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NAUJAS GINKLAS: X spindu-

nois 378; mažiausia iš Aliaskos

(Elta)

Bunkeris gegužės 11 paeifikati- 
jos planų kontrolę perdavė ge
nerolui Westmorelandui. Anks-

Viatnama ambasadorius

Ar gynyba tokia herojiška, ar Amerikos lėk 
tarai bejėgiai, ar kas nenori karo baigti?

“Kaip matyti iš spaudoje pa* 
skelbto pranešimo ir Tamstos, 
Pone Pirmininke, š.m. vųrario 
13 d. Hpuse of Čommons pa-

Ketvirtoji apygarda (Hartfor
das ir kt) — joje yra 10 apy
linkių, žinios tik iš 7. Pagal tas 
žinias pirmauja dr. P. Vileišis, 
V. Bražėnas, kun. J. Jutkevi- 
čius, kun. B. Gauronskas, . J.

tom buvo pranašesnį _ 
tus santykiu 8:1; dabar 3-4:1. 
Sovietai kasmet gamina po 300- 
40Q raketų, -r- Tuo pūt metu 
Sovietai pralenkė Ameriką 'sa
vo apsaugos sistema: apie Mas
kvą ir apie kai kuriuos kitus

Tokis klausimas kyla ne tarpu Amerika š. Vietnamą 
vienam! kuris seki karo eigą bombarduoja jau dveji metai, 
Vietname ir skaito pranešimus, o aerodromų, su juose esančiais 
kad viršum šiaurės Vietnamo Vigais lig šiol nebombardavo, 
žuvo jau daugiau kaip 530 A- Pasak Baldwino, tik prieš 16 
metftmiėlrtiivų.! Atsakymai ky- dienų (nuo balandžio 25) teteis
ia vii labiau aikštėn. Atsakymai tabombarduoti du aerodromus 
rodo, * kad/ Amerikos lėktuvai iš žinomų šešių, 
negalė jo . per tiek laiko karo 
baigti dėl to, kad jiem nelei
džia baigti; neleidžia Washing- 
tonovyriaeusybė, kuri turi savo 
motyvą, tvarkydama ir kari
nate ir politinius reikalus.
-To delsimo karą baigti lak

tos ir delsimo rezultatus ryš- 
tteųrte* dėsto Hanson W. Bald- 
Wfa,N.Y. Times (gegužės 5) ka- 

J s korespondentas.
reikia gaminti antiraketinę 
ketą Nike-X. Sekretorius mano, 
kad tai bite pinigų išmetimu. 
Nesutarimas iškilo viešumon 
gegužės 3, kada buvo paskelb
ti jungtinio štabo viršininko 
gen. Earie G. Wheeler pareiš
kimai kovo 6 Atstovų Rūmą 
apsaugos biudžeto komisijai.

Pentagonas gegužės 9 pa
tvirtino, kad apsaugai nuo prie
šininko raketų Amerika išmėgi
no naują priemonę — raketą, 
kuri 300,000 pėdų aukštyje iš
leidžia galingus X spindulių 
pluoštus, galinčius sukelti reak
cijas netoliese esančios raketoj 
smaigalyje ir ją susprogdinti. 
Spinduliai veikia bent kelių 
mylių atstume. Tuo principu 
esanti pagrįsta ir sovietinių

atomine galia. Tada Sovietai tu
rėtų laisvas rankas Amerikai 
šantažuoti ir leistis į tarptauti
nes avantiūras.

Apsaugoti nuo Sovietų šan
tažo ir pavojaus galėtų raketa 
Nike-X Jos veikimas garantuo
tų apsaugą 30-40-50 mil. a- 
meriktečių gyvybę.

; Kuo civilini strategija nukrypo 
nuo karinis?
/ Aviacijos karininkai pagal H. 
Baldwiną aiškiną kad Vietna
mo karas nukrypo nuo karinės 

. strategijos elementaraus dėsnio 
— pirmasis taikinys turi būti 
priešininko aerodromai. Tuo

cialistų vertinimus grynai kari
niais kiansnuais •< ‘

Prezidentas esąs McNamaros daryte pranešimo, Karalįškoji
pusėje- Didžiosios Britanijos Vyrufafcy-

^Tbrėdamas galvoje draugiš
kus Lietuvos it Didžiosios Bri
tanijos siratykius, Lietuvos Ban
kas buvo deponavęs Didžio
sios Britimijos Banke savo auk-

— National Revfow, konber- 
vatorių laikraštis, leidžiamas 
W. F. Buckley, deficito davė 
250,000. Jį gelbės aukos, ir laik
raštis nežada sustoti.

Žinios apie Amerikos Lietu
vių Bendruomenės penktosios 
tarybos rinkimus gegužės 6-7 a- 
tėjo iš keturių rinkiminių apy
gardų. žinios dar nepilnos — 
eilė apylinkių savo žinių dar 
nebuvo apygardinėm komisi- Kapočius, dr. B. Matulionis, P. 
jom pranešę, šią informaciją, Pauliukonis. 
rašant Visai žinių nebuvo iŠ 
Kalifornijos.

Pagal dalinius duomenis te
matyti, kurie pirmauja tarp 
kandidatų į tarybą.

dangi bombardavimas tėra dali
nis ir nudelstas ir kadangi Ha- 
noi, įspėtas, laiku gerai pasinau
dojo, tai rezultatai nebegali bū
ti pasiekti be didesnių Jungti
nių Valstybių pastangų ir dides
nių aukų, kurių būtų buvę iš
vengta prieš metus ar dvejis”.

Tik du iš šešių. Čia esą pra
silenkta su antru normalios 
stiatęgijos dėsniu, kuris reika- 
lauja sunaikinti vietoves, prieši
ninko jėgom svarbiausias. Tos 
priešininko lėktuvų bazės, ku
rios teista bombarduoti, esan- 
čiausios mažiausios svarbos. 
Kep bazę bombarduojant, ten 
iŠ viso nebuvo takuose lėktu-

tyvai, laikomi Didžiojoj Brita
nijoj, neturi ir- negali būti pa
naudoti. Sovietų Rusijos su Di
džiąja Britanija turimoms sąs
kaitoms išlyginti.

“Man malonu pažymėti, kad 
dviejų pasaulinių karų laiko
tarpyje Didžiosios Britanijos vy
riausybė rėmė po 123 metų 
laisvės sutemos atsikūrusią Lie
tuvos valstybę ir rodė jai viso- 
kerięmų palankumo. Tad būtų

U.S. News... vertina,' kad 
gen. Wheeler pareiškimas reiš
kia jungtinio štabo kreipimąsi į 
Kongresą ir į tautą, nurodant, 
į kokį pavojų ji stumiama, ka-

pirmauja dr. P. Kisielius, jlr. K. šomkateė, tgepetys, H Kul- 
ber-Knlbokfenė, A. Vasaitis, J. 
Stiklorius, b. Penikas, V. Gruz
dys, J. Bučinskas, K. Suromskis.

New Yotko apygardoje kilo 
skundų dėl Woodhaveno apy
linkės (gausiausios) rinkiminės 
procedūros, reikalaujant tos a- 
pylinkės balsavimas panaikinti, 

laba, L. Prapuolenis, J. Jurkū- §įUose balsavimuose, pirmieji 
nas, V- Galvydis, V. Vijeikis. daugiausia balsų gavusių
” Trečioji apygarda (Cleveląn- yra Kęstutis Miklas, kun. L. 
das ir kt): J. Gailiušytė, V. Ka- Jankus, A. Mažeika, dr. B. Rad- 

. mantas, J. Smetona, A. Zapa- zivanas, V.K. Jonynas, A. Bud- 
rackas, dr. A. Butkus, prof. dr. reckis, R. Kezys, A. Barzdu- 
A. Klimas, dr. V. Majauskas, kas, M. Cibas, kun. V; Da- 
dr. V. Ramanauskas, V. Pau- bušis. Kiti mažiau kaip 75 bal- 
ža, dr. K. Keblys. . sus.

Po nuoširdžių ir atvirų dte 
kurijų, dr. Lida pažadėjo, kad 

Pasikalbėjime buvo paliesti PET delegatų ištaptieji kiauri- 
bendrieji R. V. Europos reika- mai bus nuodugniai appvarsty- 
lai ryšium su vėliausiais tarp- ti. 

. - tautinės noBtikos reiškiniais.- AnęHj* gegužės 11 ofiei.- Ud S. Vietrunus ml.užė 1»54 plento pro-
liai pareBkė norą įstoti Į Eu- Ženevai sutartį, rtųsdsmas ss- fti^įtąh Tau

Kodėl nukrypta nuo karinos 
stratetijos?

Baldwinas aiškina, kodėl; ap
saugos sekretorius McNamara ir 
Baltieji Rūmai parinko šias 
Kep ir Hoalac bazes. Nes jos 
toliausiai nuo Hanoi ir nuo tirš
čiau gyvenamų vietų Hoalac 
yra per 20 mylių, Kep per 38 
mylias, o svarbiausioji bazė, ku
ri nebuvo bombarduota, Phu- 
cyen yra per 16 mylių.

Amerikos vyriausybė keliais 
atvejais kartojo, kad jie nesie
kia karinės pergalės, o tesiekia 
priversti š Vietnamą derėtis. 
Šitas politinis motyvas turėjo 
nulemti ir karo uždelsimą.

Koki to uždelsimo rezultatai?.
Baldwinas dėsto, kad nebom- 

bardavimas davė laiko š. Viet
namu! sudaryti savo oro pajė
gas, kurių prieš trejis metus jis 
veik neturėjo. Per tą laiką So
vietai treniravo š. Vietnamo la
kūnus. Sovietai pristatė nąųjų

dėmiausia ir tankiausia pasau
ly: 200 raketų bazių 5,000- 
7,000 priešlėktuvinių pabūklų. 
O negausūs Migai toje sistemo
je vaidina esminę rolę — pri
versti Amerikos lėktuvus skris
ti pažeme, kur juos gali pa
siekti priešlėktuvinės gynybos 
ugnis.

Informaciją Baldwinas bai
gia šiaip: “Kaip karininkai sa
ko, turėtų būti duota didesnė 
laisvė Jungtinių Valstybių avia
cijai strateginiam aerodromų 
taikiniam bombarduoti. Bet ka-

“kriminalinių nusikaltimų tri
bunolą” prezidentui Johnsonui.

Try,Pavergtųjų Europos Tmi- apie dujantį komunistų in.
presto tamTiteakyta: “Jei ymJ„alst°v»,1 - s- tK«-
deGaulle galėjo, tai Ettanderis v- Sitoka^kasir C. R-V, Europos tautų Hernjos
mėto toto Mt” Višmanu — gegužės 3 buvo pn- riuoksnnme.
gueju w • įmti JAV vgjgtybįg Departa-

dabartinei Jos iėktevų 100-120, tarp, jų nau- 
Vyriausybės veiks- jaustos laidos Migus su šilumi- 
^tų..to.lietuvių:iatt- nėm raketom. Sovietai pristatė 

vyriteis^te atsiskaityti dėl abi- tts branginamo laikotarpio priT iTpasiatė raketų bazes' ir ra» 
purių finansinių pretenzijų, aimtoimą it ^psodktotų būsi- darus. Dabar, sako Baidwi&as, 
kfiųąių įSf Sovietų Rusijos veiks- flius n^rikburiomos Lietuvos š Vietnamo oro gynyba yra mo- 
mųį.'kaiįji, Susitarusi su Hitle- ir- Didžiosios Britanijos ^nty- 
. / . i

uolė." Ltetuvų po ■ “Sovietinei Rusijai sutrypus
Lietuvos suverenumą bei laisvę 
ir pašalinus teisėtą nepriklauso- 
mos Lietuvos vyriausybę, lietu
vių tautos politinę valią ir jos 
aspiracijas, drauge su nepri
klausomos Lietuvos diplomati
niais atstovais, reiškia okupuo
tos Lietuvos pogrindyje susi
kūręs Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Dėk oda- 
mas'lietuvių tautos vardu už

so 4^ tstoe Bahke yra Lietuvos prievartinės inkorpo- 
tikę ir ei& Lietuvos firmų ak- racijos į Sovietų Sąjungą nepri- 
tyvų ; . ///-'• ■■■■
;p “MinMame pranešime sako
ma, kad Sovietų Sąjungos pre- 
tyn^joms patenkinti. Didžio- 
riod Brltetojto JChiMiteybė suti
kusi sumbkėti jai 500,900 sva
rią S Baltijos valstybių, taigi ir

Nato nauja strategija—pavojaus nėra
Paryžiuje 14 Nato ministerių mažėjęs sovietinės agresijos pa- 

gegužės 9 paskatino “karinę va- vojus, bet pasilikęs sovietinis 
dovybę derinti strategiją prie spaudimas rytiniam Nato ų»r- 
naujos politinės padėties. Ta nui — Turkijai ir Graikijai. 
m3u18 PSOGUS  2 jMĮTnjBBFnĮfyi 
tampa tarp rytų ir vikarų, su- g* įųįfcijk

GenerolaiteRFP110*** , - Savo didinama puolamąją ir 
vo: — Sofijai 'gnąlite tarp- ginamąja sistema Sovietai šie- 
kontinentinaf ; rąįretm |imtais. kia susiaurinti Amerikos gali- ketą, kurios ban^maite išteisti^i 

rakė- mybes paraližuoti Rusjjos pera- ?. r 
Sovie- monę; strioa tno bodu patant kad ji^riėtų iMriiijtl utiLJaJ 

ti Amerikos pasitikėjimą savo raketai Netiki tefr pat kad j 
« pri^0 apsaugos taĮtetos galėtų ;

sulaikyti Amer^Ku puolamąsias 
raketas. Tad jis pasisako už pa
starųjų gaminimą

U. S. News.. 4teport gegu
žės 15 aiškino gilesnę McNa
maros pažiūrą teikia išveng
ti ginktavimosi .tebktynių su Ru
sija; kada atomme galia Sovie
tai susilygins su/ Amerika, ta
da Sovietam dtagš baimė, kad 
jiem gresia te^EKūimo pavo- Dėl Didžiojoj Britanijoj esa- 
jus; padėtis būsianti ^stalnlizuo- mų Lietuvos valstybės lėšų kiau
tą”, įšaldžuis. apsiginklavimo rimo Vliko pirmininkas dr. j. 
lygybę. -K. Valiūnas parašė D. Britani

jos ministeriui pirmininkui Ha
roldui Wilsonui tokį laišką: 
“Gerbiamasis Pone Ministeri

Pirmininke,

pažinimą kreipiuos į Jūsų Eks
celenciją ir prašau nedaryti to
kių veiksmų, kurie galėtų skau
džiai pažeisti dabartinį, tarptau
tinį * nepriklausbmoš' > Lietuvos 
statusą ir lietuvių tautos teises 
bei interesus.

“Teikitės priimti, Ekscelenci-
šaldytų food^. DėJ to, Pone ją mano labai aukštos pagar- GRAIKIJOJ blogos dienos bit- 

/pirmininke, Vyriausio Lietuvos bos. pareiškimą”. nikam
Išlaisvinimo Komiteto vardu no- Panašaus turinio bendrą pa- Graikijos revoliucinė valdžia 

yy rėčiau pareikšti įsakmų prutes- reiškimą yra'padavę ir Lietu- uždraudė įsileisti turistus, kol 
v*s varpa) perdav* uetevo* atstovai j. Kojosfart,'MMkamMHte v»- ’ vos, Latvijos ir Estijos Laisvės jie nenusiskuta barzdų ir ne-
p? .ka<<? siniininu. !r!ba°ūĮ> ąabrvays friHaitisa vatiiytu; “Lietuva nėra atsakinga už Komitetų pirmininkai, — V. nusikerpa plaukų. Taip pat rei- 
-........... — .t? Sovietų Rusijos neteisėtus Sidzikauskas, V. Hazners ir A. kalauja, kad turėtų bent 80

veiksmus Didžiosios Britanijos Kuett. Visi Baltijos kraštų dip- dol., jei nori išbūti 10 dienu,
firmų ir asmenų atžvilgiu. To- tematiniai atstovai taip pat yra Vidaus reikalų ministeris už-
dėl Lietuvos vafetybės, jos gy- tuo prikalu įteikę memorandu- draudė taip pat mokyklose
ventojų ir firmų turtas bei ak- mus. (Elta) vėd. “miniskirt”.

čiau tos pareigos buvo ambasa
doriaus pavaduotojo, civilinės 
valdžios atstovo, Porterio ran- VM gegužės 10 atsitrenkė į A- Rytų-Vidurto Europos kraštų pa- 

merikos naikintuvą Sovietų lai- dėtį su Rytų Europos skyriaus 
vas painiojosi arti Amerikos lai- direktorium dr. Raymond E. 
vų, kurie darė manevrus. įteik- Liste. 
tas protestas.

Bobelis, J. Jasaitis, D. Tallat- 
Kelpšaitė, dr. L. Kriaučeliūnas, 
dr: A. Razmar dr. S. Biežis, B. 
Nainys, dr. K. Ambrazaitis, J. 
Anysas, kun. J. Borevičius, S.
J. , V. Kasniūnas, T. Blinstru- 
bas, kun. V. Zakarauskas, kun.
K. Trimakas, S. J., kun. P. Pat-

Penktoji apygarda (New Yor- 
kas ir kt) — žinios gautos iš 12 
apylinkių, trūksta dar 6 apylin
kių. Pagal gautus duomenis 
kandidatai einą tųn- L. Jan- 

Pirmoii apygarda (Los Anga- k«fc A- Mažriįą A,,Budneękis, 
]ęf ir kt.) — žinių nėra. ' A. Bu Radzi-

Antroji apygarda (Cbiėaga ir vanas, kum Ke-
kt) —-žinių trūksta dar iš 6 tys, K Iffidas, VKr Jonynas, 
apylinkių. Pagal igšidimius duo- v. Dffis, dr. D. Juraite, »- Ci-
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Veikėjai

VYT. MAŽELIS

jektinio pajėgumo, o gyvenamo
jo ploto tepastatyta tik du treč
daliai, kiek planuota. Dėl to su*

Agronomai stengėsi plėsti ža
lienas pašarui galvijams, o 
Chruščiovas liepė auginti kuku-

kad tam. Ke^ys tarėjo įdomios 
medžiagos (puirių tavo nuo
traukų) ir galėjo įdomiai apie 
fotografijas meną pafadhėti. 
Tos programos stebėtojai turė
jo progą pažinti vieną iš mū
są šlifuotų lietuvių, išgirsti 
apie jo pamėgtą fotografijos 
meną ir taip pat — apie Lietu
vą ir jos kančias. Vėliau Balti- 
morėje davėme kunigui Alg. 
Keziui savo televizijos progra
moje visą pusvalandį. Dalį lai
ko skyrėme jo fotografijos me
nui, o kitą — Lietuvos bylos 
reikalui. Ta proga pasikvietėm 
į televizijos stotį vieną vietinių 
talentingų jėzuitų kunigų, ir jis 
pasišnekėjo su kun. Alg. Kaziu 
apie jo pergyvenimus Lietuvo
je ir dabartinę Lietuvos padėtį. 

(Bus daugiau)

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
SpeetalivtM p«ta«Mvimui ir visos dalys Įvairiems Europos gamybos 
•pasatams. ■

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39fti AVĖ.. WOOOSIDE, N. Y.

TW 9-3900 Ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

Ii mums tik padėti ; -
Tūrine eflę radįjo programų 

ir vieną kitą teteviajoa pro
gramą. Jos visas, su matams 
išimtimis, skutamos lietuviftai 
kalbantiems. O norėtume savo 
radijo ir televizijo programo
mis laimėti savo rokalui .kra
tančių ir — daug jų. Juos sa
vo reikalai laimėsime, taraną, 
tik angliškomis programomis 
ir — tik geromis.

Kodėl mes neturime centrL 
nio radijo, televizijos ir spau- k-ta* 
dos biuro, kuris nuolatos infor
muotų angliškai kalbančius! 
Nieko nelaukiant toks biuras 
turėtų būti įsteigtas ir mūsų 
išlaikomas. Tai įgyvendinti tu
rėtų viena iš centrinių mūsų 
organizacijų. Gal labiausiai tai 
tiktų Lietuvių Bendruomenei, 
kuri turi ir plačią organizaci
ją ir pakankamai žmonių.

ty priBfivfta ptabtarihi Puerto 
už 

staMdtaą MMė Jungti-

užtikrinant jos beavarinį dar- tos pačios istorijos papasakoji- vės gyreutojų (B. Kantoeuričie Sto filmo tema panaši į 2a-
M” <Ht>) mu. V. žemaitto te r ’pta ūė^ Mką Rtat g lta lakevičiaus “Niekas nenorėjo etatams bei totariniug įvykius

bolševikų valdžios trejetą metų redatasjai, Irari Mbar, po 23 mirti”: ten prmitaikėiiai prie ir aptakybes, kurtos sukėlė ko-
okupantų triuškina nepmidavu- vą ir žudynės. Tik tiek, kad nfe-
sius partizams, čia — kotelio- kas nenorėjo mirti, kad mšri-
zų “ideologai* triuškina savo mas nėra labai dailus, net ne- 
žemę ir šeimą išsaugoti besi- malonus, betgi visa tai, regis, 
stengiantį žemdirbį. mes jau žinom...

Panašu, kad ir šis filmas bus Žalakevičius įtiko dabarti- 
bandomas stumti žalakevičiaus niams meninės propagandos 
filmo pėdomis: Nors tam ne tik vadovams Maskvoj. Vargu būtų

asketinis (tiptofėstat Jungtinė
se Tataose, matyt, nebus gir- 
dėjp patarlės «pta žmones, gy- 
taksnčtes stiriinjame name. 
Ftatadienį jte ragino Jungti- 
aią Tautų antitataializmo ko- 
■BŠą pripažinti, kad Puerto 
Ūto nėra pati save valdanti te
ritorija ir jos padėtis priklau
so svarstyti šiam komitetui. 
Sacbovas trirtma, kad Puerto 
tautebėra kokmija.

* "Bot peitatam pasiūlyti 
sm*M? tagNnfe Valstybės

liHitoMČuĮ ntalnYnjTt šiai ‘*s jpngramos vedėjas skyrė 
liūgrautak Cpibanda^tate: dnu- * kunigu daug laiko
ginų tari*. tatyąpkų te- * to,kad ps lietuvis, bet

titadfe ta9° pragrotas kas tančiai tos televizijos progra- 
ėtaitfiįita kata tatantaKutatakėtajų 1« klausytojų 
oeJAV-Mųir Kantatos aries- tavo supažindinti su dabartine 
tuose: stiprių radijo stočių, ge- Lietuvos padėtinu.
ru laiku, su atrinktomis žhno- Ne vienas gal pasakys: ‘Tai 
mis Lietuvos bylos reikalu, ge- savaitinei televizijos progra- 
roinisdiskusijomis, reportažais, mri vadovauja lietuvis. Prie- 
puikia mūsų muzika. Tie pus- Jangu atveju, greičiausiai, nie-

Namu pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės | 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir ZederaŪnės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pueMkbaai. — TeL VirtfMa 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
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E vilniškio Mokslo ir Techni
kos (1967/2) žurnalo papasa
kojimo, -kad lietuviai elektro- 
inžinieriai ir mokslininkai jau 
prieš devynerius metus siūlė 
statydinti Lietuvoj atomine e- 
nergija varomą elektros jėgai
nę, susidaro įspūdis, kad ir in
žinieriams bus anuo metu atsi-

reikalą amerikiečių spaud^e. „n* ma
Ne vienas iš tų laikraštininkų keves našta-'taį.tatita 
man atsakė: “Kam iš viso tą 
klausimą teeiti! Juk Lietuva 
yra jau dvidešimt penkeri me
tai Sovietų. Rumjos valdžioje.
Ar manote, kad Jungtinės A- 
merikns Valstybės pradės ato
minį karą su komunistine Ru
sija dėl Lietuvos!”

Tai tik vienas iš pavyzdžių, 
kaip sunku šimnis dienomis 
gauti amerikiečių pritarimo 
Lietuvos bylos kėlimo reikalui. 
Apie jų talką ir paramą čia nė 
nekalbama.

Visi puikiai žinome, kad 
prieš 1918 metus visas šis rei
kalas buvo keleriopai bloges
nėje padėtyje. Tais laikais čia, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, beveik niekas nieko nežino
jo apie Lietuvą. Tada Lietu
vos laisvė daugumai amerikie
čių atrodė tik tuščia svajonė. 
Tokių svajotojų apie Lietuvos 
laisvę nebuvo daug, bet jų vi
sur buvo. Tų svajotojų svajo
nės išsipildė, kai Lietuva 1918 
metais išsikovojo sau laisvę ir 
nepriklausomybę. Tai pareika
lavo iš visų tų svajotojų nepa
prastai daug pastangų, darbo 
ir — gyvybių.

Sunkumai 
Elektrėnam

Tiesa, lietuviam inžineriam 
galvos dėl to ne tiek skauda, 
kadangi ne jie projektuoja ir 
ne jiė stato. Tik Elektrėnų jė
gainės direktoriaus pareigos 
yra tekusias lietuviui. Jis, Pra
nas Noreika, balandžio 8 Tieso
je pasakodamas, kaip vyksta 
statyba, pareiškė susirūpinimą 
esamomis jėgainės reikimo są
lygomis. Jai ne tik statyti, bet 
ir aptarnauti reikia daug , žmo
nių. O jiem gyventi Elektrė
nuose dar permala vietos. ________ ______

“Elektrinė”, — sako direkto-' talpą, kurtoje sR^ė kettoliką iš rpngia «ym«iai _____ __ _
rius, — “jau artėja prie pro- geto pabėgusių žydų. bo ginkto kairiai”, yro filniininkai, Moldavijos. Vįlniš-

Mokytojas Žemaitis irgi bu- rinkuri duosmnų apie tuctų, o- kiai nurežė pęrnai itaėtą gin- 
i kun. Stakausko išreikalau- kupacįjos metais beturiu teik- - tarą (už žalakeritan filmą), ir

Kun. dr. Juozas Stakauskas, OKUPŲOTC 
istorikas ir buvęs Lietuvos vals- 
tybinio archyvo direktorius, te- imHfari ptai 
begyvena Mąsliuose. Rugpiū&o vo nastanū

Aktoriaus B. LuirošiaBS nuo dirbęs archyve, o vėliau grįžta metų, įin rjŠMt toRį 
1958 pabaigos vadovaujamas i kur įgijo nusipeinfe- U pteitati Mta 1 
lėlių tetarąs Vilniuje pagaltau mokytojo titulą ir dtar vo bendtaarita fįk 
gus nuolatinę patalpą tam tiks- 8*una P^taĮ- 
lui j*** Matomame Clnr- Kun. Stakausko totesnė gy- 
ttonto gatvėj, 18 nr. vertimo eiga buvo Įtiek kitokia,

Ugžfol.taB teatras veikė *«- negu jo padėjėjo. Okupantam 
gotaftai”, nuolat - ketatatomas keičiantis, jis atsisveikino ' ne 
per vaikų detalius, tnoityklas, tik su išgelbėtais globotiniais, 
įmones, arba rengdamas spėk- bet ir su archyvo direktoriaus 
teklius savo repeticijų patalpoj pareigomis, 
kur tik 50 vietų. Dabar turės *T 
250 vietų salę. (E.) gavau. Dabar — senatvė— Gintarą”. (Tiesa, bal. 18)r

Ttiis aanouncemeut is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 
offer to buy these securities.

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,321 Unite
One Unit consists of sbare of Conraon Stock no par value, and one 
$5.00 Debenture. Price — $1200 per Unit. The offer is made only by 
the Ofteriag Orcuiar. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained froin the undersigned and from such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

UTAS Investing Ca, Ine.
86-01 114th Street, Riehmond Hill, N. Y. * Tel. Hl 1^799

Inžinieriai siūlė ir projektavo 
pirma vandenines, paskui ato
minę jėgainę, o Chruščiovas su 
savo patarėjais, nepaisydamas 
nei Sniečkaus nelabai drąsių 
užtarimų, liepė įnlnu greičiu 
griebtis šiluminės jėgainės sta
tybos. Skirtumas tik tas, kad 
“kukurūzų era” jau pergyven
ta, o Elektrėnų jėgainės'—<tar 
tik prasideda.

Balandžio 9 Tiesai buvo įdė- TSt dtaur, po tiek brika g- 
ta jo nuotrauka ir pasikalbę ji- ktatata aikštėn imt SMrous- 
mas su juo apie tai, kaip 1943- & Ortan puririgitab 0eta Me- mečioj nta ideologtikta (vudi-
44, tebebūdamas archyvo di- tint to meto tacupaotų pene- Latvijue, taijos eaese- uamfeji nacfontatai gaft būti 
rektorium Vilniuje, drauge su įtojamim žmoęta Ir tai įvyko nw * : ' paprasti p¥rfiir~>, nei totiališ-
archyve ifirtmsin mokytoju VIa-, tik Sofijos Binitietaės (poeto Ka- tareet bure jau septinta kai (rodomi kaumečiaK bet jie
du žemaičiu, įrengė slaptą pa- xto Rinkto nažiės) rūpetaSu. Ji ▼aritybos dėl to gintaro, ir jose nepasireiškia, kaip toki), nef

«Ir dalyvavo darj.rieDO *eseoero” doroviškai (kas teisus, kas ge
ras ar tdo^s------antraeilis da-
tykas). Autorius parodo kovos 
akstinus, bet ne priežastis, žiū
rovas neranda, ktadą jam pozi
ciją užimti. Kova štame filme 
atitraukta nno priežasčių. Be
veik vistikta neįžvelgtam į so-



BRONIUS VYTIS

Tai mūsų dienos, ir jas Marija 
yra Fatimoje apibūdinusi, kaip 
naujų karų, drumsties ir sąmy
šio laikus.

rija”, laukiau mirties, nes da
bar tik pajutau skausmų ir kad 
kraujas sruvena ii mano žaiz
dos, ir jėgos pamažu nyksta..

Pagaliau po ilgo šaudymo 
priešas pasitraukė, manydamas, 
kad mes visi esame Žuvę. Bet

Septyneri kovų 
ir vargų metai

Kun. Alb. Kantautas
Mėlynosios Armijos Liet.

SąjOdžio Dvasios Vadas

Sūnumi ir todėl tobuliausiu bū
du dalyvauja Jo karališkoje ku
nigystėje. čia ir yra tas giliau
sias pagrindas, kuriuo remiasi 
mūsų tautos ir tėvynės paauko
jimas Dievui per nekalčiausias

šai propaguoja komunistinė Ru
sija. Tai retas istorijoj įvykis, 
kai pati valstybės valdžia, visu 
savo autoritetu ir galia bei 
finansiška parama išeina į vie
šą kovą prieš religiją ir patį 
Dievą. Ta kova vedama ne tik 
savo valstybės viduje, bet per 
savo patikėtinius ir visame pa-

deja tapau invalidu visam gyve
nimui, nes likau su kalbos de
fektu, dėl kurio dažnai man 
tenka raudonuoti ir nesmagiai 
jaustis, kalbant su žmonėmis.

Studijavau konservatorijoje 
Alžyre ir Paryžiuje tris metus

įvykę Liurde (1858) ir Fatimo
je (1917).

Gegužės 13 Marijos apsireiš
kimui Fatimoje sueina 50 me
tų. Sukakties iškilmėm į Fati- 
mą Portugalijoje tą dieną .at
vyksta popiežius Paulius VI. 
Savo... pranešime jis pabrėžė 
vykstąs melsti pasauliui taikos. 
Tačiau ta savo kelione kaip 
aukščiausias Bažnyčios autorite
tas drauge pabrėžia Marijos ap
sireiškimų Fatimoje tikrumą.

Tikintiesiem privaloma į tai 
atkreipti didesnį dėmesį. Sako
me, tikintiesiem, nes neigian
čiųjų Dievą nebeįtikina nė ste
buklai, kadangi jiem nepriimti
na ir nesuprantama, kaip ant- 
gamtis gali įsiterpti į žmonijos 
gyvenimą. Viskas, atrodo, turi 
būti gamtiška ir gamtos dės
niais išaiškinama.

pagarbos Dievui.
Marijos žodžiuose Fatimoje 

buvo dar pažadas apie Rusijos 
atsivertimą, jei žmonės mels 
Dievą. Ir tai dar kartą parodo, 
kad 1917 nepaprasti įvykiai Fa
timoje nebuvo be ry šio su pra
sidėjusia pasauline komunizmo 
revoliucija.

POGRINDŽIO SPĄSTAI
Tų pečių metų rugptūčio mė

nesy luripaftnen su viena “kon- 
gri”-mergaite, kurią laisvu lai
ku lankiau ir mokiau lietuvių 
ir vokiečių kalbos. Vietiniai gy
ventojai Ubai nekentė prancū
zų^ o jautė simpatiją votiefiam, 
kurių svetimšalių legijone bu*

Todėl maloniai kviečiu visus 
lietuvius paminėti lietuvių 
tautos Marijos širdžiai pasiau
kojimo sukaktį artimiausią ge
gužės 13 sekmadienį, aukojant 
šv. Mišias ir maldas už Lie
tuvos laisvę ir teisingą pasau
lio taiką.

Kartu prašau visus atlikti sa
vo pareigasi ir pasiaukoti šv. 
Jėzaus ir Nekalč. Marijos šir
džiai.

Įl? J-

Šiemet gegužės 13 sukanka dien žūsta nuo komunistų te- 
50 metų nuo Marijos pasirody- roro Vietname, bet dar dau- 
mo Fatimoj ir 16 metų, nua Lie- giaų jaunimo miršta dvasiškai: 
tuvių tautos paaukojimo ne- praranda tikėjimą ir moralę nuo 
kalčiausiai Marijos širdžiai. Tą tų ateistinių idėjų, kurias vie- 
dieną bus švenčiama maldos ir 
atgailos diena už Lietuvos lais
vę ir teisingą pasaulio taiką.

Beveik 6 mėnesius vėliau, po 
Marijos pirmo pasirodymo Fa
timoje, ty., 1917 lapkričio 7, 
Rusijoj valdžia pateko į komu
nistų rankas. Jau vien tas fak
tas, kad Dievo Apvaizda per 
Mariją iš ankšto prieš 50 metų šaulyje, 
perspėjo žmoniją, kad komu
nizmas išsiplės visame pasauly, 
jei žmonės nenustos įžeidinėję 
Viešpatį, rodo Marijos misijos 
didingumą.

Pildosi Marijos pasakyti žo-( 
džiai. šiandien, jau bevei neli
ko nė vieno krašto, kur nebū
tų komunizmas įleidęs savo 
šaknis ir nedaug beliko žmo
nių, kurie nebūtų pajutę vienu 
ar kitu būdu komunistų perse
kiojimo ir su juo kartu ei
nančio vargo bei skurdo.

Daug nekaltų jaunuolių šian-

H —. —  ...... - - ir tada tik, jausdamas pavojų,
griebiau žuvusįjį, kad nesudeg-

(7) žiavus apie 10 km., priešas mus tų, ir nušokau žemėn.
Greitai pasiruošę, leitenanto pasveikino šūviais, kurie pasipy- Vos tik spėjau nušokti, ma-__ ___ _____  _____ ______

Boduar vadovaujami, išvykome, lė iš visų pusių. Pirmoji mašina no mašina sprogo, ir liepsnos jtm Dar man tebegulint tigoai- 
Mūsų vorą sudarė penkios, au- sustojo, nes buvo padegtas mo- apšvietė visą apylinkę. Likusi©- brigados vadas, pulkinin- 
tomašinos su keturiais kulko- toras. ji šoviniai sproginėjo nuo kait- DeSrigni, apdovanojo imk
svaidžiais ir viena sanitarinė. Atrodė, kad priešo planas bu- ros. Atrodėjyg klausaisi pro- «Croix de Guerre”, karo

dargi mėgstama ir nepripažįsta
ma. Mūsų laikais net ir ‘nemo
dernu’ kalbėti apie nuodėmę, 
kadangi tai varžo žmogaus lais
vę. Kalbama tiktai apie viešus 
nusikaltimus, bet ir jiem ieš
koma ‘psichologinių’ pateisini
mu: kodėl taip, o ne kitaip pa
sielgta. Kad sulaužomas Dievo

Aš stovėjau prie paruošto 
šaudyti kulkosvaidžio, o prie 
manęs su šoviniais vokietis

da/iei tik MHekama vienybėje 
su Juo, ty. Jo raibi, arba 
“per Jį”, per Jo rankas, visuo
met bus išklausyta: “E tikrųjų, 
iš tikrųjų sakau jums: ko tik 
prašysite Tėvą mano vardu, jis 
jums duos. A Prašykite ir gau
site, kad jūsų džiaugsmas būtų 
pilnas” (Jon. 16,23-24).

Yra prietaringų Žmonių, ku
rie linkę tikėti, jogDievas tik
riau išklauso, kai j *Jį kreka
mas! tam tikrais žodžiais, tam 
tikrose vietose ir tam tikromis 
dienomis. Toto tikėjimas panė
ši į magiją, kuri tariasi slapto
mis formulėmis galinti privers
ti Dievą pildyti žmogau valią. 
Ne ypatingų maldos vietų, die

gtame aukojime ypatingą vie- nU formulių žinojimas, bet 
tą Užima malda, Jrariyra pats “oširdi vienybė su Kris- 

(plg. 1 Petr. 2, 9-10) ,patrak- jos pasitikėjimas Dievu nesu- tUnU’
tais dalyvauti Kristaus kimi- svyruotų, kad ji, su Kristumi darbas. Pats Išganytojas užtik- čmdorita Mnri.) ,

gystėje ėr aukoti “dvasines au- kentėdama, su Juo ir vėl priš- 
kas” (plg. 1 Petr. X5). Juo tas toltų naujam, laisvam, pilnu- 
artimiau yra susivienijęs su 
Kristumi, juo labiau dalyvau
ja Jo kunigystėje. Kunigystės 
sakramento malonė ypatingu 
būdu sujungia žmogų su Kris
tumi kaip kunigu. Tačiau Mari
ja, gavusi malonės pilnatvę 
kaip Dievo Sūnaus Motina, 

Iš šv. Mišių ir kitų liturgi- nors ir neturėdama kunigystės 
nių maldų žinome, kaip visos sakramento, yra artimiausiai su- 
Bažnyčios aukos ir maldos yra suvienijusi su savo dieviškuoju 
aukojamos Dievui “per Kristų, 
mūsų Viešpatį”. O tai dėl to, 
kad mūsų Išganytojas Jėzus 
Kristus, būdamas tikras Die
vas ir tikras žmogus, yra vie
nintelis tarpininkas tarp Dievo

Pagaliau staiga mano kulko- tinai jėgų susirasti likusius gy- 
svaidis nebešaudė. Kas yra? vuosius. Ęarininkui raportavau, 
Pasilenkęs sugraibiau gulintį kad turiu žuvusį ir kad sudegė 
negyvą draugą, apsipylusį krau- mašina. Pasirėdė, ir pats kitė
jais. Kiniečių šūvis pataikė jam nantas buvo gavęs kulką į 
į galvą. Taip 22-metų amžiaus šlaunį. Kautynių rezultatai: 7 
vokietukas Bartch toli nuo tė- nukauti, 6 sužeisti ir dvi auto- 
vynės baigė vargus, atidavęs mašinos sudegintos.
gyvybę už svetimus interesus. Vos tik spėjau atraportuoti, 

Tačiau nebuvo laiko man sukritau be. sąmonės ir atsdm- 
gaišti ar būti sentimentalių, dau jau Saigone “Cholon 415” 
Griebęs kaspiną viena ranka, į- po operacijos. Chirurgam pa
dėjau ir šaudžiau toliau, o vamz- vyko mano žaizdą užsiūti, bet 
dis net įkaito nuo ilgo šaudymo. 
Nebuvo laiko nei progos jo pa
keisti. Su įkarščiu šaudant, nė 
nepastebėjau, kad ir aš pas bu
vau sužeistas pro kaiią petį į 
kaklą ir mano automašina užsi

degusi ______________________________
Dar iššaudžiau, visą kaspiną dainavimo kursą, bet gaila, kar

jeros nepasiddau. teatre dM fio 
sužeidimo. Ačiū Aukščiausia
jam, kad plaučiai sveiki, w ga
liu dainuoti be vokalinių kttū-

Viena tėra sąlyga išeiti iš tos 
klaikumos — tai atsigręžti į 
Dievą ir jo įsakytą tvarką. 
Grąžinti Dievą į mokyklas ir 
viešąjį gyvenimą/ Ne prievarta 

lią: daryti, ką ji^ nori ir ką tiem, kurie netiki, bet ir neda- 
išmano, nors tuo būdu pasi- ryti prievartos tiem, kurie tiki, 
vergia savo geismam ir prida- Kodėl visuomenė ir valstybė vis 
ro žalos ne vien sau pačiam, daugiau turi būti nureligina- 
bet ir žmonių bendruomenei, mos dėl to, kad yra religijos ne- 
Kai nematoma, kad viso pikto pripažįstančių? Pagarba 
šaknys dygsta ir nuodėmės, ji sąžinės laisvei nereikalauja ne-

- dyasioB bd'-Mtoo. poRsis, jei
>tliekamas Kristaus Dvasio- 

je, ir net gyvenimo nemalonu- 
H^zastttokMao konstitu- pakeliami, tam-

iB'iwayr lą ni eži, natin-

era-zĄęra ^raęBW«ra-,; vEud!iari8tijois pfcįlių?t| šios au- kos esti atag^os’ Tėvui 

___ ūjjimakfr fr'.pųyejab,'- su kartu su Viešpaties kūnu. To- 
ri sn Kristumi-Išganytoju, Tar- jos skaudžiais nustv^inaais ir kiu būdu ir pasauliečiai, visus 
patinku ir Kunigu, mes ir pa- laissės figesiu. Dera, kad visa- savo darbus aukodami Dievo 
tys neišvengiamai įsijungiame me pasmūyje parirbdę lietuviai garbei, konsekruoja Dievui pa- 
į jo išganomąjį darbą, jo tar-, įsijungtų į savo tautos atiką sa- tį pasaulį^ 
putii^avuną ir kunigystę. Štai vo vMeriopa gyvenimo abka 
kodd visi tikintieji Kristuje ir inšĮdantis, kad ji skaudfiuo- 
tampa “karališkais kunigais** se bOB^nraosejJKpZdūfių, kad

NUO 
VILNIAUS
IKI
SAIGONO

tiniam gyvenimui. < .

PRIEMONĖS
. Lietuvos paaukojimas Dievui 

per Marijos rankasr netari būti 
vienakartinis, praeičiai priklau
sąs dvasios polėkis, bet nuolati
nis visų lietuvių dalyvavimas 
tėvynės, o per ją ir viso pa
saulio konsekrecijoj, apie ku
rią taip dažnai kalba neseniai 
pasibaigęs Bažnyčios visuotinis 
susirinldmas.

“Iš tikrųjų”, kalba Susirinki
mo konstitucija apie Bažnyčią 
(nr. 34), “visi jų (tikinčiųjų) 
darbai, maldos ir apaštališki

Mariją kaip tik prašė-visos žmo
nijos labui daugiau Viešpa
ties nerūstinti, nes jis ir taip 
perdaug jau įrūstintas ir jo bau
džiamoji ranka yra pakilusi. Tai 
galime jausti ir geriau supras
ti po 50 metų. \ ’ -

Rusijoje tais pačiais 1917 
metais pakilusi bolševikų revo
liucija neatrodė būsianti tokia 
siaubinga, kaip šiandien 
matome. Siaubinga šiandien vi
sam pasauliui dėl to, kad savo 
esmėje yra bedieviška, ateisti
nė. Tai galingiausias ir plačiau
sias ligi šiol žmogdievio išsi
skleidimas žemėje. Apie tai pra
našiškai yra rašęs rusų rašyto
jas T. Dostojevskis savo “Kip
šuose”: “Jis“ ateis, ir jo vardas 
bus žmogdįevis”. Tai prieštara 
Dievžmogiui - Kristui, Taikos 
kunigaikščiui. Dievą neigiant ir 
nukrikščionėjimui vis labiau be
siplečiant, negali būti nė tik
ros taikos, apie kurią visi kal
ba ir kurios visi siekia su iš- 

Fatimos piemenėliam apsi- trauktu iš makšties kalaviju, 
reiškusi Dievo Motina vieno da
lyko teprašė: būkite be nuodė
mės, melskitės už nusidėjėlius. 
Visiškai to paties Marija buvo 
prašiusi ir Liiirde: būkite ne
kalti. Ji tada apsireiškė kaip 
Nekaltas Prasidėjimas. Būti 
nekaltu, būti be nuodėmės — 
tai paklusti Dievo valiai. Bet 
tai saisto žmogaus laisvą va-

TKSLAS

Nereikia daug aiškinti, kodėl 
Lietuva buvo paaukota Dievui 
per nekalčiausias Marijos ran
kas ir kodėl mums dabar 
reikia neužmiršti iariĮrins, rei
kia aukuos ur melstis dėl jos. 
Juk tik Dievui gali Įbūti auko
jamos aukos, ne šventiesiems, 
kurie yra toki pat ijievo tvėri
mai, kaip ir. mes.

Bet kodėl Lietuvą buvo pa
aukota Dievui per Marijos ran
kas?

Žaibo greitumu vyrai iššoko iš 
mašinų, tik mes, kulkosvaidi
ninkai, likome šaudyti. 0 nie
ko nesimatė; šaudžiau Į dešinę, 
į kairę, pirmyn ir atgal, be per- 
stojimo. Nesigirdėjo nei riks- visgi kartais būna ir stebuklų! vo ^usu, apie 45 minMinčIai

Bartsch. Vos tik mums prava- mų, nei komandų. Mano Irime! turėjau dar užtek- (Bus dauglauj

Pasiėmę iš posto tris sužeistuo- vo pulti mūsų silpniausiąjį pos- garo “simfonijos”. kryžtumt
sius, skubėjome toliau į Saigo- tą ir ten išskersti visus legijo- Galvojau, kad dabar bus ga
no ligoninę. Išgirdę mašinų ūži- nierius. žinodami, kad tik ši- las ir mano vargam ir bėdom, 
mą viet ndnh partizanai pa- tuo keliu turėsime vykti jiem Sukalbėjęs maldą “Sveika Nu
spruko. Važiavome pilnu grei- į pagelbą, laukė apsikasę ar | 
čiu, nes sužeistieji buvo reika- medžius sulipę lyg beždžionės, 
lingi skubios pagalbos. O tokioj 
tamsioj naktelėj, nors į akį 
durk.

ta
be

su
 •-.i-
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Philadelphijos Lietuvių Cho

ras "Viltis" — tai naujas bu
vusio Philadelphijos Lietuvių 
Tautinio Ansamblio vardas. Iš 
daugelio pasiūlytų vardų “Vil
tis” išėjo laimėtoju ne be sąry
šio su žodžio prasme.

Per keliolika choro veikimo 
metų, svarstant choro darbo 
planą, nekartą teko spręsti klau
simą — gyventi ar mirti. Kai 
prieš akis buvo aiškus uždavi
nys — dalyvauti dainų šventė
je ar Šiluvos koplyčios atidary
me, sprendimas irgi buvo aiš
kus ir tvirtas—gyventi. Kai to
kio uždavinio trūko — nuo ne
vilties ir mirties dažnai gelbė
davo meilė dainai. Taip cho
ras gyvenime išsilaikė beveik 
18 metų.

Šie metai chorui yra ypatin
gi. Jis jau giedojo Vasario 16 
minėjimo metu šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje. Kovo 19, 
kai vėl buvo sprendžiamas cho
ro likimas, naujai išrinktoji 
choro valdyba aplankė šv. And
riejaus parapijos kleboną kun. 
Jurgį Degutį ir išdėstė jam 
choro veiklos ateities planus . 
Šiuose planuose buvo nauja — 
giedojimas bažnyčioje lietuviš
kų pamaldų metu. Kun. Degu
tis choro veiklos planam prita
rė, o choro repeticijom pasiūlė 
naudotis patalpomis klebonijo
je, salėje ir bažnyčios vargo
nais.

Per Velykas, prisikėlimo pa
maldų metu, bažnyčioje giedo
jęs choras buvo pakviestas kle- 
bonijon pusryčių. Choro val
dybos pirm. Balys Raugas, pus
ryčių metu dėkojo klebonui ku- jai atvykę lietuviai pradėjo

Philadelphijos lietuvių choro “Vilties’’ naujoji vadovyb ė; išk. j d. Andrius Romanauskas — iždininkas, Vincas 
šalčiūnas — vicepirm., Valerija Didelytė — sekretorė, Balys Raugas — pirmininkas, Leonas Kaulinis — cho
ro vadovas ir Antanas Rukšys — vald. narys. Nuotr. K. Cikoto.

ČIURLIONIO MONOGRAFIJOS REIKALU

P. Čepėno, jau pradėjo 
paruošiamuosius darbus 
Čiurlionio monografijai 

kalba. Susitarta su A.

Chicagoje Čiurlionio mono
grafijai leisti komitetas, susida
ręs iš K. Bradūno, P. Čepėno, 
P. Gaučio, J. Jurkūno, K. Var
nelio ir E. Vilko, pirmininkau
jamas 
visus 
išleisti 
anglų
Rannit, kuris sutiko paruošti 
monografijai tekstą. Tekstas 
jau šią vasarą bus perduotas 
spaustuvei. Taip pat baigiama 
telkti Čiurlionio monografijai 
reprodukcijos. Tariantis s u 
teksto autoriumi, jos atrenka
mos ir paruošiamos spaudai. 
Šiam nelengvam darbui vado
vauja komiteto narys dail. K. 
Varnelis.

Pirmasis Čiurlionio monogra
fijai leisti mecenatas yra Chi- 
cagos Lietuvių menininkų klu
bas, Įnešęs stambią 3000 dol. 
auką. Čiurlionio monografijai 
leisti komitetas yra nuoširdžiai 
dėkingas Chicagos Lietuvių 
menininkų klubo valdybai už 
šią didelę paramą ir jai reiškia 
savo viešą padėką.

Čiurlionio monografijai leis
ti komitetas kreipiasi į visą 
plačiąją lietuvių visuomenę ir 
prašo ši darbą visokeriopai pa
remti — ypač savo aukomis bei 
prenumeratomis.

Aukas siųsti komiteto iždi
ninkui: Jonas Jurkūnas, 3259 
W. 66 St.. Chicago, III. 60629, 
arba tiesiai i Čiurlionio mono
grafijai leisti komiteto sąskaitą 
n r. 40301 adresu: Chicago Sa- 
vings and Loan, 6245 So.

nigui Degučiui už chorui skiria
mą dėmesį bei teikiamą globą 
ir pranešė, kad choras giedos 
kiekvieną sekmadienį 10:30 v. 
lietuviškų pamaldų metu. K.č.

Jautriai paminėtas 
velionis klebonas

Velionį kun. Juozą Čepukaitį 
jautriai ir broliškai atsiminė 
būrelis lietuvių kunigų. Tam 
proga — pirmų 40 vai. atlaidų 
po jo mirties užbaigimas šv. 
Andriejaus parapijoje balan
džio 18.

Kun. A. Alauskas, kurs tal
kino velioniui parapijos dar
buose, kilniai nusakė buvusio 
klebono kelią tarnaujant Phila- 
delphijos lietuviam. Velionis su
organizavo Šv. Andriejaus pa
rapiją, bažnyčią, mokyklą, kle
boniją. šalia parapinio darbo 
jis sielojosi visais lietuviškais 
reikalais. Jis dirbo Lietuvių die
nų, švenčių, minėjimų organi
zavime Philadelphijoje ir ki
tur. Savo aukomis remdavo Lie
tuvos Gelbėjimo Fondą, lietu
vaites seseles, Lietuvių Religi
nę Šalpą, Balfą ir kt. Ypatin
gai daug sielos įdėjo į LRK Fe
deracijos ir Kunigų Vienybės 
veiklą.

Su giliu dėkingumu kalbėto
jas pažymėjo velionies draugiš
kumą broliam kunigam. Pas jį 
rasdavo malonią viešnagę visi 
kunigai be jokio kvietimo. Ku
nigai nuoširdžiai tai jautė ir 
yra dėkingi. Džiaugėsi, kad šią 
proga galėjo atsidėkoti 
malda už jo vėlę.

Lietuviškumo reikalai 
jo širdies uždaviniai. Kai

savo

buvo
nau-

Western Avė., Chicago, III. 
60636. Prenumeratos sąlygos 
bus praneštos vėliau.

M. K. Čiurlionio monografi
jos išleidimas anglų kalba tu
rės didelės kultūrinės vertės su- 

šv. Juozapo parapijos choras Waterbury, Conn., su dirigentu muz. A. J. Aleksiu dalyvavo 42 chorų festivalyje balandžio 16.
Nuotr. Frank Vairo

An- 
mi- 
čia

sir-

kurtis Philadelphijoje, tai jis 
noriai užleisdavo savo mokyk
los salę kursams, choram. Pas
kutiniais keliais metais šešta
dienio mokykla buvo specialiai 
įrengta kukliose šv. Andrie
jaus parapijos patalpose. Visi 
minėjimai, parengimai šv. 
driejaus salėje, lietuviškos 
šios ir pamaldos taip pat 
prigijo.

Velionis ilgai ir sunkiai 
go. Ypatingai širdies silpnėji
mas didėjo. Jis gyveno mirties 
pavojuje. Mirties dienos rytą 
rengėsi mišiom ir kai jam bu
vo patarta, kad neitų, nes at
rodė silpnai, tai atsakė: “Ne 
taip lengva kunigui nelaikyti 
šv. mišių”. Tai buvo jo pasku
tinės, po kurių zakrastijoje nu
silpo ir po valandėlės mirė.

Philadelphijos lietuviai ilgai 
atsimins ir melsis už savo dva
sios vadą kun. Juozą čepukaitį.

Naujas klebonas kun. Jurgis 
Degutis pareiškė, kad stengsis 
panašiai tvarkyti parapiją, kaip 
pirmatakas ir buvęs jo klebo
nas velionis kun. Juozas čepu- 
kaitis. Vakarienės metu naują 
kleboną kunigų vardu sveikino 
kun. A. Alauskas. Ypač džiau
giasi parapiečiai, kad ir prie 
naujo klebono naujo klebono jie jaučiasi . . x.
taip artimi. O kai kurie atvirai vo 200 moksleivių lietuvių, at- 
pareiškė dabar gyveną religinio 
lietuviškumo pavasarį.

Uoli šv. Andriejaus parapi
jos šeimininkė Emilija Placevi- 
čiūtė nuoširdžiai visiem patar
nauja ir padeda. Pažymėtinas 
jos pasiaukojimas kunigam — 
savo dėdei a.a. čegiui, a.a. Juo
zui čepukaičiui. Ir dabar taip 
pat sumaniai šeimininkauja 
prie naujo klebono.

Kun. Stasys

pažindinant platesnį pasaulį su 
Lietuvos genialiuoju meninin
ku. Šiuo leidiniu gražiai prisi
dėsime ir prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 50 me
tų sukakties atžymėjimo 1968.

DARBININKAS

Skautų šventė šv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte. Pravedama laužo programa.
Nuotr. J. Bacevičiaus, O.F.M.

IŠ ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS GYVENIMO
Skautų sąskrydis šv. Antano 

gimnazijoje Kennebunkporte 
įvyko balandžio 29-30. Dalyva- 

vykusių iš New Yorko, Bosto
no, Worcesterio, Hartfordo, Ro- 
chesterio, Putnamo ir kitų vie
tovių. Sąskrydį organizavo šv. 
Antano gimnazijos “Kretingos” 
tuntas, kuriam vadovauja skau
tininkas M. Subatis. Programo
je buvo vadovų posėdžiai, gru
pinės skautų sueigos, laužas su

VVATERBURY, CONN. 
LIETUVIU CHORAS 

KONFESIJŲ FESTIVALY

Sekmadienį, bal. 16, Šv. Jo
no episkopalų bažnyčioj 7:30v. 
v. įvyko apylinkės įvairių kon
fesijų 42 chorų muzikinis fes
tivalis, kuriame šauniai pasi
rodė veterano muziko komp. A. 
J. Aleksio vadovaujamas Šv. 
Juozapo parapijos choras. Lie
tuvių choras giedojo jungtinia
me 300 balsų chore ir atskirai 
kaip tautinis vienetas. (Moterys 
dėvėjo lietuviškus tautinius dra
bužius.) Įspūdingai giedojo 

' “Pulkim ant kelių” (Strazdo - 
Naujalio) ir “Liaukitės ašaras 
lieję” (Aleksio). Vietinė spau
da (Waterbury Republican, Wa- 
terbury American ir Waterbury 
Sunday Republican) keliais at
vejais plačiai rašė apie muziki
nį įvykį bei lietuvių chorą. Ma
lonu matyti, kaip mūsų kultū
rinė veikla laimi Lietuvai drau
gų. Džiuginantis ir viltingas 
reiškinys, kad lietuvišką kultū
rą myli įvairaus amžiaus ir ne 
vienos kartos choristai.

A. Žemaitė 

programa, susitelkimo valanda, 
iškilmingos pamaldos, bendra 
sueiga ir šokių vakaras. Pana
šūs skautų sąskrydžiai šv. An
tano gimnazijoj ruošiami kiek
vieną pavasarį, šiemet jis bu
vo gausiausias. Sąskrydyje da
lyvavo vyr. skautininkas V. Vi- 
jeikis iš Chicagos. Sąskrydžio 
proga mokiniai paruošė leidinį 
“Mylėsi Lietuvą iš tolo”.

. Mokslo metai šv. Antano 
gimnazijoj baigsis birželio 4. 
Tą dieną bus gimnazijos meti
nė šventė, kurioje .gaus bran
dos atestatus 14 abiturientų. 
Šios iškilmės garbės svečiu su
tiko būti Lietuvos atstovas Wa- 
shintgone Juozas Kajeckas. Jis 
įteiks brandos atestatus ir tars

ŽINIOS,IŠ NASHUA, N.H
Balandžio 13 vėl prasidėjo 

kortavimo vakarai (Whist Par- 
ty) Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos naudai. Kortavimo va
karėliai įvyksta kiekvieną tre
čiadienio vakarą 8 vai. parapi
jos svetainėje. Vadovauja kun. 
Adolfas Vainauskas.

Mirimai. Kovo 26 mirė Alan 
E. White (Varkauskas), gyv. su 
tėvais 9 Burnside St. Velionis 
buvo baigęs kolegijas ir ren
gėsi doktoratui. Palaidotas iš 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčios. Liko dideliame 
liūdesy velionies tėvai Alek
sandras J. White (Varkauskai) 
ir daug giminių.

Balandžio 5 mirė Tomas Whi- 
te (Varkauskas). Velionis buvo 
pašarvotas Kazio Kazlausko lai-

žodį. Iškilmė bus užbaigta gim
nazijos choro koncertu, kuriam 
vadovauja komp. J. Gaidelis. 
Kviečiami dalyvauti mokinių tė
vai, dvasiškija ir plačioji visuo
menė.

Šv. Antano gimnazijoje Ken
nebunkporte nuo pat rudens 
vyksta mokinių registracija. 
Pranciškonai rūpinasi sutalpin
ti visus, kurie šį rudenį norės 
lankyti šią mokyklą. Pageidau
jama, kad tėvai nesivėlintų su 
registracija. Kiekvienu metu į 
šv. Antano gimnaziją priėmimo 
reikalais 
adresu: St. Anthony 
School, Kennebunkport, Mai
ne 04046.

rašoma Rektoriui šiuo
High

St. 
šv.8 iš 

parapijos

dotuvių name 8 E. Pearl 
Palaidotas balandžio 
Kazimiero lietuvių 
bažnyčios tos pačios parapijos 
kapinėse. Velionis paliko liū
desy sūnų Vincą, dvi dukteris 
— Mariją Eilėn ir Joaną; tris 
brolius — Gustą, Aleksandrą ir 
Steponą; dvi seseris — Seserį 
(vienuolę pranciškietę) šeilą, ku
ri mokytojauja Homestead, Pa. 
lietuvių parapijoje, ir Oną 
Johnson, ir daug giminių. Ve
lionis priklausė Amerikos Le
giono James E. Coffey orkest
rui, tai šermenyse ir laidotuvė
se dalyvavo to 
vai.

Balandžio 15 
Baušienė, gyv.
St. Palaidota' balandžio 18.

A.

orkestro atsto-

mirė Gertrūda
40 Worcester

— Kennebunkporte pranciš
konu vasarvietei liepos ir rug
pjūčio mėnesiam reikalingos vi
rėjos ir svečių kambariam dar
bininkės. Priimami darbininkai 
taip pat ir kitiem vasaros dar
bam. Norį dar darbuotis pensi
ninkai galėtų čia pasilikti ir 
per žiemą. Visais Reikalais ra
šyti: Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽOME — [VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FONO)
680 BUSHWICK AVĖ.. BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............ statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius J:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) Q Rėmėjus (magesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui —....

ADRESAS ......................................... ....................................................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

5

IS VISUR
— Pranciškonų provinciolui 

Šv. Antano gimnazijos reika
lais balandžio 13-19 lankantis 
Chicagoje, ten sudarytas šios 
gimnazijos bičiulių būrelis. Ini
ciatyvos ėmėsi mokinių tėvai. 
Iš Chicagos šiais metais šv. An
tano gimnazijoje yra 26 moki
niai. Provinciolas gimnazijos 
reikalais kalbėjo lietuvių tele
vizijos programoje, Barcaus ir 
Margučio radijo valandėlėse, 
sakė ’ sekmadienį pamokslus 
Marųuetto Parfco lietuvių para
pijos bažnyčioje, padarė platų 
pranešimą visuomenei tos 
čios parapijos salėje, turėjo 
sitarimą su mokinių tėvais, 
teinančiais mokslo metais
Chicagos šv. Antano gimnazijo
je bus apie 40 mokinių.

pa-
pa-
A-
iš

—Jonas Jasaitis, JAV LB 
centro valdybos pirmininkas, 
balandžio 22-23 dalyvavo Los 
Angeles įvykusiame Vakarinio 
pakraščio LB darbuotojų suva
žiavime. Suvažiavimo dalyviai 
gyvose diskusijose iškėlė daug 
naudingų minčių bendruome
ninei idėjai ir veiklai gyvinti 
bei plėsti. Suvažiavime paskai
tas skaitė J. Jasaitis, J. Kojelis 
ir dr. P. Pamataitis. Sritinius 
LB darbuotojų suvažiavimus or
ganizuoja centro vąįdyba kas 
treji metai. Rytinio pakraščio 
LB darbuotojų suvažiavimas į- 
vyks kovo rrrėn. viduryje New 
Yorke.

— Antanas Rinkūnas moky
tojų studijų savaitėje, Daina
voje, padarys platų ir išsamų 
pranešimą — Naujas žvilgsnis 
Į kalbos mokymą . Mokytojų- 
studijų, savaitė vyks liepos 30- 
rugpiūčio 7. Mokytojai apie sa
vo dalyvavimą prašomi praneš
ti švietimo tarybai iki gegužės 
30. Savaitės pasisekimas pri
klausys nuo dalyvių skaičiaus.

— Dr. Vydūno šalpos fondas 
paskyrė dvi stipendijas studi- 
juojantiem lituanistiką Fordha- 
mo universitete vasaros metu. 
Studentai, norį dalyvauti litua
nistikos programoj ir užintere- 
suoti stipendija, tesikreipia tie
siog į fondą. Pirmininko adre
sas: Vytautas P. Mikūnas, 3425 
W. 73rd. St. Chicago, III. 
60629.

VLIKO IR PLB PIRMININKAI 
ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ

Vliko pirmininkas dr. K. Va
liūnas ir PLB valdybos pirmi
ninkas Juozas Bachunas su 
žmona atvyksta į Clevelandą 
gegužės 12, penktadienį.

Abu pirmininkai dalyvaus 
PLB-valdybos posėdyje gegužės 
13. Po posėdžio PLB valdyba 
rengia dr. K. Valiūnui priėmi- 
mą-pagerbimą Sheraton-Cleve- 
land viešbutyje. Priėmime daly
vaus Cleveland organizacijų ir 
visuomenės atstovai.

Sekmadienį, gegužės 14, 4 v. 
popiet šv. Jurgio parapijos sa
lėje Vliko pirmininkas pada
rys viešą pranešimą Clevelan- 
do visuomenei.



KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
POEZIJA

BELETRISTIKA

POSĖDŽIAVO LIETUVOS

7. Nulėkė kirvis nuo

HILLSIDE HOUSE
Jonas Obelinis10. Laukan.

SPECIALIAI

ITALIŠKI LIETPALČIAI
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MENAS, MUZIKA
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Long Island
statome įvairinu dvd?.

ĮVAIRIOS

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:
DARBININKO ADMINISTRACIJA

•Stovyklos ir visos vaasrvietės reikalais reikia rašyti: 
Francisean Monastery, Kennebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011,0 nuo birželio 30 d. (207) 967-2771

Nuo New Torto per 200 myHų. 10 New York Thnnvay Rbtit 24, | 
Northvvay 87 iki Lake George VIBage; Iš ten 0N keliu 7 myL | Maure. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laktose.

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

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

Centro vaMvba pr~’m visu

«iuritnrims ’if totai nri

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

43. Kreipfm dėmesį.
44. “Patupia” apgliškai.
45. Lietuvos — Klubo loterija.
46. Ką pasigavo vaikėzas, begau

dydamas varles šaltame van
deny. (2 žodžiai)

54. Plėšia dirvoną.
55. Vienas iš pirmųjų krikščio-

•RėgĮstruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyk
lą, kuri' prasidės Birželio 30 ir tęsis iki liepos 28. Visų jū- 
šiąsportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo- 
;konis yrJ^puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos-

EXCLUSIVE ... ELEGANT

morės lietuvių vyresniųjų* ir 
mažųjų žokėjų grupės. Po pro
gramos šokiam gros geras or
kestras.

Gaiščiai
1. Petro Crirkos “Frank
5- Amerikiečių filmų aktorė Ve-

INTERTRADE EKPRESt 
CORP.

DABAR: 836 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL TR 9-0400

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

33. lovos miestas.
34. Vokiečių universiteto salė.
35- Popul|priaųsias sportas pasau

ly (sutrumpinimas).
36. Papusryčiaus kaip žvirblis.
37. “Bože taria chrani” — rusų 

Imperijos himno kompozitorius
38. Muši skylutes.
39. Negardi, lyg karstelėjusi (že

maitiškai).

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su. 300 salų ir krištoliniu vandeniu.

24 (Jrf’Ttl. nria. Zn. duo*. 23. 
plok, 29. boa, 32. Agota, 34. kuo
ja, 31 ALf, 36. Rata, 37. narve, 
38. alga, 39. Ylš, 40. aistė. 41. bu
tas, 42. SOS, 43. Leta, 44. buka, 
45. laki, 46. kas, 47aau, 50. atra
ma, 53. kur, 55. Sago, 55. kroko
dilo ašaros, 58. Lima, 59. odos, 60. 
Inari, 61. asas, 62. saka, 63. sosas.

Pirmoji komunija šv. Alfon
so parapijos vaikučiam buvo 
geguž js 7. Prel L. Mendelis au
kojo 3:30 vai. mišias ir pa-

BLUE WATER MANOR 
DIAMOND POINT, N. Y.

Atviro* marios, L. Andriekaus 
gauH kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
žemė* pakopos, J. Blatrušaičio 
Alfa Ir Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nerimo* Narutė* 
Beržų pasakos, O. B. Audronės 
Sacra Via, .A. Tyruolio 
Aukos taurė, S. Santvara 
Veidrodi* jūras dugne, V. Bogutaitės 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija. J- Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienė* 
Aušra* žvaigždė, A. Tyruolio 
Sidabrinė* kamanos, K. Bradūno 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hemandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
Eilėraščiai, H. Radausko, kietai* apdarai* 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai \ 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojau* eilėraščiai, 
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 
Neparašyti laiškai, M. Vilties, partizanų eilė* 
Aukos taurė, S. Santvara, penktoji lyriko* knyga

mišių šv. Alfonso parapijos sa
lėje vaikučiai nusifotografavo 
kartu su parapijos kunigais:

Adolf Schrager Fumiture, Ine.
„ Yorkvi lės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė
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27. Kryžiuočių pilis Varmėje.
28. Instinktui.
29. Sudžius.

atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS, pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Ltdys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. 
212-849-1193 * Irena Vertas, 72 Congress Street, Braintree, Mas*. 
02185; tel. 617-843-2146 * VILLA MEŠKA, 42 Beacb SL, Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mas*! 02553; teL 617-759-3251.

11. —šokėja. (Uždaryta nar
ve ir kraiposi kaip pašėlusi.) kas-Wesey. Maldą sukalbėjo

12. Jono Kosšu-Aleksandravičiaus prel. J. Balkūnas.

Deborah Prymas, veikli CYO 
jaunimo organizacijos narė, ba
landžio 28 laimėjo premiją už 
gražų paveikslą. Jankūne jai

40. Pirmosios sovietų okupacijos sakė pritaikytą pamokslą. Po sėkmės ir ateities darbuose- 
komunalinio ūkio komisaras.

41. Poezijos rinkinio “Dainuok, 
širdie, gyvenimą” autorės var
das. .

14. upes rientaMaL i
15: Tampyk ahnoniką.
16- Vokgka* automobilis.
17.itaud^itadargą.
18. ŽymĮ ąėnenybė 1956 vengrų

- revoutaui)* metu. ,
19. Lėk. sakalėli, Užmigo žemė ir 

kito*. (3 žodžiai)
22. Datai*! tūbas.
23. Gyvulio kailis:
24. “Koka—. tokia ir daina.”
27. Chnhftąlaa, dedamas į skalbi-

56. Graikų karo dievas.
57. Mėsiškas valgis.
58. Puolimas.
59. Politinio vadovo.
60. Nesugyvens.
61. Teigiamai arba neigiamai į- 

elektrinti atomai.
62. Vežimo dalis.

I*, 50. akla. 51. tris, 
klok, 54. Sano, 56. 

Ida, 57. šiš.

Tai lietpalčiai, kuriuos jūsų gi
minės norėtų gauti. Mūsų “Li- 
ticn" lietpalčiai yra specialiai 
mums pagaminti. Italijoje iš 
100% nailono. Jie yra, geriausia 
ir populiariausia tfcrtana

kuopų pranešimus atriusfi *~ir
Stačiai: 1. lapas, 2. Omaro, 3. savaites nrinš seim*. kurto š:'*- 

panaudotas, 4. ėmei, 5. MIV, 6. 
mažam, 7. aris, 8. ufo, 9. Saharo- 
je, 10. verta, 11. Elba. 12. Ivar, 13. 
kasė, 18. ėdUs. 19. etika, 24. Goa, 
23. Alovė, fl. ttta, 28. purtą. 29. 
baltas aras. 3d. (Hga, 31. Atas. 32. 
Arys, 33. galo, 34. kasti, 37. nieka
dos. 38. auk, 40. Alamo, 41. bus, 
44 baną to. lakas, 46. Kuosa, 48. 
Agora, 49. 
C0 pnr-1-1.

Calling Ali Brides
Check with the fabulous HILLSIDE HOUSE CATERERS for the 
Finest We<Ming Reception—A Package Deal including... A COM- 
PLETE DINNER with unlimited LIQUOR and BEER throughout 
your function from $790 to $1790 pe/ person. Ali waiters’ gratu- 
ities included. ?Beautiful tiered wedding cake, lace cloth, colered 
linen, florai deėėr on all tables. Free ūse of btidal jooms.

125 East 23rd Street 
N*w York, N. Y. 10010 

Pralyldte mūs»» nemokamai 
duodam-) katalogų.

2 Rėnckl nailoito Nščptočfiri, yy- 
tUOii kr mcterlš'd: Juodo*, mė
lynos, tamsiai Žanos sr tamstai 
ridos snslvua. T ka’na jsina 
viskas Ir ravMsa. nemo’-a nie
ko. Pristatvmas vra 
tas ir nueina per 4-5 savaites. 
Priaiunčisnii pasirašyti pakvi
tavimai. Užsakykite dabar tik

Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Praza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 
Don Kamiliau* mažasis pasaulis I ir II tomai 
Enėjidė, dr. A. Rukšos vertimas, poema

~ ' Hotd & Swiss Chąlet
. Sce*to JoecrtioB ta the Cotdcilb

type roooas, privalė and seniiprivate, Americąn- 
Continental masine, three meals a day, eocktail loupgę, 
enteriainmen^ movies, outdoor games, “Bocce” — Card 

< parijęs, svrimming pool 25x60, capacity 130, meals by the 
^štautaĮ-W,vūdtins. '

KMuscnaNe rožes. Doubte oceupancy private $85 per peraon; Semi- 
private double oėeupency $80.10 par person A1X WKKK. Art for 
a fteė čolorcd brochure. Your hosts Mr. & Mrs. Matteo Sdarrillo, 
owners-managcrs.,

* 1 Because of lašt summer*s great dėmands we beg
you to malte your reservatioųs as aoon as possible. 
Sfeaaon opens Sat., June 24. Call 518-263-4611. 

— THANK YOU.

SodvtMi nievoMa. A. Šeštoko, nisvu priežiūra 
Valgių gaminimas, 566 pusi., kietai* viršeliais 
Lietuvių kulbe* vsdovae, P. Skardžleu* ir kL 
Dabertieš* lietuvių kalbss žs8yna% J. BsHikonlo 
Lietuvių Maksi. AtaM. Suvažiavime Darkei V 
Padengto ksNal, astrsnsmlja, kua, P. Vasario 
Lietuva — Europes nugaištoje

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
pakus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės^ 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
jremgtom virtuvėm).

45- Grūdo lukštas.
46. Naminę gamino.
47. Plėšrus paukštis. Padaryti įvairūs veiklos pra-
48. Šveicarijos kalnas. nešimai. Prel. J. Balkūnas kal-
49. Maitinosi. ____ ^j0 apie jęrvfiu buvusioje pa-
50. —Bator — znonscHu resoubll- . • .

kos sostinė. rodos aikštėje. Kalbėta apie vy
čių garbės narius, konstituci'os 
pakeitimo prilėktus ir apie Lie
tuvos nepriklausomvbės F0 m. 
snHfcti. kaip supažin'bnti su 
Lietuvos reikalais amenkiečins.

Mass., Dorothy ir Virginia Dut- 
kus iš Mavvood, N. J., Kazys 
Sipaila — Netvarko 29 kuopos 

42. 1002 (romėniškais skaitmenį- pirmininkas, šių eilufiii auto- 
iros, garbės narvs ir buvęs pir
mininkas Antanas J. Mažeika, 
Sr. iš Brooklyno.

Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikima*, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas. J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Gražvydės meHŠ, P. 
Sveiki, gyvi, J. Parojau* —
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios, Alė* Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, 11 dalis 
Pirmoji pradalgė, Nterstūro* metrašti* A -.a-—m -   * —-— Anzroji praaaige, nremvrM tncvrants 
Pulkim ant kelto, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirtos, legendos 
Bėgiai, K. Almeno, novelės 
Taika ateina j slėnį, I. Joerg, romanas 
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 
Sniego platumos, A. paranausko, novelės 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazaiaitės

Comer Hillside Avė. 4 Francis Lewis BlvtL, Hoilis, Oueens, L.I.
Less than 30 minutes from B’£lyn or Bronx. Banųuet Office open 
daily 9 AM till 10 PM. — Tel.: HO 5-7788 — At Hillside... there’s 
a Package Deal to suit your Budget!

naujus namus kuriuos 
ealima tuhi tohrvti P-». 
tonam nžaskymua pasta
tyti pasai pirkėjo papri- 
d»”imus ant mūsų arba 
pirkėjo žrnnės Statvta 
’ititokpfn *až’n:n"iii' pnm»t

Mary Jankowski ir Jcseph 
Drumstas • — iš Worcester,

met bus Davton. Ohio, ni'roiū- 
čin 3 6. Susirinkimas baidas 
malda.

šv. Alfonso suaugusių klubas 
gegužės 21 rengia gegužinę Sta
te Park laukuose. Aikštėse bus 
galima žaisti orinį ir baseballą.

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai linksmą gegužinę turės ge
gužės 24 taip pat State Park 
labukuose. Ir tėvam bus proga 
praleisti kelias valandas gražio
je gamtoje su pažįstamais.

ehmmą kalną Vimfe rei 
katota kreiptis, pas staty
bininką Andriu Arrnona 

Tai 5IR 4N l-«WM

Apsaugok Askieisusiss, kun. P. Aleksos, maža knygutė 190 
šisstBS MMis* lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 190
Dievo vaBurt kun. J. Gutausko, vaikužiams maidaknygš 290 
Vadsvšns, puri. K. Vasio, kryžiaus kanas, graudūs verksmai *tc. 190

Newark, N J. — Lietuvos vy
čių centro valdyba posėdžiavo 

Užliejo Pompėją ir Herkulanė- balandžio 15 Robert Treat vieš
ių. (2 žodžiai) būtyje. Posėdį sušaukė pirmi

ninkai Aleksandras VašŪiaus-

Gatočial:
10. velk 1*. Api-.’ui, —fn, •><
Elva, 17. Panevėžio herbas, 20. 
arai, 21. (tas, 22. atvarė, 23. šou.

125 
790 
390 

1290 
1090 
190 
290

5. Bėgsi.
v. Mūvėk kelnes-

Stačiai
1. Taisys lovą.
2. Civilinės teisės institutas.
3. Vandens kelius.
4. -:—bravoras Panevėžy (2 žo

džiai)

Motinos dienos iškilmės |- 
vyks gegužės 14. Prel. L. Men
delis 8:30 vaL aukos mišias, 
kurių metu parapijos šeimos 
bendrai priims komuniją. 4 v. 
popiet parapijos organizacijos 
ir parapiečiai dalyvaus bendro
je procesijoje. Tikimės, kad pa
laikant ilgametę tradiciją ir šie
met procesijoje žmonės gausiai 
dalyvaus.

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.FJA, gegužės 13-14 talkins 
pamaldose šv. Alfonso parapi
jos bažnyčioje ir dalyvaus Ma
rijos garbei skirtoje metinėje 
procesijoje.

Marija, geMki mte, Sibiro lietuvaičių maldaknyg*
Didžiejl savaitė
Tikta Dievą, meldyną*, parengė kun. 8. Yla, 700 pusi.

(paauksusta, kietais ode* viršeliais)

390 
125 
190 
790

Posėdyje dar dalyvavo: vi- 
cepirm. Mary Stonis iš East

21. Poetė Karvelytė. Orange, N J., Helen Zimmer—
24. Prašą rodąs, št. Adalberto žu- djcag0 raJosephine Žukas
25. Neima pašaro. — P°rt Washington, N.Y, Al-
26. Erich Maria Remarųue “Ke- bert G. Jaritis, Lionginas Svai

nis, Phyllis Grendal — visi iš 
Bostono, Mass., Rita, Pinkus,

51. M-------ten buvau, alų midų gė
riau ;..” (2 žodžiai)

52. Liūdi
53. Indo auselės.

Priemiesčiuose, kur gyvena 
daug lietuvių, gražiai sužydo 
darželių gėlės.

. Lietuvių Bendruomenes Bal- 
tomorės skyrius metiniam su
sirinkimui susirinko gegužės 7 
Lietuvių svetainės salėje. Tėh 
taip pat vyko ir rinkimai į LB 
tarybą.

Tautiniu šokių vakaras į- 
vyks gegužės 13, šeštadienį, Lie
tuvių svetainės Klevo kambary- 

VYČIŲ CENTRO VALDYBA j®. Programoje dalyvaus Balti-

-Art Cdlectlon, pranciškonų meno galerija *90
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 590
Mūsų šokiaL II tautiniu šokiu šventės repertuaras 390
Lietuviška muzika, 5. Sasnausko 390
vtantvę MNBdity iiimi imiii cnorui 
Liaudie* dainos, K. Banaičio 190
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėli* su gaidomis 390 
Lietuviais esami mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dai- 

naifmul arba pianui, kietai* viršeliai* 490
GlesmynMIo palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato ' 890 
Dainos aukštam balsui su pianu II, VL Jakubėno 390
Lietuvos aidai, J- Stankūno, akonHjonui 290
Dainos Lietuvai, 8. Cšrienės-Mulks, esto balsui ir penui 190

‘ O tėvyne manoji Ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50* 190
Keep Us, O God, invocation, 8. Mutks 090

190 
190 
190 
190 
590 
290 
190 
290 
290 
190 
290 

1090 
390 
390 
290 
290 
390 
490 
290 
190 
190 
390 
290 
290 
390 
125 
290 
390 
290 
290 
190 
290 
490 
59033. Per porą sekundžių.

36. Lietuvos miestelis.
40. Pakabinta.
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

O pasakyti gal ir būtų šis tas.NEWARK, N. J.

PAVASARIO

PAVASARIO PUOT4

aldona jonynunb

**__

Dr. K. Valiūnas, Vtiko pirmi
ninkas, gegužės 6 savo namuo
se New Rochelle, N.Y., surengė 
pagailimą buvusiam Vliko pir
mininkui. Dalyvavo Vliko val
dyba ir Tautos' Fakto pirmi
ninkas prelatas J. Balkūnas.

Demonstruoti pradėta kai
liais ir dieniniais rūbais. Čia di-

rengėjų neapdairumo publiko
je jautėsi didelis nemalonumas.

Pasibaigus programai, prasi
dėjo dar didesni nemalonumai. 
Prasidėjo tikras jomarkas: bū
riai žmonių stovėjo, kur kam 
patiko, ir šokantieji šoko, kur

AA. Ligijos BĮ* 
jiaw atmmiBHii

IRENA GARUNKVIIENt 
16 Oakwood Street 

Jericho. LX N.T.
516 WE 8-7046

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialu*! — laiktat jau »

* ar.33.

NEW YORKO SKAUTAMS 
REMTI KOMITETAS

4 Harvard Lane 
Connnack, New Tark 

516-543-8400

džiausią įspūdį padarė vadina
mi “pant suits”, kurie šiemet 
yra labai madoj. Tarp kailių 
daugiausia buvo rodomos lapės.

Amerikos Lietuviu Tautinės 
S-gos I-jo skyriaus narių meti
nis susirinkimas įvyks gegužės 
20 d. 7 vai. vak. Lietuvių Atle
tų Klube, 1332 Halsey St. Broo- 
klyn, N.Y. 11227. Pranešimas 
apie A.L.T.S-gos seimą, įvyks
tantį Chicagoje birželio 3-4 ir 
A.L.T.S-gos Rytų apygardos su
važiavimą Philadelphijoje, įvy
kusį balandžio 15. Bus ren
kama nauja skyriaus valdyba, 
kontrolės komisija New Yorke 
Lietuvių Tarybai ir Tautinės S- 
gos seimui atstovai. Skyriaus 
valdyba kviečia visus skyriaus 
narius ir bendraminčius šiame 
svarbiame susirinkime dalyvau
ti. Valdyba

(1653-1713) sonatos — B dur

iv. Kryžiaus katedroje gegu
žės 14 d. 3:30 vai. popiet į- 
vyks bendros krikščionių pa
maldos už tikėjimo vienybę. Pa
maldų metu kalbės dr. Samuel 
Miller, kuris yra Harvard Divi- 
nity School dekanas. Į šias pa
maldas kviečiami visi Bostono 
kunigai ir tikintieji.

Balandžio 30 estų namuose 
New Yorke iškilmingai paminė
ta Pabaltijo Moterų Tarybos 20 
metų sukaktis.'

Prieš pietus buvo darbo po
sėdis,. o po pietų -r priėmimas, 
šventės šeimininkės buvo estės.

Pirmininkė Mali Jurma (estė) 
iškilmes pradėjo kalba, kurio
je iškėlė spaudos priespaudą 
Pabaltijo kraštuose.

. Pirmiausia, koncerto toks 
didelis pavėlavimas nėnr malo
nus visuomenei. juk 300-400 
šimtus garbingų žmonių pri
versti laukti bene visą vai, ke- 
letos, kad ir labai garbingų 
asmenų, nėra tikslu, gal net ne
mandagu. Pradžia koncerto bu
vo paskelbta taip pat per anks
ti, nes daug iras., net iš darbo 
vos spėjo sugrįžti. .

deltai, kurių šioje parodoje bu
vo apie 15.

Teko išgirsti taip pat ir ke
lias nelabai malonias pastabas 
apie parodą. Kai kam tikslas 
neįtiko, kai kam madų paroda 
atrodė “nekultūringas purena
mas” ... Bet aš, išeidama iŠ pa
rodos, jaučiausi dėkinga paro-

Tai esąs simbolis nepabaigia
mos ir nepaliaujamos kovos 
už laisvę, už kurią velionė taip 
nuoširdžiai kovojo.

Sukakties iškilmės baigtos pa
siryžimu tęsti Pabaltijo Moterų 
Tarybos veiklą, aukojant visas 
jėgas savo tautų laisvei atgauti.

V.R.

Nuodėmingo angelo pastaty
mas pavyko. Artistai savo vaid
menis atliko tikrai puikiai. Žmo
nių atsilankė apie 500.

Šios ir kitos lietuviškos mu- <« Cambridge Elec
tron Accelerator, tai yra Har
vard Corporation Appoint- 
ment Cambridge Electron Ac- 
celerator yra jungtynė dviejų 
didžiųjų universitetų — Harvar-

Antra dalis buvo iškilminga atminimas esąs įamžintas G.F. 
— su svečiais, viešniomis, dau- W.C. vyriausioje būstinėje “Li- 
gybe sveikinimų, gėlių, telegra- lijos šviesa” — “Lilija Light” 
mų ir linkėjimų ateičiai. Pa
grindine kalbėtoja buvo Mrs.
E. I). Pearce, GJF.W.C. pirmi
ninkė. Savo kalboje ji ypač pa
brėžė lietuvių moterų veiklą ir 
įnašą į GF.W.C. gyvenimą. Pri
siminė velionės Ligijos Bieliu- 
kienės veiklą Už geresnį ir tai
kų pasaulį. Ligijos Bieliukienės

Akly chirurgo* dr. Rimvydas 
Sidry* su žmona dr. Giedre ba
landžio 30 išvyko šventojon 
Žemėn aplankyti kiekvienam 
katalikui brangių vietų Dr. Si- 
driai yra žinomi labdariai. Jie 
pirmieji prisidėjo prie S. Zo- 
barsko užsimojimo išvesti lietu
višką literatūrą anglų pasaulin, 
yra Kultūros Fondo mecenatai, 
angina gausią lietuvišką šeimą 
— 5 sūnus ir 4 dukras. Vy
riausias sūnus Reimundas šio
mis dienomis priimtas į North- 
vvestern Universiteto parengia
mąją medicinos mokyklą. Jis 
pasižymėjo ir vidurinėj mokyk
loj. Mėgsta skaityti, keliauti ir 
renka senus pinigus. Priklausė 
Ispanų Klubui, “The National 
Honor Society” ir “mokslo Klu
bui”. Jis yra Panevėžio mokyk
lų inspektorius Sideravičius ir 
Vilniaus universiteto buv. pro
rektoriaus prof. dr. Petro šal
čiaus anūkaR-

Reikalingas valytojas (porte
ris) Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrui (Lith. Cath. 
Comm. .Center), 65 Davis Avė., 
Keamy, New Jersey. Darbas 
nuolatinis, sąlygos geros. Norį 
šį, darbą gauti tesikreipia į ve
dėją Juozą Mėlyni. Telef. 991- 
9631 arba 991-9835.

našlė, ieško buto iš 2 kamba
rių ir virtuvės vienai gyventi. 
Norėtų Woodhaveno apylinkėje. 
Turį tokį butelį išnuomoti, te
skambina AP 7-3449.

40 valandų atlaidai švč. Tre
jybės bažnyčioje tols per Sek
minių šventes, gegužės 14, 15 
ir 16. Prasidės sekmadienį su
mos metu 10:30 v. procesija. Iš
kilmingi mišparai ir pamokslas 
bus 7:30 v.v. Pirmadienį ir ant
radienį rytais švč. Sakramento 
išstatymas 7 v., mišios ir pa
mokslas 9 v. vakare mišparai 
7:30. Atlaidai baigiami antra
dienio vakare 7:30 procesija ir 
mišparais. Giedos šv. Cecilijos 
choras. Pamokslus sakys tėvas 
Gabrielius, pasionistas. Visi pa- 
rapiečiai kviečiami atlaiduose 
dalyvauti.

Vietnamo kariam solidarumo 
parade lietuviai žygiuos tuoj po 
ukrainiečių grupės. Lietuviai da
lyviai renkasi gegužės 13, šeš
tadienį, 11:30 vaL ryto 93rd St., 
tarp Madison ir Park Avė.

Panašiame solidarumo para
de ypatingo ryžto parodė Wa- 
terburio Sūduvos ir ŠūduvMės 
lietuvių tautinių, šokių grupės. 
Veteranų pakvięsti šie lietuviai 
jaunuoliai tokiame parade da
lyvavo Nonrich, Conn. Nežiū
rint varginančio lietaus, visi da
lyviai atlaikė pusketvirtos my
lios žygį. Jaunimas, pasipuošęs 
tautinių šokių uniformoms, žy
giavo iki parado pabaigos, neš
damas Lietuvos ir JAV vėlia- kevičiūtei, to vakaro solistei, 
vas. Nors po parado visi buvo Jos balsas gražus, laikysena la- 
peršlapę ir nuvargę, bet nė vie- bai rami, santūri, kultūringa, 
nas iŠ rikiuotės nepasitraukė, bet prie repertuaro jau norė- 
Juk mūsų kariam Vietname tum “prikibti”. Užuot taip san
taika kovoti daug sunkesnėse kiai išdainavus E. Leųuonią, F. 
sąlygose. f- Lehar it fct,af nebūtų maloniau

šie Watertoirio jaunuoliai au- dainuoti ir ypač klausytis mū- 
tobusu atvyksta į New Yorką ir sų padų turtinguosius savo su-

Isidorius Vasyliūnas gegu
žės, 13 šeštadienį, 8:30 vai. vak. 
duoda dviejų smuikų koncertą. 
Smuiku talkininkauja jo stu-

Maldininkų kelionė į Wash- 
ington, D.C., organizuojama ge
gužės 20-21. Autobusas iš Broo- 
klyno išvyksta gegužės 20, tuoj 
po mišių, kurios bus aukoja
mos 6:30 vai. ryto pranciško
nų koplyčioje — 680 Bushwick 
Avė. Kelionės reikalais kreiptis 
į Darbininko administraciją te
lef. GL 2-2923, vakarais — GL menų. Pirmaujančią balsų dau- 
5-7078. gumą gavo: kun. V. Dabušis

116, A. Mažeika Jr. 98, kun. 
L. Jankus 88, A. Budreckis 84, 
A. Barzdukas 81. 9 asmenys su
rinko balsų 56-77 ribose, kiti po 
mažiau (mažiausiai 22).

Nežiūrint nepalankių lietingo 
sekmadienio aplinkybių, rinki
mus galima laikyti pavykusiais, 
nes jais kokia dešimtimi balsų 
pralenkti 1965 rinkimų duome
nys.

L. B. Patersono apylinkė ren
gia ekskursiją autobusu į Kana
dos šimtmečio parodą (EXPO) 
Montrealyje. Ekskursija vyktų 
Darbo dienos savaitgalyje. Au
tobuse esama 50 vietų. Kelioli
ka vietų jau užsakyta. Suintere
suoti asmenys kviečiami kreip
tis į A. Gudoni (sekmadieniais 
po Sumos šv. Kazimiero bažny
čioje arba telefonu 797-5299).

Algirdas Rugys (Jono R. sū
nus), atliekąs karinę tarnybą 
Vietname, šio mėn. pradžioje 
buvo sužeistas naktinio užpuo- 
limto metu (sužeisti kairiosios 
rankos pirštai ir khirė koja) , 
šiuo metu A. Rugys išvežtas 
iš Vietnamo į JAV karinės ba
zės ligoninę GuaYn saloje.

L. B-nės tarybos rinkimai. gėrėjosi X Rutento suruošta 
Lietingas sekmadienis nesukliu- 
dė Patersono LuB. apylinkei ga
na sėkmingai atlikti tarybos 
rinkimus. Rinkimų komisiją su
darė: V. čižiūnas — pirm., K. 
Jankūnas — vicepirm., A. Ge
lažius — sekr., P. Toleikis ir 
V. Eitmanienė — nariai. Rin
kimų eigai daug padėjo apy
linkės valdybos pirm. A. Ru
gys, vicepirm. A. šaldys ir. kiti 
valdybos nariąL 

šeštadienį, gegužės 6, balsa
vo 27 asmenys, sekmadieni, ge
gužės 7, — 113, iš viso 140 as-

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
GEGUŽES 13 PARADE

Programą atidarė rengiamo
jo komiteto pirm. A. Sabalienė, 
primindama šios parodos tiks
lą — pagelbėt Dainavos sto
vyklos statybai Garbės pirmi
ninkė A. Kazickienė pasiūlė,

Dr. Rimvydas Jonas KrHžio- 
loritK doktoratą gavęs Michi- 
gan statė universitete iš bran- 
' duobiąs fizikos, paskutiniuo
sius, porą metų dirba mokstinį 
moderniorios fizikos tyrimų dar
bą Harvardo universitete. Dr.

A. a. tėvas Modestas Stepai- 
tis, O.FM, prieš penkis metus 
žuvęs kelionės katastrofoje ge
gužės 47, bus prisimintas šv. 
mišiose pranciškonų koplyčio
je, 680 Bushwkk Avė., Book- 
lyn, N. Y., gegužės 17 d. 7 v.

do ir M.LT. atominių tyrimų la
boratorija. Dr. Krikščiokaičio 
fizikos darbų straipsnis iŠ dok
torato tezės ir vėlesnių darbų 
yra priimtas spausdinimui ir 
greit pasirodys moksliniam žur
nale Nuclear Physics. Ateinan
tį rudenį dr. Kriščiokaitis dės
tys Harvardo universitete se
minarą iš modernios fizikos.

dentė Jane O’Malley. Koncer
tas bus South End Music Cen-

Didelė atrakcija buvo Nijolė 
Manelienė, profesionalė mode
liuotoja, kuri, nežiūrint daugy
bės įsipareigojimų Chicagoje, 

kad madų paroda pasidarytų vispusiškai prisidėt prie 
New Yorke tradicinis parengi- Parodos surengimo. Mūsų vieti- 
mas ir kad pelnas kasmet būtų prolcskmalėm modelnioto- 
skiriamąs vis kitam tikslui Po i001 atstovavo Gražina Tiškutė. 
to pirmininkė pakvietė viešnią Jau 06 P1™? kartą ji parodo 
iŠ Chkagos, madų parodos ko- 88X0 <torbovietės Saks Fifth 
mentatorę A. Keželienę, kuri 
įdomiais, trumpais sakiniais a- 
pibūdino modelius.

Galia ŽJItonienė, perėmusi 
P.M.T. vadovąvųną ateinantiem 
metam, kalbėjo, apie jaunimo 
metus ir kaip jaunimas įsijun
gia į kovą už Lietuvos nepri
klausomybę.

Dr., Algirdo. Budracldo pa
skaita buvo darbo posėdžio 
centre. Paskaita nušvietė sovie
tų pastangas panaikinti Lietu
vos ir viso Pabaltijo valstybių 
suverenumą. Prelegentas pri
siminė ir pastangas rusinti jau
nimą, kad jis iąptų savo tautų 
duotomsiaos.

Iš latvių kalbėjo p. MiDer. '

baldais apstatytas kambarys. 
Prie De Kalb požeminio trau
kinio stoties. Psgeidaujaina mo- 
tens. Butas gamna apznireti va
karais. Skambinti dienos meta 
GL 2-2913.

Mrmo|i komunija bus gegu
žės 14 d. 9 vai. ryto. Prieš mi
šias vaikučiai renkasi į salę po 
bažnyčia ir čia procesijoje eina 
į bažnyčią.

Parapijos metinė vakarienė- 
reunion bus gegužės 14 d. 5 v. 
P. P. Lietuvių Piliečių Draugi
jos namų abiejų aukštų salėse. 
Rengėjų komiteto susirinkime 
gegužės 9 kun. A. Janiūnas pa
informavo komiteto narius, kad 
dalyvių skaičius jau viršija 500 
ir kad visi bilietai antro aukš
to salei išparduoti, -tačiau tre
čiojo aukšto salei vietos dar yra 
pakankamai, ir bilietų bus dar 
galima gauti prie įėjimo sekma
dienį.

šv. Vardo draugijos mišios 
bus gegužės 14 d. 8 vai. ryto. 
Po mišių įvyks draugijos pus
ryčiai ir susirinkimas salėje po 
bažnyčia.

Gegužės 13 sueina 50 metę 
nuo Marijos apsireiškimo Fati- 
moje ir 16 metų nuo lietuvių, 
tautos pasiaukojimo Nekal
čiausiai Marijos širdžiai. Tą die
ną bus švenčiama maldos-at - 
gailos diena už Lietuvos laisvę 
ir teisingą pasaulio taiką, šv. 
Petro, parapijos bažnyčioje ta 
intencija mišios bus gegužės 14 
d. 10 vai. ryto.

NAUJOS PLOKŠTELĖS °P 3 Nr- 3’ d moU °P- 2 Nr 
2, h moli op. 2 Nr. 8 ir D dur 

Baltijos vėjelis antroji Dvie- op. 1 Nr. 12. Žodį apie kom- 
jų Mamyčių ir Dviejų Dukry- pozitorių ir veikalus trumpai 
čių plokštelė. 15 lietuviškų liau- pasakys mokytojas Frederic Da- 
dies dainų. Stereo $ dol. Mono yjg Įėjimas nemokamas.
4. doL ;

ganilim nžkanUBsi.
gros Joe Tbomas orkestras, 
termas asmenini <t50 e IB- 
aakymuv stalams 10-3*1 arta 
12-kai fanontij dcntiMntl ir 
pinigus t siųsti Mai* adresais^

prisidės prie vietinių Dėtuvių, kurtomis melodijomis
Išvyką organizuoja Gintaras Strtdią B. Budrumą, Jokubė- zikos plokštelės gaunama: Dar- 
šlapkūnas. Iš Watertwrid į . ną fr Bet kaip ten bebūtų, bininko adm., 910 Willoughby 
New Yorko solidarumo paradą solistei turėjo būti įteikta gra- Avė., r Brooktyn, N.Y. 11221. 
gegužės 13 atvyksta taty pat ir žinosią puokštė gėlių. . Dėl šito (Siuntimui pridedama 50 c.) 
Young Americans for Freedom 
grupė.

veikslų paroda, o po To dalijosi 
Spūdžiais pne: šeimininkės gra
žiai ir skoningai paruošto vai
šių stalo.

Petronėlė Rhmkuna*, gyvenu
si 608 Grand St, Brooklyn, N, 
Y., mirė gegužės 4. Iš Apreiš
kimo parapijosbažayčios' gegu
žės 8 palaidota šv. Jono ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
Aroniskio laidotuvių įstaiga. 
Nuliūdime tiko sūnūs Jonas ir 
Antanas, dukterys Teresa Daly, 
Nellie Zabeilskis, 9 anūkai ir 
9 proanūkai.

Parade dalyvauti kviečiami 
visi lietuviai. Pagal galimybes, 
moterys kviečiamos pasipuošti 
tautiniais drabužiais, o organi
zacijų nariai savo uniformomis 
ir kepuraitėmis.

Psųiildomų informacijų reika
lu kreiptis į Algirdą Sperauską, 
74-25 85th Rd., Woodhaven, 
N.Y. Telef. MI2-0656.

Avenue drabužius ir kailius. Bu
vo tinkamai sutikti ir kiti mo-

Po trumpos pertraukos pasi
rodė vakariniai rūbai. Sunku do* rengėjom, 
aįpratyt jų margumą ir įvairu- D. BuMBuM

N. Y veikianti Laisvės žibu
rio radb vai., girdima kas sek
madienį 9-10 vaL ryto savo pir
mąjį gimtadienį atšventė š.m. 
balandžio mėn. 22 d., kada į- 
vyko pirmasis, koncertas. Visuo
menės dėmesys, kaip žinia, bu
vo labai didelis, j»risirinko pil-- jiems patiko. O sėstis prie sta- 
nutėlė Maspetiio par. salė. Ren* lų, kurte buvo paliai sieną su- 
gėjai, be. abejo, tari būti ir statyti, buvo beveik nemalonu, 
yra labai patenkinti, suruošę to- O tiek nedaug tereikėjo — tik 
kį sėkmingą pirmąjį koncertą, uždengti stalus staltiesėmis 
Leiskite pasisakyti ir visuome- (nors ir popierinėmis), padė- 
nei. Kokios gi jos nuotaikos? ti po keletą gėlių žiedų ar žva

kę. Kodėl iš viso būrio ponių, 
kurios rūpinosi vaišėmis, neatė
jo į galvą tokia paprasta min
tis; Jau mūsų jaunimas moka 
gražiau priimti savo svečius, tad 
pasimokykime nors iš jų. L.B. x _

ta ketunos Arcangelo Corelli

Madų paroda sutraukia dau- mą. Įdomiausi drabužiai buvo 
giausiai lankytojų. Tuo atžvil- atsiųsti iš Chicagos, pagaminti 
ghi šiemetinė madų paroda ne- Monikos Kripkauskienės. Jos 
siskyrė nuo praeitų. kūriniai ne tik įvairūs, bet turi

ir savo vardus — Sniegas, Vė-

Žibuoklės, Liudo Stuko mo
terų seksteto įdainuota 14 liau
dies dainų. Stereo 5 dol. Mono 
4 doL

Svajonių Sūkuryje, antroji B.
Tamošiūnienės pramoginės mu
zikos plokštelė, kuri tinka ir šo- Krišfiokaitis yra Harvardo u- 
kiam. Kaina 6 dol. niverriteto Research FeDow in

ton Str. — Rutland) Fortepijo
nu palydės Vytenis M. Vasyliū
nas. Ansamblį papildys violon
čele tos mokyklos mokytoja 
Mrs. Eleanor Diemer. Bus atlik-


