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ttaeę Tautas, kad padėtų jai tmAnft ir ėja teįtoi -ikfvi- 
pakiupdyti Rodezijų buvusią siškwito^riklaiis<unybės.Suki- 
Angtijos kolonijų kuri 1965 lap- limas buvo lūžis ir Anglijos po- 

^kričto .ll pariMtelbė atsiskyrus litikoje: po pirmų represijų atė- 
nuoAnglijos; rytojaus dieną, jo ir kompromisai. Jau 1921

-■ ... - -ar . . _ ■ * ; '

, KY. Tium korespondentas RĮos finanrinię pretonriję Bal- Du ,kartu buvo derėtasi tais je Suomija?

bose tarp Anglijos ir Sovietai fybię auksų kuris yra Anglijos Anglijos turtas, toris buvo nų- 
Sąjungos nesusitarta dėl Ang- banke. savintas prie Sovietų prijungto-,

Anglų pretenzijos į nuosavy
bę festijoje,Batvijoje, Lietuvo
je siekia 34,720,000 doL Sovie
tai reiškė prdtenrijas į 16 mil. 
auksodoL-kriHeiŠ Baltijos val-LIETUVAI LAISVES reikalavo Massachusetls senatas

Woreestoris. Šių metų vasa- du senatorius V. Pigaga yra pri- risi ir didžiuojasi pirmojo dis- •Anglij°s bankfe o taip pat dar 

rio 20 d. Lietuvių Piliečių Klu
be surengtame Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo šventės 
minėjimo rezoliucijų komisijos 
kuriai vadovauja adv. R. Sara- 
pas buvo patiekta rezoliucija, 
reikalaujanti Pabaltijo valsty-

siuntęs tarybos pirm. Pr. Sta- trikto senatoriumi V. Pigaga. 
neliui. Worcesterio lietuviai gė- Pr

kitų papildomų pretenzijų už 
5,040,000. 1 ' .

TORONTE
Šių metų Atvelykio' sekma- 

dienis ilgokai pasiliks Toronto 
bėras laisvės. Rezc^ija buvo j&rapfjbs narių at-
vieningai priimta Visų susirin- Jufc
kusiųjų Vienas rezoliucijos dar tov^lctonao* M-nuorašas buvo įteiktos senato- -ir. pj£

riui V. Pigaga! kuris dalyvavo p^vmitinimas. į i
minėjime ir kalbą pasakė, ir 
paprašytas jis tą rezoliuciją pa- Frieš dešimtį metų buvo pa
siūlyti Massachusetto Senatui šventintas laikinosios bažny- 
priimti. Senatorius Vytautas Pi- &°s ^ės pastatas. Šia sale 
gaga minėtą rezoliuciją įnešė į 
Senato darbų tvarką ir šių me
tų kovo 29 senate buvo pri
imta rezoliucija, kurioje primin
ti Amerikos diplomatiniai ry
šiai su Lietuvos diplomatija, At
stovų Rūmų nutarimas, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pri
jungimas prieštarauja tarptau
tiniam įstatymam, ir sakoma:

loniai

Tautoms ir reikalauti, kad So-

bet kokią savo kontrolę iš Lie- 
. tuvos, Latvijos ir Estijos' ir. grą

žinant namo visus Pabaltos 
tremtinius iš kalėjimų ir kon-

sijoje".
Šios rezoliucijos po vieną 

nuoraša persiųsta JAV Prezi
dentui, Valstybės Sekretoriui 
Dean Rusk ir JAV Ambasado
riui prie Jungtinių Tautų Arthu- 
rui Goldbergui.

Priimtą senate rezoliuciją su 
Massachusetto valstijos antspau-

airiai įšventė Airijos sukilimo mija; ji gavo dmntiiįjų teises;
. prieš tą pačią Angliją jubilėjų. nuo 1937 ir. visiška nepriklau- ■ 

Minėjb 50 me^; sukaktį nuo su- somybė.
/■ kilimo, kuris tetruko 6 dienas Tačiau Airijos valstybė tetu

ri tik 26 pietines airiškas ap
skritis. Šiaurinės ir pramoninės 
6 apskritys paliko Aųglijos val
džioje. Dėl jų įjungimo į Airi
ją kovoja ir toliau iŠ ano suki
limo išaugusi slapta “Airijos 
respublikos armija”. Jos narių 
esą apie 1,000. Teroro veiks
mais jie šalina Anglijos valdžios 
ženklus ir neleidžia aprimti, su
siprasti su esama padėtim. Net 
ir prieš 15 metų jubilėjų arųū- 
ja pasigarsino — susprogdino 
Anglijos valdžios simbolį admi
rolo Nelsono paminklą, kuris 
stovėjo kitoj aikštės pusėj, prie-

; šris pašto rūmus, iŠ kurių bu- - 
vo paskelbta nepriklausomy
bės deklaracija.

ir buvo anglų numalšintas.
Sukilimo faktas sutapo su 

1916 metų Velykom. Tuo metu 
Dubline airiai sukilėliai užėmė 
pašto rūmus ir juose perskaitė 
nepriklausomybės^ paskelbimo 
deklaracijų pasirašytą 7 asme
nų. kurie sudarė Airijos laikinę 
vyriausybę. Sukilėlių tebebu
vo 1,000-1,500. Jie išsilaikė 
prieš Anglijos kariuomenę tik 

■6 dienas. Paskui laidotuvės — 
tono,. Chicagos, Clevelando, De- palaidoti 58 sukilimo savano- 
troito, New Yorko pasvarstyti riai; palaidoti 310 kitų asmenų, 
tokiem klausimam kaip pofitL tarp jų 40 moterų ir 20 vaikų, 
nis ar kultūrinis primatas, as- torie buvo nušauti, kai anglai 
mens laisvės ar tautos laisvės norėjo atsiimti iš sukilėlių pa

status- Dar paskiau — teismai 
ir egzekucijos: tarp gegužės 3 
ir 12 nuteisti ir nužudyti suki
limo vadas mokytojas Patrick 
Henry Pearse ir 13 jo draugų. 
Dar paskiau turėjo ateiti pa- 
griežtėjusi anglų reakcija, tarp 
airių noras pakaltinti sukilimo 
iniciatorius: patriukšmavo, pa
tys galą gavo, kitus į bėdą į- 

. traukė; ar negeriau būtų pada
rę prisitaikydami prie anglų val
dymo ir ką gero tautai padary
dami?

Lietuvos Laisvės Komitetas, 
turėdamas galvoje, viešai ir ne
viešai pasireiškiančių uusista-

PARAPIJOS NAMAI

Nuotr. S. Dapkaus.

tizmas laisvės kovoja, bendra
vimo galimybės su okupuota 
tuva, laisvės kovės organtzaci-

pasinaudoja nė vien parapinės 
organizacijos, čia randa vietos 
ir visas kolonijos visuomeninis 
bei kultūrinis gyvenimas. Sun
ku būtų tiksliai apskaičiuoti, 
kiek per tą laikotarpį įvyko įvai
rių koncertų, paskaitų, viešų 
susirinkimų, sporto rungtynių 
suvažiavimų sutraukiančių ats
tovus ne tik iš Kanados, bet ir bepakankamas. Pagaliau ir se- lietuviškai North Lake bertdro- 

, nasis, prie bažnyčios prisakau- vei.
Parapijos ' dęs klebonijos pastatas vargiai

nį parapijos ir kolonijos gyve
nime. čia vyksta visų trijų Pri
sikėlimo parapijos chorų repe
ticijos, suaugusiųjų ir jaunimo 
organizacijų susirinkimai, posė
džiai bei sueigos, paskaitos, o 
taip pat ir sėkmacfieniais jauni
mo šokiai

Augant parapijos jaunimui ir 
besiplečiant veiklai, esamos pa-, 
talpos dažnai pasirodydavo ne-

tymų nevienodumus Lietuvos 
valstybinių problemų atžvilgiu, 
Atvelykio savaitgalį, balandžio 
16-17, New Yorke Pavergtų Eu
ropos Tautų .Seimo patalpose 
buvo sukvietęs būrį jaunesnių
jų lietuvių intelektualų iš Bos-

kiniai. -
Diskusijom vadovavo buvęs. 

Vilniaus universiteto prorek
torius prof. D. Krivickas iš Wa- 
shingtono- , .

Tokis yra oficialus komunika
tas. Iš kai kurių dalyvių teko 
patirti pasitenkinimą pokalbiu. 
Seniai toki pokalbiai būtų buvę 
naudingi. Po 59 moty nuo sukilimo ai-.

Ano sukilimo dalyvių dar te
bėra gyvų. Vienas jų, sukilimo 

- komendantas, septynioliktasis 
tarp nuteistųjų mirti, turėjo 
ypatingą privilegiją: galėjo šauk* 
tis Amerikos piliečiu — buvo 
ginęs New Yorke, jo motina 
buvo airė, tėvas ispanas. Tad 
mirties sprendimas jam buvo 
pakeistas kalėjimu. Tai buvo 
Eamon de Valera, dabartinis Ai
rijos prezidentas, jau 83 metų 
Vienas iš jo kovos draugų, kų-

77,'Atvety»f^Madienį, nau- 
. / . . . mmo organizacijoms, parapijas SO.metJas pastotas pašventintas w ne- bibUotrk^bei parapijitaite- Mto '

. . Pra<* fiui — kredito unijai Naująja sukilimas, buvo lūžis airių dau-
tis. Naujajame pastate bus pa- J gumos dvasiai: visuotinai ėmė

f I ps J plėstis noras išsivaduoti iš Ang-

stato reikalas pajaustas ir se
niau, bet vis buvo atidėliojama, 
laukiant geresnių laikų eko
nominio parapijos sustiprėjimo- rapijos. raštinės, gyvens parapi-

Apsisprendus statyt, architek
tas- dr. A. Kulpavičius paruošė 
pastato projektus. Įvairiom lie
tuvių ir kanadiečių statyboj 
bendrovėms patiekus savo ap -1 
skaičiavimus, statybos darbai 
patikėti Kazilevtčiaus-Mackevi- 
čiaus sėkmingai vadovaujamai

Dėl jaunimo kongreso

Jų, buvo tik 16 metų vaikinas

Lenkijos įtampa dėl krikščionybės
Gniezne balandžio 14 kardi- topai vadovavo tikinčiųjų eise- 

nolas Wyszynskis ir kiti 65 vys-

VIETNAMO ĮVYKIAI ima judėti ne- 
Pietų Vietnamo vyriausybė ŽlIlOIIia kryptimi 

sutarė skelbti rinkimus rugpiū- *
čio 15 d. Budistų grupė, to- jos buvo atmestos. Jei Amerika 
riai vadovauja Tich Tri Quang, būtų palanki matyti taikingą 
sutiko, kad iki rinkimų pasitik- Kiniją J. Tautose, tai kom. Ki

nija reikalauja nacionalinės Ki-tų dabartinė vyriausybė, vado
vaujama Ky. Pasipriešino bu
distų jaunimas, kuris ėmė reng
ti demonstracijas ir reikalaut! 
kad Ky vyriausybė jau dabar 
pasitrauktų Tich Tri Quang iš
vyko į šiaurines provincijas ap
raminti ddmonstracijų prieš vy
riausybę. Katalikai, bėgliai iš 
šiaurės Vietnamo, balandžio 17 
surengė Bienhoa, prie Saigono 
protesto demonstraciją prieš 
budistų jaunimo antivyriausybi-

kum nepriimtini Amerikai
Kom. Kinija atmetė Ameri

kos kvietimą kom. Kinijos

prieŠ bet kokias koalicijas su 
komunistais.
AnMrfkiM lėktuvai nriartino

landžio 19 paskelbta apie sovie
tų dviejų raketinių bazių sunai
kinimą nuo Hanoi per 15 my
lių. Sunaikintos taų> pat elekt
ros jėgainės — š. Vietnamas ne
teko savo elektros 50 proc.

silankyti Amerikos universite
tuose. Atmetė kaip “apgaulę”.

Respublikonų vadas Atstovų 
Rūmuose Gerai Ford balandžio 
14 kaltino valstybės departa
mentą “nusigyvenimu” — pri
trūko bombų Vietnamo karui 
McNamara kaitinimą paneigė, 
bet pripažino, kad Amerika at
perka S Vokietijos firmų ku
riom buvo <pąrdavusi senas bom
bas kaip laužą trąšom gaminti. 
Atperka 3,500 bombų Už vieną 
bombą parduodant buvo gauta 
po 1.70 dol, atperkant moka po 
21 dol. Naujos bombos pagami
nimas dabar atsieina 440 dol.,

nai, kurioje dalyvavo 15,0 00. 
Tuo pat metu aikštėje už 300 
pėdų valdžia surengė kariuome
nės paradą su orkestrais, kurie 
turėjo nustelbti himno Te Deum 
balsus.

Gniezne buvo Įsteigta pirmo
ji Lenkijos vyskupija, kai buvo 
įvesta 966 metais krikščionybė 
valdant Piastų dinastijos kuni
gaikščiui Mieszko. Krikščionybė 
netiesiogiai atėjo per Čekiją, 
kai Mieszko vedė kunigaikšty
tę Dubravką.

Balandžio 17 iškilmės buvo 
Poznanėje. Ir. vėl dvejopos iš
kilmės; kardinolas ir vyskupai 
bažnyčioje, komunistų sekreto
rius Gomulka aikštėje- Iškil
mių viršūnė bus čenstachavoje. 
Prasidės ten gegužės 3. Kaip bu
vo paskelbta, į tą krikščiony
bės jubiliejų nuvykti Amerikos 
vyskupam Lenkija nedavė vizų.

Šventes dalyviai: (i* k.) d r. J. Sungaila parapijos komiteto pirmininkas, 
Pr. Rudinskas, Lietuvių Fondo atstovas •* Montrealio, Ag. Kuolas, LB . 
Toronto apylinkės- pirmininkas, A. Rinktinas, LB Kanados tarybos pirmi
ninkas, J. Rinkunienė, D. Jurkus it Montrealio. Nuotr. S. Dapkaus.

New Yorke kai kurie iš bu
vusių lapkričio 13 manifestaci
jos rengėjų, kurie buvo paskel
bę atvirą laišką dėl jaunimo 
kongreso, balandžio 16 susiti
ko su atstovais iš' komiteto jau
nimo kongresui rengti. Buvo 
išsiaiškinta dėl klausimų, ku
riuos kėlė minėtas laiškas, susi
prasta dėl jų ir sutarta bend
radarbiauti jaunimo kongresą 
rengiant ir ta proga Lietuvos 
klausimą opinijoje garsinant. 
Pasidalinta' darbais.

ą tod ano rijos mimst»
Pralaimetas' Valera buvo viena? fi tų, ku

rie nesitenkino anglų kompro
misu — autonomija. Jis pakliu
vo paskui vėl į kalėjimų pas
kui bėgcr į Ameriką, grąžęs jau 
1932 tapo Airijos vyriausybės 
pirmininku ir atsisakė prisiekti 
ištikimybę Anglijos karaliui. 
Antrame pas. kare Airija laikė
si ir savo atskiros užsienių po
litikos -— pasiskelbė neutrali, o 
po karo nutraukė ir formalius 
ryšius su Commonwealthu. Tai 
Airijos kelias Į nepriklausomy
bę po 600 Anglijos valdymo 
metų.

Lietuvoje dar prieš karą bu- f, 
vo sekamas airių laisvės kovų 
sąjūdis. Imamas sau pavyzdžiu 
ir padrąsinimu. Buvo matoma, 
kad airių tauta, panašaus dy
džio — 3 mil; panašios sudė
ties — 80 proc. katalikai; pa
našių siekimų kurie svyravo

no politiką balansuoti tarpbalandžio 16, tą pat dieną, kai 
lėktuvai priartėjo prie Hanoi, 
senate kalbėjo apie Amerikos daryti įspūdį kad kariauja ir

SOVIETUOSE žydę ateitis po 10 mėty
Philadelphijoje nuo balandžio — Austrijos kancleris Josef 

17 vyko Amerikos žydų 25 or- Klaus ryžosi sudaryti vienos 
ganizacijų konferencija dėl žy- liaudies partijos vyriausybę, nė- 
dų padėties Sovietuose. Prof. susitarus su soc. demokratais, ________

su kuriais koalicija truko 21 įjį’ussu Nato. 
metus. Kovo 6 rinkimuose liau
dies partija gavo iš 165 atsto
vų daugumą — 85.

— Rodosi jos min. pirminin
kas Smith paskelbė, kad nesi-

Eričh Goldhagen, rytų Euro
pos žydų reikalam instituto di
rektorius, minėjo, kad caro lai
kais 1917 žydai turėjo 7,0 0 0 
mokyklų, dabar neturi nė vie
nos. Tik pereitais metais sina
gogų skaičius iš 95 sumažintas 
iki 62. Rabinų beliko 40-50. Vi
si jie per 65 metus amžiaus. Po

lUi HoV a™. 1045 ne***“ Sovietuose, nemalonumų
Pi01® w r” .7° Amen- ritualines vedy- — Bemoje balandžio 18 Vq-
k0S T?”1 . . bas, laidotuves. Konferencija kietijos ir Prancūzijos užsienių

uodoe senato rezoliucijas žydų padė- reikalų ministeriai pradėjo de-
MMNfUte balandžio 18 pa- g^ti. J 
skelbė siūlymą Japonijoje ar
Burmoje susė& prie beik ____ __________________ _
lo derybom Amerikos, kom. Ki- pSamomybėsį kad jie me
ni jos, š. Vietnamo ir p. Vtetna- gų persekfojaml Ir taip skelbda- 
mo atstovam. Teigiama, kad siu- duoda skaičius žydų
lė su prezidento pritarimu. kurie yra mikitose mokslo įstaL

dažyti Portugalijos vyriausybei

— Vietname, šiauriniame, ba- 
andžio 17 Amerika neteko 3 
lėktuvų. Visi 5 lakūnai buvo iš- tarp autonomijos ir nepriklau- 
gelbėti. Nuo 1965 vasario 7 A- 
merika neteko 208 lėktuvų.

— Vokietija įspėjo Prancūzi
ją, kad Prancūzijos kariuome
nė turės pasitraukti iš Vokieti
jos, jei Prancūzija nebendradar-

—■ Amerika pažadėjo Indone
zijos naujai vyriausybei 50, 
000 tonų kviečių kreditan už 
8,2 mil- dol.

— Vatikane rota romane 
peniai svarstė 23L moterystės 
bylas, pripažino negaliojančiom 
115.

somybės.

pastebėti ir dabartinėj lietuvių 
kovoj dėl laisvės: airių sukili
mo laikinoji vyriausybė prieš

vieni tarp lietuvių kovoja dėl 
nepriklausomybės be kompro
miso, kiti norėtų stabtelti ko
munistinėje autonomijoje — 
“satelitinėje” padėty.

Nežinia, ar panašiu iškilmin-- 
gurnu lietuviai minės Lietuvos 
atkilimo 25 metus, kaip airiai 
minėjo savo sukffimo 50 metų.

ri naudotis medicinine pagal- jus pagerbti ir išlaikyti jauni- 
ba per 65 metus amžiaus. Ter- mo atmintyje. Mokyklose jauni- 

. . Bolševikai aiškinasi, kad esą tiės pasilikimo Vokietijoje, kai minas buvo baigęris kovo 31. ims išmoksta visas septynias
pnebenarosra- žydai patys atsisako nuo religi- Prancūzija pasitrauks iš Nato. _ Kanada bdamHio 5 143: pavardes, kurios pmkelbė ana-

bentų 250 keleivių — 70 dau- bausmė Kanadoje — kartuvės, 
giau nei iki šiol. Th pati firma — (MctvunMais aparatais

deklaraciją; prieš iškilmes lan-

Gal ir lietuvių jaunimas mo-

• Ford— atšankla iš apyvar- Tada atpigs kelionė



Day in a Soviet Labor Camp”, 
kurį parašėjš savo pergyveni
mų Alfonsas Milukas, lietuvis, 
Amerikos pilietis, devyneris me
tus išbuvęs Sovietų koncentra
cijos lageriuose; iš jų paleis
tas 1956, bet Ameriką pasiekęs 
tik 1965 kovo mėn.

£ Jgnias: gimęs 
fyataūįp/4, atvy- 
1904, mokėsi šv.

Toki yra man vieninteliai pa
žystami pavyzdžiai, kur lietuviai 
studentai, dypukų \vaikai, jau 
nuriedėję nuo lietuviško kelio. 
Visi kiti lietuviai studentai, ku
rie buvo*
Rochestorio unhfersitetuaoe, bu- 
vf’fr-. yve''aijkūs' Keturiem visi

VILNONĖS MED2UGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

tsri&ais Temptais. O tetrūko organizacijas, jų veiklą, visE- 
nao lietuvių taip pat dar būda- kai nedalyvaudami lietuviškose 
teta štaMeįą,kųri gyveno, Mo- organizacijose bei veikloje, 
kiai nuo lietuvių, nuo lietuviš
kų organizacijų. * Nors pakalbą 
ir paskaito, bet parašyti jau ne
gali. O prasidėjo nuo to, kad 
įstojo | vieną veiklią amerikie
čių skautų organizaciją...

pnrišinHu š| studentą po pas-įįįįįr 
kaktas ir klausiu jį angliškai, ar keistas ir retas atsitikimas? 
jis nesąs lietavis. Taip, jis at- ‘Pariįtadn, jo šeima gyvena vi- 
sako man antiškai, jis tikrai sffiat atsakymam Sėtuvių, 
lietuvis, tik, rodos, prieš 10 me- niekur neitai ir niekur nesiro- 
tų atvykęs... Taip ir ėjo visą do. Abu tam ilgas valandas 
vasarą: aš jį kalbindavau lietu- dirba. Tėvas tuomet dar išsira- 
viškai, jis man atstatydavo ang- šė vieną lietuvišką laikraštį. Jo-

;rps 
mą. <

Tebegalvoju, kad mūsų jau
nimas ligi šiol religijos ir lie
tuvybės klausimu apskritai lai- 
kėsi labai puikiai Duok Dieve, 
kad-'ta dvasia viešpatautų dar 
ilgai, ilgai, pagyvinta šias 
jaunimo metais!;

ville, pagaliau nuo 1920 vėl 
Shenandoah, kuri jis klebonau
ja 37 metai lietuviškas laik
raštis mielai pridėtų, kad nau
jasis prelatas turi dar kitą di
delį nuopelną — lietuviškos 
knygos rėmėjas, mecenatas, au
torius. ■

3. Amerikos universitetai da
ro mūsų jaunimo bendrajai pa
saulėžiūrai įtakos: *
— Patiem jauniesiem stu
dentam lietuviam visiškai sve
timos daros 
politinės 
teresai.

taip pat 1966 kovo mėn. Tibor 5.
Payzs iš Detroito universiteto. PofhvHh' Raptabfican 
3. kovo 26 tarp trijų klebonų, ku-

Acon Neoš, dvimėnesinis žur- rie popiežiaus Pauliaus buvo pe
nalas, leidžiamas Pavergtų Eu- kelti. į pedalus, vienas yra ku» 
ropos Tautų Seimo, kovo-balan- nigas Juosia A. Karalius, šv. 
džio nr. skyrė epizodam iš ko- Jurgio parapijos klebonas She- 
monistinių režimų Uranijos. Pir- nandoab, Pa. Laikraštis atpasa-
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Pati žinomiausia ir patikimiausia tiraa Amerikoje*turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS- SIUNTINIUS Į USSR.

The Day, New London, Con- 
neetieut laikraštis taip pat pa
teko vieno skaitytojo dėka. Ja
me kovo 25 pirmame puslapy 
Įdėta didelė nuotrauka Salės 
Petrauskaitės. Plačioje informa- gaili taip pradėjusi. Nepaprastu 
cijoje pasakojama, kad tai 19 būdu uždarbiauja, bet ji norinti 
metų Vassar kolegijos studentė, ir būti nepaprasta mergina.
su kuria motina perėjo per D.P. Tą , pačią jos nuotrauką į- 
stovyklas Vokietijoje. Apie ją sidėjo ir N. Y. Times, tik be jos 
parašė dėl to, kad ji ėmėsi per aprašymo.

Neseniai teko šioje vietoje 
apžvelgti recenzijas, kuriom bu
vo įvertinta minėta Dr. V, Var
dijo knyga “Lithuania Under 
the Soviets”. Po ranka vėl pora 
atsiliepimų akademiniuose žur
naluose- Tbe W«Nurn. PoĮHical 
OmirlĮi |y 1966 _ ___
knygą įvertino palankiai Cali- vių imigracijos veikėją, kurio 
fomijos profesorius David T. veikloje lietuviškai imigracijai 
Cattell. Dar plačiau knygos tu- labiausiai pažymimas
rini atpasakojo The Amen- KaamieM seserų lietuvaičių 
can PoRtical -Sdoncu Review vtanuoįįjos steigimas.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai Mijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom? Iu£wiua- 
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

The Catholic Light, Scranto- 
no vyskupijos laikraštis, 1966 
kovo 31 įsidėjo nuotrauką 
Scrantono universiteto profeso
riaus dr. Antano Kučo, įteikiant 
savo naują knygą fakulteto de
kanui ir akademijos viceprezi
dentui WiDiam G. Kelly, S.J. Į- 
teiktoji knyga parašyta lietuvi- 
kai apie kunigą Antaną Staniu- 
kyną. Laikraštis plačiai aprašė 
knygos autoriaus mokslines kva
lifikacijas ir praktiką, aprašė 
ir jo asšvnčiainą kunigą Staniu- 

kovo - mėn. kyną, taip, ankstyvosios betu-

Bendradarbių ir skaitytojų 
dėka susirinko pluoštelis ang- 

Tuomet daugelis mūsų šimtu liškos spaudos, kurioje rašoma 
lietuvių, apie lietuvius ar lietu
viškais klausimais.

utį

atsive- 
kultū-

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

Kiek padėtis dabar pasikei
tus, galima iliustruoti pavyz
džiu. Prieš pusantrų metų man 
teko skaityti paskaitą apie lie
tuvių kalbos vietą indoeuropie
čių kalbų šeimoje gana dide
liam lietuvių studentų būriui. 
Pasibaigus po paskaitos visiem 
klausimam, priėjo prie manęs 
dvi mergaitės — tik pirmųjų ir 
antrųjų metų studentės. Atsi-

paskųtįntate metais jos nėra. Arta 
Kuo studentai] daugiau kalbų v vasaros 
mokės, tuo' tas geriau. Juo dentų 
įvairiau, juo gražiau. Daugelis ŽSūrin vienoje aiškiai betų- in 
universitetų turi nemažą skai- viška pavardė. Po poros <tiėnų už 
Čhį'studentų svetimšalių, nj Ha- 

-------------- — X nOSugflvtv' Mv.-KaOK
kėtnl Sakysim, tais pirmaisiais 
metais (1950-55) Petmsilvani- 
jes universitete buvo 4 lietu
viai studentai, kitose Philadel- 
phijos aukštosiose mokyklose 
buvo apie 17. E jų visi, mano ži
niom, ligi^ dabar yra aiškūs 
veiklūs lietuviai, niekuomet ne
pasitraukę E lietuviško gyveni
mo, išskyrus vintą mergaitę, 
kūri ištekėjo už nelietuvio, iš
vyko kažkur į Europą- Univer
siteto “įtakos” galima čia įžiū
rėti tik tiek, kad ji sau vyrą su
sirado tarp to universiteto stu
dentu ...

Tuomet beveik visi lietuviai 
studentai priklausė bendrajai 
LSS, taip pat daugelis priklau
sė kitom studentų organizaci
jom, choram, tautinių šokių 
grupėm, lietuvių sporto klu
bam ir pan. Man atrodo, kad 
tada kalbos klausimas čia suvai
dino didelį vaidmenį: tuomet 
jnes visi daug geriau kalbėjo
me lietuviškai, taigi anglę kal
ba tarp lietvvię studentę nie
kad nebuvo vartojama, ir nie
kam nė į galvą neatėjo grieb
tis dar gerai nepasisavintos ir 
neįprastos anglę kalbos.

pavasario dvi atostogų savaites 
uždarbiauti kaip batų valytoja. 
Tai pirmas toks atsitikimas 
Hartforde, kad mergaitei būtų 
duotas tos profesijos leidimas. 
Salė ėmėsi tokio darbo, 
reikia pinigų. Tikėjosi uždirb
ti per tas dvi savaites 50 dol- 
Ar tai pavyko, nežinia, nes per 
pirmas tris dienas teuždirbusi 
tik 7 dol. Mintis taip uždarbiau
ti jai kilusi staiga, kai grįžda
ma E-painokų, išlipo iš trauki
nio ir pamatė berniuką batus 
valant Tada ir pagalvojusi: 
“Kodėl aš taip negaliu?” Nesi-

Foreign Affaįrs, Amerikos f 
takingiausias politinis trimėne- 
sinis žurnalas, 1966 balandžio 
mėn., kaip jau minėta anksčiau, 
įsidėjo straipsnį “How the Bal- 
tic Republics Fare in the So- 
viet Union”. Straipsnis siekia 
parodyti, kaip sovietinis rusiš
kas tirpinimo katilas yra pavei
kęs baltus ir kiek tam padeda 
ar priešinasi vietos komunisti
nių partijų rinktiniai asmens. 
Straipsnio autorius yra dr. V. 
Stanley Vardys, Wisconsino u- 
niversiteto politinių mokslų pro
fesorius, pereitais metais pasi
reiškęs sutelktine knyga “Lith- 
uania Under the Soviets”.

Malonu pažymėti, kad auto
riui priklauso privilegija pirma- 
jąm įeiti su Baltijos valstybių 
problema į minėtą įtakingą A- 
merikos politinį žurnalą.

Malonu ir tai, kad akademi
nio pobūdžio informacija apie 
Lietuvą ėmė reikštis per ameri
kinius kanalus bent 25 metų o- 
kupacijos sukakties proga.

procentų tikėjo, kad grįšim į 
laisvą Lietuvą, ir reikėjo stip
riai dirbti, pavargti, kad tik 
“netušti” grįžtume.

rftis, įteikta" 7A., Sta-
niukyną Uekanvi Wfntai$; CL Kelly, U.- 
The Catholic UgMK ,

VUncmte medžtagoe koettumama, paltams Ir Taip pat
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaras ir 
Salikai —'■ Qwr1snwino tikitės pigtanstouds kainomis. 8padaiiu pa
tarnavimas paruoštapt pakistus i Europa. Užeikite ir įsitlktiisite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«L AL +4319 • 200 Orehard Sf. Nmr Yort, N.Y. 10002

Dar vienas dalykas: nm visi 

flfe i suvsžiavūnm vykdavom 
autobusais ir traukiniais, nė
jom į jokius viešbučius, o rink
davomės mūsų pačių salėse.
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Čiurlionio patiktų paveikslų 
viename iš jų stebime žamogų, 
kalantį sau Dievą iš didžiulio 
akmens gabalo. Nors fioiogus 
tame paveiksle atrodo toks 
smulkutis, bet jis taip pat ir 
toks išdidus, taip įtemptai ku
ria naują Dievą. Paveiksle jau 
kiek ryškus ir to naujo Dievo

“4-. ą

veidas. Jis toks rūstus ir bau-, savo Dievą. Kmnunizmė 
gus.',

Čiurlionio paveiksle čia gali
ma įžvelgti žmogų, paklydusį ir 
išdidų, nusigręžusi nuo tikrojo 
if gyvojo Dievo. Negalėdamas 
be gyvojo Dievo apsieiti, toks

mas reu 
Dievo

Banks- «fth takrie^
|| \w<e liriuvBkoje fotenij®je.Da-

’ baltiniai daviniai rodo, kad 
darbas daugiausū suaukavo mažesnės 

būtų su- tarną kolonijos. Ten žmonės

irw5fentfaįjHon<L' -\UZjzibOB ■9M*ywiQ y^y***^ ši® džiai supranta lietuviškus rei- 
IfofluS/gi 1 mflijJZiM projektai reftataja dešimtimis kalus. Atėjo laikas ir di- 

tnHn pabaigos twr*i*de ■ tūkstačių doL tižiosioms lietuvių kolonijoms .
ŠpOOOO,"Tųtrisįstetes^ arti g to kapitalo būtų galima fr * M W įplaukti daugiau 
įwės masono- paremti jaunimo > stovėtas. aak|L

^eMas iletaHroafo gi&įa ptirtati ir lietu- . Koloniją talkininkai 
didesnė Mirimas nuo takuti- ’iBS — rašytojus, mu- Clevelande planingai ruošia- Šiluvos paminklinės koply- 
nin suvėlavimo Fondo vaidv- °kas’ “““inkus ir tt Lietu- masi vajui. Čia energingai dar- čios ir lietuvių religinio kong- 
. nnniiH- teia • frte W ^tedas žtičtų finansuoti- buojasi LF tarybos narys dr. ręso komitetų rengiamame mu-
Randas dar svarbesnių knygų išfeidimą. Lenkauskas. • tikos — literatūros vakare Wa-

mena mylėti savo artimą, kab^ 1968 Fonde jau būtų arti mili- Tokių svarbių darbų galima 
save. Komuniznus įs^o išnau- ^oiM). — surašyti didžiausią sąrašą. Bet

kai bus pinigai, bus galima irsavo
fabrike, studentą mokykloje,

žmogus kaldinasi sau akmeninį, net vaiką prieš savo tėvus parti-
Tai nėra tik pagoniškas sta- jos naudai

bas. Pagonys savo stabuose, Prieš šimtmetį buvęs visai ne- ta 10,000 dol Dabar greit bus Kas sudėjo tuos 250,000 dol.?
paskirstytas praeitų — 1965— §į ketvirti milijono sudėjonors ir primityviai, bet garbi- žymus, komunizmas šiandien paskirstytas praeitų — iwo—- ketvirti -milijono sudėjo

na Dievą.. yra virtęs grėsme visam pašau-- metų pelnas, kuris sieks arti tūkstantis su viršum aukotojų.
15,000 dol. Ar tai ne laimėji- Taigi vienam aukotojui vidur-Modernus žmogus sugeba bū- 

ti žemiau pagonies lygio, kai jis 
savo gyvenimą teskiria tiktai 
žemei; kai gyvąjį Dievų išstu
mia iš gyvenimo ir jo vietoj 
pastato stabą — stabą turto ir

liuL Tai ne dėl to, kad komu 
niurnas ^hntn ivvfcdes otresnio mas?.

garbės, valdžios ir išdidumo,
geismo ir smaguriavimo.

Stabais tampa ir eilė iš žemei 
atsidavimo išvadų: geriau antra 
an trečia žmona, negu ištikimy-

gyvenimo pažadus, o žymia da
lim dėl to, kad žmonija nusilpo 
ir pasiklydo — atmesdama gy
vąjį Dievą ir klupinėdama sta
bų maišaty.

GINTARO ROMAI
Palangoj, buv. Tiškevičių rū-

. ... „ _ _____ ____ _ - 250 dol- Tai visai įvei-
Jau dabar galima iš anksto kiama aukos suma. Jei taip ei

planuoti, ką padaryti su tais pi
nigais, kurie bus skiriami lįe-

tusi ir toliau, tai 4-5 tūkstan-

tuviškiems reikalams.
čiai nuoširdžių lietuvių sudėtų 
milijoną. Tai visai galima, įma-

m: geriau padidintas uždarbis, 
tegu šventa diena; geriau pa- 
tkettnmas savo nuopelnų, negu
išpažinimas nuodėmių; geriau 
biznio, negu kūdikio krikšty
nos. Ir kur .pasidėsi su krykštau
jančiu ar verkiančiu vaiku,* jei 
erdvių namų sienos plyšta nuo
stereo garsų? Akmeniniai die-

muose, yra nedidelis gintaro 
muziejus. Po poros metų tam 
muziejui būsią atiduoti visi tie 
rūmai (dabar juose dailininkai). 
Esą tūkstančiai gintaro ekspo
natų, bet sako, kad “be moks
lininko, dailininko ir architekto 
jie neprabils į lankytojus”. 
Tai yra, reikia suplanuoti, į-

vai šaukia garsiau už Gyvąjį.
rengti, o svarbiausia — prieš

nu lenktynių šūkavimuose. Ten
tai jau būtina suspėti, o baž
nyčią rasi ir kitą dieną.

Taip ir pasimetama verty-

tai dar gauti Maskvos leidimą 
įtraukti tuos darbus į planą ir 
biudžetą.

Pažymėtina, kad pramoninis 
gintaro perdirbimas daugiausia 
atliekamas ne Palangoj ir ne

Detroite vajui gerai vadovau
ja VL Pauža ir jam talkina VI. 
Mingėla bei visa eilė talkinin-

jaus komitetui vadovauja Vik-

bių skalėje — kai stabams au
kojama pilnomis rieškutėmis, 
gyyajam Dievui nustumiami ke
li likę trupiniai

• *

Klaipėdoj, o Maskvoj. (ELTA)

— Dramos aktorius Jurgis 
Petrauskas balandžio 6 sulaukė 
80 metų amžiaus. Tebegyvena

Skambiais šūkiais gali būti

Kaune, esąs pradėjęs rašyti at
siminimus. Neseniai jam buvu-

suklaidintas ne tik asmuo, bet 
ir tauta- Atsiranda ir valdžių,

si padaryta sudėtinga akių ope- ’ 
racija, bet vėl esąs žvalus ir 
linksmas.

New Yorfco muzHtas

vos ansamblis, padidintas AMca 
Stephem ansambliu ir Chica- 
gos vyčių choru, diriguojamas 

A mMmaA . '*•F VII V AnTWK*.

Tas pats choras, susidedąs iš 
maždaug 150 giesmininku, so-

zikos — literatūros vakare Wa- 
shingtone, Statler Hitam vieš
butyje, rugsėjo 3, šeštadienį, ir 
ten pat rengiamame bankete, lo partijom įsijungiant Pruden- 
rugsėjo 4, sekmadienį, meni
nės programos atlikime sutiko 
dalyvauti šie solistai: Prudenci- 
ja Bičkionė, Roma Mastienė, 
Antanai Pavasaris ir Jonas Vaz-

cijai Bičkienei ir Jonui Varne
liui, šventovėje prie vargonų 
giedos lotyniškas Juozo Nauja-

toras Diminskas. Jam talkina 
visas būrys žmonių.

Los Angeles vajaus komite- 'helis.
šeštadienio chorinės progra

mos atlikime sutiko dalyvauti 
New Yorfco vyrų, choras, vado- giedojimus žemai bažnyčioje ir 

keturiais balsais bef unisono 
giedos religinius kūrinius spor- 

Ir kitose ‘apylinkėse pradėtas programą sutiko atlikti Daina- to salėje. Diriguos garbės diri- 
sr.'.ėtfl- i.-.H'• m '/X ! gentas Aleksandras Aleksio, AL

tui pirmininkauja inž- J. Motie-
jūnas.

New Yorkė vajaus pirminin
ku yra H. Miklas. Iš čia laukia-

lio. “Vulnerum Christi” mišias 
ir atliks kitus kūrinius. Jungti
nis choras, susidedąs iš maž
daug 500 giesmininkų, kartu su 
minia giedos bendruomeninius

ma didesnių sumų. ’
vaujamu Vlado Baltrušaičio- 

. Sekmadienio bankete chorinę

girdas Kačanauskas ir Vincas
- Mamaitis. Abiejuose vakaruose
fortepijonu akomponuos 
Aleksas Mrozinskas. ' Giedoji
mam šventovėje vargonais a- 
komponuos Marija Mondaikai*
tė-Kutz. šventovėje vargonais 
gros solo ir giedojimam sporto 
salėje vargonais akomponuos 
Vytgnis VasyHūnas. '

Nauji kuriniai
Keturi iškilieji lietuviai kom- 

pozitoriai’sutiko šiem dviem va
karam sukompou&oti keturius

^kunmus koncertine forma, so- 
‘♦fistam • m ■ fortepijono palyda. 

Julius GaHsffs rašo muziką ‘Ti
kinčiųjų Maldos” invokacijom 
ir į jas atsakymam, pavieniem 
solistam ir splistų kvartetui su 
fortepijono palyda, “Švč. Mer
gelės Marijos Trilogiją” kuria 
sekantieji kompozitoriai: 1. Jo-
nas Zdanius rašo muziką eilė
raščiui “Juodbruvė Mergaitė” 
(iš Antano Jasmanto leidinio
“Gruodas”), mezzo-sopranui so

— pirm, kun. Vladas Budreckas — muz. reik. jgaltonis ir Algirdas Kačanatiskas — vtoeptrm.
lo su fortepijono palyda. 2. Ta-

(nukelta į 5 pd.)
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Savo ruoštu d irgi klausiau Abtą, tarp kitko apie 

Musojedovo rolę. Mielai man patsakė ką žinojo. Buvo 
keti, kurie pažinojo fr matė rotmistrą Miasojedovą, 
dažnai lankius KaraHmičių ir buvojus vasaros kaize
rio rezidencijoje Romintoje, svečiuose pas kaizerį Wil- 
belmą porą mėt; prieš karą.

Rytdieną grįžau Kaunan, nesitikėdamas, kad po 
3 savaičių dėl Ros kelionės turėsiu vėl grįžti į Ka
raliaučių.

Kaip jau mkėjara, visi seni komisarai buvo pati
kimi — išbandyti rHkai- Salia oficialių sekimo orga
nų veikė savanoriikati Heimatbundas — talkino krimi
nalinei policijai, tari, anot jų: “persilpna, ne gausi, ma
žai apmokama”. Priešaky to Bundo stovėjo buvęs kontr- 
admirolas (suburtai specialistas) Kizel ir jo definio* 
ii ranka žurnibtas Mosberg (buv. vyr. Įeit) Dėka 

savo ryšių Deutschnational partijoje ir jai artnnoj 
Stalhelmo organizacijoj adm. Kizelis surinko didoką 
sumą iš stambesnių pramonės ir prekybos įmonių ir 
vedė kontržvalgybą, pasamdęs tam buvusius karinin
kus. Porą tokių žinojome savo pasienyje, Tilžėje ir Eit
kūnuose. Adm. Kitzelis bandė užmegsti ryšius ir su 
mūsų šaulių Sąjunga, kaip jis išsitarė, “tokia pat kaip 
ir mes patriotine organizacija”. Vienas dalykas valsty
binė tarnyba, susijusi su pastovumu, teisėmis, atsako
mybe, užtikrinta ateitimi, kitas dalykas, . paremtas 
kad ir “patriotizmu”, bet neužtikrinta rytdiena, pri
klausyti nuo aukotojų. Tad pora tokių mėgstančių iš
gerti nepasitaikino vien mūsų pasienio pareigūnų dos
niu vaišinimu. Ilgainiui pradėjo dejuoti neužtenkamu 
atlyginimu, pagaliau kai kas ir skolintis.

Nėra reikalo gilintis į tos privačios organizacijos 
veiklą, kurią vokiečių oficialios įstaigos turėjo toleruo
ti, bet santykiuose su ji buvo atsargios. .

Keletas savaičių po mano virito Karaliaučiuje ga
vau per ryšininką iš ten nuorašą pranešimo apie ma
no buvimą su žodiniu paaišlrinnmi (oficialiai nei tarp 
įstaigų nei tarp ašmenų jokia korespondencija nebu
vo praktikuojama), kad tas pranešmas gautas iš jų 
agento Lenkijos žvalgyboje. Komisaras Abtas_ page
dautų, kad aš jiems padėfiau išaiškinti autorių. Tas 
raportas buvo ilgokas, bet skysto turinio. Nė žodžio 
nekalbėjo apie mano tikrąjį tikslą, bet kad aš pirkau 
kostiumą, kur ir kiek sumokėjau. Pasimačiau su Aktu 

' privačiai, ne įstaigoje, ir* greit išaiškinome pranešėją.
Jis buvo iš pabattiečių vokiečių, atsargou išėjęs valdi
ninkas, sukinėjosi tarp patriotinių organizacijų ir Pa
reigūnų, savo įkyriais klausimais jau seniai sukėlęs ne
pasitikėjimą Vieni įtarinėjo jį šniptaėjant lenkams, 
kiti lietuviams, o gal ir akiems. Užtikrinau Abtą, kad 
su mumis tas asmuo jokių' ryšių neturėjo ir mums nei 
šilta nei šalta, ką jie su juo padarys. Tačiau ilgus me
tus negirdėjau, kad jie būtų tą asmenį suėmę. Buvo 
aišku: iŠ vienos pusės, pranešimo turinyje nebuvo nu
sikaltimo prieš Vokietiją, iš kitos suėmus, tetų iš
duotas vokiečių agentas, atstatęs tą pranešimą. Tik 
po kderių metų, man jau pasitraukus, W buvo suim

tas Eitkūnuose ir nuteistas 6 metams sunkiųjų darbu 
kalėjimo, už šnipinėjimą...' Lietuvai. Paaiškėjo, jog 
tuo metu buvęs mūsų viršininkas (jau politinės poli
cijos) nepasitikrino arhyvuose ar neskyrė tam tinka
mos reikšmės ir priėmė W. pasisiūlymą. Pasisiūlymą as
mens, kuris seniai buvo sekamas ir kurio kelionių į 
Lietuvos pusę tikslas buvo perdaug aiškus. Lygiai aiš
ku, kad vokiečių' policija prikergė jam ilgų metų san
tykius su lenkais, bet apie tai ne žodžio savo informa
torių apsaugai, o Vokietijos tebmai sprendė tokias by
las uždarom durim griežtai slaptai.

. Po šio paaiškinimo apie santykius su pietų kai
mynais, bus skaitytojams lengviau suprasti ir toli
mesni dalykai ’ '

TREČIAS LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ŠUVA 
ŽUVIMAS KARALIAUČIUJE

5 tapaNę 2*29 dxL)

Gavęs iš tanisaro Abto pranešimą, išvykau pas jį 
tą pačią dieną. Tačiau jau buvo gerokai pavėluota.

Kaip jau minėjau KraliauČiaus miesto komisani 
politiniams reikalams buvo Ohme 28 metai tose 
pareigose. Jis iš viešosios policijos ar iš viešbučio, ta
riame vyko suvažiavimas, gavo pirmą pranešimą apie 
kažkokį jau antrą dieną vykstantį paslaptingą "su- 
tenderių litautaųM mitingą- Neatrodo, kad tai butų biz
nio reikalai ( ■

Tai jau ne kasdieninė rutina. Pirmą kartą tote 
įvykis. Jei tai būtų spartakininkai, tai kas kita — fi- 
notų, ką su jais dažyti. Bet "litaneriai”? Ko $e Si 
nori? Iš kur ažairadO? Prieš ką sąmokslauja? Pranešti 
apie tęi direktoriui dar neištyrus ~ jam, senam ko- 
nnsanu, neocnL nsnnie HuOdb pwwriiiti ▼jcctooo 
registraciją, pasus. Viską ištyręs Ohme kitą rytą, Ki
jo pas direktorių ir pranešė: suvažiavo kbkiė mark- 

’ sistai; veikia ne prieš Vokietiją^ zylių su vietotas ne
turi; keli žmonės iš Sovietų Rustyos, kiti iš Uetita 
Mano, kad tenka tuos, kurie atšylu legaliai, m pe
sais ir visomis, ištremti ar pasiūlyti jiems patiems,

Perėjusiems sieną nelegaliai, o tokių yra iš Lietum,

sumti nubausti už “sienos laužymą” ir atlikusius baus
mę irgi išsiųsti.

Direktorius iškvietė Abtą, ir jie abu nusprendė
— suimti visus posėdžio metu ir konfiskuoti tartą me
džiagą tyrimo reikalui- Taip ir buvo padalyta.

Atėjęs pas Abtą, radau ų -linksmai nusiteikusį. At
rodo, džiaugsi: pirmą kartą gali dfaotį mums ką ap
čiuopiamo. Fapasakojo, kaip “viešbučio direkcija” (ne
minėjo policijos akcijos) netikėtai išardė komunistų 
konferenciją. — štai, čia kokie užrašai, — parodė 
į krūvą bloknotų ir palaidų lapų, — mums jie nerei
kalingi, gatite pasiimti su savim. Tai rado viešbu
čio adtatistrtaja ant stalų posėdžių salėje, --užbaigė.

— Kas tie posėdžiautojai ir kas su jau padaryta,
— klatau.

— Keli iš Sovietų Sąjungos, pvx Vsbcus Micke- 
vičius-Kapsuta, kiti iš Lietuvos, tarp ,jų Jonas (tur 
būt, Josetis) Gteifenbergas. Kas gngta, ai laitai 
nežinai, čia tarp popierių rasite. Prieš Vokietiją ne
radome nusikaltimo. Pasiūlyta jiems išyjdctL Daugumu 
iš jų, lyg bijodami, kad mes pakeisime savo nuomonę, 
jau išskubėjo, keli nubausti už neartų stėnos per
ėjimą, nedtadami sumdeėjo piniginę botaą ir taty pat j 
išvyko. -

— Ar į Lietuvą?
■— Ne, niekas nenorėjo ten vykti. Vieni išvyko į - 

Sovietų Sąjungą, kiti pririnko Dancigą; kur jie vyks 
M ten — nežinome.

Pasiėmiau pundą "tikusių ant stalų” užrašų ir, pa
dėkojęs Abtui, atsisveikinau. -

Paimtą iš Abto medžiagą nutariau nusineiti į mū
sų konstdata — bent Mvartvti ir ndn naviriutiriftai 
sostyribtiL Buvodmnas betia kartus Ksžtautaje, ap- 

- lankydavau ir mūsų konsulatą. Pirmą kartą radau 
; viceiRMBsalą Hasfordą- Kotatou Viktorai Gotas bu

vo paskaitas charge d*attrizua pareigom į Krtjją, o jo 
vietoj pMORM vyturai rar mmvo Mvyięt*
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Čiurlionis - vizijų dailininkas

Darbininko 21, 22, 23 numeriuose Vytautas Stro- 
lia supažindino su musę žymaus kūrėjo M. K. Čiur
lionio muzika. Dabar nagrinėsime jo dailę, jo sukur
tus fantastinius paveikslus, juose slypinčias filosofines 
mintis. Pamatysime, kokiu tyru lietuvišku žvilgsniu 
ir/ jautriu lyrizmu jis pažvelgė j gamtą, į visatą ir žmo- 
gę joje. Jo genialioji. tapyba pavadinta kosmine ta
pyba, astronautę amžiaus tapyba, nes jis pirmas, kai 
dar niekas nesapnavo erdvės kelionię, praskleidė nuo
stabius visatos horizontus ir juose regėjo didįjį Kū
rėją.

Į muziką M. K. Čiurlionis atė
jo pilnai ir gerai pasirengęs. 
Nuo pat mažens jis girdėjo 
muziką, pats 7 metų jau skam
bino pianinu, o 13 metų atsi
dūrė Plungėje, kunigaikščio 0- 
ginskio orkestro mokykloje. 
Muzikinį išsilavinimą baigė 
Leipzige, gaudamas aukštojo 
mokslo diplomą-

Piešti jis mėgo ir anksčiau. 
Dar būdamas Plungėje, pieštu
ku buvo pripiešęs gamtovaiz
džių. Bet visa tai buvo užmirš
ta. Dėmesys buvo skirtas muzi
kai.

Tik baigęs Leipzigo koncer- 
vatoriją ir gyvendamas Varšu
voje, jis pradeda domėtis plas
tikos menu. 1904 psichologinių 
disputų draugo Kolodziejskio 
skatinamas, jis įstojo į Kauziko 
vedamą piešimo mokyklą. Dir
bo uoliai, bet piešimas jo ne
patenkino. Pradėjo dirbti pas
telėmis. 1905 tos mokyklos pa
rodoje jis buvo jau pastebėtas.

M. K. Čiurlionis — Karalių pasaka

M. K. Čiurlionis — Demonas

Tais pačiais metais Varšuvo
je buvo įkurta meno mokykla, 
į kurią su keliais draugais įsto
jo ir M.K. Čiurlionis. Bet mo
kykloje jis negalėjo išsitekti.

Jis buvo pats originaliausias, 
labiausiai išsilavinęs, apsiskai
tęs studentas, dar muzikas-kom- 
pozitorius. Niekas neturėjo to
kios fantazijos, kaip jis. Profe
soriai tuoj pamatė, kad negalės 
vadovauti jo meniškam augi
mui. Kaip studentai, taip ir pro
fesoriai savaime susibūrė ap
link M.K Čiurlionį- Mokyklos 
direktorius K. Stabrauskas, ku
ris save laikė lietuviu, norėda
mas Čiurlionį išlaikyti mokyk
loje, davė jam net atskirą stu
diją ir skatino kurti.

Mokykloje kiekvieną šeštadie
nį būdavo mokinių darbų paro
dos- Čiurlionio kūriniai buvo 
beveik kiekvieną kartą premi
juojami. Stebino visus jo fan
tazija, jo drąsa. Mokykloje jis 
sukūrė Laidotuvių, Procesijos, 

Audros ciklus. Audros ciklą net 
mokykla įsigijo.

Čiurlionis jau buvo kviečia
mas į dailininkų, muzikų drau
gijas, kur susirinko lakios min
ties ir kūrybingi žmonės. Visus 
stebino gilus Čiurlionio išsilavi
nimas. Stebino ir jo originali 
kūryba.

Tikroje meno mokykloje Čiur
lionis išbuvo labai trumpą lai
ką (apie pusmetį ir metus pie
šimo mokykloje). Ką tai reiškia 
su jo ilgamečiu išsilavinimu 
muzikos srityje. Tačiau tai ne
kliudė jam pasidaryti žymiu 
dailininku.

Visus patraukė jis ne savo 
technikiniu tobulumu, bet savo 
vaizduojamu pasauliu. M. Do- 
bužinskis savo atsiminimuose 
rašo, kad Čiurlionio paveikslai 
technikiniu atžvilgiu buvo net 
kartais naivūs, mokiniški, bet 
visus stebino jo nepaprastas o- 
riginalumas, jo sukurtasis pa
saulis. 1906 metais Čiurlionis 
dalyvavo pirmoje lietuvių dailės 
parodoje, pats daug prisidėjo 
prie jos organizavimo- 1909 per
sikėlė į Petrapilį, kur susilaukė 
plataus įvertinimo kaip muzi
kas ir kaip dailininkas. Buvo 
surengti jo koncertai ir jo pa
rodos. Apie jo dailę parašė žy
miausi Rusijos meno žurnalai, 
iškeldami jo kūrybinį genialu
mą. Tai buvo jo aukščiausia vir
šūnė, nes tų pačių 1909 metų 
lapkričio, mėnesį jis jau susir
go proto liga. Buvo išvežtas į 
ligoninę, kur mirė 1911.

M. K. Čiurlionis — Rex

Gamtos muzika .
Čiurlionis pirmiausia nuste

bino tokiom temom, kurių iki 
tol nebuvo dailėje. Jis tapė so
natas, preliudus, fugas. Tai ne
buvo tik šiaip sau įmantrūs var
dai, paimti iš muzikos. Ne. Tai 
buvo kažkas daugiau, — muzi
kos dvasios pavaizdavimas.

Būdamas pats muzikas, Čiur
lionis svajojo sujungti tuos du 
menu, — muziką ir tapybą. Ir 
anksčiau buvo tokių bandymų, 
bet šiedu menai nesijungia; mu

Lietuviškas kaimas karalių delne
M. K. Čiurlionio “Karalių pa

saka”, nupiešta 1908 tempera, 
buvo išstatyta parodoje ir susi
laukė skirtingų vertinimų. La
biausiai visi stebėjosi, kodėl 
medžiuose pripiešta miestų, 
žmonių. Stebėjosi ir pačia sau
le, kurią karalius laiko* savo 
delne.

Vėliau paveikslas susilaukė 
daug aiškinimų ir ypatingos pa
garbos, nes jame įžiūrėta lietu
viškos kūrybos atgimimas bei 
jos išaukštinimas. Paveikslo ko
pija yra ir Pittsburgho univer
siteto lietuvių kambaryje.

Paveiksle matome du kara
lius. Vienas atkišęs delną. Ta
me delne yra lietuviško kaimo 
triobesiai. Jie švy ti, susilieja su 
tekančia saule, apšviečia pačius 
karalius ir medžius.

Čiurlionis manė, kad visa lie
tuviška kūryba remiasi lietuviš-

Demonas sergsti 
miestą

Demono motyvas sutinkamas 
bent kelis kartus M.K. Čiurlio
nio kūryboje. Čia jis matomas 
išskėstais sparnais, besaugojąs 
Įėjimą į miestą. (Paveikslas 
pieštas 1909 tempera). Demono 
sparnai juodi ir dideli, užtverę 
kelią. Jis nenori, kad kas be jo 
kontrolės įeitų į jo buveinę — 
miestą-

Tas miestas gi — fantastinis. 
Tokius miestus ir dideles pano
ramas Čiurlionis mėgo Vaiz
duoti savo simboliniuose pa
veiksluose. šitame paveiksle 
aiškiai dominuoja Babelio bokš
tas. Šiaip visi namai — labai 
dideli, bokštų bokštai, pro ku
riuos pinasi debesys.

Šiame paveiksle kaip ir dau
gelyje kitų Čiurlionis išgavo 
milžiniškos visatos įspūdį, štai 
prie Babelio bokšto jau remiasi 
kolonos, kitų, didesnių pa
statų. Kairėje esą rūmai patys 
virsta atramom kitiem dides- 
niem rūmam, kurių tematom 
tik menką dalelę. 

zika vyksta laike, tapyba erd
vėje. Neįmanoma. Čiurlionis sa
vo genialumu jautė gamtos mu
ziką ir ją išdėstė tokiais opti
niais vaizdais, kurie savo ritmu, 
kartojimusi, primena muziką. 
Esmėje tai yra gilus gamtos 
pergyvenimas ir jos pavaizda
vimas savu, dar niekur nematy
tu būdu. Jis nesitenkino pa
veikslus sukomponuoti pagal 
sonatos ar Tūgos muzikinę 
struktūrą. Jis įdėjo gilesnę min
tį.

(Bus daugiau)

ku kaimu. Ta kūryba nušviečia 
kaip saulė ir visus šildo- Šalia 
antras karalius taip pat žiūri 
į švytintį kaimą. Jis pasirėmęs 
kalaviju. Suprantama ir pras
mė: tai lyg tie valdovai (gal Lie
tuvos valdovai), iškėlę kaimą į 
kūrybą, turi jį saugoti, kad jis 
nuolat šviestų.

O gal tuo paveikslu Čiurlio
nis simbolizavo lietuvių tautos 
atgimimą. Gal būt. Bet vienu 
ar kitu atveju jis susijęs su lie
tuvių tautcs istorija.

Karalius debesvse
J

Rex — karalius buvo bene 
mėgstamiausia M. K. Čiurlionio 
kūrybos tema. Dažniausiai ta
me Rex’e įžiūrimas visatos Kū
rėjas Dievas.

Šiame paveiksle matome be
galinėje visatoje iškilusį Rexą 
karalių. Jo veidas sumūrytas iš 
plytų, jo vainikas ant kalvos 
primena kalnų pilį. Iš pirmo 
žvilgsnio kartais nepagauni, 
kad čia žmogaus figūra. Įsižiū
rėjus lengva ją pastebėti. Ta
sai valdovas iškėlęs ranką kaž
ką laiminą — visatą, debesis.

Už jo nugaros — dešinėj pra
sideda fantastiniai pastatai, 
trys bokštai ir dviejų aukštų 
kabantys tiltai. Jų gale vėl pa
sikartoja ta pati valdovo figū
ra. Pirmame plane to valdovo- 
Rexo figūra buvo nepilna, o da
bar antrame ją matome visą 
Figūra milžiniško didumo, ji di
desnė už kabančius dviejų aukš
tų tiltus.

Tokį temos pakartojimą Čiur
lionis mėgo. Tai paimta iš mu
zikos. kur tema dažnai pakarto
jama, kartais ji įvairiai apver
čiama. Ir Čiurlionis “verčia” į- 
vairiai tas pagrindines temas, 
išgaudamas daug naujumo pagi
lindamas minti.

Plaukią aplinkui valdovus 
debesys sukuria milžiniškos vi
satos įspūdį. Kartu tai yra rit
mas ir judesys kitiem statiš
kiem valdovų akcentam.

1966 m., balandžio d., nr. 28.

Didysis Rex
šis M. K. Čiurlionio pa

veikslas — Rex, pieštas 1909, 
yra didžiausias iš jo paveikslų. 
Jo dydis — 133,7 cm x 147 cm. 
Pieštas ant drobės.

Neturtas ir skurdas neleido 
• Čiurlioniui nusipirkti geresnės 

medžiagos. Visa kita jo kūryba 
nupiešta ant popieriaus, daž
niausiai trapia pastele arba 
tempera. Draugų prikalbintas , 
Petrapilyje 1909 sausio mėnesį, 
padarė šį paveikslą drobėj. Ir 
toliau norėjo tapyti tik didelio 
formato paveikslus. Bet tai jau 
buvo jo kūrybos paskutinieji 
metai. Didesnio paveikslo už šį 
nenupiešė.

Šiame paveiksle, pirmame 
plane matome žemės rutulį. Ru
tulio šešėlis dar krinta ant ki
to plano- Per rutulį eina vos į- 
žiūrimas karstas (jo motyvas 
vėl kartojamas). Ant žemės ru
tulio stovi valdovo sostas, ku
riame sėdi pats valdovas. Jo 
veidas neįžiūrimas. Sosto ir val
dovo šešėlis vėl pasikartoja 
antrame plane.

Per sostą du kartu pereina 
skliautas, kur pilna žvaigždžių, 
kometų, saulių. Antrame skliau
te matome daugybę angelų, ku
rie būriais eina į sostą ir len
kiasi valdovui.

“PASAKOS” SIMBOLIKA
M.K. Čiurlionio “Pasaka”, 

piešta tempera 1907, yra vie
nas iš tų paveikslų, kur vaiz
das toks paprastas, bet labai 
prasmingas.

Prie marių kranto, lyg ant 
žemės gaublio, sėdi pievoje vai
kas ir žaidžia piene. Už jo — 
vandenys, ramūs, skaidrūs van
denys. Viršuje —didelis paukš
tis, išskėtęs sparnus, tykojąs 
auką.

Paveikslo simbolinė prasmė 
lengvai atsekama. Tas žydin
čioje pievoje žaidžiąs kūdikis 
simbolizuoja trapų žmogaus li
kimą. Tema sena, bet M. K. 
Čiurlionis ją labai originaliai 
pagavo ir išreiškė stipriais kon

M. K. Čiurlionis — Pasak*

trastiniais vaizdais. Vaikas žai
džia piene, kurios pūkai papras
tai nulaksto nuo menkiausio 
vėjelio. Ir dabar pienės pūkai 
laikosi tik akimirkai, nes čia 
pat, prie šono, didžiuliai van
denys, kuriuos nuolat šiurpina 
smarkūs vėjai. Jūra nutilus 
menkai viliojančiai akimirkai, 
kad žmogus galėtų užsimiršti ir 
pažaisti. Jis net laimingas, nes 
nemato, kad viršum jo galvos 
kybo plėšrus paukštis.

Visas paveikslas žėri skais
čiom šviesiom spalvom. Daili
ninkas su didele meile ir eksta
ze vaizduoja tą trapų žmogaus 
likimą.
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25 metai "Lietuvos atsiminimam”
Kiekvieno šeštadienio popie

tę iš galingos New Yorko WE- 
VD stoties pasigirsta: “Lietu
viais esame mes gimę”. Muzi
kos garsams nutilus lietuviškai 
į tūkstančius klausytojų praby
la programos direktorius prof. 
dr. Jokūbas J. Stukas: “Sveiki
name brangiuosius mūsų tautie
čius! Šiandien 1126-tąjį kartą 
(š.m. balandžio 23 programa) iš 
šios stoties dainomis, muzika ir 
lietuvišku žodžiu nukelsime 
Jus Į numylėtą, pavergtą tėvų 
žemelę — Lietuvą.”

Šiemet sukanka 25 metai, 
kaip Didžiojo New Yorko, New 
Jersey ir Connecticuto bei da
lies Pennsylvanijos valstijų lie
tuviai džiaugiasi aukšto lygio 
radijo valandomis, kurias rūpes
tingai paruošia dr. J Stukas.

Vargu ar surastume kitą as
menį kaip Jokūbą Stuką, taip 
kruopščiai 25 metų bėgyje su
rinkusį tiek daug lietuviškų 
plokštelių bei įdainuotų ir įkal
bėtų juostelių. Iš jo vadovauja
mo radijo pasigirsta gražūs lie
tuviškos muzikos koncertai, Lie
tuvos Laisvės Komiteto narių 
įvykių apžvalgos, jaunimo va
landėlės, vaidinimai, kultūrinės 
paskaitos, minėjimai, religinės 
valandėlės ir pan.

Jokūbas Stukas pradėjo radi
jo darbą 1941 rugpiūčio 2 per 
New Yorko WBNX stotį, turė
damas vos 16 metų. Tuoj jis 
suorganizavo rėmėjų būrelį ir 
chorą, kurį pavadino “Lietuvos 
Garsai.”

Antrojo pasaulinio karo me
tu, 1943 m., Stukas savanoriu 
įstojo į J.A.V. kariuomenę ir jo 
programą perėmė Stasys ir Ona 
Pociai. Grįžęs iš karo tarnybos. 
Stukas programą perkėlė į da
bartinę WEVD stotį ir suorga
nizavo “Rūtos” moterų chorą. 
1945 buvo sukurta “Rūtos" ra
dijo tautinių šokių grupė, kuri 
sėkmingai pasirodydavo ne tik 
lietuviškuose parengimuose, bet

taip pat ir amerikiečių tarpe.
Nuo 1948 spalio 28 iki 1949 

gegužės 25 dr. Stukas iš New 
Yorko WGYN-FM stoties kiek
vieną trečiadienio vakarą, greta 
lietuviškų transliacijų, davė ir 
kultūrinius lietuviško radijo 
pusvalandžius anglų kalba.

1956 vasario mėn. J. Stukas 
pralaužė ledus į televiziją. Kas 
trys mėnesiai reguliariai buvo 
ruošiamos lietuviškos televizi
jos programos per New Yorko 
WATV stotį iš 13 kanalo. Lie
tuviškos televizijos programos 
buvo pavestos Vasario 16 mi
nėjimams, Vilniaus miesto ir 
šv. Kazimiero lietuviškumui iš
kelti, baisiojo birželio trėmi
mam, Kalėdų ir kitokių šven
čių lietuviškų papročių išpopu
liarinimui. Nuo šių metų ru
dens J. Stukas ruošiasi pradėti 
'nuolatinę lietuvišką televizijos 
programą.

Jokūbas Stukas gimė 1924 
spalio 8 Nevvark, N.J., darbi
ninko šeimoj, kurioj lietuvišku
mas buvo ypatingai palaikomas. 
Namuose buvo-kalbama tik lie
tuviškai, o tėvas savo keturiem 
sūnum pasakė: “Jei vesit, tai 
veskit tik lietuvaites”. Tėvo įta
koj visi trys sūnūs—Augusti
nas, Petras ir Jokūbas vedė lie
tuvaites. Pastarasis vedė Chi- 
cagoje gimusią lietuvaitę Lore
tą Kaselytę, veiklią Lietuvos 
vyčių organizacijos narę ir Vy
ties žurnalo redaktorę, kuri jam 
uoliai talkininkauja.

Ir taip Jokūbas Stukas augo 
tokioje aplinkoje, kur buvo į- 
domaujamasi visokiais lietuviš
kais reikalais. Tad ir Jokūbas 
paveldėjo tėvų lietuviškumą 
Domėdamasi ir visuomeniniu 
gyvenimu, pirmiausia nutarė 
siekti mokslo. 1949 tarptauti
nės ekonomijos studijas baigė 
Nevv Yorko Universitete B. S. 
laipsniu. Tų pačių metų vasa

rą kaip J.A.V. stipendininkas 
dalyvavo specialiame mokslinin
kų seminare • Oxfordo u n i - 
versitete, Anglijoje, studijuo
jant ekonomines Europos pro
blemas. 1951 baigė Columbijos 
Universitetą New Yorke, įsigy
damas magistro laipsnį. 1963 
paskirtas profesorium Seton 
Hali Universitete, South Oran- 
ge, N.J. Praėjus vos keletai mė
nesių, pradėjo transliuoti nuo
latinę lietuvišką kultūrinę pro
gramą anglų kalba iš Seton Hali 
Universiteto radijo stoties WS 
OU-FM. Programa, pavadinta 
“The Music of Lithuania”, supa
žindina amerikiečių visuome
nę su lietuvių muzika ir Lietu
vos kultūrinėmis vertybėmis. 
Programa girdima pirmadie
niais, 8:05 vai. vak., 89.5 ban-. 
ga-

Neseniai Seton Hali Univer
siteto vadovybė paskyrė jį pir
muoju naujojo Tarptautinės 
Prekybos Instituto direktorium- 
Šis paskyrimas buvo plačiai pa
skelbtas amerikiečių spaudoje 
ir per radiją, šalia šių parei
gų, Stukas dar randa laiko dės
tyti Pace College, Nevv Yorke.

Per tuos metus J. Stukas pa
rodė savo didelę energiją ir iš
tvermę ne tik radijo darbuose, 
bet taip pat priklausydamas ir 
vadovaudamas visai eilei lietu
viškų organizacijų. Daug metų 
buvo N.J. Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Nevv Jersey apy
gardos pirmininkas, A.L.B. di
rektorius, Balfo direktorius, Lie
tuvos vyčių kultūros komisijos 
pirm., taip pat vyčių stipendijų 
fondo iniciatorius ir dabartinis 
jo pirmininkas. 1951-54 J. Stu
kas dirbo “Amerikos Balse” 
Nevv Yorke, kaip radijo prog
ramų režisierius.

1960 pavasarį kaip turistas 
pirmą kartą aplankė Lietuvą. 
Grįžęs į JAV daug važinėjo per 
įvairias lietuvių kolonijas Ame-

DARBININKAS

Vasario 16 gimnazijos abiturientai su Vokietijos krašto Valdybos pirm. inž. Jonu K. Valiūnu ir gimnazijos 
direktorium kun. Br. Liubinu. S€di Elza Morozovaitė, stovi iš k. Evaldas Maščinskas Ir Artūras Hermanas.

VASARIO 16 GIMNAZIJA IŠLEIDO 3
šį pavasarį Vasario 1^6 gim

naziją baigė ir brandos ' atesta
tus įsigijo 3 jaunuoliai —Elza 
Morozovaitė, Evaldas Maščins
kas ir Artūras Hermanas, gim
nazijoje išbuvę ilgesnį laiką.

Elza Morozovaitė į Vasario 16 
.gimnaziją Įstojo 1958. Ji jau 
Vokietijoje gimusi ir Lietuvos 
dar nemačiusi. Elza pasižymėjo 
savo gabumais nevien tik moks
le, bet ir meninėje veikloje. Jai 
teko deklamuoti lietuviškus, vo
kiškus ir angliškus eilėraščius 
Vasario 16 gimnazijoj susirinku
siems svečiams. Ne tik Huetten- 
felde, bet ir kitose vietovėse, 
kur būdavo lietuvių susirinki
mai arba pasirodymai, jai pasi
sekė sužavėti daugelį žmonių. 
Jinai taip pat ilgą laiką priklau
sė tautinių šokių grupei ir da
lyvavo šio ratelio išvykose, kaip

pe. Artūras nepasitenkino vien 
tik žymesnių įvykių aprašy
mais, bet jis leidosi į aktualias 
temas. Artūras yra dalyvavęs 
“Mūsų Sparnų” ir “Laiškų Lie
tuviams” paskelbtuose konkur
suose ir abiem atvejais laimėjo 
antrą premiją. Jis taip pat pa
sižymėjo savo veiklumu evange
likų jaunimo rately. Buvo 2 me
tus minėtos organizacijos pir
mininku ir uoliai talkininkavo 
jaunimo ratelio vadovui mokyt. 
Fr. Skėriui. Artūras praeitą va
sarą vadovavo vaikų grupei, ku
ri vyko į Standheimą (Norvegi
joj) atostogauti. Dabar Artūras 
žada Miunchene studijuoti litua
nistiką ir Europos rytų istoriją.

Visiems trims abiturientams 
palinkėtina daug sėkmės ir iš
tvermės, siekiant aukštesnio 
mokslo universitete. Iš visų tri-

ABITURIENTES
jų galime tikėtis, kad savo vi
suomenine veikla įsijungs į 
bendrą lietuvių gyvenimą Vo
kietijoje. Elza Morozovaitė ir 
Artūras Hermanas šiais metais 
vyks į Chicagą, kur atstovaus 
Vokietijos lietuvių jaunimą jau
nimo kongrese.

Išvykstant iš gimnazijos, Ar
tūras Hermanas visų abiturien
tų vardu gimnazijos salėje pa
reiškė, kad lietuvių Vasario 16 
gimnazija, nežiūrint visokiausių 
sunkumų, kuriuos ši mokykla 
turi nugalėti, savo uždavinį pil
nai atlieka. Jis taip pat apelia
vo į lietuvišką visuomenę, kad 
ji neapleistų lietuviško jaunimo 
ir toliau remtų Vasario 16 gim
naziją.

Andrius Šmitas, Vas- 16 gimn.
8 kl. mok.

— Sol. Antanas Pavasaris, 
gyv- Los Angeles mieste, po 
sėkmingo pasirodymo Chicago- 
je, pakviestas dalyvauti religi
nėje programoje Washingtone, 
Šiluvos koplyčios šventinimo 
iškilmių metu.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro mokyklos antrosios laidos 
graduacija numatyta birželio 4. 
Šiemet mokyklą baigia 26 mo
kiniai, jų tarpe 9 lietuviai. Jie 
taip pat gaus ir 8 skyrių lietu
vių kalbos kurso baigimo pažy
mėjimą.

— Kun. Juozas Petraitis, 
M.I.C-, kuris jau nuo 1963 dar
buojasi šv. Kazimiero parapijo
je Rosario mieste Argentinoje, 
atvyko i JAV. Kelionėje pralei
do dešimtį dienų, sustodamas 
Uragvajuj, Brazilijoj, Venecue- 
loj ir Miami, Fla. Atvykęs į 
New Yorką, tris savaites pra
leido Maspeth, L.I., apsistojęs 
pas savo mamytę ir brolį Pet
rą. Velykų švenčių metu buvo 
nuvykęs aplankyti savo sesutę 
Antaniną ir švogerį Vytautą 
Stašaičius su šeima, gyvenan
čius Nevvington, Conn. Balan
džio 11 išvyko į Chicagą daly
vauti tėvų marijonų suvažiavi
me.

— III Dainų Šventės komi
tete jau yra užsiregistravę 23 
chorai. Dar neužsiregistravę 
chorai prašomi nedelsiant užsi- 
registruot. Pirmininko dr. S.Bie- 
žio adresas: 3241 West 66th. 
PI., Chicago, III., 60629.

— Paieškomas Vladas Mitu- 
zas, Jono sūnus, gimęs 1919 
Žagarėje, Šiaulių apskr. Pra
šom pranešti sekančiu adresu: 
Mrs. A. Zikaras, 80-3^ 87th. 
Rd. Woodhaven, N.Y. 11421. V. 
Mituzui gauta žinių iš Lietu
vos.

SKAUTŲ "ŠVENTĖ 
ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJ

Prof. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos vedėjas

rikoje ir Kanadoje, rodydamas 
savo susuktus filmus ir savo pa
skaitose apibūdindamas Lietu
vos vargingą padėtį. Vėliau per
ėjo dėstyti tarptautinę ekono
miją ir prekybą New Yorko 
Miesto Universitete.

Būdamas Lietuvių Komiteto 
New> Yorlto Pasaulinei Parodai 
pirmininku, 1964 parodė daug 
iniciatyvos pastatant parodos 
sode lietuvišką kryžių, o taip 
pat ruošiant lietuvių dieną, ku
rios programą išpildė apie pu
santro tūkstančio dainininkų ir

į Romą, Bardį (Italijoje), Stutt-* 
gartą ir kt ’ Be to, Elza priklau
sė gimnazijos chorui ir skautų 
organizacijai. Dabar Elza žada 
vykti į Miuncheną, kur nori stu
dijuoti anglistiką ir lituanistiką.

Evaldas Maščinskas gimnazi
joje kaip ir Elza Morozovaitė iš
buvo 8 metus. Jis gimė Vokie
tijoje, Frankfurto mieste, miš
rioje šeimoje. Atvykęs į Vasa
rio 16 gimnaziją jis lietuviškai 
nemokėjo. Pabuvęs kurį laiką 
gimnazijoje, jis taip išmoko 
lietuvių kalbą, kad beveik kiek-

* - *WORC ESTER, MASS.
N. Anglijos ateitininkų jau

nučių tradicinė pavasario šven
tė šiemet bus gegužės 29 Wor- 
cesteryje. Aušros Vartų bažny
čioje bus pamaldos, bendra ko
munija, Maironio parke bus už
kandžiai ir pasirodymas- Rengia 
Bostono, Brocktono ir Worces- 
terio ateitininkų jaunučių būre
liai su savo globėjais.

LB vietos apylinkės metinis 
susirinkimas buvo kovo 27 šv.

- ų Balandžio 24 įvyksta skautų
įšventė' šv. Antano gimnazijoje

Kun. Jonas Jutkevičius už 
nuopelnus lietuviškai veiklai, 
pirm. Pr. Staneliui pasiūlius, pa
keltas į vietos LB garbės na
rius. Iš kunigų dar Lietuvių 
Bendruomenei priklauso k”n. 
Jonas Bakanas ir kun- Justinas 
Steponaitis.

Liet, organizacijų tarybos su
sirinkimas buvo balandžio 3 
lietuvių piliečių klube. Pirmi
ninkavo inž. Naras, sekret. stu-

Kennebunkporte. Tai skautų 
kursų užbaiga ir organizacijos 
globėjo šv. Jurgio iškilmės. Mi
šios 11 v. Tuojau po pietų apie 
1 vai. programa. Po programos 
bus šokiai.

šventėje dalyvauja skautai iš 
visos Massachussets ir Connec- 
ticut apylinkės. Jie atvyksta iš 
vakaro. Laukiama svečių taip 
pat, atvykstančių šventės dieną 
į pamaldas, programą ir šokius.

4 ' ■■ - -------------------

MALONIAI IK ŠIRDINGAI 
KVIEČIAME

RĖMĖJU METINI SEIMĄ
VILLA JOSEPH MAKIE - HOLLAND ROAD 

NEWT0WN, PENNSYLVANIA

sekmadienį, balandžio 24 d.
1966

Mieli Svečiai.
Atvažiuokite praleisti kelias valandas gražioje nuo

taikoje. Bus progos susipažinti su kitais geraširdžiais, 
dosniais lietuviais.

Pasisavinkite, brangieji, mūsų rūpesčius ir paleng
vinkite mums atstatyti mergaičių bendrabutį ir mažinti 
sunkią Senelių prieglaudos skola.

Nuoširdžiai dėkingos,
ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 

Juozapo Marijos Vilią

800 šokėjų, stebint apie 20,000 
žiūrovų miniai.

1965 pradžioje pašlijus svei
katai. J. Stukas buvo privers
tas atsisakyti nuo visų organi
zacinių darbų, tačiau lietu 
viško radijo transliacijų jis ir 
šiuo metu neapleido-

Pereitų metų pabaigoje Nevv 
Yorko Universitete apgynė di
sertaciją: “Kaip kilo modernus 
lietuvių tautinis susipratimas” . 
gaudamas filosofijos daktaro 
laipsnį. Šiais metais bičiuko 
Kazio Sipailos dėka bus išleista 
J. Stuko knyga anglų kalboje 
apie Lietuvos atgimimo laikotar
pį: “Avvakening Lithuania”. Tai 
ilgų metų kruopštaus darbo ap
vainikavimas.

Sidabrinių sukaktuvių pro
ga prof. dr. J. Stukui linkėtina 
ir toliau išlikti uoliu kovotoju 
dėl lietuvybės išlaikymo 
stiprinimo.

Algirdas Kačanauskas

viename gimnazijoje pastatyta
me vaidinime be Evaldo neap
sieidavo. 1962 m., vysk. Motie
jaus Valančiaus moksleivių atei
tininkų kuopos pirmininkui stai
giai pasitraukus iš gimnazijos, 
Evaldas būdamas minėtos orga
nizacijos iždininku, narsiai atsis
tojo kuopos priešaky, šalia atei
tininkų organizacijos, jis dar 
priklausė ir skautams, ir 1963 
metais dalyvavo tarptautinėje 
skautų stovykloje Graikijoje. 
Evaldas dabar turi atlikti sa
vo karinę prievolę ir po to ža
da studijuoti architektūrą-

Artūras Hermanas gimė 1944 
Kaune ir Lietuvoje pradėjo 
lankyti mokyklą. Keturiolikos 
metų amžiaus Artūras kartu- su 
tėvais atvyko į Vokietiją ir 
1959 įstojo į Vasario 16 gimna
ziją. Artūras pasireiškia dide-

ir‘ liais sugebėjimais žurnalistiko
je. Jis yra savo straipsniais ži
nomas ir JAV-bių lietuvių tar-

Kazimiero parapijos mokykloje. 
Pirmininkavo J. Pipiras. Apy- 
skaitinį pranešimą padarė pir- 
min. Pr. Stanelis, apie šešta
dieninę mokyklą kalbėjo tėvų 
komiteto pirm. E. Gorodeckie- 
nė, L. Jokubauskas apibūdino 
kultūros klubo veiklą. Per me
tus apylinkė turėjo 3,126 dol. 
pajamų ir 2.854 dol. išlaidų. Į 
naują valdybą išrinkti Pr. Sta
nelis, Pr. Račiukaitis, V. 2i- 
džiūnas. A. Glodas. R Joku
bauskas, J. Stasėnas ir J. Tama
šauskas. Į valdybą įeina trys 
skautai akademikai: A. Glodas, 
R. Jokubauskas ir J. Stasėnas. 
Revizijos komisiją sudaro: 
kun. J. Steponaitis, J. Matusai- 
tis, A. Tamkus.

Žemaičių veiviržėniškių dėmesiui
Balfas tikisi gauti iš vieno 

buvusio geros širdies veiviržė
niškio keletą tūkstančių dolerių 
apmokėti siuntiniams į Veivir
žėnų miestelį ar jo apylinkes. 
Reikia įrodyti, kad siuntinio ga
vėjai yra neturtingi, reikalingi 
pašalpos (ligoniai, invalidai, se-
nukai, gausios šeimos ir pan ).
Jei kas žinotų panašių šeimų ar 
atskirų asmenų. malonėkite 
apie juos pranešti Balfui (105 
Grand St„ Brooklyn, Nevv York 
11211). Jei yra jų originalūs

laiškai. irgi būtų gera turėti. 
Reikalas nėra skubus, dar gali
ma tuo reikalu ir į Veiviržėnus 
parašyti ir tik tada Balfo Cent
rą painformuoti.

Verta Balfui pristatyti para
mos reikalingus ir tuos veivir
žėniškius. kurie negyvena Vei-
viržėnuose, pvz. yra Sibire, Bra-
zilijoje ar net JAV. bet svarbu 
įrodyti, kad jiems parama rei
kalinga.

Kun. L. Jankus, 
Balfo reikalų vedėjas.

VVATERBURY, CONN
L. B. Waterburio apylinkės 

narių metinis susirinkimas bus 
sekmadienį, balandžio 24 d., 2 
vai. popiet. Švento Vardo salė
je. senoje šv. Juozapo para
pijos mokykloje (Congren Av.). 
Atidarius susirinkimą ir suda
rius prezidiumą, dienotvarkėje 
pramatoma pirmininko, kasinin
ko ir kontrolės komisijos pra
nešimai bei apylinkės vadybos 
ir kontrolės komisijos rinkimai. 
Po Valerijono Balčiūno prane
šimo apie New Havene Įvykusį 
lietuvių visuomenės pasitarimą 
Lietuvos laisvinimo reikalais.
bus duota progos visiems iš-
reikšti savo sumanymus. Apy - 
linkės valdyba visus kviečia 
uoliai atlikti savo pareigą ir 
svarbiame, metiniame susirinki
me dalyvauti. P.

dentė J. Garsytė. Padaryti veik
los apyskaitiniai pranešimai. A- 
teinancių dviejų metų kadenci
jai pirmininku išrinktas Pr. 
Stanelis, valdybos nariai: P. Mo
lis, A. Tamkus, J. Svikla ir J. 
Garsytė. Revizijos komisiją su
daro V. Mačys, J. Tamašauskas 
ir Zurlys.

Rimantas Pauliukonis tarny
bos reikalais dviem savaitėm 
buvo išvykęs į Argentiną. Ten 
susitiko lietuvių jaunimą ir kal
bėjosi jaunimo kongreso reika
lais Pr.

Putnamo seselių rėmėjų sky
rius balandžio 24 Maironio par
ke rengia pietus. Pelnas skiria
mas Matulaičio namų statybom 
paremti. Pietų metu bus kon
certinė programa ir paskaita. 
Koncertinę dalį atliks solistė 
Aušra Vedeckaitė, kuri studija
vo Vokietijoje ir neseniai iš te
nai sugrįžo. Paskaitą skaitys dr. 
Ona Labanauskaitė iš Putna
mo, Conn. Worcesterio apylin
kės lietuviai kviečiami atsilan
kyti į šiuos pietus. J.M.

HARTFORD, CONfl.
L.K. Moterų Sąjungos apskr. 

suvažiavimas įvyks balandžio 
24 Hartforde. Dienotvarkėje šv. 
mišios ir bendra komunija 
8:30 vai. rytą šv. Trejybės 
bažnyčioje. Suvažiavimo posė
dis 1:30 vai Lietuvių klube, 
227 Laurenseg. Meninė progra-

Muzika . . .
(atkelta iš 3 psl)

vas Bruno Markaitis, S.J-, rašo 
muziką Kotrynos Grigaitytės ei
lėraščiui “Nenuženk nuo ak
mens” (iš leidinio “Širdis Per
gamente”), sopranui solo su 
fortepijono palyda. 3. Jeronimas 
Kačinskas rašo muziką Elenos 
Tumienės eilėraščiui “Lietuvos 
Karalienė” (iš leidinio “Karaliai 
ir Š/entieji”), bosui solo su for
tepijono palyda. Be to, sekma
dienio bankete bus pirmą kar
tą išpildyta Juozo Gruodžio 
kantata, parašyta Bernardo 
Brazdžionio eilėraščiui “Garbė 
Tau Viešpatie” (iš rinkinio “Per 
pasaulį keliauja žmogus"-.

Iš vyčių veiklos
— Lietuvos Vyčiai Westfield, 

Mass.. surengė Matulaičio Na
mų statybai parengimą kovo 
27. Jie pakvietė iš Putnam. 
Conn., mergaičių bendrabuti at
likti programą. Mergaičių cho
ras padainavo ir šokėjų grupė 
pašoko keletą šokių. Taip pat 
buvo trumpas vaizdelis apie šv. 
Kazimierą. Visi paaiškinimai 
duoti anglų ir lietuvių kalbo
mis. ši maža lietuvių kolonija 
retai aplankoma su progra -

ma ir vieša vakarienė 5 vai. po niom. todėl žmonės labai malo-
piet Lietuvių klube. Maloniai 
kviečiame atsilankyti nares ir 
svečius. Bilietai gaunami iš 
anksto, aukojant 2 dol.

17 kuopos sąjungietės.

niai viešnias priėmė. Gerb kle
bonas kun V. Puidokas pra
džioje tarė trumpą žodi, kvies
damas parapijiečius paremti 
Matulaičio Namų statybą.
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Nauji DARBININKO skaitytojai
Kun. L Kemėšis, Guildford,

W. Australija, Z. Pakalniškis,

. cagoį Bk 5feyne,
ND. Bartulis, Rochester, N. 
Y, M- &fcwed, Elizabeth, NJ.,

D. Snmeto, Saa Diego, ;€alif., 
A Vatailskas, Sioiix City> Jowa, 
A. Grabauskas, WBkmsQnville, 
Mass., 1 Amas, Fair Ltaėn, N. 
j., iEL Leparskas, Cineago, DL, <*

R.
J. Vegelis, Hudson, N.Y., .Vyt 
Paulius, ARendale, NJ- 
Fitzgerald, Brome, N.Y., 
Vambutas, Douglaston, N. Y.
M. Bekh, Paterson, N.J., D 
PleflraiKlrienė, Paterson, N. J., 

. B. Naras, Whitinsville, Mass.,
Z. Bakaitis, Chicago, DL, P. Cin
kus, Vayne, N.J., L Kilius, 
Monticello, N.Y., J. Kairys, So.

V.O.
Philaddphia, Pa., A. Budreckis, Bičiuliai, skautų
Kearny, N.J., K Norvilą, Broo- “Paneriai” v-ja, 
klyn, N. Y. Po 10 dol.: SJ. Bajorinai. A. Ber- Y®-

Užsakė kitiems: M. Klimas,
Brockton, Mass. — Vincui Va- žūčiai, M.E. Gureckai. J. Kasputis, 
lentakevičiui, Linden, NJ., J/ K E- Klauniai, A. O. jSeniausiai. 
» m - 1 J ttZ Ig- Kriaučiūnas, S. S. Kurminskai,Inčiura, CIeveland Hts., Ohio— £ Lapinskas? S. Latviūnas, M. v.
J. Raulinaičiui, CIeveland, O' 
hio, V. Lenktaitytė, Jamaica, 
N.Y. — A- Gačioniui, Toronto, 
Ont. Canada, Dr, P. Vileišis,

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASO.

. Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

Vedėjas

WLYN —1360 knocyele 
h* FM 101.7 banga

BOSTON, VVORCESTER 
8ROCKTON, -
Vedėjas P. VIŠČINIS 

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

OETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga

Middlebury, Conn., p. Eliot, 
Bronx, N.Y. J. Augaitytė, var
dinių proga Kazei - PHuškonis, 
Phila, Pa., ĄJ. Vasaitis, Hyatts- 
ville, Md.} sūnui V ET Vasai- 
čiui, Landover, Md., O. Snieč- 
kuvienė, Brooklyn, N- Y. drau
gei M.B. Scharf, Monroeville, 
Ohio, V,. .Vaičiulis, Richmond 
ifill, N.Y., E. Ilginiui, Brooklyn, 
N.Y., Pi Kleiza, Woodhaven, N. 
Y., B. Nemickui, Sarasota, Fla.,

WATERBUBY, CONN.
Alto pravestame Vasario 16 minėji- Po 5 dol.: A. Aleksis, M. Andri- 

me< Lietuvos laisvinimo reikalams kytė, M. Achenbakerienė, K. Bag-
... aukojos. . . donas, _M. Boguža, V.U. Bradūnai,

.A Davičikien' ~
58 dol. Brooklyn Baking Co, sav. j Ei

Adolfas Staškevičius,
Po 25 dol. A. ir K. Campės, T. ir 

A. Matai, ^dr-P. Vileišis,
Po 20 dol.: Kleb. kun. A.E. Gra- 

deckas. V. S. Levanai. J. ir O. 
Pagareckai, Suz. Tamošaitienė ir Iz. 
Aukautoms. , _ —
-• • rrž.' s——n T ' -iį-’-iMačiokai, B.~

Lisauskai; S. O. Liutkai. J. E. Ma- 
deikiai, K. Paškevičius, A. M. Posiai, 
V. J. Puodžikaičiai, J. Puodžiūnas,

T. SeliokaV X Skruzdis, J. E. Slivins- 
kai, J. Stapulionis, Kon. V. Stašins-

M. Taruškai, J. Toleikis. K. S. Urb- 
šaičiai. V. Vaitkus, E. E. Valkšnai, 

kp.. SLA 11 kp„ Lietuvių Darbinin
kų 5 kp., Liet. Moterų klubas.

8 doi. 'M.O. Tonkūnai.

Gureckai.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, color ir kt TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 

visomis kalbomis. Visi gaminiai

Katalogus Ir informacijas gau- tas 
site tik pranešę savo

F. Northport, N.Y., 1173L

M.K. Jackson užsakė B. Biele 
vičiui, abudu iš BQackwood, N. 
A Grabauskas, Wilkinsonvil- 
le, Mass-, — Z. L. Sprindžiūnui, 
Worcester, Mass., W. Budris, 
Rosedale, N.Y. savo dėdei W. 
Grakomsky, Woodmere, N- Y. _

Sveiiondami naujus skaityto
jus, dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam pirmais 
metais metinė prenumerata tik 
5 doL Rašyti Darbininkas, 910 
WiDoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. x

Igaunis, J. S. Ištinskai, A Jezukai- 

* , - s.. T moKamai suieisuį saie.SJ. mėro pav. Fr. Shaknaitis, J.
Skladaitis,. G. dlapkunas, J. šmulkš- Alto v-bos vardu pirm. A. Campė
tys. AD. Uogintai, E. Uogintienė, -

lantiejus, V.G. Valiuliai, J. Valkaus-

ga 43 kuopa. Liet. Tremtinių d-ja, Liefuvišky šckiy muzika. Or- 
Liet. Vyčių 7 kuopa. Liet Veteranų kestini natyrimt iffrotOS 6 pol- 
s-ga Ramovė, Maž. Liet. Bičiulių d- 
ja. Sv. Juozapo parapijos choras.

4 dųl. J. Pakuliai

3.75 dol. Lituanistikos m-klos mo
kiniai.

3 dd. V. Petruškevičius.
2.50 dol. Vyt. Petruškevičius

Po 2 dol.: A. Anevičienė. J Cyp- 
lys, Z. Dielininkaitis, V. Jasulevčius, 

taitė, B. Krisiūnas, A. Kušlis, A. 
Maurutienė, O. Narkelhmienė. J. 
Norvilas, J. Paliulis. Skladaitytė, 

diugždienė, E. Valterienė, K. Všlūc-

tas net. jvagjBMs. Jo kisemucee 
rasta pairių prekių, pi lsi vogtų 
sopenaarirėte vm už ... pus
ketvirtodoterio.

r Jono sūnus, 
kaime, Alvito

vaL, VOkavšgBįB ap.

Pikčiunas, Juozas, Jurgio sū
nus, kilęš^ &j£iaurės vaL, Tali
ragės ap. ■

PukevUSus, Bronius Jonas, 
Juozo sūnus, gimęs Biržuose 
1923 m. 4

šaIČMBMs, Stanley, Jr-

Sitas, Petras, buv. Sedos Miš
kų Urėdas. ( 

nija ir vyras Skrebutis, Vikto-

Stankovičto, vaikai mirusio 
Jono Stankevičiaus, kuris gyve
no Brooklyn, N.Y.

Po 1 dol.: X Jokubauskas, O. 
Girdzijauskienė, J. Puodžiūnas, E. 
Puodžiūnaitė. Iš įžangos gauta 60.50 
dolerių.

Waterburio Alto valdyba reiškia 

kiusiem į minėjimų, bažnyčion ir 
prie vėliavos pakėlimo, taipgi talki- 

pravedimo: kun. P. Sabuliui, konsu
lui V. Stašinskui, A. Saulaičiui, SJ.

jų grupei, S. Macienei, K. Seliokui 
ir jo dukrai Gražinai, AL Jarui, J.

X f

kos, 4 vaisai. Lietuviškas pupu-

Kaina 4 dul.
Lietuviu dainos ir šoktai Nr. 

2. Okupuotos Lietuvos ansamb
lio bei orkestro įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 li^uviškos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 dol 
Stereo 5.50 dol.

Dainos. Sol. A. Stempužie- 
nės 25 liet, liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, 

na 6 doL Stereo 7 dol
Lietuvos aidai — K. Daubaro 

akordeonu įgrota nauja plokš
telė — 16 lietuviškų šokių bei 
polkų, kaina 4 doL

ĮMibįm. Sol. B. Valterienės j- 
dainuotos 8 lietuvių kompozi* 

leista Anglijoje. Kaina 5 doL

Bridge ėatt Richmond Rosd to Ain- 
boy Road to Gttf ords Lane rlght on 
Giffords Lane to Jumel'St. A modeL

3 STAR OFFSET
138-14 41sL Avė., Flušhing,. N. ' 

Vari-Typing IBM Ruled Forma

Facifities.

Call TU 6-2252

We Don’t Give Upl•- TRI-J^ąO 
Sewer Cleaning Specialisto. Let us 
sohre your drainage problem. Drains 

anteed fast service. — We go any- 
where Call 585-8477 bet. 7:30 AM -
10PM.' >

DAULPHIN MAGNA 
' MOTORS, INC.

Metropolitan New York Diviston 
Renault — Peugot 

76-02 Northern Blvd.

GR 8-5200

MACR1NO CONTRACTING
CO.

UO Street 
New York City 

TR 6-7266

Fox Hollow Inn Friday nite seafood 

stuffed lobster, special seafood plat- 

licious entrees avaiiable. 7725 Jer
icho Tpke, Woodbury, LJ. (LI. Ex- 
pressway Exit 44N). For reserva- 
tions call (516) WĄ 1-1415.

ORTHOPEDIC SHOES 
Made To Order

Open 6 days a week all day Sunday 
Custom shoes me|ded shoes A ingh 
boots for ladies and gentlemen Gen
eral shoe repairs Andrew Rakossy 
780 Madison Avė (bet. 66-67 Sts) 

Call RH 4-9061

OISPLAY

DON McKEE
48 W 70th Street N. Y. C.

Painting Plastering and General 
Repairs — AB work done at reason- 
able rates .Call EN 2-3495

CLINTON TRAVEL BUREAU 
Travel Is Our Business 

Special Ratos for Oiurches

127 CHnton St. N. Y. C. 
New York 
OR 3-9820

VENEZIA ITALIAN RĘST 

other occasions — Free paridng

CARPETS CLEANING
Carpets — Picked up Cleaned and 
Keiaid 81.75 a square yard — Free 
Re Dye vrtth every order For fast 
prompt service call 672-8686

FASHION FLOORS 
9610 Northern Blvd Queens.

MIKE’S COIN SHOP 
Open 6 Days »Week 

< UB. Coins 
We Buy and Sėli 

109 W 45th Street N. Y. C.

PORTO HOME 
SPRAYING SERVICE 

You Name It—We Spraylt

Worfc done on premises. ReUable 
service — 9 AM - 10 PM.

Phone 589-8420

T0NY LABRUZZO 
Painting A Decorating

General contracting, Intertor, Ex- 
terior, Residentlai, Commercial — 
Custom vrorfc, full Insurance cover- 
age 516 TA 6-0156 if no ans call 
516 SU 1-3638, — 3483 Island Rd. 
Wantagh.

ALRIDGE CONSTRUCTION 
CORP.

GENERAL; CONTRACTORS 
Brick TUe and Cement Wyrk 

Plastering Carpentry 
437 New Jersey Avė JJrOdklyrr 

Dl 6-4244

for a different activity for your 
group? Try a Springtime weekend 
in tbe beautiful Northern Catskills. 
Trtps to Auriesville can be arranged. 
Special Group Ratos. For Informa
tion call: (212) AP 7-1934

CAPRI MARINA & POOL
Private Docks A vailable

Complete Shipyard Factlities
Call Port Washington 516 - 7-7100

" MARINERS INN
. For tbe Flnest of Food

for Sunday Dinner 
Bayviev Avė A. James St North
port LL N.Y. CaU 516 AN 1-8111 
ėr 9756 ask for Mr. WUUaip Kari.

Cedar Garden Mėn!s Stop Custotn. 
Department-Ėzpert Tatioring. Wor- 
«ted Tex Clothes, Petroceffl Ctothes,

Stetson Rato, Arrovr Shirts, Free- 
tnan A Stetson Shoes. State High- 
wsy 88, 'Phone 586-1560, Hamilton

F A L RUG and UPHOL8TERY 
.ČLEANERS ■'

WaD to wėn, carpets cleaned at tome 
Ezpert Cteaners. Hsve poor bomė 
beautiful for Easter — 2125 Utica 
Avė Bklyn. Call CL 8-2295 for taA 
courteous service

C. H. WILLIAM8 
GENERAL CONTRACTORS

LIETUVIŲ ADVOKATAI

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y. 
TeL NEwton 9-8620

Stephcfl BrcdcSy
ISVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N.Y.

Teief. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS 
FU NĖR AL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

ir balsamuotojas
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir

Stephen Aroniskis
( ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Mat1inw P. Badas
FUNERAL HOME

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

A Notary Public 
660 Grand 8L, Brooklyn 11, N.Y.

Joseph Ganzva
' GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 2BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

LAttkDTUVnr DJREETCMŪS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Woodhaven, N. Y.

, Koplyčios nemokamai visose 
miesto, dalyse; veikia ventiliacija.

ELECTRA CITY

HARTFORD, CONN.

WBMI - FM 93.1 910 Wi8oughby Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221.

Btomt NX K1 BJrtlB - 
Easy paymento up to 7 years

EINAR EDVARD8EN

Ino.

GRamercy 5-1437

PlTTSaURGH, PA. 
WZUM, 1980 bonfa

TM. S63-Z7M -V 
Sekmidieniais 12XX) Hd 1£I0 v< p^t.

HOUSE 
NURSING HOME JOHNIE8 W1NDOW CUEANING

PHILAOELPHIA, PA.

BENDRU0MENBS BALSAS 
1203 GreenSUPhUa, F*. 19223 

PO 5-6882 r

COMPLKTE FACILIT1E8 
FOR THE REHABILITATION OF C0NVALI____
ANO TMO8C IR NEEO OF LONG-TERM MURCNG CARE
• Located oa 5^6 scres country ■amųndtaO*
• No stairs to cilmb — Mtvstor on pmnliMR
• Ą Mag og nnrMH, four bonse doetors and a regtstered

NeurTorkCRy 
CeH 04*71

KARLONAS
FUNERAL HOME

NBW BRITAIN, CONN.

TeL BA 8*1182

CARROL
FUNERAL HOME

WATCRBURY, CONN.

Ved. ANT. PALIULIS
HUSBĄND. CU-Dtavctor WORCE8TKR, MAM. ,
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Dviem asmenim išnuomojami 
keturi kambariai maža nuomos 
kaina. Galėtų ir darini atsilygin
ti. Nemokamai gali naudotis di
deliu daržu. Rašyti: Mr. Paul Pe- 
ter Bražinskas, Rt. 3, Boa 317, 
Noutnn Fanu. Ohio.

Dr. JOKŪBAS^ J. STUKAS, Direktorius 
maloniai Jus kviečia j

Dirbanti moteris paieško kam
bario be baldų arba mažo bu
telio. Didesniame Imte galėtų 
gyvenai su kita moterim. Pagei
daujama Ridgewoode. Skam
binti GL 2-2923.

ti atskirai, nesimaišant su kitų 
tautybių sodatietėm.

Kun. Tamošiunas-Thompson 
plačiau papasakojo apie Šiluvos 
koplyčios pašventinimo iškilmes 
naujoje Nekalto Prasidėjimo 
bazilikoje Washingtone, D. C. 
Kvietė parapijose tam reikalui 
organizuoti komitetus ir ragin
ti parapiečius vykti {-pašventi
nimo iškilmes. Jis taip pat ra
gino įsigyti vertingą knygą — 

Ilginės pamaldos bažnyčioje. E- “The War Against God in Li
komės bus baigiamos bendra thuania”, kurią galima gauti 
vakariene ir šokiais parapijos The Lithuanian Catholic Relief 
salėje.

Kaip ir 
tais, i

Visos lietuviškų parapijų so- 
dalietės kviečiamos kuo gausiau 

Atsimainymo parapijos, Mas- dalyvauti šiose metinėse iškil- 
jpeth, N. Y.; korespondencijos mėse- Tarp kitko pasakytina,
sekr.—■ Mrs. Casiniira Gene- kad lietuvėm sodalietėm specia- 
vich iš Apreiškimo parapijos, liu vyskupų leidimu leista veik- 
Brooklyn, N.Y. ir iždininkė — 
Mis. Adele Degutis iš Šv. My
kolo parapijos, Bayonne, N. J.

Metinis Sodality Baily — So- 
iš eilės 24- 

tas — šiais metais įvyks Kear
ny, N. J., gegužės 15. Registra
cija prasidės .2 vai popiet Po 
bendros konvencijos salėje, gat
vėje bus procesija, balsiai visų 
kalbamas rožančius,,Dievo Mo
tinos vainikavimas bei kitos re-

New Jersey ir New Yorko lie- protokolų sekr-.— Miss Ruth 
tuviškų parapijų Sodalicijos u- Smitke ” iš Viešpaties Jėzaus 
nijos atstovės buvo susirinku
sios posėdžiauti Dievo Motinos 
Sopulingos parapijos, salėje, 
Kearny, N.J.

Kun. R. Tamošiūnas-Thomp- 
son, sodaliečių moderatorius, 
susirinkimą pradėjo malda.

Buvo išrinktas egzėkutyvinis 
komitetas, kurį sudaro: pirmin. akečių seimas, 
— Mrs. Frances Mosckus iš Šv. 
Mykolo parapijos, Bayonne, N. 
J.; vicepirm. — Mrs. Laverne 
Stokes iš Dievo Motinos Sopu
lingos parapijos, Kearny, N. J.;

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS

Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
su žmona dalyvavo visoje eilė
je priėmimų: vasario gale Ku- 
wait ambasadoriaus, jų nepri
klausomybės šventės proga, ko
vo 10 — Trinidad ir Tabago 
ambasadoriaus, kovo 23 — Val
stybės sekretoriaus padėjėjo G. 
Mennen WiDiams priėmime val
stybės departamente, kovo 31 
Libijos ambasadoriaus neprik
lausomybės šventės proga, ba
landžio 6, Valstybės sekreto
riaus Dean Rusk pakviesti da
lyvavo naujo JAV protokolo še
fo Symington pagerbime.

PAS BOSTONO SKAUTĖS
Tarptautiniame Institute ba

landžio 2 Baltijos tunto vyres- 
nėsskauiės , pra-

Skaučių Baltijos tuntas iš sa
vo iždo paaukojo: Sibire esan
tiems skautams paremti — 20 
doL, geram darbeliui — 20 dol., 
jaunimo kongresui — 25 dol.

tions Ne vYorite. . f • 
Po susirinkimo Kearny soda- 

lietės atstoves pavaišino.
Casimira Gonevkh

Jaunimo kongreso informaci
nis susirinkimas įvyks šį ketvir
tadienį, balandžio 21 d., 7:30 v. 
v. Bručo svetainėje jWhite Hor- 
se Tavern), 86-16. Jamaica ’Av., 
Woodhaven. Važiuoti Jamaica 
linijos traukiniu iki Forest Park- 
way stoties. Bus plačiau praneš
ta apie jaunimo kongresą, jau
nimo stovykla, parašų ir aukų 
rinkimą, N.Y. jaunimo komite
to veiklą. Į susirinkimą kviečia
mas visas New Yorko organi
zuotas ir neorganizuotas lietu
viškas jaunimas ir visi asme
nys, kurie įdomiausi jaunimo 
kongreso reikalais. Kviečia N. 
Y. jaunimo kongreso komitetas 
ir Liet Bendruomenės 
Yorko apygardos valdyba.

JONO MALINAUSKO 
įpėdinių dėmesiui

Prieš septyniolika metų 
Linden, N.J./ gyvenęs ir miręs 
Jonas Malinauskas testamentu 
savo turtą buvo užrašęs Brook- 
lyne gyvenusiam broliui Pet
rui, dar žinomam kaip Peter 
Miller, brolio Juozo Malinausko 
Lietuvoje gyvenantiems vai
kams, sesers Veronikos Rugie
nės vaikams — Donatai ir Po
vilui, gyvenusiems Lietuvoje ir 
savo motinai Marijai Malinaus
kienei, taipgi gyvenusiai Lietu
voje.

Patys įpėdiniai arba apie juos 
žinantieji malonėkite kreiptis į 
Lietuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke: Consulate General 
of Lrthuania, 41 W. 82 Street 
New York, N.Y. 10024.

Moterų komitetą. suro*gf* jau tretą N- vasario « etana^M » OM. ■ fc 1 <L J
Kiaunteni, B. Paprocktent, garbė* pirm L Sužrittl, komiteto pirm. A. K*riciri>wi, II *U- M. Varnienė, J. 
Vytuvienė, L Dičptaigaitienė, E. Skeivienė, F. Ignattianš ir U BaRružiltienė. Nuotr. R. Kfariebum.

dėjome atliekamus Bostono Jor- 
dan salėje. Solistai buvo tuo
met 3 Chicagos didieji: D. Stan- 
kaitytė, S. Baras ir Vaznelis, 
p choras —; Bostono lietuvių pa
rapijos choras, talkinamas Ba- 
vichi Belmonto choro. Gaila, 
kad mes lietuviai, iš prigimties 
apdovanoti gera balsine me
džiaga ir kur kas muzikalesne 
kalba, neturime ryžto ir, atlikę 
dideli dalyką, įkarščiui praėjus, 
apsileidžiame, nejaučiame pa
reigos kantriai lavintis, pamirš
dami, kad ir mene 95 Inocen
tai yra kietas ir pareigingas 
darbas, o tik likusieji procentai 
—gabumai Eilė Bostono inteli
gentų lietuvių, turį gerus bal
sus ir nedalyvaują nei parapi
jos nei Gaidelio chore, ir “gas
troliuojąs” jaunimas turėtų lą- 
biau justi pareigą.

East New Yorke išnuomoja
mi du kambariai su baldais- Ga
lima naudotis ir virtuve. Skam
binti po 5 vai. vakarais tel AP 
7-6127.

Ieškoma® sąžiningas sargas, 
kuris nakties piętu pasaugotų 
krautuvę. Yra kambarys per
miegoti. Dienos metu gali eiti į 
darb% Skambinti : 849-7240.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIO VALANDOS .

25 METŲ SIDABRO JUBILIEJAUS 
' paminėjimo

Nijolė Valaitienė, dirbanti 
vienoje kelionių agentūroje, 
tarpininkauja užsisakant lėktu
vo bei laivo bilietus, viešbučių 
rezervacijas, automobilių nuo
mą bei pirkimą Europoje. Jau
nieji, vykdami į povestuvinę ke
lionę, dovanų gauna šampano 
butelį arba gėlių korsažą. 
Skambinti: 914-LY 1-9244.

Balandžio (April) 24 d

Ik Torte

J. K>Ekwkw <BHgavo Ch. Gou- 
nod Mišias ir A- Bruckmrfo To- 
Doum. 1966 kovo 27 Jeronimas 
Kačinskas Melrose mieste .(apie 
10 mylių nuo Bostono) su Wa- 
kefiekto Poiymnras ir Belmon
to Bendruomenės chorais ' bei 
Melrose simfonijos orkestru at
liko Iškilmingąsias, arba šv. Ce
cilijos, mišias ir A- Brucknerio 
garsųjį Te Deum Laudamus. A- 
bu dalykai — nepaprasto gro
žio ir sunkūs atlikti, todėl sta
tomi tik gerai pasiruošusių cho 
rų bei orkestrų. Gausiai susirin
kusi apylinkių amerikietiškoji 
visuomenė ir gausiai atsilankęs 
geros muzikos mėgėjų didėlis 
lietuvių būrys šį vakarą gėrėjo
si tikrai aukšta koncerto" lygiu. 
Jau kelerius metus J. Kačinsko 
vadovaujamas Melrosės orkest
ras ir Polymnios choras yra pil
nai pajėgūs imtis tokių dide
lių dalykų. Nuo šių ansamblių 
neatsilieka ir J. Bavich, Bosto
no lietuvių muzikų didelio bi
čiulio, vadovaujamas Belmonto 
choras. 92 dainininkai ir 52 or
kestro A dalyviai, šį vakarą su
silieję į galingą instrumentą di
rigento rankose, skambėjo ly
giai, vieningai, pakiliai Koncer
to solistai: E. Pinney, sopra
nas, J. Keohan, kontraltas, P. 
Morrison, tenoras, ir And. Pou- 
lemihos, bosas, visi pasižymi 

___ _ _____ gražiais ir aukštos muzikinės 
vedė tos institucijos kas mene- kultūros balsais.
sį ruošiamą “Open house”. Bu- Prieš keletą metų Gounod 
vo surengta lietuviškų liaudies mišias to paties J. Kačinsko ir 
meno dirbinių parodėlė. Buvo su tuo pačiu, kąri ir ne visai 
spaudos stalas su Lietuvos že- to paties sąstato, orkestru gir- 
mėlapiu, buvo taip pat ir vaišių 
stalas. Gyvo susidomėjimo susi
laukė gintaro dirbiniai, margu
čiai, liaudies meno papuošalai.
Programą atliko solistas B. Po- 
vilavičius ir komp. J. Gaidelis.

Baltijos tuntas nupirko vi
som registruotom skautėm nau- 
j^-uniformines kepuraites, ku
rias išdalins pirmose sueigose-

Baltijos ir Žalgirio tuntų su
eiga bus balandžio 30, šeštadie
nį, 5:30 v. popiet būklo patal
pose. Abu tuntai balandžio 23- 
24 dalyvaus šv. Jurgio sueigo
je pas Kennebunfaporto skau-

so Mroanskb- Lmksmąją prų- 
gramą praves VitaĖs. BHkMskas. 
šokiaiiML gros “Eehos” orchest
ras. f^nas skiriamas N.. P. %' 
Putnamo seselių jaunimo sto
vyklos ėtatjdrai.

Vargonais gros & 
dith Roberts. Be Kačinsko dar 
bus Bacho, Mulet, Stanley, ir ki
tų kompozitorių kūriniai.

Gegužės 8 šv. Stepono baž- 
nyčioję Providence bus išpildo
mos J.’ Kačinsko mišios ketu
riems solistams, chorui ir var
gonams. Diriguos dr. Hollis E.- 
Grant, Brown universiteto pro
fesorius

. Melroce simfoninio orkestro 
koncertas tais balandžio 29 
8:15 v.v. Diriguoja J. Kačins
kas. Dalyvauja. New Yorko Ci- 
vic operos dainininkė Dorothy 
Schultes ir Bostono baletas. Pro
gramoje bus Melrose gyvenan- 
čio Leo .Rogers kūrinys stygų 
orkestrui, Sibelijaus Fihlandija, 
Meųdelsohn 4-tos simfonijos 
finalas, Madama Butterfly ta Fi
garo Vestuvių ištraukos. Bale
tas atliks Lęvet Siutą.

Elona Trumpienė, buvusi il
gamečio Mažeikio apskrities ve
terinarijos gydytojo žmona, iš 
Europos atvyko pasisvečiuoti 
pas dukterį Ireną ir žentą inž. 
Bronių Galinį, gyvenantį Dor- 
čhester, Mass. Visą gavo trim 
mėnesiam.

•ekmadlenl 2:30 vaL p.p.

MASFETHO PARAPIJOS 
8ALAJE
•4-14 Mth Rd. MMpeth, N. Y.

Dalyvauja: Antanas Saulaltis, 
SJ^ stovyklos vedėjas ir sve
čias Kęstutis P. žygas U Bos
tono.
Kviečiamas jaunimas ir visi 
suinteresuoti jaunimo stovyk
la Dainavoj bei kongresu Chi- 
cagoje.
Po pasitarimų užkandžiai.

Įėjimas visiem laisvas. ,

Nsw Yorko Jaunimo Metų 
komitetas

IŠKILMINGAS 
JUBILIEJINIS

Banketas
ir ^šokiai

Pasitarimo* jaunimo metų 
stovyklos Dainavoj ir jaunimo 
kongreso reikalais įvyksta ba
landžio 24, sekmadienį, 2:30 
vaL popiet Maspetho lietuvių 
parapijos salėje. Atvyksta sto
vyklos vedėjas Antanas Saulai- 
tis, S.J. ir Kęstutis P. žigas iš 
Bostono. Kviečiamas jaunimas 
ir stovykla bei kongresu suinte
resuoti visuomenės atstovai. Po 
pasitarimo užkandžiai- Kviečia 
New Yorko jaunimo metų ko
mitetas.

Lietuvos Atsiminimę radijo 
valandas 25 m. sukakty jubilie
jines padėkos mišias šv. Trejy
bės bažnyčioje Newark, :N. J. 
balandžio 24 d., 10:30 vai. rytą 
laikys preL J. Balkonas. Pa
mokslą šakys Tėv. Juvenalis 
įdauba, OT.M. Mišių metu gie
dos šv. Cecilijos choras, , dirig. 
K. Bagdonavičiaus, Rūtos an
samblis, dirig. Alg- Kačanausko 
ir op. solistas Algirdas Brazys.

"Laisvės žfourio" naujoji rą- 
dio programa New Yturke pra
dedant nuo balandžio $4 d. bus 
girdima kiekvieną sekmadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 vai rytą. Pro
grama girdima iš WHBI sto
ties 105.9 FM banga. Lž adre
sas: Romas Kezys 62-15 69 PI. 
Midčfie Village, N.Y. 11379. TeL 
TW 4-1288. Šiuo adresu taip 
pat galima kreiptis norint sa
vikaina įsigyti gerus AM FM ra- 
dio aparatus.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mas šiemet įvyks šeštadienį, 
birželio 11. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje 9 vai. rytą bus 
bendros pamaldos. Po to moki
niam klasėse bus išdalintos pa- 
žvmių knvvutės ir įvvks skaity
mo bei deklamacijos konkursas. 
6 vai- vakare kaimyninėj ukrai
niečių salėj (152. No. 5th Štr.) 
Maironio mokykla rengia Jauni
mo šv-nfsi, kurios metu bus pa
gerbti abiturientai ir kitas kla
ses geriausiai baigusieji moki
niai šventės programoje bus 
dailusis skaitomas, deklamaci
ja, tautiniai šokiai ir jaunimo 
metų paminėjimas. Po progra
mos veiks bufetas ir šokiai ku
riems gros Starolio orkestras.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom knygom bei muzi
kos plokštelėm pakviestas į Lie
tuvos "Atsiminimų radijo 25 m. 
jubiliejinį balių Newarke balan
džio 23 ir koncertą Webster 
Hali New Yorke balandžio 24. 
Ta pačia proga bus priimamos 
ir Darbininko prenumeratos. 
Naujiem skaitytojam pirmiem 
metam Darbininkas tik 5 dol. 
Visais reikalais rašyti: Darbi
ninkas 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221

Laisvės Žiburio radijas per 
savo pirmas keturias progra
mas dar nepateisino pažadų ir 
vilčių. Lietuviškoje programoje 
galima pasigesti redaktoriaus, 
kuris apsaugotų klausytoją nuo 
tuščiažodžiavimo, atsitiktinio ar 
šališko informacijos parinkimo 
ar kartais Laisvės Žiburio net 
sušeimvninimo. Teigiamą įspū
dį paliko angliškoji informaci
ja. Pagal redakciją pasiekusius 
atsiliepimus būtų prasmingiau 
jai skirti daugiau laiko, nes ji 
tinkamą klausytojui kurio dar 
niekas kitas neaptarnauja-

įstaigoje, 225 So. 4th SL, Broo- 
s keliais me- 
uŽregtatrad- 

5 imamas ma
žas mokestis, kad Kearny soda- 
lietėms tuo butų palengvinta 
nosinio našta.

Pnsidė^s maras laiko sezo- 
naą tęris iki spalio paskutinio ■ ««**y*ę .
sekmadienio. / . a .

A.L.R.K. Moterę ..Sąjurigot 
New Yorko ir New Jersey ap
skričių kuopas šaukia atstovių 
suvažiavimą gegužės 1 <L, 1 v. 
popiet Sopulingos Dievo Moti
nos panąujos salėje, po bažny
čia. Adresas: Bergen ir Davis 
Avė. kampas, Kearny, N. J.

New Yorko Skautam remti 
komitetas praneša, kad į komi
teto rengiamą pavasario balių, 
kuris įvyks gegužės 7 d. 8 v.v. 
Maspetho parapijos salėje, sta
lus ir pavieoias vietas dar gali
ma užsisakyti Kadangi vietų 
yra likę labai nedaug, tai no- j? ir vakarienę 
rintieji baliuje dalyvauti ragina
mi paskubėti su užsakymais. Vi
si stalus užsisakę, bet dar ne
sumokėję, o taip pat ir naujai 
užsisakantieji, prašomi iki ge
gužės 1 skambinti ir pinigus 
siųsti: Irenai Garunkštienei 16 
Oakwood St, Jericho, L. L, N. 
Y., 516 WE 8-7046, arba Ro- 
zitai Šlapelienei, 422 Grant Av., 
Brooklyn, IW., MI 7-6925. Įėji- Cypress HiH išnuomojamas 
mas 7.50 dol. asmeniui ar 5 kambarių butas. Butas
“T ‘ ‘ naujai išdekorucgas ir nuomoja-

Paremėnai New Yorke mas šeimai su vaikais. Mėnesiui 
vnipuuuu nuoma 97.50 dol Tel. AP 7-90

Balandžio 23 — Santaros-Šviesos 
Federacijos New Yorko skyrius 
rengia paskaitą., kurią skaitys Bro
nys Raila, Camegie Endowment pa
talpose, 345 E. 46 Street, New Yor
ke. Pradžia 8 vai. vak.

Balandžio 23 Lietuvos Atsimi
nimų radijo 25 metų jubiliejinis ban
ketas Lietuvių parapijos salėje, 
Newark, NJ.

Balandžio 24 — Lietuvos Atsimi
nimų radijo metų jubiliejinis 
koncertas ir balius Webster Hali 
salėje, New Torte.

Balandžio 30 — Brooklyno Centro 
LRKSA 115 kuopa rengia 80 metų 
sukakties minėtiną. Banketas ir Šo
kiai Sv. Jurgio par. salėje. 207 York 
SU Brooklyn, N.Y. Pradžia. 8 v.v.

Gegužė* 7 — Skautams remti tė
vų komiteto balius Maspetho para
pijos salėje.

Gegužė* 7 — Aldonos Kepalaitės 
fortepijono rečitalis Town Hali sa
lėje, 43 Street (tarp S ir 7 Avė.), 
New Torte. Pradžia 5:15 vai. p.p.

Gegužis* 15 — Koncertas Putna- 
mo Jaunimo stovyklos statybai pa
remti Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Programoje sol. Lionė Juody
tė su dukra Janina ir N.T. Vyrų 
oktetas. Po programos Šokiai. Ren
gia Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjų New Yorko skyrius. 
Pradžia 3:30 vai. p.p.

Gegutės 21 — Pavasario Šokia! 
Maspetho Piliečių klube. ' Rengi* 
Moterų Vienybė.

Gegužė* 22 — Dainų šventi
Franklin K. Lane ffigh Sdtool sa
lėje, dalyvaujant — Philadeiphijos, 
BH*abHho, ROto* Ansamblio ir 
Brooklyno Operetės choram*. Ren
gi* Brooklyno Operetė* choras. 
Pradžia 4 vaL p.p.

Birželio 11 —'Jaunimo šventė Ir 
Maironio mokyklos sMturientų > 
Idstuvės ukrainiečių parapijos sa
lėje, 152 No. 5th Street, Brooklyne. 
Pradžia • vai vak. Reniga Maironio 
mokyklos Tė”ų komitetas.
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