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Ar paaiškės, kas yra tie, kurie pasiuntė žudikus?
Kingo žudikas suimtas. Atrodo, jis buvo kity įrankis. Gal aiš- 
kės, kad prezidentas bei senatorius buvo irgi sąmokslo aukos

Senatoriaus Robert F. Ken- 
nedy laidotuvių pranešimus bir
želio 8 nuolat pertraukinėjo 
nauja sensacija — kad suim
tas dr. Kingo žudikas. Dr. Kin
gas buvo nužudytas balandžio 
4. o balandžio 19 vyr. valsty
bės gynėjas Clark pranešė, 
kad žudikas pagal pirštų nuo
spaudus turėjo būti James Earl 
Ray. Tačiau nieko negalėjo 
pranešti, kur jis yra. Su šen. 
Robert Kennedy laidotuvėm 
viena paslapties dalis buvo at
skleista.

KAS LIG TOL apie Ray buvo 
žinoma:

Buvo žinia, kad James Earl 
Ray yra 40 metų, gimęs Alton, 
Illinois, kad 1949-67 laikotarpy 
buvo suimtas ir nuteistas ar ne 
9 kartus. Paskutiniu kartu bu
vo nuteistas 20 metų už St. 
Louis mėsinės apiplėšimą. Bet 
1967 balandžio 23 iš kalėjimo 
pabėgo.

Kai Kingas buvo nužudy
tas, pirštų nuospaudai rodė, 
kad Ray yra tas pats, kuris

PRANCŪZIJOJE nauja—grįžo Bidault
Georgės Bidault, buvęs mi- 

nisteris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris, buvęs 
de Gaulle bendro rezistencijos 
žygio draugas, po 6 metų bas- 
tymosi tremtyje, Brazilijoje, 
paskiau Balgijoje, birželio 9 
grižo Į Prancūziją. De Gaulle

Georgės Bidault tremtyje

vyriausybė buvo išleidusi Įsaky
mą jį suimti 1962, kada paaiš
kėjo. kad jis vadovauja slaptai 
rezistencijos organizacijai, nu
kreiptai prieš de Gaulle. 
Prieš d e Gaulle tada buvo ren
giami atentatai, norėta jis nu
versti. kada atsisakė nuo Alžiro 
ir davė jam laisvę. Bidault ir 
kariuomenė laikė tai išdavi
mu. Bet de Gaulle griežtai su
tvarkė konspiratorius, teismas 
skyrė jiem bausmes, Bidault su
spėjo pasišalinti.

Prieš de Gaulle buvo ir pran
cūzai, kurie turėjo išsikelti iš 
Alžiro. Bet dabar, su kilusiu 
chaosu, tos prancūzų grupės 
nusistatymas pasikeitė de Gaul
le naudai. Jie samprotavę: iš
sikraustydami iš Alžiro. jie ne
teko visko: dabar jei paims ko
munistai, jie antru kartu ne
teks. ką per tuos kelerius me
tus užsidirbo. Bet šis nusistaty
mas už de Gaulle atėjo ir su 
reikalavimu amnestijos tiem.

Memphis buvo nusisamdęs 
kambarį kaip Eric Karvo Galt 
ir dingęs tą pat dieną, kai Kin
gas buvo nušautas. Kur dingo, 
FBI turėjo dvejopas prielaidas
— i Meksiką ar i Kanadą.
KAS NAUJAI sužinota:

Nauji Įvykiai atskleidė, kad 
Ray atsidūrė Kanadoje jau ba
landžio 8. Nuo tos dienos jis 
buvo apsigyvenęs lenkės imi
grantės Mrs. Szpakovvsky na
muose, nuo balandžio 19 kam
barį išsinuomojo kinės Mrs. 
Loo Sun namuose. Jis atvyko 
į Toronto kelionių biurą, pri
sistatė kaip Ramon George 
Sneyd ir užsisakė turistinę 21 
dienos kelionę po Europą. Jis 
neturėjo paso, neturėjo gimimo 
metrikų, neturėjo pažįstamų, 
kurie galėtų paliudyti jo tapa
tybę. Jis sakės gimęs Toronte, 
bet gyvenęs kitur ir tik prieš 
tris savaites grįžęs į Torontą, 
tad nieko pažįstamo čia netu
rįs. Bet visus tuos formalu
mus sutvarkė kelionių biuras, 
parūpino jam Kanados pasą 
kaip Toronte gimusiam Kana
dos piliečiui. Sneyd sumokėjo 
345 kanadiškus dolerius, ir ge
gužės 6 Mr. Sneyd išvyko į Lon
doną. Tą pat dieną iš ten nu
keliavo į Lisaboną. Stengėsi su
sirišti su įstaigom ar asmenim, 
kurie suinteresuoti samdiniais 
į Afriką. Kai Lisabonoje nepa
vyko. grįžo į Londoną, kur ti
kėjosi gauti Briusselyje suinte
resuotų samdiniais adresų. Ta
čiau grįžusį į Londoną tą pat 
dieną policija suėmė. Rado, kad 
jis turi revolverį ir du pasus
— vieną gautą Toronte, kitą 
Lisabonoje ta pačia pavarde

Vyr. valstybės gynėjas Clark 
balandžio 19 skelbė, kad nesą 
jokių sąmokslo ženklų. Dabar 
tokių ženklų atsiranda. Balandž. 
19 į Mrs. Szpakousky namus 
atėjo laiškas, skirtas Sneyd. 
Bet pastarasis- buvo jau išvy
kęs ir nepalikęs adreso. Laiš
kas buvo grąžintas paštui. Da
bar policija išaiškino, kad vo
ke buvo gimimo metrikai, su
rašyti Pau Bridgeman pavar
de. Tokis Bridgeman tikrai yra 
Toronte, mokytojas pavaduoto
jas. O ir pavardė Ramon Geor
ge Sneyd tikra — Toronto po
licininko. (Metodas dokumen
tam paruošti tokis kaip sovie
tų šnipam įteikti dokumentai su 
Robert K. Baltsch pavarde!). 
Kitas faktas: gegužės 2 į Mrs. 
Loo Sun namus atėjo “storulis 
vyras” ir įteikė voką Sneyd. 
Tie faktai rodo, kad Ray ne
buvo “vienas”; kad jis turėjo 
talkininkų; kad daros patikima 
prielaida, jog Ray buvo “nu
pirktas”. Belieka svarbiausias 
ir pavojingiausias klausimas: 
kas tie pirkėjai?

NAUJI FAKTAI APIE RAY
Scotland Yard ėmėsi tirti, 

kas buvo tie, su kuriais Ray 
susitiko Londone. Žinia, kad 
Ray kelis kartus buvo susiti
kęs su amerikiečiu ar kanadie
čiu. Ar susitikęs piniginiais rei
kalais ’ar su sąmokslo daly
viais? įtarimas, kad Ray galė
jo būti įrankis gerai finansuo
tos konspiracijos, kaip rašo N. 
Y. Post, verčia Anglijos polici
ją imtis visų priemonių Ray gy
vybei apsaugoti, kad nenutiktų 
kaip prezidento JFK žudikui Os- 
waldui. Anglai skubina visus 
formalumus, kad galėtų grei
čiau suimtąjį perduoti Ameri
kos teisingumui.

Kanadoje policija taip pat ti
ria, kas buvo tas “riebulis vy
ras”, kuris įteikė Ray voką, o 
taip pat, kas buvo ta moteris, 
pasivadinusi Sneyd teta pa
ėmė iš Toronto gimimo metri
kų nuorašą.

Visos tos smulkmenos duoda 
pagrindą įtarti, kad Ray nebu
vo vienas, kad konspiracijoje 
dalyvavo keletas asmenų.

Našlė Mrs. Ethel Kennedy ir brolis šen. Ed. Kennedy didžiojo gedulo dieną

Gyvenimas eina po senatoriaus mirties
Ar prasidės tikrai kova prieš smurtą ir jo garbintojus?
Ar senatoriaus mirtis keis politinės kovos eigą?

Vyr. teismas už valdžios paramą 
nevaldžios mokyklų mokiniam

Vyr. teismas birželio 10 pri
tarė New Yorko įstatymui, ku
ris leidžia duoti vadovėlius ne- 
valdinių mokyklų mokiniam. 
Teismas išaiškino, kad tuo ke
liu remiamos ne konfesijos, bet 
mokiniai. Pagal New Yorko į- 
statymą kiekvienam mokiniui 
gali būti duota vadovėlių už 
15 dol.

— Prezidentas LBJ birželio 
5 paskyrė Milton Eisenhovverį 
pirmininku komisijos, kuriai 
pavesta tirti smurto reiškinius. 
GRĄŽINAMA GALIA 
POLICIJAI

Vyr. teismas birželio 10 aiš
kino, kad policija gali sulaikyti 
įtartinus asmenis ir patikrinti, 
ar jie neturi ginklų.

Kas buvo žinoma FBI apie Kingą ir jo žudiką 
prieš suimant Ray Londone

----- Prancūzijoje birželio 23 
dienos rinkimam jau baigtas 
kandidatų sąrašas — viso 2000 
asmenų, iš kurių turės būti iš
rinkti tik 487.

Kai kurie fabrikai Prancūzi
joje tebestreikuoja. Studentai 
vėl susirėmė su policija Pary
žiuje.

— Prezidentas LBJ, kaip ra
šo U.S. News ..., davė supras
ti, kad jis lauktų pakvietimo at
vykti į Maskvą dar prieš savo 
kadencijos galą. Bet nesulau
kia jokio ženklo, kad Sovietai 
suinteresuoti jo atvykimu.
— Valstybės sekr. Dean Rusk 

nesirodo su pareiškimais. E- 
santi dabar politika nerodyti 
asmenų, kurie yra griežtos po
litikos prieš š. Vietnamo ko
munistus. Dėl to prezidentas 
LBJ dažniau savo mintis pa
reiškia per ap. sekr. Cliffordą.

— Šen. R. Kennedy kadenci
jai baigti asmenį paskirs gu
bernatorius. Labiausiai mini
mas majoras Lindsay, bet ta
da jis turės atiduoti majoro pa
reigas kitam. Minimas taip pat 
buvęs sveikatos ir gerovės se
kretorius Gardner, buvęs sena
torius ir rinkimuose Kennedy 
konkurentas Keatingas.

— “Beturčiai žmonės“ Wash- 
ingtone demonstravo prie vyr. 
teismo ir iškūlė jam langus 
kaip tik tuo metu, kai teismas 
posėdžiavo. Tą pačią naktį, ka
da buvo nužudytas šen. Ken
nedy. Washingtone buvo nužu
dyti du marinų karininkai: nu
žudyti juodų paauglių, atvyku
sių paremti “beturčių” žygio.

kurie buvo nukentėję. Tokia 
amnestija paliečia Bidault, pa
liesianti ir gen. Raoul Salan ir 
dar aštuonetą.

Grįžęs į Prancūziją Bidault 
pasirodė tebesąs opozicijoje de 
Gaulle. Pasikalbėjime su spau
da jis ragino birželio 23 nebal
suoti nei už de gaullistus nei 
už komunistus. Nebent reiktų 
pasirinkti iš dviejų blogybių 
mažesnę. Didesne blogybe jis, 
davė suprasti, laikąs komuniz
mą.

kaip Kanados pilietis.
Amerikos valdžios organai 

nuvyko į Angliją rūpintis su
imtąjį išgauti Amerikos teis
mui, kuris galės išvynioti pa
slapčių kamuolį.
KAS PALIKO dar neišaiškin
ta:

Neišaiškinta paliko, ar Ray 
tikrai nužudė Kingą. Ar jis vie
nas nužudė, ar jis tebuvo kon
spiracijos įrankis? Jei konspi
racijos, kas ją organizavo?

Dr. Martin Luther King ir 
po mirties neprarado kontra- 
versijos. Kai kas norėtų jį 
matyti tarp šventųjų — dėl jo 
idealizmo. Kai kas atskleidžia 
praeityje konspiraciją. Paul 
Scott (Daily Column birželio 
2) rašo, kad apie 1000 FBI a- 
gentų įkinkyti į darbą Kingo 
nužudymo paslapčiai išaiškinti.

Nustatyta, kad žudikas turė
jo būti James Earl Ray. Bet jis 
dingęs. Prielaida, kad jis din
gęs į Kubą ar pro Meksiką ar

Maironio ieStadieninės mokyklos pabaigtuvėse birželio 8 Daiva Bartkutė priima pažymėjimą; it kairės: 
mo y O|°s • ar'joiienė ir O. Balčiūnienė, mokyklos vedėjas A. Samusis, tėvų komiteto pirmininkė 
A. Gerulaitienė, gen. kons. A. Simutis, mokytojos J. Gerdviilenė ir J. Matulaitienė. R. Kisieliaus nuotr.

pro Kanadą, kuriose neseniai 
jis buvo lankęsis.

Atkreiptas dėmesys į Kingo 
paskutinę kalbą balandžio 3. Ji 
nesanti paties Kingo rašyta. Jo 
patarėjas ir jam kalbų rašyto
jas buvęs slaptas komunistų 
partijos vykdomojo komiteto 
narys. Tokia informacija davu
si FBI kitas prielaidas: kad 
Ray buvo pasamdytas kai ku
rių “juodosios jėgos” naciona
listų ir apmokėtas pinigais iš 
užsieninių šaltinių; kad tarp - 
tautinė komunistų “žudikų ko
manda” esanti įvelta į šią isto
riją.

Dėmesys atkreiptas į tai, 
kad iš Christian Leadership 
Conference dabartinės vadovy
bės vyr. valstybės gynėjas ne
susilaukė jokio kreipimosi, kad 
Kingo byla būtų greitinama. 
Si Abernathy tyla aiškinama 
tuo. kad King trumpai prieš 
nužudymą buvo įspėjęs savo 
bendradarbius susilaikyti nuo 
kaltinimų FBI direktoriui Hoo- 
veriui. Esą kai Baltuosiuose Rū
muose prezidentas LBJ suvedė 
Kingą ir Hooverį draugėn, dau
giau kalbėjęs Hooveris. Jis ne
atšaukęs savo ankstesnio kalti
nimo Kingui, kad jis esąs "most 
notorious liar”: esą Hooveris 
pakartojęs Kingui, kad jei ji
sai toliau imsis propagandos 
prieš FBI, tai Hooveris paskelb
siąs apie Kingą viską, kas jam 
žinoma.

— Gen. Westmoreland bir
želio 9 atsisveikindamas su ka
riuomene Vietname, kalbėjo, 
kad priešas aiškiai silpsta

Šen. Robertas F. Kennedy pa
laidotas iškilmingai, apgailėtas 
nuoširdžiai. Pasakyta ta proga 
daug žodžių prieš smurto prak
tiką. Muštasi gausiai ir į krūti
nę: esą visi mes dėl tos mir
ties kalti. . . Mėginta ir istoriš
kai svarstyti: esą vergų gabeni
mas iš Afrikos, pilietiniai ka
rai. Vietnamo karas palikę dva
sioje smurto pėdsakų. Esą imi
grantai, išvietinti žmonės daž
nai virsta smurtininkais, skin- 
damiesi kelią svetimame kraš
te. Esą ir televizija bei kitos in
formacinės. pramoginės prie
monės populiarina smurtą ir 
neatsakingumą. Kai kas atsar
giai užsiminė ir apie vyriausią 
teismą, kuris rodo daugiau pro
tekcijos nusikaltėliam nei nusi
kaltėlių aukom.

Bet tai vis kalbos, jei jos ne
paveikia gyvenimo praktikos.

Prez. LBJ birželio 5 paskyrė 
komisiją, kuri ištirtu smurto 
priežastis ir pasiūlytų receptus 
kovai prieš smurtą. Pats komi
sijos paskyrimas pažangos ne
rodo. Įprastas yra metodas de
ganti reikalą perkelti į komisi
ją. Kol komisija svarsto, lai
kas reikalą atvėsina. O komi
sijos rezultatai paprastai esti 
daugel puslapių pranešimas su 
planu — skirkit tiek ir tiek 
milijonų ar bilijonų kovai su 
skurdu, kovai su rasinėm riau
šėm, na. gal ir dabar — kovai 
su smurtu. Viskas matuojama 
pinigais, kurie paskui eina nau
jai biurokratijai organizuot. 
Čia yra silpnoji pusė . . . Norint 
būti optimistu reiktų galvoti: o 
gal gi dabar bus imtasi realiu 
priemonių: gal apsauga pilie
čiui bus susirūpinta ne mažiau 
kaip apsauga nusikaltėliui bei 
įstatymo laužytojui? Gal ginklų 
kontrolė bus reali? Gal filmas 
ir televizija susilaikys nuo smur
to populiarizacijos. iš kurios 
tam tikros firmos daro sau di
delį biznį?

Senatorius R.F. Kennedy bu
vo smurto auka politinėje are
noje. Tos arenos kovotojui iš
kritus. rungtynės nesustoja. 
Tenka betgi stebėti, kaip rung
tynių dalyviai persigrupuos be 
šen. Roberto.

J. Reston (NVT) vertina, kad 
R. Kennedy mirtis užtikrino no
minaciją demokratuose Hum- 
phrey. respublikonuose Ni šo
nui. Pagal N.Y. Times anketą

— Šen. R Kennedy asmeni
nis šoferis birželio 8, laukda
mas gedinčios šeimos. \Vash- 
ingtone buvo užpultas 7 paaug
liu. apiplėštas ir sumuštas.

iš ligšiolinių senatoriaus Ken
nedy šalininkų 400 pereis į 
Humphrey pusę ir tik 75 į šen. 
Mc Carthy pusę. Keisčiausia, 
kad Americ. for Democratic Ac- 
tion šalininkai, kiek tai matyti 
iš spaudos, pasirinkę šen. Mc- 
Carty, dabar vis labiau persime
ta į Humphrey pusę. Tai buvo 
aišku jau ir prieš Kennedy nu
žudymą. Jie matė iš opinijos ty
rimų, kad jų pasirinktasis ko
vai prieš LBJ kandidatas atsi
lieka nuo Kennedy ir nuo 
Humphrey. Bet jie linko tada 
jau ne į Kennedy. Kennedy 
jiem rodės pavojingesnis. Atė
jęs į valdžią, jis gali jų neklau
syti, kaip padarė ir preziden
tas JFK. Humphrey bus leng
viau diriguojamas iš šalies. Vic- 
tor Riešei (Daily Column birže
lio 10) prisiminė pasikalbėjimą 
su šen. Robertu. Riešei jam 
kalbėjęs, kad kai kurie jo pa
tarėjai — toki kaip Arthur 
Schlesinger — pamesiu ji. jei 
tik jis politinėje arenoje pra
laimės ar suklups. Kennedy nu
sijuokęs ir pasakęs, jog tai tie
sa ir tą tiesą jis pats pasakęs 
jiem. Jiem rūpi tokios figūros, 
kurias jie gali lentoje stumdy
ti.

Lapkričio 8 balsavimuose ga
li stiprėti Nixono padėtis. Ta 
pastebi ir James Reston. Nixo- 
nas pasisakė už smurto pašali
nimą iš gatvių. Ir senatoriaus 
mirtis dar labiau pabrėžia, kad 
Nixonas buvo teisus. Ne vienas 
ir demokratas atsistos jo pusė
je. Kad prieš Nixona atsispir
tu Humphrey. tarp demokratų 
viešai imta svarstyti Humphrey 
ir senatoriaus Eduardo Kenne
dy “koalicija" konvencijoje. 
Sentimentas senatoriui velio
niui užtikrintų šiam dvejetui lai
mėjimą. Tačiau N.Y. Post verti
nimu. šen. Eduardo šalininkai 
nori sulaikyti jį nuo tokios 
“koalicijos". Nes Humphrey 
esąs atstovas LBJ politikos, 
prieš kurią kovojo velionis Ro
bertas. Kiti senatoriaus Eduar
do draugai nori prikalbinti ji 
susilaikyti nuo aktyvumo poli
tinėje arenoje, kada jo atsako
mybei liko dviejų brolių šei
mos. N.Y. Times birželio 11 
paskelbė, kad Eduardas pasi
rinko savo kelia — pasilikti se
natoriaus pareigose ir nesiekti 
nei prezidento nei viceprezi
dento titulo 1968 rinkimuose.

Tokiu būdu žudiko kulka ga
li pakreipti rinkimus nenaudai 
kraštutiniu liberalų, kurie tole- 
ra\o smurtą prieš LR.J politi
ka Lazda turi du galus.
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Ar tautiniai palikimai tikrai tokie nereikšmingi?
Šio rašinio pirmoje dalyje bu

vo svarstomi iš America laik-

laikraštis nukreipė dėmesį la
biau į “Polish Americans” bei 
“Uthuanian-Americans”, 2.

Svarstymai apie America laikraščio pasisakyt 
kos tautinis (etttitiis) pliiraliznias nyksta ir 
“amerikines kultūros’' konformizmas (3)

d AmeH- 
Į auga

bet atskirų vietovių gyvenime

tirpinimą pristabdo. Ratinio 
antroje dalyje buvo svarstoma, 
ar pačioje Amerikoje naciona
lizmas auga ir kas joje gali bū
ti grėsmingiausias tirpinimo 
politikos priešas. Trečioje ir pa
skutinėje dalyje sustojame prie 
Mausimo:
4. AR TIKRAI tlĖ "ETNMlAi 
PALIKIMAI“ YRA hR- 
RĖlklMlNGI?

Prof. Magner teigė, kad et
niniai palikimai dėl to ir nyks
ta, kad jie “nereikšmingi ame
rikiečių kultūrai”... Apeidami 
tuo tarpu tylom kitas grupes, 
aną teigimą tikriname iš negrų 
pavyzdžio. Ar jų indėlis ame
rikiečių kultūrai tikrai tokis ne
reikšmingas? Tegul negrai pri
siėmė anglų kalbą. Prisiėmė a- 
merikiečių civilizacijos įpročius. 
Bet amerikiečię kultūra prisi
ėmė negrę kultūros įtaką. Tos 
negrų kultūros, įpilietintos a- 
merikiečių kultūroje, akivaiz
džiausias ženklas yra džazas. 
Negrų sukurtas meninis primi- 
tyvas buvo perkeltas į ameri
kiečių estradą, sceną, pavergė 
televiziją. Jį, jau kaip “ameri
kiečių kultūrą”, Amerika eks
portavo ir į Maskvą.

Jei prof. Magneris kalba 
apie “opiniją” kaip amerikiečių 
kultūros dalį, ir sako, kad “o- 
pinija” nuo vandenyno iki van
denyno vienoda, tai čia pat ky
la klausimas: ar tai “opinijai” 
sudaryti neturėjo didelės įtakos 
imigrantai, intelektualai ... iš 
Rusijos bei Lenkijos šio šimt
mečio pradžioje, o dar labiau 
imigrantai intelektualai iš Vo
kietijos hitlerizmui ėmus siau
tėti, kurie patys ar jų vaikai 
pakliuvo į Amerikos akademi
nes viršūnes, spaudą, kiną, me
ną.

O gal ir afeivijos po antrojo 
* pasaulinio karo vaidmuo nėra 

jau tokis nereikšmingas. Tegul 
žymi dalis ateivių ar jų vaikų, 
pakliuvę į akademinius postus, 
mėgina prisitaikyti prie konfor
mizmo, betgi atsiranda ar at
siras ir kritiškai galvojančių. 
O toki prisidės prie nau
jesnės krypties amerikiečių 
kultūrinės minties eigos.

Tos pokarinės ateivijos ma
ses, darbo masės, įtaką pa
stebime jau dabar. Apie 1950 
metus Amerikos darbo žmonių 
galvojimas buvo palenktas ko
munizmo, Maskvos naudai, 
šiandien ta darbo masė yra at
spariausia visuomenės dalis ko
munizmo konspiracijai. Ar prie 
to opinijos pasikeitimo nebus 
pridėję savo dalį ir naujieji 
ateiviai — ne specialia propa
ganda, bet asmeniniu santykia-

dniūmehėjė pastebime dėmesį 
šios ateivijos kultūrinėm apraiš-

ypaŠM gferti parodėŠiemet Va
sario 18 atgarsiai pvz. Phiia- 
delphijoje, Waterbury it kt.I).

Asmeninis santykiavimas nė
ra tokis rėkiantis, bet būtų 
klaida sakyti, kad jis “nereikš
mingas” bėndrm amerikiečių o- 
pinijai sudaryti.

5 AR AMttiKIEČlU KUL-
TOROS KSNRMMlŽMAS IR 
Jd PėitfYVKNI ROLt MRA 
MntBiTAt

America laikraščio autorius 
rodo “amerikiečių kultūros” 
vientisumą (homogeniškumą)

augant. Mini madas, mini val
gius, mini opiniją nuo vande
nyno iki vandenyno esant tuos 
pačius. Mini, kad Minneapolio 
liuteronas švedas esąs artimes
nis Hartfordo katalikui lietu
viui nei Prancūzijos katalikas 
Belgijos katalikui. Tuo faktu 
autorius sutvirtina teigimą, kad 
Amerikos ’ gyventojus yra ap
ėmęs “konformizmas”, priešin
gas “pluralizmui”.

Minėta išvada atrodo teisin
ga, kai autorius stebi vienus 
faktus. Bet ji gali rodytis klai
dinga, kai imi stebėti kitus gy
venimo faktus. Būtent:

Jei autorius kalba apie “opi
nijos” konformizmą nuo van
denyno iki vandenyno, tai ar

ta opinija tikrai vienoda, kai 
stebim Vietnamo, mobilizaci
jos, kortelių deginimo, riaušių, 
politinių teisių kovos faktui? 
Vargiai rasime kitame krašte 
tokį opinijos suskilimą tais 
klausimais. Suskilimą tiek ašt
rų, kad viena pusė abejoja, ar 
antroji pusė tarnauja Ameri
kos interesui ar Amerikos 
priešui.

šis opinijos suskilimas yra 
apėmęs ne visą Amerikos ben
druomenę. Amerikos opiniją 
skaldančios jėgos yra susitelkę 
daugiausia viršūnėje — tarp 
politikierių, tarp profesorių, 
tarp menininkų, tarp dvasinin
kų, kurie yra skirti kultūrai 
kurti, ir ypačiai tarp tų, kurie

Ryšininkai su užsienio lietuviais

Daugirdu (vi- 
A.

Maželio

Chicagos Lietuvių Operos valdyba su Laisvės žiburio valdybos nariais — N. 
duryje). Iž k. j d. Kazėnas, SL Džiugienė, pirm. 
Smolinskas, VI. Stropus, Ve. Petrauskas

Vilniškiai ryšininkai su užsie
nio lietuviais ieško pagalbos sa
vo veiklai vietiniame (respub
likiniame) soviete. Gegužės 17 
tam klausimui svarstyti buvo 
sušauktas to sovieto “užsienio 
reikalų komisijos” posėdis. 
Dalyką komisijai išdėstė ryšių dienu, lankytojams leidžiama 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas V. Kazakevičius, žymiau
sias ir pastaruoju metu veik
liausias išeivijos gyvenimo ste
bėtojas bei aiškintojas. Šalia 
jo, komisijai dar kalbėjo sovie
tinės karinio parengimo orga
nizacijos viršininkas Lietuvoje, 
sovietinis artilerijos generolas 
majoras J. žiburiais, vyriau
sias ryšių su užsieniais draugi
jos (tiksliau tariant, įstaigos) 
vadovas R. Petrauskas, vadina
mos užsienių reikalų ministeri-

labiausiai save laiko “univer- 
gthhiaik imonėūi”.

Kitaip yra sū ifMčidM — su 
mase, Su tas, kuriuos autorius 
pavadino itiiirieapolio liutero
nais švtedais ir Hartfordo lietu
viais katalikais, jis pastebėjo, 
kad taip jų skirtumo mažiau. 
Ir teisingai pastebėjo. Opini
jos tyrimai rodo, kad šiuose 
masės atstovuose opinija daug 
vieningesnė dėl Amerikos liki
mo. Jie daūg lojalesni Ameri
kos valstybės interesui nei vir
šūnėse ne vienas. Lojalesni, 
nors tebeturi savo etninės kul
tūros pagrindus. Jie tebeturi na
tūralią nuovoką (common sen- 
se),kas yra Amerikai naudin
ga, kas ne. Iš šio fakto galima 
būtų išvada, kad su savo etnine 
kultūra jie yra išlikę natūrales
ni žmonės nei tie, kurie yra ją 
praradę ir nepajėgę virsti "uni
versaliniais žmonėm", o nepa
jėgę dėl to, kad tokie tėra tik 
.. .fikcijoje.

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laikų. J čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaUHntL Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoju čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimaL 34 Green Street, 
Wąterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995.

PARbiftjbAlkA YAIStV LABORAlDRLJ  A ir ofis*& Plačiai Žinomi vais
tai bei muštis m*ū reuraktaano. Latad pHninga jiiHnė. Rašyti: P. Deken, 
Nortb Sto, P.D. Box 9112. Newark. M J. 07104.
GRElVdJI PAGALBA. Nenusimink, gaust pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
ttttO reumatizmo, rankų, kojų mttitiiimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Dėkšnie mestis, dabar vadinama “Ree-Letef Rub”. Dėžutės:. 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridsdkm* 50£. Kratytis: Royal Products, North 
Sta^ P.O. Bok bitą Newartt, N j. 07104, arba J Darbinkiko ądmtnisi racijų, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. 8HALINS-6ALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Vlrginia 7-4499.

Pastabas dėl America laik
raščio minčių surašėme ne 
tam, kad su autorium polemi
zuotume. Tikriausiai nei jis 

- nei redaktorius apie mūsų-pa- 
stabas nieko nepatirs. Sura
šėte betgi, turėdami prieš akis 
savo skaitytoją. Tegul jis ži
nos, *kokiom idėjom turtina
mas amerikinis skaitytojas. Te
gul lietuvis skaitytojas bus pa
žadintas pats kritiškai tas idė
jas pergalvoti.

Kritiškas skaitytojas suvoks, 
jog jis negali būti nei vienas iš 
tų, kurie nori būti “egzilinių 
valdžių” nariais, nei vienas iš 
tų, kuriem rūpi net už Ameri
kos ribų išeinantieji “universa
liniai” reikalai. Jis manifestuo
ja savo išoriniais veiksmais ir 
lojalumą Jungtinėm 
bem Ir savo tautine 
IMtovūMIri&JUašto

Tikim, kad toks kritiškas pi
lietis yra naudingesnis tai val
stybei, kurioje jis gyvena, nau
dingesnis Jungtinėm Valsty
bėm, kurios pasauly tebėra lig 
šiol pats didžiausias kraštas ir 
gal vienintelis toks — su plu- 
rahstine kultūra. Ir jis bus kel
rodis kitiem, kol ta pluralisti- 
nė kultūra bus pagerbiama.

Kritiškas skaitytojas
kreips akis ne tik į Jungtines 
Valstybes ir matys: jei protar
piais pasikartoja balsai prieš 
pluralizmą, prieš etnines kultū
ras, tai kartojasi ir reiškiniai 
kur etninės kultūros yra ne 
tik toleruojamos, bet ir remia
mos ... Jei Amerika parienria 
tautom laišvės siekiančius poli
tinius organus (kaip Pavergtos 
Europos Seimas, Laisvosios Eu
ropos tautiniai komitetai), tai 
Vokietijoje valdžios įstaigos pa
remia tautinių kultūrų institu-

Vakty- 
kulfūrai

JOSEPH GARSZVĄ — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedtord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; E V 8-9770.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STĖPHEN AROMISKIS (Artnakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mams Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 112U8; 
teL 277-5604.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Aian j. Reuter - Jacob Reuter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai Ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puiKiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veikius ir simpatingas Stabas, užtektinai vietos automooi- 
liams pastatyti. Ridgewood, N.V. 11x27. TeL EM 6-320U.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Sicamoinu 847-03UU, Vvin. H. £>imon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SU, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BANDžIUKO BARAS IR RESTORANAS, čia vaišinsiesi ir vaisinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta suatikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond Hill, N. Y. 11418; teL 846-9286. j

grindo spėti, kad reikalas kreip- dėl, kad saugtano organams vi- 
tis į komisiją greičiausia bus siškai nepriimtina mintis leis

ti atvykstantiems turistams ap
sistoti ne viešbučiuose: kur nors 
kitur apsistojusius svečius daug 
sunkiau išlaikyti nepaleistus iš 
akių... “Užsienio reikalų ko
misija” (jai pirmininkauja V. 
Niunka) negalės nei viešbu
čių praplėsti, nei čekistų reika
lavimų pakeisti. Kreipimasis į 
tą komisiją užtarimo vargu te
turi daugiau reikšmės, kaip 
skęstančiam šiaudas. Tačiau 
komisija “pritarė ryšių su už
sienio lietuviais komiteto veik
lai” ir nurodė, kad “jo veiklą 
reikia plėsti ir Įvairinti”.. .Po
sėdyje buvusi “rekomenduota 
eilė konkrečių priemonių”, ku
rios, žinoma, tuo tarpu paši-

iškilęs dėl ekskursijų į Vilnių 
suvaržymo, kuris, be abejo 
bus sugriovęs nemažą dalį vil
niškių "ryšininkę" šiai vasarai 
numatytųjų planų. (Vietoj 18

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real E*ta*k Mamų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tak) parettldmaL — 110-04

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūfa, meno darbų nuotraukos ir kiti foto

viešėti tik penkias dienas. Dėl 
to daugumas numačiusięję šią 
vasarą apsilankyti Lietuvoj, 
nuo to sumanymo atsisako ir 
numatytos ekskursijos atšaukia
mos).

Vargu ar toji “užsienio rei
kalų komisija” gali ryšininkam 
bent kiek apčiuopiamai padėti, 
nes netikėtas suvaržymas grei
čiausia bus buvęs pareikalau
tas saugumo (čekistu) organų.
Ir viešbučių stoka galėjo versti lieka neatidengtos ryšininkų 

jos skyriaus viršininkas V. suvaržyti ekskursijas, ypač to- kortos. (Elta) 
Burkauskas ir “Inturisto” Vii-

Vimu su darbo žmonėm? Sutkus. Visų tu pranešimų PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Tegul vadinama “didžioji” rinys viešai neatskleistas, bet r*-

® w / Lietuvos atstovas J. Kajec- žfe kapą. uRtetaantto ntrt Kta-spauda ignoruoja ateiraj etm- ypač Intunsto atstovo daly- su da] į
nius kultūrinius pasireiškimus, ravimas pasitarime sudaro pa- eilėje priemimų: gegužės 16 tu. dtfyvno ukrninieeht HMM* 

surengtam rengtame priėmime it bitetaft

nu- VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garda Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaldotuvmiai pietūs. Firmos rūšies lietuviškas ihaistks priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS INVESTING CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 

441-6799; 2422 W. Marųuette Rd„ Chicago, III. 60629.
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate^ Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir t Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutūšl Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta- 
dteidais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Gahma gauti Įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 

elito (IŠlsikO Bsltist^ės For- vyno. 103-55 Lefferts BTvd. Richmcnd Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544. 
schungsinstitut, pdremia Vasa- REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
tiO 16 gimnaziją, paremia jau- 7-2089. Juozas Dražinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
nimO stovyklas, o Vokietijos Oegt^ių, konjakų, midų šventėm* bei MtoMOtas progoms. 
katalikų hierarchija sudarė fi- s < G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.

340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
g”*8™* Užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 

P. DiakiO MkUftti ilt&uubčyti). PHMĮbįtbl ftMhus BBL MilIMfclhūii, sūrius. We take all orders special prie*

surengtam rengtame priėmime ir nmote mAšmM — 
prezidento gar- Wūšhtogtoh ftilton Am kad įiM tiiiJu

bei, gegužės 23 Lyric teatre knf buvo paminėta v. g hl

tfttt M kitų tento ūtfeftSafe. •MfetMItohD ntu. teMtotrt Fvorist, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich- 
HNIItLiiiT i. RHI, ».Y. 11418, ItL S41-P441 - MI1-7702. Krautuvė atidarė kasdien
K.r T^.7 b vai ryte fld » teL Vtk.; Skkmadienia.8 nuo 9 iki 5 vai. p p Gėlės pa-
reraęs MM1B | savo nones ra- dMMtamo* | Maus mntėu. rtrtošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
ffifehą, d tovo nttafe tiekta bū- p^tombuitetM n gtytymą j farodytų vietų arba namus. Savininkai — 
U ftMkhngng ktekvtehftttl it vi lietuvlž>tai ir maloniai patarnaują.

Markaičio kūriniai, po kaktis. Birtetio 3 dalyvavo 
koncerto buvo priėmimas Loyo- tautiniame knygų p&ttftoęją 
la kolegijoje, kur Lietuvos at- sąjungos vakare Shofehton vfeš1- 
stovas tarė žodį. Gegužės 25 butyfe. 
Baltimorės ir Washingtono mo- Ona Kajeckienė gėgūtfe 18 
kyklas baigusiem įteikė pažy- dalyvavo diplomatų mitiją fe- 
mėjimus ir baigusius apdovano- fų žmonų garbei surehgūftfe
jo lietuviškomis vėliavėlėmis, priėmime. NiNtito ih JUOZO DNUtŲ-MtuziNSKŲ siuntinių įstaiga atlieka
Ta pačia diena mokvklų vedė- Mirta Botswanos ambtttio- ,

* r a - toe f* Maitot trfel MTOTfeonai, cmtsKi mMKk> Muminiai. SSSR gamvbos automobiliai bei ki-
jus, mokytojus ir tėvų komi- nui wasningtone gegužes 13, — 7**^ to* ptekte. Mmami teMbMnUd užsakymai ir .Nudaromi siuntiniai gauti
teto narius ir mokinius pakvie- Uetttvos atstovas partižkž tiž- lto*ūk0) vtotto VMtttiftė mo- pMtn. 370 Uhion Ara., BrooMyn, n.y. 11211; Tei. ev 4-4952___________
tė vaišiu, dalyvavo Washingto- uojatttą fi* dalyvavo pamato- b*** (IhttM natas) pavadinta
no lituanistinės mokyklos su- se. MykūiaRSU-ruuno varau. Ne
rengtoje iškyloje į Žubkų so- Baltijos valstybių diplomitų tth Mdro' Pūtami P«-
dybą. Gegužės 27 Argentinos pasitarimas įvyko gegutes 17 gtibU koncertas, kurio m tu
tautos šventės proga dalyva- pas Latvijos. atstovą dr. A. tevo paskaita apie Putino kū-
vo ambasadoriaus priėmime. Spekke. ‘
gegužės 30 — mirusiųjų dieną 

Lietuvių Fond© Tarybų gegute » Chicagoje paskyrė šiem metam >25,000 dalvvavo Arlingtono kapinėse 
lietuviškiem reikalam. Ii k. j d. I eilėje: inž. V. Naudžius, inž. V. Kutkus, ,

dr. E. Lenkavekas, A. Rėklaitis, dr. A, Razma, dr. G. Batukas, H. baras Pne nežinomojo kareivio kapo, 
(investavimų patarėjas); II eilėje: S. Raueklnas, K. A. Girvilas, dr. B. Pei
kus, dr. F. Kaunas, J. Kapočius (LE leidėjas), dr. K. Ambrocaitis, dr. V. 
Šimaitis ir dr. P. Kisielius. T

Baltijos valstybių diptonrttą tth įvyko' PtttiMi pa-

rybą, o aktorius Laimonas No
reika deklamavo Putino Hri-

— Gegužės 22 Lietuvoj mi- ntes. Iškilmėse dalyvavo Pati
rt Juonį Stumbrą* (72 m. tm- no žmona Emilija Mykolattle- 
žiaus), nuo pat 1920 buvęs Lie- nė, jo broliai — Antanas. Mo-

__________________ - P8®1® dieną aplankė Ameri- tuvos operos bendradarbis — tiejus, Juozas ir sesuo Elžbieta 
Nuotr. a. Guibinsko kos leitenanto Samuel J. Har- režisūros padėjėjas. (E). Gudaitienė,

Advokatas — 41-40 74th Street Jackaon

DOVANU SIUNTINIAI | LltTUVĄ — Mes siūlome nepalyginamų patar- 
nfcvfan*. pflma UflšMl tvora egatetuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
mate* Mi rante riunllnya pabuvo gražintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
Inetą patylima* Mdfta mums ir mūsų kvalifikuotam Stabui išpildyti visas 
panty**. Motetą* *U MuntMą priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun-

Momtt karnomis; pa* mes gausite visko, kų tik jūs norėsite siųsti draugams 
Ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 Esat 36th St. Nevr York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: CMrago, 
IR tt!9 W. ChicagO Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North L* Brea
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IŠLEIDŽIAMAS ALEKSANDRO KURŠAIČIO ŽODYNAS
Džiaugiuos, galėdama pra - 

nešti linKsmą žinią, Kad šiom 
dienom išėjo Vakarų Vokietijo
je naujas lietuvių Kalbos vei
kalas — Prof. Aleksandro Kur
šaičio Lietuviškai-Vokiškas žo
dynas.

Prof. Aleksandras Kuršaitis, 
gimė 1857 spalio 2 Kretingoj. 
jis studijavo lotynų, lietuvių, 
graikų ir vokiečių kalbas. Jis i- 
jungė mūsų karną į didžiųjų 
kalbų draugystę, ko ir užsitar
navo garsi musų tautos praeitis. 
Jo veikalui duotas gražus var
das:
Thesaurus Linguae Lituanicae 

Didysis triįy tomu 
Lietuviškai-Vokiškas Žodynas
Jame surinktas senosios ir 

naujosios lietuvių kalbos žo
džių lobynas.

Praėjo 24 metai nuo Alek
sandro Kuršaičio mirties. Mirda
mas jis paliko savo veikalą 
rankrašty. Medžiagą jam rinko,

Chicagojepagerbtas dail. Jurgis Juodis
Gegužės 12 vakarą Šarkos 

svetainėje buvo suruošia vaka
rienė dailininkui Jurgiui Juo
džiui pagerbti. Vakarienėje da
lyvavo gausus dailininko ger
bėjų būrys.

Pobūvi pravedė LAS Ameri
kos vieumnkijos pirmininkas 
V. Šimkus. Jis džiaugėsi sėk
mingai Chicagoje vykstančia 
dailininko paroda ir, sveikin
damas jį parodos rengimo ko
miteto ir LAS Amerikos vieti- 
ninkijos vardu, linkėjo sėkmės 
ir tolimesnio pasiryžimo toje 
meno šakoje, kuri pasižymi iki 
šiol nematyta dailės kryptimi. 
Iš kiekvieno J. Juodžio pa
veikslo spindi mūsų tautos ir 
tėvynės meilė. Kiekviename 
paveiksle matyti mūsų tautos 
istorija.

Prof. St. Dirmantas, svei
kindamas ramovėnų vardu, 
džiaugėsi J. Juodžio pasirinkta 
meno kryptimi. Jis tikisi, kad 
tuo keliu eidamas, dailininkas 
atneš tautai daug naudos.

Inž. K. Oželis, sveikindamas 
LA Sąjūdžio vardu, pažymėjo, 
kad J. Juodžiui pasirinkti šią 
meno kryptį daug padėjo karo 
mokykla, išmokiusi jį visus sa
vo darbus aukoti tėvynės rei
kalam.

Meno veteranas prof. A. Var
nas savo sveikinime pareiškė, 
kad J. Juodžio paveiksluose iš

Chicagos operos choristai pertraukos metu Nuotr. V. Maželio

gyvendamas Tilžėje ir Kran- 
ce. Vemaias nežuvo antrojo pa
saulinio Karo audrose.

Šiom dienom išėjo iš spau
dos pirmasis jo tomas. Antra
sis tomas jau spausdinamas. Ne
trukus išeis ir tretysis.

Tenelieka nė vienos sąmo
ningos ir išsilavinusios lietuviš
kos šeimos be šio veikalo.

Veikalo tiražas nedidelis. 
Trumpu laiku jo laida bus iš
semta, nes universitetų biblio
tekos moksliniai institutai ir pa
vieniai mokslininkai jį bema
tant išpirks. Privatūs asmenys 
turi paskubėti šią mūsų kalbos 
brangenybę įsigyti.

Kuršaičio žodynas išleistas 
Miuncheno universiteto inicia
tyva. Tnesaurus Linguae Li
tuanicae atspausdintas senoje ir 
viso mokslinio pasaulio didžiai 
vertinamoje universiteto leidy
kloje — Vandenhoeck und Rup- 

reikšti judesiai nugalėjo televi
ziją ir radiją. Musų tautos is
torijos įvykiai judesiuose tepa- 
žaūina mus gyvam judesiui ir 
teprikelia judriam gyvenimui.

St. Juškevičius L. Bendruo
menės vardu linkėjo ir toliau 
eiti pasirinktuoju kilniu meno 
keliu.

Dailininkas Kolba, sveikin
damas kolegą, pasidžiaugė jo 
kūryba ‘‘menas tautai”. Jei ne 
jis pats, tai jo menas turi gy
venti Lietuvoje.

Bronė Gustaitienė, kalbėda
ma aviatorių vardu, prisiminė, 
kaip dailininkas J. Juodis at
ėjo į aviaciją meilės erdvei ve
dinas. Džiugu buvo tuo laiku 
turėti menininką aviatorių tar
pe. Jo dabartinė su dideliu pa
sisekimu vykstanti paroda Chi
cagoje aiškiai rodo, kad kiek
vienas lietuvis turi semti stip
rybę iš praeities.

Dar J. Juodį sveikino ir lin
kėjo sėkmės Lietuvos kariuo
menės jo laikų kolegos J. čės- 
na ir Grabauskas.

Visų dalyvių vardu dailinin
kas J. Juodis buvo apdovano
tas medyje raižyta Laisvės sta
tula. Jis pats nuoširdžiai padė
kojo visiem sveikinusiem ir da
lyviam. pareikšdamas, kad sa
vo pasirinktuoju keliu eisiąs ir 
toliau, nes jį ten šaukianti tė
vynė. p.s. 

recht Goettingene, Vakarų 
Vokietijoje.

Žodyno išorinė forma, jo 
antraštinis puslapis, pratarmė 
ir t.t. — savi tiek lietuviui, 
tiek vokiečiui. Pratarmę ir į- 
žanginį žodį apie prof. Alek
sandrą Kuršaitį aš pati verčiau 
į lietuvių kalbą. Šio laikraščio 
redakcijoje jūs galite gauti 
Vandenhoeck und Ruprecht lei
dyklos apie šį veikalą išleistus 
prospektus vokiečių kalba. 
Tiem, kurie sutiks parašyti apie 
žodyną recenzijas lietuviškoje 
spaudoje, leidykla sutiko duoti 
nemokamą egzempliorių.

Norintieji žodyną gauti tepa
rašo man, nes žodyno pardavi
mo reikalų tvarkymą Ameriko
je leidykla pavedė man. Jūs ga
lite man rašyti ir lietuviškai. 
Mielai atsakysiu į visus jūsų 
paklausimus.

Pirmojo tomo kaina DM 170 
(pagal šios dienos kursą — 
42.50 JAV dolerių). Pinigus 
siųskite: Thesaurus Linguae Li
tuanicae, Dr. Lucia Baldauf— 
Jurgutytė, Volksbank Grafing 
Kt. Nr. 8341, Grafing b. Muen- 
chen, Germany-West. Mano pri
vatus adresas: Dr. Lucia Bal- 
dauf-Jurgutytė, 8018 Grafing 
bei Muenchen, Adalbert-Stiften- 
Str. 14, Germany-West.

Jei kas norėtų savo gimi
nėm ar draugam Lietuvoje šį 
nuostabų veikalą nusiųsti, pa
darydamas tuo nesenstančią do
vaną ir ateinančiom lietuvių 
kartom, tesikreipia irgi į mane.

Šiais metais sueina 125 me
tai nuo to laiko, kai Kuršai
čių šeimos nariai pradėjo rašy
ti mokslinius veikalus apie lie
tuvių kalbą ir spausdinti juos 
universitetų leidyklose. Šį dar
bą pradėjo Friedrichas Kuršai
tis 1843, išleisdamas savo, vi

Liet, dailininkas atidarė meno galeriją
Mažame, bet žymiame Penn- 

sylvanijos miestelyje, New 
Hope, atsidarė nauja meno ga
lerija Baltic Studios, kurios sa
vininkas yra lietuvis dailinin
kas Bruno A. Bubelis, o jo me
no direktorius — žymus latvių 
menininkas Fridrichs Milts.

Dailininkas B. Bubelis iki 
šiol dar mažai lietuviam pažįs
tamas. Pradėjo tapyti dar Vo
kietijoj. Atvykęs į Ameriką, stu
dijavo City College — Univ. of 
the City of New York, be to, 
privačiai pas prof. L. Liberts, 
prof. P. Puziną ir F. Milts. Pri
klausė Art Students League ir 
kt.

New Hope tai žymus ir pa
stovus menininkų centras ry
tuose, Pennsylvanijoje, prie 
New Jersey sienos. Iš Lamberts- 
ville, N.J., pervažiavus siaurą 
geležinį tiltą per Delaware u- 
pę, atsirandi senoviškame, pir
mųjų imigrantų įkurtame ir 
dar nuo Amerikos revoliucijos 
laikų išlikusiame mieste. Sezo
no metu, kuris prasideda ba
landžio pradžioje ir tęsiasi iki 
vėlaus rudens, į New Hope su
plaukia daugybė žmonių. Vieni 
nori įdomiai praleisti laiką, ki
ti apžiūrėti patį miestą, o dar 
kiti aplankyti meno galerijas ir 
senienų krautuves. Savaitga
liais New Hope sutraukia virš 
10.000 turistų ir meno mėgė- 
jų-

Čia ir atidarė dail. Bubelis 
meno galeriją, pavadindamas 
ją Baltic Studios, tuo tikėda
masis supažindinti amerikie
čių publiką su pabaltiečių me
nininkų darbais, o taip pat ir 
sukurti pastovų pabaltiečių me
no centrą.

Šiuo metu menininkai, išsta
tę savo kūrinius, daugiausia 
yra latviai. Iš lietuvių meni
ninkų yra Elena Kepalaitė su 
savo įspūdingomis skulptūro
mis ir Bruno A. Bubelis su alie
jiniais paveikslais. Tarp Bube- 
lio kūrinių yra eilė studijų In
dijos temomis (Indijoj neseniai 
jis praleido visus metus laiko). 
Netrukus teks pamatyti ir dau

sų kalbininkų gerai pažįstamą 
knygą: “Laut- und Tonlehre der 
littauischen Sprache” (Koenigs- 
berg 1843). 1876 pasirodė jo 
‘‘GrammatiK der littauischen 
Sprache” (Halle). Be Kuršaičio 
vardo sunKu įsivaizduoti lietu
vių kalbos tyrinėjimo pradžią. 
Musų žodyno auiorius, prof. 
Aleksandras Kuršaitis, prof. 
Friedricho Kuršaičio brolvaikis, 
augęs prof. F. Kuršaičio šeimo
je ir jo išleistas į mokslus. Be 
to, prof. Aleksandras Kuršaitis 
ilgametis ir paskutinysis lietu
vių literatūrinės draugijos Til
žėje pirmininkas. Kas gi iš 
mūsų nežino, kokią didelę kul
tūrinę reikšmę suvaidino Tilžė 
ir Rytprūsiai caristinės prie
spaudos laikais, kai mūsų “Auš
ra” buvo ten spausdinama ir 
knygnešių gabenama į Lietu
vą.

Prof. Aleksandro Kuršaičio 
žodynas nėra sausas mokslinis 
veikalas, o gyva, įdomi knyga, 
pilna mūsų liaudies dainų ci
tatų, aprašymų mūsų liaudies 
papročių, nes Aleksandras Kur
šaitis, be galo mylėdamas sa
vo tautą (jis laikė save lietu
viu) dažnai užsimiršdavo ir 
nuklysdavo į lietuvių liaudies 
meno sritis. Seniai pamirštų 
mūsų liaudies dainų posmai, 
primiršti papročiai tampa vėl 
gyvi, besklaidant šio veikalo 
puslapius. O ką ir besakyti apie 
begalę tų žodžių, senų, pamirš
tų, kuriais taip džiaugiasi ir di
džiuojasi mokslininkai. Jų A. 
Kuršaičio žodyne tiek, kiek gin
tarėlių po audros Baltijos pa
krantėje.

Žodynas išleistas Armino 
Kuršaičio, Aleksandro Kuršai
čio sūnaus, pastangomis ir rū
pesčiu.
Dr. Liucija Baldauf-Jurgutytė, 
Miuncheno universiteto lietu

vių kalbos lektorė 

giau lietuvių meno kūrinių, o 
taip pat ir estų.

Labai malonus ir simpatiš
kas, visuomet pilnas energijos 
dail. Bubelis kviečia visus me
no mėgėjus aplankyti Baltic 
Studios. Adresas: 122 A. South 
Main Street (Rt. 32), New 
Hope, Pa. Galerija atidara nuo 
10 vai. ryto iki 8 vai. vak. kas 
dieną, išskyrus pirmadienius. 
Tel.: (215) 862-5120.

Savininkas ypatingai kviečia 
lietuvių menininkus susisiekti 
su šia galerija dėl savo kūri-

A. Bubelis ir galerijos direktorius 
F. Milts

Oail. A. Bubelio meno galerija New Hope, Pa.

Svečiai iš Bostono, atvykę j “Gražinos” operą. Iš k. j d. smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, kompozitorius
Julius Gaidelis. Nuotr. V. Maželio

Dailininkai prašomi siųsti savo kūrinių skaidres
Pasaulio Lietuvių Bendruo- 

minės 111-jo seimo komiteto 
parodų seKcija kviečia visus 
laisvame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius dailininkus ir me
ną studijuojančius asmenis da
lyvauti savo darbais seimo me
tu organizuojamoje skaidrių pa
rodoje.

Šia paroda norima supažin
dint seimo dalyvius su lietuvio 
meno kūryba ir jos šių dienų 
šakotumais.

Į parodą bus priimami visų 
krypčių ir šakų meno kūriniai, 
neatsižvelgiant į jų stilių, pa
skirtį, techniką ar medžiagą.

Be įprastinių technikų, kaip 
tapyba, skulptūra, grafika, ar
chitektūra (projektai, maketai 
arba jos fragmentai), taikomo
ji dailė, kilimai, vitražai, kera
mika, mozaika, įvairių paskir
čių pastatų dekoravimai, mo
deliai ar išpildyti projektai, 
taip pat gali būti rodoma įvai
rūs bandymai, įvairiose neįpra
stinėse medžiagose.

Parodoje kiekvienas dailinin
kas gali būti reprezentuojamas 
su 10 skaidrių, bet kurioje ar
ba keliose meno šakose. Ku
riais darbais dailininkas nori 
save reprezentuoti, paliekama 
jo nuožiūrai.

Skaidrės turi būti standarti
nio formato, įmontuotos popie-

nių išstatymo, kuris yra nemo
kamas. Be aliejaus, pageidau
jama grafikos, skulptūros ir 
keramikos. A. č.

Naujas L.K.M. Akademijos leidinys
Lietuvių Katalikų Mokslo A- 

kademija. nors ir sunkiose iš
eivijos sąlygose, kantriai ir pa
tvariai varo gilią vagą moks
lo bei kultūros baruose, įtrauk
dama juosna vis didesnį lietu
vių intelektualų skaičių. Jos lei
diniai randami visose didesnė
se pasaulio bibliotekose.

Šiuo metu baigiamas spaus
dinti ir netrukus pasirodys nau
jas L.K. M. Akademijos leidi
nys — METRAŠČIO TV tomas, 
turįs daugiau 600 psl. Jame 
kaip paprastai, yra visa eilė į- 
domių straipsnių — studijų. 
Štai dr. J. Jakštas rašo tema: 
“Žvilgsnis į Mažosios Lietuvos 

rinio kartono rėmuose, kurio 
išorinis formatas yra 2” x 2” 
didumo.

SKaidrių parodai tinkamumą 
peržiūrės ir klasifikuos paro
dos sekcijos sudaryta trijų dai
lininkų komisija. Skaidrių paro
dai su meno krypčių aptarimu 
yra skiriama 2 valandos.

Atrinktos parodai skaidrės 
III-jo seimo komiteto yra iš dai
lininkų nuperkamos, mokant 
už skaidrę po vieną dolerį. Į- 
gytos skaidrės lieka Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės nuosa
vybė su teise jas ir ateityje 
naudoti.

Dailininkai, kurie nori, kad 
po parodos skaidrės būtų jiem 
grąžintos, prašomi duoti sutiki
mą, kad parodos komitetas pa
sigamintų tų skaidrių kopijas. 
Skaidrių persiuntimo išlaidas, 
sąskaitas pristačius, apmoka 
parodos komitetas. Nepanaudo
tos parodai skaidrės gražina
mos jų savininkam.

Dailininkai, siųsdami skaid
res, apie save prašomi suteikti 
šias žinias:

1. Gimimo vieta ir data.
2. Išeitas arba einamas moks

las, kur ir kada.
3. Ar dirba savo meno profe

sijoje, jei taip, tai kur ir ko
kioje šakoje?

4. Dalyvavimas parodose, 
kur, kokiose ir kada?

5. Jei žinios apie dailininką yra 
Lietuvių Enciklopedijoje, tai 
pažymėti: žinios L.E.

6. Dabartinis pilnas adresas.

istoriografiją”, Barbora Vileišy- 
tė — “Kultūrinė Seinų spaus
tuvės veikla”, dr. inž. A. Skė
rys — “Lietuvos miškai ir jų 
ūkis”, kun. dr. V. Gidžiūnas, 
O.F.M. — “Augustinijonai Lie
tuvoje”, kun. prof. dr. P. Ra
bikauskas, S. J. — “Medžiaga 
senojo Vilniaus universiteto 
istorijai” (tęsinys iš METRAŠ
ČIO III tomo), kun. Jonas Rei- 
telaitis — “Kalvarija” (tęsinys 
iš METRAŠČIO III tomo). Be 
to, nekrologų skyriuje kun. Jo
nas Duoba, M.I.C. pamini vysk. 
Praną Brazį, M.I.C.; dr. J. Pu- 
zinas — prof. A. Jurskį; dr. J. 
Gimbutas — prof. dr. Steponą 
Kolupailą; dr. Ona Labanaus
kaitė — dr. J. Leimoną; kun. 
Jonas Duoba, M.I.C. — kun. 
dr. Kazimierą Rėklaitį, M.I.C.

METRAŠČIO IV tomo kaina 
10 dol. Tačiau užsisakiusieji iki 
liepos 1 knyga gauna už pusę 
kainos, t.y. už 5 dol., nes siun
čiant tiesiog iš spaustuvės at
simeta nemaža papildomų išlai
dų. Už knygą atsilyginimą ją 
gavus. Norintieji gali pinigus 
siųsti banko arba asmeniniu če
kiu ir užsisakydami.

Užsisakant šiuo būdu MET
RAŠČIO IV tomą, rašyti nedel
siant šiuo adresu: L.K.M. Aka
demija. Piaz.za della Pilotta 4. 
00187 ROMA — Italija.

Šios žinios yra reikalingos 
išsamiam iliustruotam leidiniui 
apie dabartinę lietuvių daili
ninkų kūrybą parengti.

Skaidrių paroda įvyks 1968 
rugsėjo 1 nuo 4:30 iki 6:30 vai. 
popiet. Penntop South, Hotel 
(Statler Hilton, N.Y.) 32 and 
33 rd. Sts. and 7th. Avė., NYC 
N.Y. 10001.

Skaidres ir žinias siųsti, 
ne vėliau, iki 1968 rugpjūčio 
15 šiuo adresu: V. K. Jonynas, 
182-37 Jamaica Avė. Hollis, N. 
Y. 11423.

V. K. Jonynas
PLB III Seimo Komiteto 

parodos sekcijos pirm.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MŪSŲ LIETUVA, krašto vie

tovių istoriniai, geografiniai, 
etnografiniai bruožai, IV to
mas, skirtas Žemaičiam ir Klai
pėdos kraštui, paruošė Bro
nius Kviklys, išleido Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, 816 
psl., įrišta į kietus viršelius. 
Šiame tome aprašomos žemai
čių apskričių vietovės, Klaipė
dos krašto ir Mažosios Lietu
vos vietovės. Gausiai iliustruo
ta.

Mykolas Vaitkus — NEPRI
KLAUSOMYBĖS SAULĖJE, at
siminimai 1918-1940, V tomo 
pirma dalis, 295 psl., išleido Ni
dos knygos klubas Londone. 
Kaina 2 dol.

Jonas Šiaurietis — APOCA- 
LIPSE, paslaptingoji žmogaus 
epocha, 79 psl., kaina 2.50 dol., 
kas išleido, nepažymėta. Spaus
dino “Nepriklausoma Lietuva” 
Montrealyje.

Petras Matekūnas — TEN 
GINTARĖLIAI, dainorelis atža
lynui, vienam, dviem, trim bal
sam su piano palyda. Redaga
vo J. Žilevičius. Virželį piešė 
Audronė Bartytė. sudėta 20 dai
nų. Autoriaus lėšomis išleido 
Amerikos L.R.K. Vargonininkų 
bei Muzikų Sąjunga. Kaina ne
pažymėta; gaunama: “Muzikos 
Žinios”, 209 Clark PI., Eliza- 
beth, N.J. 07206.

Dr. Algirdas Budreckis —So- 
viet Occupation and Annexa- 
tion of the Republic of Lithua- 
nia, 31 psl. Išleido Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
masis skyrius New Yorke.

MUZIKOS ŽINIOS, Nr. 1. Lei
džia Vargonininkų ir Lietuvių 
Muzikų Sąjunga, išeina 4 nu
meriai per metus. Redaguoja 
V. Mamaitis. Numeryje rašo: R. 
Raugas — Lietuvių daina tebė
ra gyva Philadelphijoje. prof. 
V. Jakubėnas — Lietuviu išei
vių muzika ir jos perspektyvos. 
J. Bertulis — Žodis muzikoje 
ir muzika žodyje, aprašomas 
koncertas Waterburyje. J. Žile
vičius skelbia žinias iš Muzikos 
Archyvo. įdėta muzikinių aktua
lijų. Numerio priedu pridėtas 
Lietuvių Muzikos vardyno są
siuvinis XII. redaguotas J. Žile
vičiaus.
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GRAŽI PRISIKĖLIMO PARAPIJOS IR KLEBONO ŠVENTE TORONTE
Toronto Prisikėlimo parapi

ja gegužės 26 minėjo savo veik
ios lo metų sukaktį ir kleb; 
tev. Placido Bariaus, O.F.M., si-

Tev. Placido Bariaus, O. F. M., 25 metę 
kunigystes sukaktis ir 15 metę 

Prisikėlimo parapijai
Prisikėlimo parapijos piją. Pirmosios Prisikėlimo pa- mavo butą, kuriame gyveno, 

rapijos mišios atlaikytos 1953 laikė mišias ir teikė sakramen- 
gegužės 31 Parkdale kino teąt- tus, kol College ir Rusholme 
ro salėje. Jose dalyvavo ge- Pk. Cres. kampe nusipirko pa
ras 1000 lietuvių. Visų nuotai
ka buvo pakili ir, suskambėjus 
galingam “Pulkim ant kelių”, 
pranciškonuose ir naujuose 
parapiečiuose kilo ryžtas pasi
statyti savo maldos namus ir 
reikalingas lietuviškai veiklai 
centralizuoti patalas. Liepos 1 
prie Parkdale teatro, 91 Jame- 
son Avė., pranciškonai išsinuo-

Ilgame parapijų gyvenime 15 
metų laikotarpis yra labai 
trumpas, bet šios parapijos gy
venime jis yra labai reikšmin
gas. Jį galima palyginti su pir
mųjų parapijų jsikurimu Lietu
voje ir lietuviškųjų parapijų A- 
merikoje pradžia, kai buvo 
krikštijami pirmieji kūdikiai, 
laiminamos pirmosios jungtu
vės, statomos bažnyčios, stei
giamos organizacijos ir kuria
mos mokyklos. Pirmieji metai 
visuomet yra entuziazmo, veik
los ir žydėjimo metai, kuomet 
nesigailima nei aukų, nei dar
bo, dėl to itin džiugu matyti 
neilgam laikotarpy pasiektus 
laimėjimus.

Išblokšti iš savo krašto mū
sų kartos lietuviai tuščiomis 
rankomis atvyko į Kanadą, bei 
jie atsinešė galingą jaunatvės 
energiją, gilų tėvynės ilgesį ii 
tvirtą Dievo meilę. Daug jų 
susispietė Toronto mieste ii 
čia ieškojo dvasinės užuovėjos 
ir atsparos. Esamos šv. Jono pa
rapijos patalpos jų nesutalpi
no, dėl to atsirado reikalas ieš
koti erdvės platesniam save 
dvasios prasiskleidimui. Savo 
troškimus jie atidengė Toron
to arkivysk. kard. J. McGuigan, 
kuris juos suprato ir 1953 ko
vo 7 iš JAV pakvietė lietuviui 
pranciškonus ir pavedė jiem 
organizuoti ir kurti naują Pri
sikėlimo parapiją.

Parapijos statyba
Tuo metu vadovaujant pro

vincijolui tėv. Jurgiui Gailiu- 
šiui, pranciškonų taryba pasiū
lymą priėmė ir parapijai orga
nizuoti paskyrė dr. Ber-

ninkais pridėjo tėv. Petrą Ba- ® 
niūną, tėv. Placidą Barių ir tė- 
va Pijų Šarpnicką. aSM

Pirmasis klebonas Į Toron-
tą atvyko 1953 gegužes 20 ir p^ijįijeno parapijos tarybos pirm. dr. J. Stingai la ir kleb. Tėv. Placidas 
tuoj pradėjo organizuoti para- Barius, ofm.

rapijos pastatams sklypą ir ten 
pat įsigijo nuosavus namus. 
Tuomet ir sekmadienių pamal
das perkėlė į netoliese esantį 
College kino teatrą, kur jos bu
vo laikomos, kol 1955 rug
sėjo mėn. buvo pradėtos laiky
ti savose patalpose.

Tuo pačiu metu klebonas ir 
pagelbininkai lankė lietuvius,

Tėv. Placidas Barius, OFM, Prisikėlimo parapijos klebonas Toronte

patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai, bis planų modelis bus toliau vystoma* ir tobulinamas, tiek viduj, tiek itorėj.

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašesne kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką — statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į
□ Garins fandatortas (11000)

□ Amžinuosius omas ($500)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui...

ADRESAS

.. ZipCode
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Doductiblc)

Sukakties minėjime gieda vaiku choras

registravo parapiečius ir rinke 
aukas, kurios labai pamažu 
plauke. Tik pranciškonų pro
vincijai užtraukus didelę skolą 
buvo galima pradėti statybą 
Rinktinių parapiečių uolumą: 
buvo nepaprastas, jie ne tik pa 
tys gausiai aukojo, bet ir talki 
no statybos ir kituose darinio 
se. Kiti žiūrėjo pasyviai, ma 
žai ar visai neprisidėdami pri< 
didelių darbų, bet uolieji nenu 
leido rankų iki pasiekė sav< 
tikslą.

Kuriantis parapijai buvo šau 
kiami parapiečių susirinkimai, 
išrinktas gausus komitetas su 
vyrų ir moterų sekcijomis, į- 
kurtos parapinės organizacijos: 
lietuvių katalikių moterų ir ka
talikų vyrų draugijos, tretinin
kų kongregacija, parapinis ir 
vaikučių choras; perimtas dva
sinis vadovavimas ateitinin
kam, ypač studentam ir moks
leiviam; Putnamo seserim ir 
tėvam padedant stipriai suorga
nizuoti jaunučiai. Prie Erie eže
ro 1954 suorganizuota pirmoji 
ateitininkų stovykla, o kitais 
metais nupirkta stovyklavietė 
Wasagoje, kur kasmet stovyk
lauja apie 500 lietuviško jau
nimo. Tuo pat metu įkurtas, da
bar jau plačiai išgarsėjęs, spor
to klubas “Aušra”.

Tolimesnis parapijos 
gyvenimas

Laikui bėgant šioje parapijo
je dirbusieji kunigai pagal 
bendrus provincijos reikalus 
vadovybės buvo keičiami. Taip 
į JAV iškėlus tėv. Petrą Ba- 
niūną ir tėv. Pijų Šarpnicką, 
buvo atkelti tėv. Paulius Bal
takis, tėv. Viktoras Gidžiūnas 
ir tėv. Rafaelis šakalys. Vėliau, pijos bankelis, pasiekęs kelių 
čia kurį laika darbavosi tėv. 
Kęstutis M. Butkus, tėv. Stepo
nas Ropolas, tėv. dr. Korne
lijus Bučmys ir tėv. Tarcizijus 
Garbukas. Pats kleb. tėv. dr. 
Bernardinas Grauslys, atidarius 
šv. Antano gimnaziją Kenne- 
bunkport, Me., buvo paskirtas 
mokytoju. Jo- vieton klebonu 
paskirtas tėv. Placidas Barius, 
kuris ir dabar, talkinant tėv. 
Pauliui Baltakiui, tėv. Benedik
tui Bagdonui, tėv. Ambrozijų! 
Prakapui, tėv. Rafaeliui šaka
liui ir br. Hortolanui Sodeikai, 
sėkmingai darbuojasi.

Jo dėka tėv. Bernardino

Dainuoja mišrus choras ir solistė

Grauslio gražiai pradėtas dar
bas plačiai išsivystė visomis 
kryptimis. Praplėsti parapijos ir 
vienuolyno pastatai. Dabar yra 
vietos plačiai parapijos veikiai. 
Be maldos namų, 4 salių ir pa
rapijos raštinės, skautai, sporti
ninkai ir ateitininkai turi savo 
kambarius, čia veikia ir para-

milionų dolerių depozitų sumą. 
Šiandien Prisikėlimo parapija, 
veikdama ekumeninėje dvasio
je-, j savo apaštalavimo darbus 
plačiu mastu yra įtraukusi pa
čius parapiečius. Gi organizaci- . 
jos—ateitininkai, skautai, spor
to klubas “Aušra”, vaikučių ir 
studentų chorai yra apjungę 
beveik visą kolonijos jaunimą. 
Į visa tai atsižvelgus, supranta
ma, kodėl Prisikėlimo parapija 
surengė 15 metų veiklos pami
nėjimą, kuriame nuoširdžiai pa
sidžiaugė savo pasiektais laimė
jimais ir pagerbė savo klebo
ną (Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Tarybos padėka
Šiais metais — Lietuvos Lais- VLIK ir JAV LB susitarimų 

j vės kovos metais — laisvini
mo ir kitos organizacijos su
stiprino savo veiklą ir ryžta
si tuos metus atžymėti tokiais 

i įnašais, kurie stiprintų mūsų 
! viltį atgauti Lietuvai laisvę ir 
' kurie užtikrintų mūsų tautinės 
Į gyvybės išsilaikymą.

Vasario 16 minėjimai ryš- 
Į kiai parodė mūsų visuomenės 
Į vieningumą ir pajėgumą sutelk- 
I tinėmis jėgomis siekti tautai 
! geresnės ateities. Amerikos Lie

tuvių Taryba su dideliu dėme
siu sekė tų minėjimų organi
zavimą (ir talkino rengėjam, 
kur iškilo reikalas), valdžios ir 
visuomeninio gyvenimo parei
gūnų bei atstovų dalyvavimą, 
jų padarytus pareiškimus ... 
Visa tai stiprino mūsų tikėji
mą, kad Lietuvos laisvės byla 
nebus užmiršta ir kad mūsų 
Lietuvos laisvės kovos prasmė gausiai paremti Vliko ir LB 
bei tikslai daugelio atsakingų darbus ir siųsti savo aukas tų 
asmenų yra suprantami ir re
miami.

Lietuvių visuomenė gausiai 
dalyvavo minėjimų parengi
muose ir sudėjo aukų laisvini
mo reikalam. (Red. pastaba. 
Visuomenė yra tiek pasitikėji
mo verta, kad jai būtų pasaky
ta, kiek pinigo surenkama ir 
kam jis skiriamas.)

Su džiaugsmu tenka konsta
tuoti, kad veiksnių konferenci
joje pr. m. spalio 21-22 Wash- 
ington, D.C. padarytas susiti- 
tarimas. jog Vasario 16 minė
jimų aukos tenka, kaip būdavo 
ir praeityje. Amerikos Lietu
vių Tarybai, buvo paisomas ir 
aukos jai persiunčiamos. Ir

laikėsi ir nepastebėta nukry
pimų.

Už aukas Amerikos Lietu
vių Taryba didžiai dėkoja mi
nėjimų organizatoriam ir—vi
siem aukotojam — pavieniam 
asmenim ir organizacijom.

Tačiau toje pačioje konfe
rencijoje buvo kartu nutarta 
remti Jungtinį Finansų Komi
tetą, kurio lėšos skiriamos Vil
ko ir LB darbam vykdyti. O tų 
darbų yra ištisa eilė, ir jiem 
pinigai yra gyvai reikalingi.

Jungtinis Finansų Komitetas 
savo veiklos Vasario 16 minė
jimų laikotarpyje plačiau ne
vystė, kad nebūtų susilpnintas 
aukų rinkimas Amerikos lietu
vių Tarybai.

ALT Valdyba š.m. gegužės 9 
posėdyje nutarė kreiptis į JAV 
lietuvių visuomenę ir prašyti

institucijų Jungtiniam Finansų 
Komitetui: United Lithuanian 
Finance Committee, 29 West 
57 Street 10 Floor, New York 
City, N.Y. 10019,

Eugenijus A. Bartkus, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas 
Dr. VI. Šimaitis,

Moksleivių stovykla 
Kennebunkporte
Kadaise prieš 10 ar 15 me

tų Kennebunkporte stovyklavo 
studentai ateitininkai ir daina
vo: “Ten netoli Kennebunko, 
kur visi sulysę tunka ...”

Dabar į Kennebunkportą sto
vyklauti traukia jų dukrytės ar 
sūneliai — jaunučiai ateitinin
kai. .

Daug kas pasikeitė nuo to 
laiko. Daug pristatyta naujų 
gražių pastatų. Iškilo modernus 
gimnazijos pastatas, kur gyve
na stovyklautojai moksleiviai. 
Yra ir maudymosi baseinas su 
sūriu jūros vandeniu. Ten van
duo visada šiltas ir malonus 
maudytis.

Tėvai pranciškonai visada 
kviečia lietuvišką jaunimą. Dau
gelį metų čia buvo įvairios atei
tininkų stovyklos. Ir šiemet At
lanto pakraščio moksleivių ir 
jaunučių ateitininkų stovykla 
bus tėvų pranciškonų sodyboje. 
Stovyklą rengia Moksleivių A- 
teitininkų Sąjungos centro val
dyba.

Stovykla prasidės rugpjūčio 
4 ir tęsis dvi savaites -— iki 
rugpjūčio 18.

Vadovais bus po savaitę J. 
Gaila ir MAS CV pirmininkas 
R. Laniauskas. Jaunių ir jau
nučių programą praves seselės 
iš Putnamo. Vyresniųjų moks
leivių būrelių vadovais bus 
drausmingi, prityrę stovyklau
tojai.

Visų MAS stovyklų tikslas 
yra sudaryti jaunimui sąlygas 
susipažinti, bendrauti, ugdant 
organizacinį bei tautinį sąmo
ningumą, ir sveikai paatosto
gauti. Todėl stovyklos progra
moje yra numatyta rimtų, jau
nimui aktualių paskaitų bei dis
kusijų, kūrybingų vakarinių 
programų, laužų ir sporto var
žybų. Jaunučiai bus mokomi 
dainų, darbelių, tautinio ir ideo
loginio sąmoningumo.

Atvelykio savaitgalį įvykusios 
ateitininkų studijų dienos Pa- 
tersone paliko neišdildomo įs
pūdžio ir rezultatų vyresniuo
siuose moksleiviuose. Kenne- 
bunkporto vasaros stovykloje 
tikimasi ir toliau puoselėti aną 
tada ištryškusį entuziazmą.

Visi moksleivių — vyresnių-
sekretorius jų, jaunių ir jaunučių — tėvai

WORCESTER, MASS.
šv. Kazimiero parapijos baž

nyčiai reikalingas
VARGONININKAS

Kandidatai prašomi kreiptis į 
kleboną Rev. John C. Jutt. 41 
Providcnce St., Worcester, 
Mass. 01604.

ir globėjai yra prašomi ir ra
ginami nedelsiant — iki birže
lio 22 — užregistruoti stovyk
lautojus. Ilgai laukiant, gali ne
belikti vietų.

Registracijos mokestis 5 dol. 
asmeniui. Jis nebus įskaitytas į 
stovyklos mokestį. Stovyklos 
mokestis:

IŠ VISUR Į
— Bronius Kviklys, keturių di

delių tomų “Mūsų Lietuvos” au
torius, nepriklausomoje Lietu
voje redagavęs “Policijos” žur
nalą, dirbęs įvairiose redak
cijose ir išeivijoje redagavęs 
“Mūsų Vytį” bei bendradarbia
vęs įvairiuose laikraščiuose 
nuo birželio 3 pradėjo dirbti 
Draugo redakcijoje.

— Marytė Gailiušytė Lava- 
lio universitete, Quebecke, ga
vo magistrės laipsnį iš prancū
zų kalbos su pažymiu eum Įau
dė (100). Ji gerais pažymiais 
yra baigusi vieną iš Clevelando 

'universitetų ir gilino studijas 
trejus metus Sorbonos univer
sitete Paryžiuje. Be to, ji yra 
baigusi konservatoriją — pia
no klasę. M. Gailiušytė jau yra 
priėmusi pasiūlymą dėstyti ka
talikų universitete Clevelande. 
Ji aktyviai dalyvavo lietuvių 
studentų veikloje.
— Jonui Žmuidzinui, Lietuvos 

generaliniam konsului Kanado
je, birželio 10 sukako 70 metų 
amžiaus.

— Marija Aušrotienė mirė 
birželio 7 Toronte, Kanadoje. 
Nuliūdime liko sūnūs su šeimo
mis: Vytautas Toronte ir Bro
nius Washingtone, D.C.

—- Dr. Zigmas Brinkis, Los 
Angeles, Calif. iš pirmo karto 
išlaikė medicinos gydytojo 
praktikos teisėm Kalifornijoje 
įgyti egzaminus ir po Naujųjų 
Metų ruošiasi atidaryti priva
čios praktikos kabinetą. Dr. Z. 
Brinkis yra įgijęs du medicinos 
mokslų doktoratus — Vokieti
joje ir Ispanijoje. Amerikoje 
specializavosi chirurgijoje. 
Veikliai dalyvauja lietuviškose 
organizacijose —Lietuvių Bend
ruomenėje, Rezoliucijoms Rem
ti Komitete, ateitininkuose, 
frontininkuose ir kt.

— Chemijos inž. Aleksas 
Kulnys, W. Covina, Calif., “Į 
Laisvę” žurnalo administrato
rius, išrinktas Lietuvių Fronto 
Bičiulių Los Angeles sambūrio 
pirmininku. Prieš atvykdamas 
į Ameriką, A. Kulnys gyveno ir 
profesoriavo Kolumbijoje.

— I I l-sios tautiniu šokių 
šventės išvakarėse (liepos 6) 
rengiamas balius įvyks ne Am- 
phitheatre, kaip buvo anksčiau 
numatyta, bėt Arlington 
Park Rače Track salėse. K-tas 
baliaus vietą pakeitė, nes gavo 
geresnėmis sąlygomis žymiai 
geresnes patalpas. Arlington 
Park salės naujai įrengtos, turi 
šaldyto oro sistemą ir nesun
kiai pasiekiamos. Neturintiem 
susisiekimo priemonių į balių 
nuvykti bus parūpinti autobu
sai. Bilietų kaina 6.50 dol. as
meniui. Stalas — 10 asmenų. 
Bilietai gaunami “Marginiuose” 
2511 W. 69th St., Chicago, 111. 
Bilietus užsisaką paštu kreipia
si į baliaus rengimo komisijos 
pirmininkę O. Gradinskienę 
adresu: 2512 W. 47 th St., Chi
cago, Illinois, 60632.

vienam asmeniui 1 savaitei 
— 30 dol., 2 sav. — 55 doL; 
dviem šeimos nariam I savai
tei — 55 dol., 2 sav. — 100 
dol.; trim šeimos nariam 1 sa
vaitei — 75 dol., 2 sav. — 135 
dol.

Stovyklon atsivežti: sveikatos 
pažymėjimą, sportinius drabu
žius, trumpas ir ilgas kelnes, 
vieną eilutę išeiginių drabužių, 
dvi poras batų, megztuką, spor
to reikmenis, maudymosi kos
tiumą. kasdieninius reikmenis. 
Prie stalo ir programų metu 
mergaitės dėvės sijonukus ar 
sukneles.

Registracijos ir sveikatos pa
žymėjimo blankai gaunami pas 
globėjus arba kreipiantis šiuo 
adresu: MAS Rytų Atstovybė. 
207 Yellowstone Rd., Plymouth 
Meeting. Pa. 19462.

čekius rašyti: Lith. Cath. 
Youth Assoc. ” Ateitis”. G.l.



DARBININKAS

ŽUVUSIEJI MONIKA IR MYKOLAS SLAPŠIAI

1968 m., birželio 11 <U nr. 42

Gegužės 25 prie Washingto- 
no automobilio katastrofoje žu- 
vu keturi lietuviai: Rhane Ona 
Puzinauskienė, dail. Vytautas 
Raulinaitis, Monika ir Mykolas 
Slapšiai.

Jie grįžo iš inžinierių ir ar
chitektų susirinkimo, kur dail. 
Raulinaitis, su žmona atvykęs 
iš Clevelando, skaitė paskaitą. 
Gi Mykolas Slapšys buvo to ar- 
hitektų -inžinierių sąjungos Wa- 
shingtono skyriaus valdybos 
narys.

Netoli Slapšių namų buvo 
kryžkelė, iš abiejų pusių mirk
sėjo šviesos, įspėjančios pavo- 

. jų. M. Slapšio vairuojama ma
šina sustojo, jis apsidairė ir, 
nieko nematydamas, pradėjo 
pamažu važiuoti. Staiga iš deši
nės dideliu greičiu atlėkė ma
šina, kurioje buvo keturi 19 m. 
jaunuoliai. Ji pataikė tiesiai į 
Slapšio mašinos vidurį, kur su
sijungia dvejos durys. Smūgis 
buvo toks stiprus, kad Slapšio 
mašiną nusviedė nuo kelio. Ke
lias buvo iškeltas, tai mašina 
skriste nuskrido į pakalnę ir 
ten nukrito. Nukrito ant ratų, 
neapsiversdama.

Mašinoje sėdėjo: prie vairo 
Mykolas Slapšys, šalia jo Vy
tautas Raulinaitis, užpakalyje, 
už Slapšio nugaros, Aldona Rau- 
linaitienė,' viduryje Monika 
Slapšienė, dešinėje — Rhane 
Ona Puzinauskiė. Nuo didelio 
smūgio iš dešinės pusės vieto
je žuvo Mykolas Slapšys, Vy
tautas Raulinaitis, Rhane Ona 
Puzinauskienė.

Po valandos policija, nuplė
šusi mašinos viršų, išėmė su
žeistuosius. Dar gyva buvo Mo
nika Slapšienė. Ji mirė nuvež
ta i ligoninę.

Aldona Raulinaitienė išliko 
gyva, tik sužeista. Sulaužyta 
bent keliose vietose koja, nu
laužtas raktikaulis ir labai su
daužyta. Ji guli prie Washing- 
tono ligoninėje.

Liūdna žinia sukrėtė visą lie
tuviškąją visuomenę. Rhane O- 
na Puzinauskienė palaidota Wa- 
shin stone geeužės 28, Monika 
ir Mykolas Slapšiai — gegu-

Or. Mykolas Slapšys

žės 29. Raulinaitis palaidotas 
gegužės 29 Clevelande.

Monika Slapšienė -Blažytė 
buvo gimusi 1927 gegužės 1 
Kybartuose. Jaunutė atsidūrė 
tremtyje ir tęsė nutrauktą 
mokslą. Iš Vokietijos buvo emi
gravus Kanadon, paskui persi
kėlė į JAV ir įsikūrė Clevelan
de. Dirbo keliose įstaigose, ei
dama atsakingas pareigas. 1961 
vasario 17 ištekėjo už Mykolo 
Slapšio ir persikėlė gyventi į 
Washingtoną.

Ir čia įsijungė į visuomeninę 
veiklą. Kurį laiką mokytojavo 
lituanistinėje mokykloje, daly
vavo Washingtono lietuvių gy
venime. Tarnavo banke, 
ma atsakingas pareigas.

Dr. Mykolas Slapšys 
1916 kovo 29 Pazaduojės
kiemyje, Antazavės valsčiuje, 
Zarasų apskrityje. Baigęs Zara
sų komercinę gimnaziją, 1936 
įstojo į ką tik susikūrusią jūri-

ninkystės mokyklą ir pirmuo
sius jūrininko žingsnius 
dėjo karo laive “Prezidentas 
Smetona”. Vėliau savo patyri
mą gilino prekybos laivyne.

1938 išvyko Italijon ir Nea
polio universitete studijavo jū
rininkystę. Kilus antrajam pa
sauliniam karui, teko studijas 
nutraukti. Sovietam reikalau
jant ir Italijos vyriausybei pri
tariant, buvo priverstas grįžti 
Lietuvon, kur laimingai pralei
do karo audras. Artėjant ant
rą kartą bolševikam į Lietu
vą, pasitraukė į Vokietiją. Tuoj 
po karo įstojo į Neapolio uni
versitetą ir savo studijas bai
gė 1947 rugpjūčio 9, gaudamas 
daktaro laipsnį iš jūrininkys
tės mokslų.

Iš Italijos buvo emigravęs 
Kolumbijon, o 1951 jau persi
kėlė į Jungtines Amerikos V- 
bes. Apsigyveno New Yorke. 
Mokėdamas keletą kalbų, pra
džioje dirbo NCWC vertėju, 
dažnai palydėdavo naujai atvy
kusius pabėgėlius.

1958 gavęs JAV pilietybę, 
persikėlė į Washingtoną ir, ga
vęs atsakingą darbą JAV pa
krančių ir geodezijos tarnybo
je, okeanologijos skyriuje ėjo 
okeanografo pareigas. Savo 
darbą mėgo, dalyvavo keliose 
mokslinėse ekspedicijose Ra-

Iš Mykolo Manomaičio pagerbimo 
Amerikiečiu skautai apdovanojo 

deimanto žymeniu

eida-

gimė 
vien-

Mykolo Manomaičio pagerbime. Ii k. P. Jančauskas, S. Santvaras, sukak
tuvininkas Mykolas Manomaitis, inž. E. Pranaitis, kalba brolis inž. Euge
nijus Manomaitis. Nuotr. G. Oepo

LIETUVIŲ FONDO NARIAI
Gegužės mėn. į Lietuvių Fon

dą nariais įstojo: su 500 dol. 
įnašais: dr. Juozas ir Magdale
na Kriaučiūnai ir Aleksandras 
špokas; su 300 dol. įnašu įra
šytas a.a. Leonas Bulgaris; su 
200 dol. įnašu įrašyti a.a. Alek
sandras ir Ieva Pempiai; su 135 
dol. įnašais įrašyti a.a. Karolis 
ir Kotryna Zaikauskai 
Jonas Žutautas, su 112 
Pranas Žilaitis; su 105 
įrašytas a.a. Pranas Gužaitis;

ir a.a.
dol. —
dol. —

neikis iki 140 dol., a. a. Mor
tos Bratėnienės atm. įnašas iki 
625 dol., Jonas Vištartas iki 
200 dol., Leonas L. ir A. Na- 
gevičiai iki 125 dol., a.a. Sta
nislavos Venclauskienės —Jak- 
šėvičiūtės atm. įnašas iki 335 
dol., dr. Zigmas ir Marcelė Ru
daičiai iki 625 dol., Nežinomo 
Lietuvos Kario įnašas iki 921.8 
dol.

Turbūt nerasime Bostone ir 
jo apylinkėse lietuvio jaunuo
lio ar viduramžio, kuris nepa
žintų jūrų skautininko Mykolo 
Manomaičio. Galima drąsiai pa
sakyti, kad dauguma skautų va
dovų Bostone yra skautininko 
Manomaičio auklėtiniai.

Nenuostabu, kad į šio as
mens pagerbimą susirinko toks 
gausus būrys bostoniečių. Pa
gerbimą surengė tėvų komite
tas, vadovaujamas Ed. Bajer- 
čiaus, talkinant Nemuno tun
to tuntininkui Gintarui Čepui ir 
kitiem vadovam. Vaišes pa
ruošė skautų mamytės, vado
vaujant O. Ulevičienei.

Pobūvį atidarė E. Bajerčius. 
Man teko garbė trumpai api
būdinti spalvingą sukaktuvinin
ko kelią, kuris prasidėjo prieš 
pusšimtį metų Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, driekėsi per dau
gybę skautiškų kursų-kurselių, 
stovyklų - stovyklėlių Lietuvo
je, Vokietijoje ir čia, Dėdės Ša
mo globoje.

Sukaktuvininko drąsa jau pa-

......— ._ ->100 doL: AmGYVATARAS VYKSTA- EUROPON
miajame vandenyne ir tyrinėjo naujos Anglijos vaiayoa, rueo- -■ - •- -r. •
vandenynų gelmes.

Buvo draugiško būdo žmo
gus, visada judrus ir paslaugus, 
lankėsi visuose lietuviškuose 
parengimuose. Tad nenuostabu, 
kad buvo mėgiamas savo virši-

pas A. Girvilas, a.a. Izabelės De- 
mereckienės — Bartuškaitės 
atm. įnašas, Andrius ir Eugeni
ja Daugirdai, a.a. Juliaus Pem
pės atm. įnašas, a.a. Irenos Ma
rijos Pempienės atm. įnašas, 

ninku, artimųjų bendradarbių, Panevėžiečių Klubas, Kazys Ba- 
o lietuviškoji Washingtono ko
lonija surado laiko dalyvauti jų 
abiejų laidotuvėse.

Hartford. Conn.
Jubiliejinis baltiečię balius
Gegužės 25 Hiltono viešbu

čio didžiojoj salėj buvo jubi
liejinis baltiečių balius —kon
certas. Baliuje dalyvavo ne tik 
baltiečiai, bet ir kitų tautų —

Hamiltono tautinių šokių 
grupė Gyvataras yra pataršė ju
si ne vien Kanados, bet ir kitų 
kraštų lietuvių tarpe. Nemaža 
dėmesio į ją yra atkreipę ir 
kitataučiai. Net Kanados vyriau
sybė yra kvietusi Gyvatarą da
lyvauti įvairiose šventėse.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Hamiltono apylinkės v- 
ba praneša, kad Gyvataras yra 
išrinktas atstovauti Kanadai 
tarptautiniame draugiškumo 
festivalyje, įvykstančiame rug- 
piūčio 10-15 Montrejeau mies
te, Prancūzijoje.

Pranešdama šią malonia ži-

JUBILIEJINIS MEDAUS

Užsakymo lapelis

(Vardas, pavardė ir adresas)

Kas medalį užsako ...
(Vardas, pavardė ir adresas)

Siunč ama $.............. ($10 už medalį ir 50ė pašto išlaidoms)

P. S.
1( Jei užsakoma daugiau kaip vienas medalis, tai tuo atveju reikia 
prie užsakymo lapelio prijungti visų medalio gavėjų sąrašų (pavar
dės ir adresai).
2* Lietuvių Fondo nariai galėtų gauti įrieda 1 j su tuo pat numeriu, 
kuris yra jų LF nario nr.. jei tokį savo norų pažymėtų užsakymo 
lapelyje ir, jei mi tokiu numeri)! medalis nebūtų jau parduotas.

Medalis sidabrinis. Išleistas Lietuvių Fondo 50 metų Lie
tuvos valstybės atkūrimo paskelbimo sukakčiai paminėti. 
Jis ne tik atžymi nebepasikartojantį jubiliejų, bet ir pri
mena mūsų tautos didingą praeitį. Tai graži ir didžiai 
prasminga dovana įvairiomis progomis savo šeimos na
riams, artimiesiems ir kitataučiams, ypač šiais sukaktuvi
niais metais. Be to, medalis yra puiki priemonė Lietuvos 
vardą garsinti kitataučių tarpe. Neprale:skite progos šį 
istorinį vertingą medalį įsigyti tuojau, nes išleista tik 
5000. Per trumpą laiką žymi dalis medalių jau parduota. 
Užsisakykite tuojau, užpildant žemiau dedamą lapelį, kurį 
kartu su pinigais pasiųskite šiuo adresu: Lithuanian Foun
dation, 6643 So. Maplewood Avė., Chicago. III. 60629, USA. 
Ant piniginės perlaidos užrašykite: Pay to the order of A. 
Rėklaitis — Medai. Gavus užsakymą ir pinigus, medalis 
su jo aprašymu bus tuojau pasiųstas adresatui apdraustu 
paketu.

kubiečių, ukrainiečių, lenkų ir Beach ^u^)as-
pavergtųjų tautų komiteto — 
atstovai.

šiais metais baliaus kon
certo vadovavimas atiteko es
tam. Baliaus pirmininkė buvo 
Mrs. Hans Lucus, o ceremoni
jų vadovas — Ilmar Pleer, N. 
Y. estų centro kom. pirminin
kas.

Iš lietuviu už garbės stato sė
dėjo: kun. Juozas Matutis, ku
ris prieš vakarienę ir maldą su
kalbėjo, teisėjas Pranas Mon- 
čūnas (Frank Monchun) su po
nia ir dr. Petras Vileišis. Salė
je prie kitų stalų buvo ir gana 
daug lietuvių.'

Po vakarienės buvo koncer
tas, kurį atliko taip pat estai: 
tenoras Heinz Riivald ir sopra
nas Miss Ive Patrason. Koncer
tas buvo gana aukšto lygio.

Paskui buvo šokiai. Grojo lie
tuvio Edvardo Radionovo popu
liarus orkestras.

Lietuvius šiame baliuje atsto
vavo: Zita Dapkienė, Alfonsas 
Dzikas, Zigmas Strazdas, Ada 
Ustjanauskienė ir Regina bei 
Eugenijus žiūriai. Stalus gėlė
mis papuošė Regina Žiūrienė, 
o pagrindinį stalą papuošė Mar
ta Strazdienė.

čauskas, kun. Jonas Pakalniš
kis, kun. Aleksandras J. Alaus- 
kas, sav. kūr. a.a. Jono Mėlio 
atm. įnašas, Justas Strimaitis, 

‘ Martynas ir Antanina Stoniai, 
a.a. Alekso Talansko atm. įna
šas, a.a. Dominiko Franckevi- 
čiaus atm. įnašas, Paul Lieb- 
man, Leonas Babrickas, a.a. Al
bino Valentino atm. įnašas, a, 
a. Izidoriaus Krapausko atm. į- . 
našas, VinceriFB Archis, Long 
- - , And
rius Ryliškis, dr. Justinas ir Re
gina Pikūnai, Elena ir Juozas 
Rudzinskai, LB Stamfordo apy
linkė, Arvydas ir Daiva Barz- 
dukai, Dominikas Adomaitis, a. zikas Justinas Kumetis, palaido- 
a. Petro Heiningo atm. įnašas, n®t°li Vilniaus Salaninkų 
LB Bridgeporto, Conn., apylin- kapinėse, 
kė.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
papildė: a.a. vysk. Kazimiero 
Paltaroko atm. įnašas iki 340 
dol., Antanas Urbutis iki 300 
dol., Lietuvių Ūkininkų Są
junga iki 400 dol., Napoleonas 
ir Janina Zabulioniai iki 600 
dol., Stasys ir Magdalena Jasu- 
čiai iki 200 dol., Jonas Virbic
kas iki 1150 dol., LB Omahos a- 
pylinkė iki 300 dol., Adelė Ma

Muzikas Justinas 
Kumetis

Kas medalį gauna ar kam jis bus padovanotas?

Palaidota Jūratė Mikalauskienė
Gegužės 24, penktadienio 

ryte, savo namuose staiga mi
rė Jūratė Mikalauskienė, sulau
kusi vos 40 metų amžiaus. Pa
šarvota buvo Kartono — Mol- 
loy koplyčioje. Jos karstą gau
bė daugybė gėlių, vainikų ir 
puokščių. Visas tris dienas bu
vo gausu lankytojų. Sekmadie
nio vakarą klebonas kun. J. 
Matutis su lankytojais sukalbė
jo rožančių. Pirmadienį velio
nė buvo atlydėta j §vč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčią, 
šv. mišias aukojo klebonas ku
nigas J. Matutis, asistuojamas 
kun. A. Karaliaus ir kun. Kar
tono. Palaidota šv. Benedikto 
kapinėse Bloomfielde, Conn.

Jūratė Mikalauskienė — Ku- 
taitytė buvo gimusi 1928 vasa-

rio 27 Marijampolėje. Ji yra 
duktė ilgamečio Marijampolės 
pašto viršininko A. Kutaičio ir 
M. Kutaitienės — Saldukai- 
tės. Rusam — komunistam ant
rą kartą okupuojant Lietuvą, ji
su motina pasitraukė Vokieti
jon. Tėvas karo audros buvo 
atskirtas nuo šeimos ir mirė 
Lietuvoj. Jūratės sesuo Danu
tė mirė Sibire, ištremta už par
tizaninį veikimą Lietuvoje.

Atvykusi į JAV, Jūratė ište
kėjo už Kazio Mikalausko, su 
kuriuo išgyveno 15 metų. Nu
liūdime paliko tris vaikus (sū
nų Vaidotą ir dukteris Daivą 
ir Audronę), vyrą, motiną Mi
chaliną, kuri užpernai automo
bilio buvo sunkiai sužalota, te
tą Magdaleną Kudirkienę, pus
brolį inž. dr. Arvydą Kudirką 
ir dr. Nijolę Kudirkaitę.

Ilsėkis, Jūrate, ramybėje.

Mišios už Ireną Leoneitienę 
buvo birželio 2 d. 8:30 vai. ryto 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Užprašė naš
lys Juozas Leonaitis — trečių 
mirties metinių proga. Visiem 

-giminėm ir pažįstamiem, daly- 
vavusiem mišiose. Juozas Leo
naitis širdingai dėkoja.

J. B«motM

nią, valdyba kreipiasi į visu? 
lietuvius, prašydama morali
nės ir materialinės paramos, 
kad Gyvataras galėtų garsinti 
Lietuvos vardą ir parodyti pa
sauliui gražius mūsų tautinius 
šokius.

Kanados vyriausybė išrenka 
grupę, kuri ją reprezentuotų, 
bet kelionės išlaidų neapmoka. 
Festivalio organizatoriai sutin
ka apmokėti pragyvenimo išlai
das Prancūzijoje, bet iki Pran
cūzijos sienos reikia atvykti 
savo lėšomis.

Gyvataras 
ir Vokietijos 
rodyti mūsų
nadiečiam kariam Europoj.

Išvykai paremti sudarytas ko-

sireiškė vaikystėje, kai jis, pa
matęs skęstantį jaunuolį, kuris 
buvo žymiai už jį stambesnis, 
nebijodamas pavojaus, šoko 
tarp sielių ir po gerokų pastan
gų skęstantį išvilko į krantą. 
Už tai prezidento A. Smeto
nos buvo apdovanotas Maltos 
kryžiumi. Lietuvių skautijai 
suskilus, Mykolas Manomaitis 
visa savo širdimi ir lėšomis sto
jo į jūrų skautijos eiles, įsigi
jo reikiamas žinias lankyda
mas gyvybės gelbėtojo, smul
kiųjų pastatų vadovo ir naro 
kursus prie US Coast Guard.

Kiti kalbėtojai apibūdino 
plačiašakę sukaktuvininko as
menybę, jo atsidavimą jūrinei 
idėjai ir lietuviškojo jaunimo 
auklėjimui. Jo darbą įvertino 
ir amerikiečių skautų vadovy
bė, apdovanodama4į_deimanto 
žymeniu. Lietuvių jūrų skauti
jos vadija įteikė Manomaičiui 
tai progai padarytą skydą, o tė
vų komitetas padovanojo gra
žiai išdrožinėtą paveikslą. Su
kaktuvininko brolis, Eugenijus 
Manomaitis, savo žodyje primi
nė keletą epizodų iš Mykolo 
vaikystės ir įteikė jo paties pa- 

’veikslą, darytą prieš daugelį 
■' metų;- ......

• Tarpe kitų kalbėjo tunto 
kapelionas kun. A. Janiūnas, 
inž. Izbickas, inž. J. Mikalaus
kas, skautų rėmėjai J. Tuinyla, 
A. Andriulionis, J. Jurėnas ir 
daugelis kitų. Visi kalbėtojai 
reiškė padėką už darbą su jau
nimu ir linkėjo dar kitus 40 
metų tą darbą tęsti ir paruoš
ti gerų jūreivių būsimam lais
vos Lietuvos laivynui ir gerų 
piliečių kraštui.

P. Jančauskas

numato aplankyti 
lietuvius ir pa- 
tautinį meną ka-

mitetas: pirm. Alf. Juozapavi
čius, sekr. K. Žukauskas, ižd.

Lietuvoje kovo 21 mirė mu- A. S. Blekaitis, Gyvataro atsto
vas G. Breichmanas, spaudos ir 
informacijos vadovas K. Baro
nas, nariai D. Prunskutė, J. 
Gedris, K. Mikšys. Komitetas 
kreipiasi į lietuvius, prašyda
mas paremti išvvką “kad ir ma
ža, bet mielai laukiama auka”.

Išlaidų susidaro apie 6,0 0 0 
dol. Pačiam Gyvatarui ar Ha
miltono lietuvių kolonijai ši su
ma yra sunkiai pakeliama.

Aukas siųsti k-to ižd. A. S. 
Blekaičiui, 206 Queen Street 
South, Hamilton, Ontario, Ca- 
nada, arba Hamiltono lietuvių 
bankui Talka, 21 Main St. East, 
Hamilton, Ontario, Canada (są
skaita Nr. 1431 “Gyvataras — 
Prancūzija”).

Aukotojai kiekvieną savai
tę bus skelbiami lietuviškoj Ka
nados spaudoj. Po išvykos bus 
duodama pilna pajamų ir išlai
du apyskaita.

Jis buvo savanoris kūrėjas, 
dalyvavo Klaipėdos atvadavi
me. Buvo vargonininkas. Bol
ševikam okupavus Lietuvą, bu
vo ištremtas į Sibirą, kur išbu
vo 12 metų. Grįžo su palaužta 
sveikata. Gyveno Vilniuje ir 
užsiėmė muzika.

Justino tėvas — Jonas Ku
metis Veliuonoje vargonininku 
išbuvo 40 metų. Buvo knygne
šys, lietuviškos spaudos platin
tojas.

Justinas paliko šeimą ir se
seris.

Labai apgailiu savo brolį, ku
ri mačiau labai labai seniai, 
kai jis buvo jaunas vyrukas.

Natalija Kumelaitė- 
Stilsonienė

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie- \ 
r įkais ir broliais. Visiems ■ 
yra teikiama proga siekti ! 
mokslo.
Norint informacijų, rašo- ! 
ma šiuo adresu:

Tel. (212) 497-8865

267 St N k h ola s Avė., Ridgewood, N.Y.

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio jvairūs laik- 

Puikūs importuoti indai • įvairūs papuošalai moterim.

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

rodžiai

Chanu Beauty Slioppe
REGINA CSELIENB — Tel. 497-8865 

Pusmetinis suSukavinias. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

MOUNTAIN HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo
šali vieta poHsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi
nos su virtuvėm. Modemiški miegami kambariai su asme
niškom voniom; maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti 
žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap
linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti 
kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba 
sustoti pernakvoti. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: 
PRANAS LEIKA, Athol, N.Y. 12810; tel. (518) NA 3-5750
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Už Elzbietos Jakaitienės vėlę 
mirties metinių proga mišios 
paaukotos Maspetho lietuvių pa
rapijos bažnyčioje birželio 11, 
antradienį, 10 vai. ryto. Gimi
nės ir pažįstami taip pat pra
šomi už velionę pasimelsti.

Kun. dr. Stasys Valiušaitis 
perkeltas vikaru į šv. Stanislo
vo parapiją Brooklyne.

Kun. Vladas Budreckas per
keltas vikaru į Apreiškimo lie
tuvių parapiją Brooklyne.

Uetuvi&o kryžiaus k kitų į- 
rengimų Flushing Meadows —. 
Corona parke apsaugos reikalu 
New Yorko burmistras John 
V. Lindsay pranešė, kad pranta* 
tomą įvesti elektrinę aliarmo 
sistemą ir padauginti motocik-' 
lais patruliuojančių policinin
kų skaičių. Uždaryti parką 9 vĮ" 
v. burmistras nepramato gali
ma, nes daugelis bendruome
nių įvykių tęsiasi ir iki vėles
nės valandos.

New Yorko baltininkai, su
darą 100-tąjį Balfo skyrių, gau
sių ir dosnių rėmėjų padedami, 
dirba ne tik žiemą, bet ir vasa- ‘ 
rą. Pereitą žiemą pravestas va
jus buvo gan sėkmingas ir da
vė vargstančių lietuvių šalpos 
reikalam virš 6,000 dolerių, ne
skaitant aukų drabužiais ir daik
tais. Birželio mėnesį 100-tasis 
skyrius skelbia naujų narių 
verbavimo vajų. Taip pat per 
šį mėnesį'visi nariai atlieka sa
vo formalią pareigą — sumo
ka metinį nario mokesti — 1 
dol. Pradedant naujų narių ver
bavimo vajų, birželio 5 Balfo 
centro patalpose buvo sušauk
tas visuotinis skyriaus susirin
kimas ir išrinkta nauja sky
riaus valdyba: kun. J. Pakalniš
kis — pirmininkas, M. Virbic- 
kienė ir dr. E. Noakas — vice
pirmininkai, J. Jankus — sek
retorius ir A. Kaunas •— iždi
ninkas. Naujai išrinkta ir re
vizijos komisija: V. Padvarietis, 
K. Bačauskas ir V. Alksninis. 
Naujų narių verbavimas labai 
svarbus, nes ateinantį rudenį 
įvyks Balfo seimas, aukščiau- 

N.Y. 11418, tel. (212) 441- sias Balfo veiklos tvarkytojas 
7831; ižd. —Edvardas Verba, ir ad-cinių reikalų spren- 
1057 E. 99th St., Brooklyn, dejas, į kurį delegatus skyriai 
N.Y. 11236, tel. (212) CL 1- siunčia nuo savo turimų narių 
5058; narys — Saulius Reme- skaičiaus. Balfo įstatai ir šio 
za, 233 Jamaica Avė., Apt 2E, krašto viešieji nuostatai reika- 

tel. lauja, kad skyrių narystė būtų 
formaliai sutvarkyta, (jb)

Vija Vėtra,gabi latvių baleri
na, turinti savo studiją Man- 
hattane ir dabar vykdanti dvie
jų mėnesių gastroles po J. A. 
Valstybes ir Kanados 
miestus, birželio 14 bus mato
ma televizijos 13 kanalo “Mis- 
teroger’s Neighbourhood” pro
gramoje. ši programa bus ma
toma New Yorke, Pittsburghe, 
Chicagoj, Miąmi, New Orleans, 
Bostone, Washington, ~D. C., 
Philadelphijoje, Honolulu ir 

o dar 15 mažesnių vietovių. Bir
želio 10, 13, 24, 27, 28 ir lie
pos 8, 11, 12, 26 bus matoma 
ir kituose miestuose.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos New 
Yorko skyriaus valdybą šiuo 
metu sudaro: pirm. — Vale- 
jus Bioševas, 317 Ann St., Har- 
rison, N.J. 07029, tel. (201) 
484-9015; vicepirm. — Anatoli
jus Garbauskas, 20 Farragut 
Rd., Old Bethpage, L. L, N. Y. 
11804, tel. (516) 694-2471, se- 
kret. — Zenonas Jurys, 109-24 
Park Lane So., Kew Gardens,

Brooklyn, N.Y. 11207, 
(212) 827-8194.

Dr. MYKOLUI SLAPŠIUI su žmona
tragiškai žuvus, jo broliui Teodorui ir šeimai gilią 
užuojautą reiškia

PRANAS L JARASHKA

A f A
Skulptoriui

VYTAUTUI R. RAUUNAIČIUI
žuvus, mielus prietelius Mariną ir Zigmą Raulinaičius 
ir šeimas nuoširdžiai užjaučiam

Janina ir Antanas SNIEšKAI

Tragiškai žuvus
AtA .

Dr. Mykolui SLAPŠIUI ir jo žmonai
jo broliui Teodorui ir šeimai gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime

Juozas ir dr. Ona VILTISAUŠRAI

Tragiškai žuvus
AtA

VYTAUTUI RAUUNAIČIUI
jo žmonai Aldonai, vaikam, mamytei, broliui ir kitom 
giminėm gilią užuojautą reiškia

Vaclovas ir Regina RATAI

Maironio ieitadieninės mokyklos abiturientų išleistuvėse kalba LB apygardos pirmininkas Aleksandras Vak- 
sėlis. Prie stalo matyti mokytojai A. Marijošienė ir G. Nutautaitė (kairėje), toliau į d. mokyklos vedėjas A. 
Samulis, rytų apygardos inspektorius A. Masionis, tėvų komiteto pirm. A. Gerulaitienė, konsulas A. Simu
tis, mokytoja J. Matulaitienė, kun. A. Račkauskas. Nuotr. R. Kisieliaus

Naktine adoracija už Sibiro kankinius
Birželio 14, penktadienio va

kare, 9 v. mišiomis Maspetho 
lietuvių bažnyčioje pradedama 
naktinė adoracija prie išstatyto 
Švč. Sakramento už lietuvius, 
latvius ir estus Sibiro tremti
nius. Jie tartum gyvuliai, su
grūsti į prekinius vagonus, bu
vo išvežti į Sibirą vergų dar
bam ir apgyvendinti nežmoniš
kose sąlygose. Tūkstančiai jų, 
neatlaikę sunkių darbų ir ne
žmoniškų gyvenimo sąlygų 
mirė. Tūkstančiai jų ir dabar 
tebegyvena Sibire sunkų trem
tinio gyvenimą bei koncentraci
jos stovyklose.

šiais jubiliejiniais Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo me
tais norime prisiminti mūsų ir 
kitų Baltijos tautų tremtinius 
kankinius ypatinga malda, kuri 
ir iš mūsų pareikalautų tam 
tikros aukos.

Naktinės adoracijos vidur
naktis 12 vai. skiriama lietu
viam. Valandos laikotarpy bus 
kalbamos įvairios maldos, gie
damos giesmės ir laikomos mi-

L.B.N.J. apygardos ruošia
ma Lietuvių Diena įvyksta bir
želio 16, sekmadienį, 1 vai. p. 
p. Royal Gardens, Rahway, N. 
J. Bus įvairi programa ir kiti 
malonumai. Dalyvauja su nau
jais leidiniais bei muzikos 
plokštelėmis Darbininko spau
dos kioskas. Ta pačia proga ne
skaitą Darbininko galės užsisa
kyti, skaitą vietoj galės apsi
mokėti metinę laikraščio prenu
meratą.

VISA SEIMĄ BAIGĖ 
AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

Aldona Savičiūnienė šį pava
sari baigė Queens kolegijoje na
mų ekonomijos mokslus. Tai 
trečias tos pačios šeimos as
muo, baigęs Queens kolegiją. 
Jos duktė Aldona 1966 baigė 
klasikines kalbas, duktė Allida 
1967 — psichologiją, gavusi net 
medalį už pažangumą moksle. 
Aldona yra prekybos analiste 
S. C. Nielsen Co. Manhattane, 
jos sesuo kompiuterio progra
mos analiste LB.M. firmoje 
Kingston, N.Y. šeimos tėvas ir 
Aldonos vyras yra prižiūrėto
jas McGraw Hill Publishing 
bendrovėje. Gyvena 134-06 El- 
der Avė., Flushing.

šios lietuvių kalba. Kodėl taip 
vėlai? — ne vienas paklaus. 
Tai dar nevėlai, nes adoracija 
baigiasi šeštadienį, birželio 15 
d. 5 v.r. Paaukoti Dievui kas 
lengvai įvykdoma, nedaug ir 
nuopelnų bus įgyta. Juo dau
giau aukos bei pasišventimo pa
reikalauja iš mūsų koks nors

darbas, tuo daugiau ir nuopelnų 
galime laukti iš Dievo.

Tad, brangūs lietuviai, atsi
mindami mūsų brolių ir seserų 
tremtinių sudėtas aukas, pasi- 
ryžkime ir visi gausiai dalyvau
kime naktinės adoracijos lietu
viam skirtoje valandoje, bū - 
tent, 12 vai. nakties, paaukoda
mi dalį savo miego už mūsų 
tautos kankinius. Pripildykime 
Maspetho bažnyčią.

Iš New Jersey L Bendruomenes veiklos
Už žuvusius partizanus ir iš

tremtus i Sibirą iškilmingos pa
maldos bus birželio 23 šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje Eliza- 
bethe. Visi lietuviai kviečiami 
šiose pamaldose dalyvauti.

Vasario 16 minėjimo plokš
telę išleidžia Lietuvių Bendruo
menė. Jos leidimą sutiko apmo
kėti viena plokštelių gamini
mo firma. Plokštelei suredaguo
ti sudaryta komisija: prof. J. 
Stukas, Alto pirm. V. Melinis 
ir muz. V. Mamaitis.

Elizabetho apylinkės valdy- 
bcn išrinkta: pirm. Antanas Po
cius, vicepirm. Jonas švedas, 
vicepirm. Juozas Strimaitis, se
kretorius — Kazys Bartys, ižd. 
Vincas Misiūnas ir Petras La- 
nys, spaudos reikalam — Ju
lius Veblaitis.

Patersono apylinkės valdy- 
bon išrinkta: pirm. Antanas 
Rugys, vicepirm. Antanas Gu- 
donis, sekr. — Antanas Gela
žius, ižd. Marcelinas Senulis, vi
cepirm. jaunimo ir mokyklų rei
kalam — Angelė Stankaitienė, 
Vasario 16 gimnazijos reika
lam — Vytautas Gružas, Balfo 
reikalam — Juozas Majauskas. 
Patersono apylinkė nutarė įsto
ti į Lietuvių Fondą nariu su 
100 dol. Įnašu. Prieš 5 metus 
mirusio LB nario kun. Vytau
to Demikio atminimui pagerb
ti Patersono lietuviai surinko 
165 dol. Lietuviu Fondui.

Aldona Savičiūnienė aštuone
rius metus studijavo, kol pasie
kė mokslo laipsnio. Ji kalba ir 
rašo lietuviškai, buvo vertėja 
Lietuvos paviljone 1939 metų 
pasaulinėje parodoje ir 1965 
m. parodoje. D?bar yra sekre
torė Campbel Jr. aukštesniojo
je mokykloje, dainuoja chore. 
Dabar galvoja būti mokytoja 
ar toliau studijuoti ir įsigyti ma
gistrės laipsnį.

Jos vyras Alfredas Savičiū- 
nas yra baigęs šv. Jono uni
versitetą, studijavęs biznio ad
ministraciją. Jie visi ir Savičiū- 
no tėvai priklauso Angelų 
ralienės parapijai.

Kas nori pailsėti, praleisti a- 
tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti į lietuvišką vasar
vietę Coxsackie, N.Y., CatskilI 
kalnuose. Gražios maudynės 
prie Hudson upės. Maistas ir bu
tas savaitei tik 40 dol. asme
niui. Kambariai užsakomi iš 
anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas, 2 North St., Coxsackie, 
N.Y. -12051. Telef.: code 518, 
731-8869.

Suaugusiam vyrui 
gas kambarys. Jei 
kambarį reikalinga 
ieškąs buto gali
Kreiptis : Mr. Dubickas, 1614 
Ocean Avė., Brooklyn, N. Y. 
11230.

reikalin- 
turinčiam 
pagalba, 

pagelbėti.

T ja*' '

Ka-

Parduodami nauji moteriški 
tautiniai kostiumai, kurių dydis 
yra 12-14-16. Skambinti vaka
rais 849-1409.

Išnuomojamas patogus kam
barys vyrui. 324 So. 4th St. 
pirmame aukšte. Brooklyn, N. 
Y. 11211. Kreiptis rytais iki 
12 vai. ar telef. EV 4-1232.

Baisy jį birželį minėsime‘bir
želio 16. 10 vai. ryto šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je So. Bostone vysk. V. Briz- 
gys aukos mišias už lietuvius, 
kurie mirė ar buvo nukankinti 
ištrėmime ar pavergtoj Lietu
voj. Jis taip pat pasakys pa
mokslą.

3 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoj So. Bosto
ne bus tų įvykių minėjimas. 
Kalbės prel. V. Balčiūnas, o 
meninę programą atliks šv. Pet
ro parapijos choras, vedamas 
muz. J. Kačinsko, ir solistas 
Stasys Liepa. Minėjime daly
vaus estų ir latvių atstovai, o 
taip pat yra pakviesti ir ame
rikiečiai.

P. Žičkus kalbės birželio iš
vežimų minėjime Worcestery, 
Mass. Minėjimas vyksta birže
lio 16 Iš ryto Šv. Kazimiero baž
nyčioje bus pamaldos, o 3 vai. 
popiet minėjimas Maironio 
parke.

Laikraštis 'The Boston Glo
bė" frašo apie baigusius Bosto
no kolegiją su garbės pažy
miais. Jų tarpe yra šios lietu
viškos pavardės: Edward Luko
šius ir John Chizauskas, kurie 
gavo Bachelor of Science 
laipsnius.

Bostono jaunučiai ateitinin
kai, kurie prieš savaitę suvai
dino Bostone Alės Rūtos pre
mijuotą vaidinimą Y‘Nuneški, ti
peli, žąsų skundą”, birželio 2 
“Eglutės” šventėje pakartojo 
Putname. Dalyvavo labai daug 
jaunimo, ypatingai jauniausio.

Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė —parapijos Reunion 
banketas šiais metais yra ren
giamas spalio 13. Visi Bosto
niečiai prašomi tą dieną ne
rengti jokių parengimų, o da
lyvauti parapijos vakarienėje.

Mirusieji. Po gedulingų šv. Pet 
ro parapijos bažnyčioje pamal
dų palaidoti šie asmens:

Stanislovas Gaidis (balandžio 
29) 82 m. amžiaus, gyvenęs 
77 Topliff, Dorchester. Nuliūdi
me paliko dukterį ir 3 sūnus. 
Palaidotas šv. Benedikto kapi
nėse.

Morta Bratėnas (gegužės 2) 
82 m. amžiaus, gyvenusi 15 
Annapolis, Dorchester. Nuliū- 

glišku ir pilnu lietuvišku raidy- *me Pį“° Palaidota 
nui Vokiškos ir vietinės. Rašy- Naujos Kalvanjos kap.nese. 
kitę: J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Dr., E. Northport, N.Y. 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

Kun. Juozas Svirskas šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje gegu
žės 29 suorganizavo liaudies 
mišias su gitarų muzika. Gita
rom grojo pora berniukų, o ki
ti CYO nariai giedojo angliš
kas liaudies giesmes.

Per visą vasarą nuo birželio 
9 šv. Petro parapijoje talkins 
kun. F. Norbutas, buvęs šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
Brockton, Mass. Kun. Norbutas, 
sulaukęs vyskupijos nustatytos 
amžiaus ribos, prieš porą metų 
iš parapijos klebono pareigų 
pasitraukė.

šv. Petro parapijos moterys 
šeštadienių vakarais ruošė va
dinamus Whist parengimus pa
rapijos salėje prie E. 7-tos gat
vės. Gegužės 25 įvyko paskuti
nis parengimas prieš vasaros 
laikotarpį, kurio metu šių pa
rengimų nebus.Kun. A. Janiū
nas, šių parengimų globėjas, pa
rapijos biuletenyje pranešė, 
kad moterys parapijai nuo rug
sėjo mėn. iki dabar suruošė 34 
vadinamus Whist parengimus ir 
uždirbo 2,634. doL

Gautas pelnas iš Vasario 16 
minėjimo — viso 1000 dol., 
paskirtas Jungtiniam Finansų 
Komitetui. Su iškilmingom pa
maldom surištas išlaidas (370 
dol.) sutiko padengti lietuvių 
parapijos.

Dešimtoji N. J. lietuvių die
na rengiama birželio 16 Roy
al Gardens Parke, 990 Hazel- 
wood Avė., Rahway. Be šokių 
orkestro dar bus lietuviška 
plokštelių muzika. Dienos pro
gramą atliks šeštadieninės mo
kyklos mokinių choras ir tauti
nių šokių grupė. Taip pat šoks 
ir apygardos tautinu šokių gru
pė Baltija. Veiks Darbininko 
spaudos kioskas.

Dainuojančiam jaunimui jau 
išėjo iš spaudos TEN GINTA
RĖLIAI — dainorėlis vienam, 
dviem ir trim balsam su for
tepijono palyda. Muzika P. 
Matekūno. Redagavo komp. J. 
Žilevičius, išleido ALRK vargo- 
ninkų bei muzikų Sąjunga. Są
siuvinis talpina 20 dainelių su 
gaidomis: Artojėlis, Aš tėvy
nei, Debesėliai, Dobilėliai, Į 
mokyklą, Kai ateina rudenėlis, 
Ku-ku, gegute, Kiški piski, Lie
tuvos dukra, Mano tėvelio aki
niai, Mano laikraštukas, Mėly
ni paukšteliai, Mūsų mokykla, 
Pasakėlė, Pirmoji pamoka, Tau. 
brangi tėvyne, Ten gintarėliai, 
Traukinys, Vasario šešioliktoji, 
Žibutė. Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Baigiantiem mokyklą ar jau- 
nevedžiam geriausia dovana— 
tai rašomoji mašinėlė, su an-

Sekmadienis Gueens 
apylinkėj

Liet, bendruomenės Queens 
apylinkė sekmadienį, gegužės 
19, valdybos nario A. Milaševi
čiaus bute turėjo metinį susi
rinkimą. Darbotvarkėje buvo 
veiklos ir finansinės apyskai
tos, valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai.

Apylinkės valdybą sudaro: 
pirm. A. Ošlapas, vicepirm. J. 
Zabelskis, iždininkė dr. A. 
Goeldnerienė, sekretorius A. 
Milaševičius ir narė R. Maine
lytė.

Buvo gražus, saulėtas sekma
dienis, viliojąs praleisti laiką 
gamtoje, tačiau į susirinkimą 
atvyko gražus būrys — 23 as
menys (viso apylinkėje yra 
apie 50).

Valdyba ir kontrolės komisi
ja savo pranešimus davė trum
pai, kondensuotai. Susirinki - 
mas apyskaitas patvirtino ir į 
naują valdybą sutartinai per
rinko buvusią valdybą. Kon
trolės komisijon išrinkti: V. Ce- 
četienė, M. Jasėnienė ir J. Šle
petys. Įsidėmėtina, kad prane
šimai, apyskaitos ir rinkimai 
tęsėsi tik vieną valandą.

Po trumpos pertraukos rašy
tojas L. Žitkevičius — Balys 
Pavabalys linksmino susirinku
sius savo sarkastiškais kūri
niais (jų motto, atrodo, buvo: 
niekas nieko neišras tobulesnio 
už dešras). Dr. Goeldnerienė ro
dė įdomius filmus iš Azijos 
kraštų (iš savo pereitų metų ke
lionės po tuos kraštus), gražiai 
ir nuoširdžiai viską paaiškinda
ma.

Ten pat. kitame kambaryje, 
buvo paruoštos vaišės. Vaišių 
metu susirinkusieji turėjo pro
gos pasikalbėti, arčiau susipa-

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 7 3 0 
Broadvvay St. La Šalie, Mont- 
real 32, Que. Canada. Tel. 366- 
8528.

Jonas Mikalauskis (gegužės 
13) 81 m., gyvenęs 5 Carson 
Dorchester. Nuliūdime paliko 
žmoną ir dvi dukteris. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinė-

Charles Pašakarnis (gegužės 
13) 60 m. amžiaus, gyvenęs 
358 K gatvėj, So. Boston. Nu
liūdime paliko brolį. Palaidotas 
miesto kapinėse.

Ona Baronas (gegužės 21) 82 
m. amžiaus, gyvenusi 111 La- 
grange, W. Roxbury. Nuliūdi
me paliko dvi dukteris ir 5 sū
nus. Palaidota Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Alena Bizokas (gegužės 24) 
77 m. amžiaus, gyvenusi 28 Su- 
dan, Dorchester. Nuliūdime pa
liko dukterį ir sūnų. Palaidota

žinti, pabendrauti. Dalyviai 
skirstydamiesi reiškė pasitenki
nimą ir dėkingumą šeiminin
kam už malonioje draugystėje šv. Benedikto kapinėse, 
praleistas kelias valandas. Pranas Kviraga (gegužės 28)

Tai buvo susirinkimas, kur 80 m. amžiaus, gyvenęs 237 
susitiko du broliukai: draugiš- w. 3-čioj gatvėj, So. Boston, 
kūmas ir lietuviškumas. Nuliūdime paliko seserį. Palai-

Svečias dotas Šv. Benedikto kapinėse.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
NEW JERSEY APYGARDA 

1968 m. birželio 16, sekmadienį 
dideliame 

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

rengia

NEW JERSEY

LIETUVIŲ DIENI
i

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

Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. Šokiai 6 vai. f

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! >


