel. (518) NH 4-5071

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

"Proying Honds" i 
by Albrecht Dūrer •

Ray Kerbelis, Dir.
PL 3-5300

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS
65*31 Grand Avė. Maspeth, N.Y.

OA 6 2123
W. Bielanski - C. Kardovich

E. Novak

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE 

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 28. Pigios kainos, geras 
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.
• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyklą, 
kuri prasidės birželio 28 ir tęsis iki liepos 26. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio Atos
togas.

• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery. Kennebunkport. Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 28 d. (207) 967-2771



DARBI KINKAS

GL 5-7281

bus birželio 9 d. 12 v., tuoj 
po sumos, Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

KMS 29 kuopos susirinkimas 
bus birželio 9 d., 12 v. Apreiški
mo parapijos salėje. Valdy
ba kviečia visas nares dalyvau
ti.

į lituanistikos kursus Ford* 
hame jau užsiregistravo šie 
studentai: Mindaugas Valiū
nas, Mass., Gražina Fidleraitė, 
N.Y., P. Skabeikis, N.Y., Anna 
Bush, N.Y.-, Marija Farrel, N.J., 
M. Bajorūnaitė, Mich., Marija 
Yorke, N.J., Joanna Mažeikai
tė, N.Y., Gražina Bičiūnaitė, 
BĮ., Marija Gebhardaitė, N. Y., 
Leonas Piro, N.Y., Marija Ma
žeikaitė, N.Y.

Lietuvių Katalikų Mokslo A- 
kademijos New Yorko židinio 
narių susirinkimas įvyko gegu
žės 24 dr. Juozo ir Aleksand
ros Kazickų rezidencijoje, New 
Rochelle, N.Y. Paskaitą apie sa
vęs pilnutinį pažinimą skaitė 
prof. Antanas Sužiedėlis iš Wa- 

. shingtonQ,^. DjC... Pasistiprinus 
šeimininkų patiektais puikiais 
užkandžiais, diskusijose pasiaiš
kinta prelegento iškeltomis 
mintimis. Svarstant einamuo
sius reikalus, paliesti metraščio, 

*— naujų narių vajaus klausimai.

New Jersey Lietuvių Tary
bos valdyba iš šių metų paren
gimo gauto pelno kiek anks
čiau įteikė 1,000 dol. Jungti
niam Finansų Komitetui, pa
rėmė radiją, mokyklą ir kt. Iš 
likusios sumos nutarė gegužės 
— spaudos mėnesy paremti ir 
lietuvišką spaudą ir bent sim
boliškai atsilyginti už tarybos 
raštų ir pranešimų talpinimą.

kiamas birželio 11 d. 6 v. v. 
Balfo centro patalpose. Posėdy
je dalyvaus ir naujas reikalų 4 
vedėjas kun. Pranas Gcisčiū- 
nas.

Skautų pavasario baliui*, ku
ris buvo gegužės 25 Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, laimė
jimam buvo leidžiami du dail. 
V. K. Jonyno paveikslai “Gė
les” laimėjo Mamertas Erčius 
iš Woodhaveno, “Paryžiaus ka
tedrą” D. Marinis iš Woodside. 
Loterijai buvo skirta ir dail. 
Vytauto Raulinaičio skulptūra. 
Ji laimėjimam nebeleista, pa
gerbiant tą dieną žuvusį jos 
autorių.

Ateitininkų- sendraugių, stu
dentų ir' moksleivių — iškyla 
į Sunken Meadow State parką, 
L.I., bus birželio 16. Išvažiuo
jama 12 vai. Važiuoti Long Is- 
land Expressway arba North
ern State Parkway. Susirinkti 
pirmoje parko dalyje, po deši
ne tuoj įvažiavus. Apie 5 vai. 
visi susirinks pas Giedraičius, 
E. Northport, L.I. Tą pačią 
dieną bus ir sendraugių visuo
tinis susirinkimas.

šeštadieninėje Maironio var
do mokykloje mokslo metai už
baigiami birželio 8 d.: 9 vai. 
pamaldos Apreiškimo parapi
jos bažnyčioj; 10 vai. baigia
moji pamoka; 11 vai. trumpas

Už 25 dol. auką Darbininko ad- m. metų užbaigtuvių aktas; 5 
ministracija nuoširdžiai dėko- vai. abiturientų išleistuvės 
ja. Maspetho parapijos salėje.

Ryšium su įvykstančiom 
tarptautinėm arklių lenkty - 
nėm Roosevelt Raceway, Gar- 
den City mieste, liepos 8-13 
Long Islande skelbiama tarp
tautinė savaitė. Ta proga tom 
dienom didžiausiame pasaulyje

dalinti propagandinę politinę 
ar kultūrinę literatūrą.
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VISI KELIAI VEDĄ I CHICAGĄ!

1968 m. liepos men. 7 dieną, 3 vai. po pietų

III TAUTINIŲ ŠOKIŲ

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
42nd and South Halsted Street

Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2.
Ložės bilietas — $10.00 

Ložėse yra. po 6. 8,10 ir 12 vietų..
Gaunami Marginiuose — 2511 W. 69th Street, Chicago, III. 60629

Tel. PR 8-4585
Paštu bilietai užsakomi, atsiunčiant čekj ar pinigini orderi su sau adresuotu 

voku ir pašto ženklu, Nuo pavadinimu ir adresu:

UTHUANIAN FOLK DANCE FESTTVAL
2511 WEST C9th STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60829

Užsakymui prašome pasinaudoti šia atkarpa:

Prašau prisiųsti . bilietų po

Vardas ir pavardė

Telefonas

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vak.

GRANDIOZINIS BALIUS
Arling+on Parlt Rače Track Club 

Stalas 10 asmenų — $6-50 asmeniui Bilietai gaunami "Marginiuose*'

PiŪečių komitetas, kuris rūpinasi apsaugoti Flushing Meadow parką nuo vandalizmo, posėdžiauja gegužės 
29 Liet. Piliečių klube -Maspethe. iš k. j d. pirmoje eilėje: Robert Lewicki — Maspetho jaunųjų respublikonų 
klubo pirm., Peter C. W y te nūs — pirm., John J. Flack — Glendale namų savininkų pirm.; antroje eilėje — 
Helen Kutber, John Klashus, Anthony Shovelski. Nuotr. R. Kisieliaus

Lietuviai kviečiami į tarpia utinę šventę Long Island
po stogu prekybos centre — 
Roosevelt Field Shopping Cen- 
ter — tame pačiam mieste ruo
šiama tarptautinė paroda, kur 
kas vakarą Įvyks, jvąįrių tautų 
meno programos.

New Yorko lietuviai per JV 
LB Tarybos narį K. Miklą irgi 
kviečiami dalyvauti šioje šven
tėje, parodoje ir meno progra
moje. Lietuviam siūloma net 
iki 100x30 pėdų vieta, kur 
jie galėtų įsirengti savo pa
rodą išstatydami įvairius tauti
nius eksponatus (gintarą, 
juostas, tautinius drabužius, 
ir k.) ar parodydami vienokiu 
bei kitokiu būdu folklorą ir 
kultūrą. Be specialaus leidimo 

, jei to 
pageidaujama, pardavinėti lie-

KUN. ANTANO MASAIČIO 
SUKAKTIS

Kun. Antanas Masaitis at
šventė savo kunigystės 25 me
tų sukaktį balandžio 27 d. Jis 
gana ilgai buvo , vikaru Angelų 
Karalienės lietuvių parapijoje. 
Labai gerai kalba lietuviškai. 
Paskutiniu laiku per 10 metų 
išbuvo Resurrection —Ascen- 
sion parapijoje. Ten paminėta šia proga leidžiama, 
ir jo kunigystės sukaktis. Jo 
garbei vaišės buvo surengtos tuviškas plokšteles, knygas ar 
balandžio 24 Cresthaven Count- 
ry Club, Whitestone, L.Į. Vai
šėse dalyvavo ir keletas lietu
vių kunigų.

Baigi an tiem mokyklą ar jau- 
nevedžiam geriausia dovana— 
tai rašomoji mašinėlė, su an
glišku ir pilnu lietuvišku raidy
nu. Vokiškas ir vietinės. Rašy
kite: J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Dr., E. Northport, N.Y. 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

Lietuviškai vasarvietei Cape 
Cod ieškoma vasaros sezonui 
2 mergaitės padavinėti į sta
lą ir tvarkyti kambarius. Kreip
tis: Mrs. M. Jansonas, 15 Ro- 
sedale St., Boston, Mass. 02124 
Tel. 288-5999.

JUOSTOS - TAKELIAI — 
Milda Kvedaras, 5 Drum St., 
Iselin, N.J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

Meno programos įvyks vaka
rais specialiai pastatytoje estra
doje ir ten lietuviai galėtų pa
sirodyti su savo liaudies daina 
ac..tautiniais šokiais.. Numato
ma, kad tos savaitės bėgyje 
prekybos centrą aplankys per 
du milijonus žmonių. Todėl 
Lietuvos išgarsinimui būtų 
puiki proga ir yra labai svarbu, 
kad šioje parodoje lietuviai 
kuo įspūdingiau pasiradytų.

Pats prekybos centras visus 
šventės įvykius nemokamai re
klamuos per didžiąją spaudą, 
radiją, televiziją ir per savo pa
ruoštą literatūrą.

Kadangi laiko liko nedaug, 
nes galutinį atsakymą reikia 
duoti iki birželio 15, tuo svar
biu reikalu JAV LB New Yor
ko apygarda šaukia visų apy
gardos atstovų bei suinteresuo
tų asmenų pasitarimą, kuris 
bus birželio 10 d. 8 v.v. Liet 
Atletų Klube, 1332 Halsey St, 
Brooklyne. Nepagailėkim dar
bo ir pastangų šiais Lietuvos 
laisvės kovos metais pasirengti 
ir dalyvauti šioje parodoje.

Atostogos Kanadoje
70 mylių nuo Montrealio, 

Laurentian kalnuose, prie gra
žaus didelio smėlėto ežero, iš
nuomojami vasarnamiai Pui
ki vieta poilsiui taip pat gera 
proga aplankyti Expo 1968. 
Prašome užsisakyti iš anksto 
adresu: A. Gaurys, 7 730 
Broadway St. La Šalie, Mont- 
real 32, Que. Canada. TeL 366- 
8528.

PADĖKA JŪRATEI KAZICKAUEI
Reiškiu didelę padėką savo ir savo šeimos vardu už jūsų 
drąsą aplankyti mūsų sūnų kap. Kęstutį Gedmintą ir ki
tus lietuvius, kovojančius Pietų Vietname, ypatingai ta
me išgarsėjusiame Khe Sanh.

VLADAS GEDMINTAS
ir šeima

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
NEW JERSEY APYGARDA 

1968 m. birželio 16, sekmadienį 
dideliame 

ROYAL GARDENS PARKE 
990 E. HAZELWOOD AVE, RAHWAY, N. J.

rengia

NEW JERSEY
LIETUVIŲ DIENI

Šokiams gros Gutauskų orkestras. Veiks bufetas ir baras
Įėjimo auka $1.50; jaunimui — 50r

Pradžia 1 vak p.p. Programa 4 vai. — Šokiai 6 vai.

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT’

Bostono KtuanisHnė mokyk
la, kurios pamokos vyksta šeš
tadieniais šv. Petro parapinės 
mokyklos patalpose, birželio 8 
d. 9 vai. ryto mišiomis užbai
gia šiuos mokslo metus.

šv. Vardo draugijos mišios 
bus birželio 9 d. 8 vai. ryto pa
rapijos bažnyčioje. Po mišių į- 
vyks draugijos pusryčiai ir su
sirinkimas salėje po bažnyčia.

Bostono arkivyskupas kardi
nolas Cushing trejų metų lai
kotarpy yrą suplanavęs surink
ti 50 milijonų dolerių ir atmo
kėti visas arkivyskupijos sko
las. Kiekvienai parapijai yra 
paskirta kvota. Šv. Petro para
pijai yra paskirta 90,000 dol. 
Iki dabar kun. A. Janiūno su
organizuoti aukų rinkėjai surin
ko apie 60,000 dol. Taigi iki nu
statytos kvotos dar trūksta. Pa
rapijos klebonas kun. A. Balt- 
rušūnas biuletenyje paskelbė 
parapiečiam, kad birželio 16 pa
skiriama kaip parapijos pažadų 
rinkimo diena.

Dievo Kūno šventė švenčia
ma birželio 13. Visose Bostono 
arkivyskupijos bažnyčiose ši 
šventė švenčiama vietoj 40 va
landų švč. Sakramento adoraci
jos atlaidų, šv. Petro parapijos 
bažnyčioje bus ši pamaldų tvar
ka: trečiadienį — 8:30 vai. ry
to parapijos vaikų išpažintys, 
suaugusių —•' 7:00 vai. 'vak.; 
7:30 vai. vak. koncelebruoja- 
mos mišios ir procesija, švč. 
Sakramentas išstatomas ado
racijai iki 12 vai. nakties. Ket
virtadienį — 7:00 vai. ryto mi
šios ir adoracija per visą dieną. 
2:00 vai. po pietų šv. valanda 
vaikam, 7:30 vai. vak. šv. va
landa suaugusiom, šv. valan-

Robortes Wol*nd*vicz, kuris 
gegužės 38 priėmė, diakono 
Šventimus, birželio mėnesį dar
buosis šv. Petro lietuvių parapi
joje. Liepos ir rugpjūčio mėne
siam yra paskirtas darbuotis 
šv. Jono parapijoje, Peabody, 
Mass.

Jaunimo klausimu diskusijos 
buvo LB kultūros klubo pas
kutiniame šio sezono susirinki
me. Moderatoriumi buvo dr. 
Juozas Girnius, diskusijose da
lyvavo: inž. dr. Jurgis Gimbu
tas, istorikė Skirmantė Makaity- 

. tė, Antanas Saulaitis, S. J., 
prof. Juozas Novickas. Pradžio
je pasisakyta dėl jaunimo am
žiaus, iškelta lietuviškojo jauni
mo klausimai, kaip jį išlaikyti 
lietuviškų interesų sferoje.

Kun. Jonės Daunys gegužės 
20 atšventė kunigystės 30 m. 
sukaktį. Kun. Daunys karo me
tu buvo Amerikos kariuomenės 
kapelionas majoro laipsnyje. 
Fronte atliekant kunigo parei
gas, buvo sužeistas. Prieš ke
lis metus jam buvo padaryta 
širdies operacija, po kurios jis 
dabar gyvena pas savo seserį 
So. Bostone. Kiekvieną dieną 
mišias aukoja seselių vienuoly
no koplyčioje.

So. Bostono lietuvaitė Barba
ra Seluk, kuri šiais metais už
baigia So. Boston aukštesnę mo
kyklą kaipo viena iš gabiausių 
mokinių, laimėjo Mary W. Cau- 
]ey stipendiją. Pažymėtina, kad 
Barbara Seluk yra baigusi šv. 
Petro parapinę mokyklą. Kaip
gera plaukikė priklausė Quincy dos metu bus taip pat dalina- 
miesto plaukikų rateliui ir yra ma šv. komunija. Panaši pamal- 
laimėjusi virš 130 įvairių lai- dų tvarka bus visose Bostono 
mėjimų. arkivyskupijas bažnyčiose.

Buvusiam mokiniui, mielam prietelhii

AfA

Dr. Mykolui SLAPŠIUI ir jo žmonai 
tragiškai žuvus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame bro
liui Teodorui Slapšiui ir jo šeimai.

Albertas Arminas ir žmona

Tragiškai žuvus tauriam lietuviui
AfA

Dr. Mykolui SLAPŠIUI su žmona Monika
jų gimines giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Britą ir Romanas Vilkai
Adalbertas Milaševičius

Brangiam vynu ir tėvui
AfA

DaiL VYTAUTUI RAULINAIČIUI
tragiškai žuvus, žmoną Aldoną, dukrą Ingridą, sūnų And
rių ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Kibirkščiai ir Vilgaliai

DR. MYKOLUI SLAPŠIUI
tragiškai žuvus, jo brolį Teodorą, gyv. New Yorke, ir brolį An
taną bei seseris, likusias Lietuvoje, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Dr. Julius ir Konstancija
SIMAIČIAI

Tragiškai žuvus lietuviško skautiško jaunimo mylėtojai, talkininkei

AfA
RHANEI ONAI PUZINAUSKIENEI,

vyrą Vytautą, sūnų Paulių ir dukras Daivą. Laimą ir Godą giliai
užjaučia

LSS Atlanto rajono stovyklavietės komitetas


