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Dvi dideles manifestacijos - Fatimoje ir New Yorke
Gegužės 13 Fatimoje popiežiaus Pauliaus kelione reiškė pasaulio religinį pakili
mą. Tą pat dieną manifestacija New Yorke reiškė amerikiečiu patriotinį pakilimą

Popiežius Paulius VI gegužės 
13 dieną Fatimoje ir iš viso 
Portugalijoje išbuvo 9 valan
das. Laikė mišias, sakė 18 mi
nučių pamokslą, kalbėjosi su 
min. pirmininku Salazaru; su 
seserim Liucija, vienintele Die

vo Motinos apsireiškimo prieš 
50 metų tą dieną liudininke.

Kelionė buvo vadinama pri
vačia, tačiau jos visuomeninė 
reikšmė trejopa: 1. Sutelkė mi
lijoną ar du žmonių pačioje 
Fatimoje, o šimtus tūkstančių

prie televizijų, ir tai kėlė reli
ginę dvasią, skatino minti apie 
Apvaizdos Įsikišimą Į žmonijos 
istorijos eigą. — 2. Iškėlė vėl 
ir vėl Dievo Motinos kultą, prieš 
kurį buvo pasklidę daug pasikė
sinimų vardan vienybės su pro

testantais, to kulto nepripažįs
tančiais. — 3. Dramatine pavo
jus Bažnyčiai, laisvei, taikai, jei 
sykiu su moksline pažanga ne
bus moralinės pažangos, kuri 
vestų į interesų derinimą ir

GEGUŽĖS 13 PARADAS — pradžia sąjūdžio visame krašte?
kūrimą “naujo pasaulio, kuris 
negali būti be Dievo šviesos”.

New Yorke gegužės 13 para- > 
das šūkiu “Paremkime mūsų . | 
vyrus Vietname” nebuvo “šen- 
sacingas” — nebuvo muštynių 'į 
su policija nei vėliavų degini- 
mo. Sensacijom gyvenančiai & 
spaudai tebuvo tinkama žinia f 
apie du parašiutininkus, kurie i 
nusileido Central Parke su vė- J 
liava iš Kapitolio vietoj ten su- | 
degintosios; žinia apie bitniką, J 
kurį degutu ištepė ir plunksno- 1 
mis apipylė, apie Hunterio ko- | 
legijos profesoriaus plakatą lan- I 
ge, priešingą paradui. Tai 
sos sensacijos.

Paradas žygiavo 8 su 
valandos. N. Y. Times 
skaičiavo žygiavus 70,810 asme
nų ir palygino su balandžio 15 
demonstracijoje, kurioje buvo 
125,000 ar net 300,000, kaip

ir vi-

puse 
pri-

sakė dr. King. Chr. Sc. Moni- 
tor pastebėjo, kad šis paradas 
buvo spontaniškas, o anas ba
landžio 15 buvo rengtas visus 
metus. Parado vadovas R. W. 
Gimmler vertino, kad dalyvavo 
ketvirtis milijono.

Dėmesio labiau verta parado 
dalyvių socialinė sudėtis: karo 
veteranai, unijos, religinės, tau
tinės grupės, net policijos dali
nys — tai tos grupės, kurios 
yra pozityviosios valstybės da
lys, nes jos neša valstybinių 
pareigų našta. Tai grupės, ku
rios nemėgsta demonstruot nei 
leistis į ekscesus. Tačiau jas iš
judino, išvedė į gatves ir su
jungė bendram žygiui trūkusi 
kantrybė, kai imta deginti A- 
merikos vėliavas. Jos išėjo .pro
testui prieš grupes, kurias te- 
jungė neramumų, chaoso kėli
mas — komunistus, “pacifis
tus”, anarchistus (bitnikus), tam 
tikrus intelektualus, kurie save 
priskiria prie liberalų.

Šis paradas turės didesnės 
reikšmės, jei jis nubanguos per 
visą kraštą, kaip skelbė Gimm- 
leris; jei tai, jo žodžiais, tėra tik 
pradžia atstatyti gyvenimui į 
normalią vagą, iš kurios išmu
šė “mažos grupės, kontroliuo
jančios spaudą”.

Tų grupių kontroliuojama 
spauda, radijas, televizija mė
gino ir šio parado vaizdą su
menkinti (Pvz. 4 kanalo televi
zija 24 valandos programoje 
Hong Kongo komunistų demon
stracijai davė daugiau laiko nei 
New Yorko paradui).

Parado įspūdį siekė menkinti 
ir tam tikrų oficialių miesto as
menų nedalyvavimas. Nors pa
radą sponsoriavo gen. Eisenho- 
weris, gen. Westmorelandas, 
bet parado priėmime pasigesta 
ne tik abiejų New Yorko sena
torių, bet ir majoro Lindsay. 
Kitą dieną Daily News atsklei
dė, kad Lindsay nedalyvavo pa
rado priėmime, nes jis tuo me
tu dalyvavo priėmime . . .Sovie
tų rašytojui Voznesenskiui. šis 
majoro gestas vargiai bus jam 
užmirštas, kai ateis nauji rin
kimai.

Lietuviai gegužės 13 parade
Lietuvių dalyvavo arti pen

kių šimtų. Tarp jų matei seno
sios ir naujosios ateivijos tuos 
pačius veidus, kuriuos matai ir 
tautinėse manifestacijoje. New 
Yorko veidus papildė atvykę iš 
Waterbury, iš New Jersey, net
gi iš Stamfordo ar Philadelphi- 
jos. Jie kantriai atlaikė 4-5 va
landų laukimą, iki galėjo žy
giuoti. Ir žygyje susilaukė gau
siai aplodismentų iš tų, kurie 
stebėjo šaligatviuose. Tačiau 
tas jaunimas, taip pat senosios

ir naujosios ateivijos jaunimas, 
kuris imponavo savo žygiu ir 
nešamais plakatais, buvo taip 
pat dažnai matomas kituose žy
giuose. Ne vienas betgi garsiai 
reiškė nustebimą: ar New Yor
ke lietuvių studentų tikrai jau 
nebėra?

Nuo papildomo žygio į So
vietų atstovybę sulaikė polici
ja. Nuo žygio į Švedijos atsto
vybę protestui prieš Amerikos 
prezidento niekinimą susilaikė 
patys.

Ko nori Kinija iš Anglijos?
Anglijos kolonijoje Hong 

Konge gegužės 11, 12, 13 kinai 
komunistai surengė riaušes. Po
licija ir kariuomenė suėmė 400. 
Gegužės 15 kom. Kinija pa
skelbė kaltinimą prieš Anglijos 
“barbarišką fašizmą”, pareika
lavo suimtuosius paleisti. Ge
gužės 16 Pekinge demonstraci
jos prie Anglijos atstovybės.

Hong Kongo visa teritorija 
tėra 398 kv. m. Joje susikimšę 
3,790,000 gyventojų, daugiau-

SOVIETAI IR AMERIKA
Sovietų laivai gegužės 10 ir 

11 susidūrė su Amerikos vie
nu iš laivų, kurie Japonijos jū
roje turėjo manevrus. Dėl su
sidūrimo Amerika pareiškė pro
testą. Sovietai protestą atmetė 
ir apkaltino Ameriką, kad sa
vo manevrais ji ėmėsi pavojin
gų provokacijų. Amerika palai
kė tai pakankamu išsiaiškini
mu ir klausimą paskelbė likvi
duotą.

Spėjama, kad Sovietai, išnau
dodami Amerikos norą palai
kyti kuo geriausius santykius 
su Sovietais, nori šantažuoti A- 
meriką, kaip Kinija šantažuo
ja Angliją Hong Konge.

— Ženevoje gegužės 15 apie 
50 valstybių sutarė sumažinti 
muitus 30 proc. Tai turėtų ska
tinti tarptautinę prekybą. Prak
tiškai tai reikštų pvz., kad ame
rikietis Volkswageną galės pirk
ti 30 dol. pigiau.

šia kinų. Hong Kongas Angli
jai yra svarbus uostas, bet net 
vandeniu priklausomas nuo Ki
nijos — iš ten turi jį gabentis. 
Kariuomenės Anglija čia turi 
7000, ir Kinija lengvai galėtų 
teritoriją pasiimti. Tačiau jai 
yra intereso neimti, nes per 
Hong Kongą jį gauna iš pre
kybinių santykių kasmet apie 
700 mil. dol. Manoma, kad 
kom. Kinija siekia naujo politi
nio laimėjimo — parodyti, kad 
Anglija jos reikalavimus turi 
vykdyti, kaip juos pavasarį į- 
vykdė Portugalija, kuri turi ten 
savo koloniją Macao.

Kinai ar Sovietai?
Vietname kariniai veiksmai 

stiprėja: ir bombardavimas ir 
komunistų puolimai prieš Ame
rikos bazes. Amerikos karinei 
veiklai pristabdyti atnaujintas 
argumentas, kad įsikiš į karą 
kom. Kinija. Kad ji nebūtų iš
provokuota, siūloma vėl sustab
dyti bombardavimą š. Vietna
me, ar nebombarduoti bent 
Hanoi ir Haiphongo, o tik de
militarizuotos zonos pakraštį. 
Šiam gąsdinimui sustiprinti ko- 
mun. Kinija pasiskelbė, kad ji 
siųs kariuomenę, kai š. Vietna
mas paprašys. Rūpestingai bet
gi stengiamasi tylėti, kad tik
rasis š. Vietnamo rėmėjas šiuo 
metu yra ne kom. Kinija, bet 
Sovietai.

ATOMAS ar 
pasitraukimas?
Gallupas gegužės 13 paskel

bė amerikiečių nuomonės dėl 
Vietnamo. Esą 26 proc. pasi
sakė už atominės bombos varto
jimą š. Vietname, 64 proc. 
prieš. Už besąlyginį pasitrauki
mą iš Vietnamo tik 14 proc., 
daugiau tai moterų opinija nei 
vyrų. Ir apskritai “balandžių” 
nuotaika daugiau reiškiasi ry
tuose. Kada karas Vietname yra 
moraliai pateisinamas, tiki 59 
proc., kad ne — 26 proc. Ma
nančių, kad Amerika padarė 
klaidą siųsdama kariuomenę į 
Vietnamą, yra 37 proc., priešin
gai manančių 50 proc.

— Kalifornijos gub. Reagan 
darbą vykdo gerai — taip pa
sisakė 38 proc. apklaustųjų, 
silpnai — 25 proc. Buvęs gub. 
Brownas niekada nesurinkdavo 
daugiau pritariančių pasisaky
mų kaip 28 proc.

— Anglijos min. pirm. Wil- 
sonas sukasi nuo Amerikos į 
Europą: numato atsisakyti nuo 
susitarimo pirkti iš Amerikos 
Poseidono raketas, kad įsiteik
tų de Gaulle ir būtų priimtas į 
Europos ūkinę bendruomenę.

Popiežius savo kalbos pra
džioje pasisakė atvykęs kaip 
piligrimas maldauti Dievo Mo
tinos užtarimo intencijom, ku
rias jis išdėstė tokia eile: už 
Bažnyčios mokslo grynumą, ar
ba Bažnyčios taiką viduje; už ti
kėjimo laisves kraštuose, kur 
Dievas yra neigiamas; už taiką, 
kuriai gresia apsiginklavimas ir 
moralinės pažangos stoka. Už 
Bažnyčios vidaus taiką:

“Kokia baisi žala galėtų bū
ti išprovokuota aiškinimais, ne
pritartais mokančios Bažny
čios, ardančiais jos tradicinę ir 
konstitucinę struktūrą, keičian
čiais didžiųjų ir tikrųjų Bažny
čios tėvų teologiją naujom keis
tom ideologijom”.

Tikėjimų vienybei nebūtų 
patarnauta, jei būtų nustota 
skelbti Bažnyčios tikėjimo tie
sas.

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
(žr. 3 p.)

“Tikėjimas Dievą yra didžiau
sia žmonijos šviesa, ir ši šviesa 
ne tik niekada neturi būti už
gesinta žmonių širdyse, bet turi 
būti atnaujinta akstinais, ku
riuos duoda mokslas ir pažan
ga-”
Už tikėjimo laisvę:

“Tai mintis, kuri stiprina ir 
skatina mus melstis ir šiuo me
tu pagalvoti apie tautas, kurio
se religinė laisvė yra visiškai 
nuslopinta ir kur Dievo neigi
mas yra pristatomas kaip šių 
laikų tiesa, kai iš tikrųjų taip 
nėra”.

“Mes meldžiame už tokias 
tautas, mes meldžiame už tų 
tautų tikinčiuosius, kad paslap
tingoji Dievo jėga palaikytų 
juos ir kad tikroji pilietinė lais
vė jiem būtų suteikta”.
Už taiką:

“Jūs žinote, kad pasaulis yra 
didelio pasikeitimo fazėje dėka 
milžiniškos ir nuostabios moks
lų pažangos ir žemės bei visa
tos apvaldymo.

“Bet jūs galite lengvai įžiū
rėti, kad pasaulis nėra laimin
gas ir kad pirmoji jo nerimo 
priežastis yra jo sunkumai su
rasti harmoniškus santykius, jo 
sunkumai eiti taikos keliu.

“Atrodo, viskas veda pasau
lį į broliškumą, į vienybę, o ta
čiau iš tikrųjų žmonijos širdis 
yra draskoma baisių nuolati
nių konfliktų”.

Tos padėties du didžiausi kal
tininkai esą: baisus apsiginkla
vimas ir nepakankama morali
nė pažanga, palyginti su moks
lų ir technikos pažanga. “Dėl 
to, sakome, pasaulis yra pavo
juje”.

Lietuviai gegužės 13 parado žygyje. Nuotraukos V. Maželio

BENDRUOMENES RINKIMU OSE dalyvavo daugiau nei 1964
Antroji rinkiminė apygarda 

(Chicagos) jau galutinai suskai
čiavo balsus. Viso balsavo

GYDYTOJAU, gydyk save . ..
Amerikos psichiatrų sąjunga 

gegužės 5 skelbė, kad savižu - 
džių tarp gydytojų yra dvigu
bai daugiau nei tarp šiaip jau 
žmonių — 100,000 tenka 33 sa
vižudžiai gydytojai kasmet. Psi
chiatrų savižudžių dar daugiau 
— keturis penkis kartus dau
giau nei šiaip piliečių.

— New Yorką narkotikais 
aprūpina garsioji Mafia. Jos a- 
gentai pristato į New Yorką au
tomobiliais iš Montrealio, į ku
rį ateina iš Europos, Vidurže
mio rajono.

— Vyriausiame teisme — 
kaip rašo U.S. News .. Report 
kairiajame sparne esą susi
rūpinimo, kad 32 valstijose pa
sisakyta už konstitucijos keiti
mą. Betrūksta tik dviejų vals
tijų. Tokių nuotaikų niekad 
anksčiau nebūta.

3792. Pagal balsų daugumą kan
didatai eina tokia eile: 1. dr. P. 
Kisielius, 2. dr. K. Bobelis, 3. J. 
Jasaitis, 4. Daba Tallat-Kelpšai
tė, 5. dr. I. Kriaučeliūnas, 6. 
dr. A. Razma, 7. dr. S. Biežis, 
8. B. Nainys, 9. dr. K. Ambro- 
zaitis, 10. dr. A. Anysas, 11. 
kun. J. Borevičius, 12. T. Blin- 
strubas, 13. V. Kasniūnas, 14. 
kun. V. Zakarauskas, 15. kun. 
K. Trimakas, 16. J. Jurkūnas, 
17. L. Prapuolenis, 18. kun. P. 
Patlaba, 19. V. Vijeikis, 20 A. 
Rūgytė, 21. V. Galvydis, 22. V. 
Šimkus ....

Ketvirtosios apygardos (Hart
fordas) žinios taip pat galuti
nės. Balsavo 1150. Daugiausia 
balsų gavo dr. P. Vileišis, dr. 
B. Matulionis, kun. Jonas Jutt- 
Jutkevičius, Juozas Kapočius, 
Vilius Bražėnas, Pranas Pauliu- 
konis, kun. Benediktas Gau- 
ronskas, Antanas Ustjanaus - 
kas.

Kiek iš kurios apygardos 
bus tarybos narių, aiškės tik 
visų apygardų balsavusius su

skaičius, sudėjus ir padalinus 
iš tarybos narių skaičiaus. Taip 
nustačius tarybos nario renka
mąjį skaičių, bus galima tiks
liai nustatyti, kiek kuri apygar
da bus atstovaujama.

Ketvirtoje taryboje rš pirmos 
apygardos (Los Angeles) buvo 
4 nariai, iš antros (Chicagos) 
13, iš trečios (Clevelando) 5, iš 
ketvirtos (N. Anglijos) 4, iš 
penktos (New Yorko) 6.

Jau dabar dar iš nepilno bal
savusių skaičiaus matyti, kad 
penktosios tarybos rinkimuose 
dalyvavo žymiai daugiau negu 
ketvirtosios. Tada balsavo viso 
7566 — pirmoj apygardoj 624, 
antroj 3148, trečioj 1289, ket
virtoj 1076, penktoj 1429.

— Domininkonuose nauja 
krizė — gegužės 2 iš parlamen
to pasitraukė buv. prezidento 
Boscho “Revoliucinė partija".

— Egiptas gegužės 15 paskel
bė aliarmą kariuomenei dėl į- 
tampos tarp Izraelio ir Syrijos.

Popiežius apeliavo eiti ne su
naikinimo, bet susipratimo ir 
bendradarbiavimo keliu, ■ ku
riant naują pasaulį, “kuris ne
gali būti be Dievo šviesos”.
Komentarai:

Popiežiaus pasisakymus vie
šieji komentatoriai dažnai mė
gina aiškinti kaip politinius pa
sisakymus, nors juose tebūtų 
dėstomi tiktai moraliniai prin
cipai. Ir šiuo kartu kai kurie 
aiškino, kad kalba Fatimoje bu
vęs pasisakymas dėl Vietname 
karo. Tačiau taip aiškinantieji 
nutylėjo, kad popiežiaus kalbą 
ne mažiau galima suprasti kaip 
pasisakymą prieš tikėjimo lais
vės varžymą totalistiniuose re
žimuose; kad pati taika gali atei
ti į valstybių santykius, į nau
ją pasaulį atnešant “Dievo švie
są”.

JEI RINKIMAI DABAR: respub- 
likonai už Nixoną

Pagal Newsweeko žinias už 
Nixoną šiuo metu pasisako 28 
valstijų respublikonų organiza
cijos, kurios sudarys konvenci
joje 622 balsus. Iki reikalingos 
daugumos 667 betruktų 45 bal
sų. Bet tai šios dienos nuotai
kos, kurios iki rinkimų gali pa
sikeisti.

— Tarp respublikonę svars
toma 1968 rinkimam ir tokia 
kombinacija: Nixonas - Percy.

— Šen. J.W. Fulbrighto šali
ninkai susirūpinę dėl 1968 rin
kimų. Senatoriaus opozicija pre
zidento politikai dėl Vietnamo 
esanti nepopuliari,

— G.C. Wallace, buv. Ala- 
bamos gubernatorius, važinėja 
su kalbom — taiko į prezi
dentus. Jis bando patraukti vi
suomenę tokiom idėjom: tie, 
kurie remia š. Vietnamą, kaip 
išdavikai turėtų būti teisiami: 
prezidentas turėtų pasiremti 
daugiau jungtiniu štabu; “nusi
bodo tiltų su komunistais sta
tyba iš vieno galo ir karas su 
jais iš kito"; nepriimtina preky
ba su "mūsų priešais komunis
tais". Mažiau linkęs kalbėti apie 
segregaciją, kuriai jis atstovau
ja-
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HAVEN REALTY

paieškoti savo tarpe vieno ar 
kelių pajėgių tam žmonių ir su 
daryti jiems sąlygas, kad. jie te
levizijos dramų pavidalu išves
tų mūsų reikalą prieš amerikie
čių mases! _'

kviesti juos į didesnius ir reikš
mingesnius parengimus ir tt.

4. Susipažinti su visomis pro
gramomis ir užmegzti ryšius su 
tų programų vedėjais. Progra
mos nėra vienodos, ir mūsų 
keliai patekti į jas yra skirtin
gi Turime toms programoms 
pateikti tai, kas tose progra
mose akcentuojama. Jei- progra
ma akcentuoja politines disku
sijas, tarime surasti savo pajė
gų asmenį ar asmenis, kuris ar
ba kurie galėtų pajėgiai tose 
diskusijose dalyvauti Kitaip 
tariant, tarime labai puikiai su
sipažinti su kiekviena progra
ma ir tų programų vedėjams 
konkrečiai ką pasiūlyti. .

Tik šiais keliais eidami, ga
lime tikėtis apčiuopiamesmų re
zultatų.

Baigdamas norėčiau iškelti 
dar vieną dalyką. Lietuvių 
tremtinių tarpe glūdi tūkstan
čiai dramų. Pergyvenimai' ko
munistų ir nacių okupacijų

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, color ir kt TV, tapė recorderiai, patefonai, fono
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašin^ės visomis kalbomis. Visi gaminiai TelefUnken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešt savo adresą — 
J. L GIEDRAITIS, 10 Barry Dr. E. NorHiport. N.Y. 11731

— Atlantic City balandžio 
28 mirė šoferis P. Capola, 31 
metų, svėręs 725 svarus.

— Bedarbiu Amerikoje ba
landžio mėn. buvo tas pats kie
kis 3.7 proc.

katedros paveikslą — su šven
tųjų statulomis ir kryžiumi (Vil
niaus albume jų nėra). Matyti, 
mūsų istorinė Afitaisua katedra 
bado Sovietams. akte, ir jie tik
rai rausta dėl savo barbariškų 
veiksmų. Ar neatris diena, kai 
jie bus priversti šventųjų statu
las vėl užkelti ant katedros?

“Tvirti medi- kupintus, ar pas kažin kokius 
“Black Star” ar GaHoway? Lie
tuviškųjų institucijų apsileidi
mas! Gal lauksime, kol Sovietai 
ir mums įrioglins, kaip estams 
pirmutine iliustracija į Amėri- 
cana įkišo Estijos SSR herbą 
su raudonžvaigžde beipiautu-

ROMAS KEZYS — TW 4-1288 
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

lėtos, kaip gau- "Briedžiai Neringoje * ar 
konsulato (Con- šūtedįn* ttoga trobrią — te p* 

•nia): “Lietuvai- ttea, šngnatian kad ir Ratais. 
P tautinį kostiu- nes pilimi? Vertingų fotografi- 

Lietuviai jų tari ir. Lietuvos pasiiintiny- 
Vytautas 

L endkio-'

ŠIMTAI KELIŲ į RADIJO ĮR TV PROGRAMAS 
Pasakoja kurt. K. Pugevicias (2) ■<'

mą ir šukuoseną’
vyrai ir mer^nos ^dhnūto ate- bė^ ir konsulatai, 
hisi vienas kito kostiumais”. Augdstmas. Tat, 1 
Dar dvi fotografijas yra iš kitų pedijos, ar straipsnių autoriai 
šaltinių: kažin kokia trobelė su turi jų ieškoti pas Lietuvos o- 
kriva malkų — 1 ““ 
niai namai su šiaudiniais sto- 
gaiš yra įprasta Lietuvos Balti
jos pajūryje” , (jos šaltinis — 
“Black Star”) ir “Bažnyčia su 
bizantine varpine-bokšta (cam- 
panile) prieš Šiaulių* vieno :di-

SIDABRINIO VARPO KEFvadinta. Galėtumėm ją vadin
ti — Lithuarrian Information 
Center (ar Office). Turėtumėm 
rasti tai įstaigai patalpėlę, tu-

Pabrėžiu religines televizijos jokios naudos mūsų reikalui ne- 
programas, nes į jas esu įlei
dęs šaknis. Bet visų programų 
vedėjai nulatos ieško naujos į- 
domios medžiagos.

Mes, lietuviai, turime tikrai 
daug ką kitiems parodyti ir pa
sakyti. Puikūs mūsų tautiniai 
rūbai, tautiniai šokiai, įvairūs 
mūsų papročiai gali sudominti 
amerikiečius ar kanadiečius. 
Kiekvienas miestas turi tam- 
tikras programas, ypač dienos 
metu arba savaitgaliais, kurio
se gali pasirodyti atskiri asme
nys ar grupės su šokiais, dai
nomis, pasikalbėjimais ar net 
pranešimais. Lietuviai turėtų 
panaudoti kiekvieną tokią pro
gą savo reikalui. Visiems to
kiems pasirodymams turėtų va-* 
dovauti asmenys kurie yra ne 2. Informacijos biuro kiek- 
tik savo srities (tautinių šokių, vienoje lietuvių bendruomenė- 
muzikos ir tt.) specialistai bet je. Toks biuras turėtų reikalų 
taip pat puikūs Lietuvos reika- tik su amerikiečiais, tad ir insti-

Priešingu atveju, tucija turėtų būti angliškai pa

ti laiškams popieriaus ir vo
kų. Kiekvienoje didesnėje lietu
vių bendruomenėje yra LB apy
linkės. LB-apylinkių vadovybės 
ir turėtų suformuoti tokius in
formacijos biurus, juos įtaiky
ti ir surasti po kvalifikuotą as
menį tiems informacijos biu
rams vadovauti;

3. Ryšių su radijo ir televi- metais, pasitraukimas. į Vaka- 
zijos stotinus. Kiekviena radi- rus, gyvenimas pokarinėje Eu- 
jo ar televizijos stotis turi va- ropoję — tai vis temos tefevi- 
dinamuosius “public Service di- zijos dramoms. Gerų ir gerai 
rectors” ir “news directors”. parašytų dramų televizijos sto- 
Mūsų informacijos biurų vedė- tys ieško. Ar nereiktų mums 
jai kiekvienoje lietuvių bend
ruomenėje turėtų susižinoti su 
tokiais direktoriais: susipažin
ti su jais, teikti jiems nuolat 
žinių lietuviškais klausimais, su
rengti jiems priėmimus, pa-

“Laežuvos dAribŪMttkai < stato 
bokštinį keltuvą Vilniuje”, pas
taroji yra ir EBc. Amerieana; 
visos šios fotografijos pažymė
tas “Sovfoto”; taigi jų šaltinis 
— okupantai Collier’s enciklo
pedijoj yra: “Ministrų Tary
bos namai”, “Vilijos upė vin
giuoja .tarp senųjų ir naujųjų 
namų Lietuvos SSR sostinėje 
Vilniuje”, “Šėrimo laikas paukš
čių ūkyje Dotnuvos apylinkėje, 
Lietuvoje”, “šv. Stanislovo ka
tedra (Romos katalikų) Sovietų 
Lietuvos sostinės Vilniaus aikš
tėje”; visos fotografijos — 
“Sovfoto”. The American Peo- dėmių Lietuvos Bolestų, turga- 
plės Encyclopedia įsidėjo: “Sv. vietę” — jos baltinis — Ewing vų irkūju? ; 
Stanislovo katedra Vilniuje...”, GaUoway. - y ' (Bus daugiau)

Mhuja Yerko mieste •— parduodami ir tetom!
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE r 

Než. radijai, idtmb. radijai, Hi - Fl (stereo), įrekordavimo aparatai, 
netojėmi stetto fbnografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos

VYT. MAŽELIS
Tai.HYacM 7-467?

Tiria aanouBcemeat is neither an offer to £e!l nor a solicitation of ari 
. offer to. buy these securities. ' ■ ■ •

New Issufe Naujos akcijos
. LITAS Investing Ine.

• ? 8,321 Ųnits
One Unit consists of share of Common Stock no par value, and one! 
35.00 Debenture. Price — 812-00 per Unit. The offer is made only by. 
the Ctaering Clrcular. Copies of the Offering Circular may. be ob- 
tained from the -undentgnod and Irom šuch other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

. JLfIAŠ Investing Co^ Ine.
88-01 114th Street, Riėhmond Hiil, N. Y. . • Tel. Hi 1-6799

Daunoras Milane
V.. Daunora^ Vflnapis 

solistai^©^-^taSaldS
La Sčala operos teatre; Milane, 
atliko Rigoletto operoje Mon- 
terone vaidmenį. V. Dauųoras 
Milane tobulinosi operinio dai
navimo mene nuo praėjusių 
metų pabaigos.

V. Daunoro viešėjimo laikas 
Milane jau baigiasi ir jis ne
trukus grįžta į Vilnių. (Elta)

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
■Krautuvėje yra didėlis įvairių gatavų nkrtėriMkų drabužių pastrin- 
kimas: iSėiginės - bahnės bei darbo suknelės, megstukal, apatinukai, 
bBuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms Ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel 849-7240 — -

pardavimo, apdraudos Ir visais reikalais kreipkitės į 

nsurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

PUdemi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Incomę 
iax) pareiiklmai. — TeL Virųinia 6-1800.
110-04 jam&ica Avęnue L Richmond Hill 18, N. Y

K Atvėr&u naujausią (1966) 
^Eneydopedia Ameritana” ir 
nustmnbd: Vilniaus mfosto re- 
rotoiėi paveiksiu, bet po juo 
parašas — “Valstybinis meno 
muziejus, buvusi ...katedra“. 
Ttes kampu įrašas — “Sovfo- 
to”, taigi fotografija iš Sovietų 
šaltinių

.Kovo 25 parašau Americana 
korporacijos vyr. būstinei New 
Yorke, laišką, pareikšdamas, 
kad “mano šeimą ir mane ste- 
binaj kad straipsniams apie 
Lietuvą, Latviją, Estiją naudo
jate Sovietų fotografijas, o 
ypač, kad Vilniaus miesto ro- > 
tušę vadinate buv. katedra.” 
Pabrėžiau, kad tiek katedroj, 
tiek rotušėj esu buvęs dauge
lį kartų ir “užtikrinu, kad So
vietai jus mulkina (fooling)”. 
Nurodžiau, kad tikrąjį Vilniaus 
Šv. Stanislovo katedros paveiks
lą gali rasti Collier enciklope
dijoj (1964).

Pažymėjęs, kąd ir Vilniaus 
katedra ir miesto rotušė yra į- 
žymaus lietuvio architekto Stuo- 
kos —Gucevičiaus kūriniai, kad 
jos abi yra klasiško stiliaus, su 
kolonomis priekyje, nurodžiau, 
kad buv. katedroje yra meno 
galerija, o buv. rotušėje — me
no muziejus. Toliau rašiau: 
“Lietuvos okupantai nugriovė 
nuo katedros stogo didžiules šv. 
Stanislovo, šv. Elenos (su kry
žiumi dešinėje rankoje) ir šv. 
Kazimiero statulas ir katedrą 
pavertė meno galerija. Aš ma
nau, kad jie gėdisi savo bar
bariškų darbų: Collier enciklo
pedijai jie pateikė seną kated
ros paveikslą su statulomis ant 
stogo, nors tas statulas jie jau 
seniai nugriovė, o jūsų enciklo
pedijai davė vietoj katedros 
miesto rotušę”. Laiško gale pa
rašiau, kad būčiau dėkingas, jei 
ką iš jų išgirsčiau apie šios klai
dos atitaisymą.

Balandžio 6 enciklopedijos re
daktoriaus padėjėjas ' Henry 
Humphrey parašė atsakymą  ̂ku
riame net. porą kartų dėkoja už 
įdomų laišką ir atkreipimą dė
mesio į tą nelaimingą klaidą, 
“kur buvusi rotušė identifikuo
ta, kaipo buv. Vilniaus katedra, 
nors jodvi ir turi panašumo” ir 
pažadėjo, kad “galite būti tik
ras jog mes artimiausia proga 
tą įrašą pataisysime”.

Yra šimtai kelių įeiti į ra 
dijd ir televizijos programas su 
mūsų reikalais. Visais tais ke- rėti ten telefoną, išsispausdin- 
liais tarime naudotis. Norint į- 
leisti savo šaknis į JAV-bių ir 
Kanados radijo ir televizijos 
tinklą, reikia mūsų pačių ini
ciatyvos ir pirmiausia šių da- 
!ykų:

L Gerų ryšių su radijo, tele
vizijos stotimis bei programų 
vedėjais ir laikraštininkais. An
gliškai tariant, būtų “public re- 
lations” problema. Tuos ryšius 
reikia ne tik užmegzti, bet ir 
nuolat palrikyti. Tai žinoma, 
reikalauja ir pastangų, ir laiko, 
ir pinigo;

Iliustraciją žabiniai
Peržiūrėjau šešias didžiąsias 

anglų k. enciklopedijas: Ameri
cana (1961, 1966), Britannica 
(1963), International (1964), CoL 
liers (1964), American Peoples 
(1965(, Catholic (1965) ir eflę 
specialių leidinių, čia paminė
tos enciklopedijos, išskyrus 
Catholic, yra 20-30 tomų didu
mo. Jos visos ir dar kitos ran
damos beveik kiekvienoj viešo
joj bibliotekoj, universitetų bei 
kitų mokslo įstaigų ir kituose 
knygynuose. Daugelio amerikie
čių namuose taip pat yra, jei 
ne dvi, tai bent viena enciklo
pedija, nes amerikietis įpratęs 
informuotis pirmiausia tik iš 
enciklopedijos. Todėl labai svar
bu, kas jose rašoma ir kaip ra
šoma apie Lietuvą. Nemažiau 
svarbu, kad iliustracijos jose bū
tų imponuojančios, vertingos, is
torinės.

Keturios minėtų enciklopedi
jų idėjo iliustracijų. Enc. Ame
ricana, be minėto buv. rotu
šės paveikslo, įsidėjo dar: “Di- 
džiųjų-bokštinių keltuvų (kra
nų) fabrikas Vilniuje” iš “US- 
SR Magazine from Sovfoto” ir 
“Žėrinčiai apsirengusių lietu
vaičių grakštus liaudies šokis”, 
iš “Darbininko” (V. Augustinas 
from Darbininkas). Enc. Inter
national įdėjo: “Komjaunimo 
gatvė Lietuvos sotinėje Vilniu-

Red Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTas užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investaci jos.

fy kttoklocDrt sttt* 
mogoms. Be tov daodsmi poitete 
tuvliiiai pidtftiL Pirmus rflfeea jto* 
tnvMkas nuristas prietaama fcuimL

1M8 MACM8ON STMKT .
MCOKLYN 27, M. Y. Z

Karite programa Hetuvfų ir angių kalbomis 
aokmaAeniate 9-10 vai. ryto 
• ■ WHM 1te9 FM banga

nbdkuna Ketinių radio klubo narių mcricesčials, 
ankošria ir ak^Urimats

: 62-15 teth Pk Middle Village, N.Y. 11378 
Vedėjai

Iš kur Stanislovas ir šventieji?
Šis atsitikimas mane paska

tino žvilgtelėti ir į kitų anglų 
kalba enciklopedijų iliustraci
jas ir tekstus. Vilniaus katedra 
Įdėta ir “The American Peop
les Encyclopedia” 1965 laidoj. 
Po paveikslu įrašas: “Šv. Sta
nislovo katedra Vilniuje, pasta
tyta 1387, tris kartus sugriauta 
ir paskutinį kartą atstatyta 1801 
(Sovfoto)”. Paveikslas su viso
mis trimis statulomis ant sto
go, kaip ir minėtoj Collier en
ciklopedijoj, kur įrašas yra 
toks: “šv. Stanislovo katedra 
(Romos katalikų) Sovietų Lietu
vos sostinės Vilniaus aikštėje 
(Sovfoto)”.

Du dalykai stebina: pirmas 
— kaip čia atsirado pilnas Vil
niaus katedros vardas — Sv. 
Stanislovo katedra” ir antras— 
kodėl okupantams prireikė pa
leisti Į pasaulį senuosius (su 
šv. statulomis) katedros pa
veikslus. Pavergtoj Lietuvoj 
1958 išleptame Vilniaus archi
tektūros albume yra 6 kated
ros ir 8 jos fragmentų pa
veikslai, bet ir įrašuose ir gale 
albumo paaiškinimuose Stanis
lovo vardo nėra, o žodžio 
“Šventojo” nėra nė prie vienos 
bažnyčios vardo. Jos visos vadi
namos tik “Onos”, “Teresės”, 
“Kazimiero”, “Petro ir Povilo” 
ir tt vardais. Taigi visą kated
ros vardą įrašė arba enciklope
dijų redaktoriai ar straipsnių 
autoriai, arba Čia vėl okupantai 
mulkina laisvąjį pasaulį — esą 
jie šventųjų nesibaido.

Ypatingai stebina, kad eks
portinei informacijai okupan
tai susieškojo nedesakruotosios !ų žinovai.
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"Garso” 50 metu sukaktį švenčiant
Pirmasis “Garso” numeris išėjo 1917 gegužes 17

“Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rucšite misijas, veltui 
steigsite mokyklas 
syte gerus darbus 
jūsy pastangos bus 
tos, jei tuo pačiu
mokėsite pasinaudoti tuo de- 
fenzyviniu ginklu, kokiu yra 
katalikų spauda” — Pijus X

VLADAS M1NGĖLA

Valstybes sekretoriaus dėmesys
Žymirpe šioje vietoje valsty

bės sekretoriaus Dean Rusk dė
mesį, kurį jis atkreipė į Lietu
vos atstovo J. Kajecko dešimt
metį Lietuvos charge d’affaires 
pareigose.

Dean Rusk gegužės 10 pa
rašė atstovui J. Kajeckui šio tu
rinio laišką:

“Sukakus dešimčiai metų, 
kai Jūs esate Lietuvos Charge 
d’Affaires Jungtinėse Valstybė
se, aš noriu pareikšti Jums sa
vo pasveikinimus ir geriausius 
linkėjimus.

Per eilę Jūsų metų Washing- 
tone Jūs pasireiškėte kaip ver
tas lietuvių tautos atstovas. Jū
sų nenuilsamos pastangos Lie
tuvos rekalui rodė Jūsų nuo
latinį pasiaukojimą Jūsų tautie
čių laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės siekimam.
“Aš linkiu Jums ilgiausių me
tų vaisingoje tarnyboje”.

Juozas Kajeckas chargė d’ 
affaires a.i. pareigas eina nuo 
min. Povilo Žadeikio mirties 
1957 m. gegužės 11 dieną.

TaHa J. Kajeckas buvo vie
nintelis atstovybės patarėjas, 
tas pareigas Washingtone ėjęs 
nuo 1940 m. spalio 1 dienos. 
Prieš tai buvo patarėjas Lietu
vos atstovybėje Berlyne, o iš vi
so diplomatinėje tarnyboje pra
dėjęs dirbti nuo 1929 metų.

š. m. birželio 17 d. atstovui 
J. Kajeckui sueina 70 metų 
amžiaus.

Patarėjo pareigose dabar Wa- 
shingtone atstovybėje yra dr. 
min. S. A. Bačkis, anksčiau il
gus metus ėjęs atstovo parei
gas Paryžiuje ir susilaukęs 60 
metų pernai vasario 10.

šia proga tenka nukreipti dė
mesį ir į kitus asmenis Lietu
vos diplomatiniuose ar konsu- 
lariniuose postuose.

Jungtinėse Valstybėse yra 
generalinis konsulas Vytautas

Stašinskas New Yorke, konsu
las Anicetas Simutis New Yor
ke, generalinis konsulas dr. 
Petras Daužvardis Chicagoje, 
garbės konsulas dr. J. Biels
kis Los Angeles, garbės konsu
las A. 0. Shallna Bostone.

Kanadoje yra generalinis kon
sulas dr. J. Žmuidzinas Toron
te.

Lotynų Amerikoje — char
gė d’affaires Anatolijus Grišo- 
nas Montevideo; ten pat atsto
vybės spaudos attache Kazi
mieras Čibiras; Kolumbijoje 
garbės konsulas S. Sirutis.

Europoje tebėra visų Lietu
vos diplomatų patriarchas — 
ministeris Bronius Balutis Lon
done. Jis pernai gruodžio 29 
persivarė per 88 metus. Ten 
pat atstovybės patarėjas Vincas 
Belickas, tik 63 metų.

Antras savo amžium ir tar
nybiniu stažu po min. Balučio 
yra atstovas prie Vatikano — 
ministeris Stasys Girdvainis, 
pakeliui į 77 metus; atstovybės 
sekretorius St. Lozoraitis, j r.

Paryžiuje yra atstovybės pa
tarėjas prof. Jurgis Baltrušai
tis ir atstovybės sekretorius 
Antanas Liutkus. Atstovo pa
reigas Paryžiuje taip pat yra 
prisiėmęs ir Lietuvos diploma
tų šefo pareigose esąs buvęs už
sienių reikalų ministeris Stasys 
Lozoraitis — kelyje į 69 metus.

Su pagarba sutinkame valsty
bės sekretoriaus Dean Rusk dė
mesį Lietuvos atstovui ir jo at
stovaujamai nepriklausomai Lie
tuvai.

Su simpatija ir branginimu 
žiūrime i tuos asmenis, kurie 
diplomatiniuose ar konsulari- 
niuose postuose tebėra nepri
klausomos Lietuvos simboliai, 
ir realūs budėtojai nepriklauso
mybės sargyboje.

Linkime jiem visiem kuo il
giau toje sargyboje ištverti.

(8)
Atsilygindama ji mane mokė a- 
naniitų kalbos, kuri mažai ski
riasi nuo kiniečių. Taip mūsų 
draugystė truko apie du mėne
sius.

Kartą jos brolis, manimi pa
sitikėdamas, paklausė manęs, 
ar aš norėčiau prisidėti prie jų 
pogrindžio — slaptos laisvini- 
nimo organizacijos. Klausinėjo 
jis mane apie kariuomenę ir ar 
nenorėčiau pabėgti — dezer
tyruoti ir net tapti “karinin
ku”. Ką gi? Susidomėjau pana
šiomis kalbomis ir pažadėjau 
“padėti” ir net gi prisijungti 
prie sukilėlių — viet min’ų.

ir dary- 
— visos- 
sunaikin- 
laiku ne-

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mas 1966 tyliai atšventė 80 m. 
gyvenimo ir darbų sukaktį. Šie
met šio susivienijimo laikraš
čiui “Garsas” suskambėjo auk
sinio jubiliejaus varpai. Prisi
minkime šio laikraščio nuopel
nus Lietuvių Katalikų Susivie
nijimui, o per jį — Lietuvai ir

lietuviam.
Kol Susivienijimas savo laik

raščio neturėjo, teko samdytis 
kitų leidžiamus laikraščius. Nuo 
1886 iki 1889 nemokamai Susi
vienijimui patarnaudavo Juozo 
Paukščio leidžiama “Vienybė 
Lietuvninkų”. 1889 Hazelton, 
Pa., įvykusiame seime susiderė
ta su leidėju siuntinėti laikraštį 
kiekvienam Susivienijimo na - 
riui visus 
Nuo 1895 
leisti savo 
“Tėvynę”,
mas nariam nemokamai. 
1895 iki 1900 “Tėvynė”

metus už 1 dolerį, 
priimtas nutarimas 
mėnesinį laikraštį 

Jis buvo siuntinėja- 
Nuo 

buvo

< ■ ■

.

Amerikos vėliavos gegužės 13 demonstracijose New Yorke.
Nuotr. V. Maželio

apie pietus, susi- 
nuėjau į “ren- 

pasimatymą, kar-

kiekvienam na - 
šio laikraščio pre- 
skelbimus, 14-me

siuntinėjama 
riui. 1900 už 
numeratą ir 
seime buvo nutarta mokėti me
tam 1000 dol., gi 15-tame sei
me 1,200 dol. Nuo 1899 “Tė
vynė” ėjo savaitraščiu.

Mahanoy City, Pa., įvykusia
me seime buvo nutarta apsieiti 
be savo laikraščio; “Tėvynės” 
vietą užėmė kun. Antano Mi
luko redaguojamoji ir leidžia
moji “žvaigždė”. Visi Susivie
nijimo nariai turėjo šį laikraš
tį gauti nemokamai, bet Susivie
nijimas, pagal susitarimą, mo
kėjo leidėjui 500 dol. metam. 
1903 “žvaigždės” patarnavimas 
pabrango: už 1200 siuntinėja
mų egzempliorių mokėta 800 
dol., ir už kiekvieną papildomą 
šimtą — 60 dol. Iki 1909 m. 
kun. Antano Miluko “žvaigž
dė” buvo siuntinėjama susivie
nijimo nariams mokant 75 et. 
už kiekvieną metinę prenume
ratą.

1910 Plymouth, Pa. įvykusia
me 25-tame L.K.S. seime “Drau
gas” pasiūlė spausdinti visus 
Susivienijimo skelbimus, pra
nešimus ir įvairias kuopų gyve
nimo ir veiklos korespondenci
jas. Už tą patarnavimą reikė
jo mokėti “Draugui” už kiek
vieną narį po 2414 cento. “Ka
talikas” buvo užsiprašęs už kiek
vieną prenumeratą 40 centų. Il
gainiui pakarto L.K.S. būti įna
miu ir gyventi be savo organo. 
Tad nutarta leisti savo laikraš
ti savame name, kuris buvo 
pirktas Brooklyne, N. Y.

Priežasčių, matyt, buvo rim
tu. Štai Susiv. pirm. kun. S. 
Pautienius savo parašytame ir 
išsiuntinėtame aplinkraštyje 
kuopų pirmininkam ir sekreto
riam tarp kitko nusiskundė 
šiais žodžiais: “ .. .Antras mū
sų organizacijos ardytojas — 
tai nedoros gazietos (laikraš-

čiai). Ant jų, broliai, aš jum 
skundžiuosi. Paimkime “žvaigž
dę”, kurioje net kunigai rašo 
korespondencijas prieš mūsų 
seimą Clevelande ir prieš ma
ne, kaipo prezidentą, su tikslu 
ardyti Susivienijimą.”

. “Katalikas” nei vieno nume
rio neišleido neplūdęs ant cent
ro komiteto, ir už ką? Jūs, bro
liai, žinote, kad “Katalikui” rū
pėjo mūsų organizacijos skati
kai. Jų negavo, tai pradėjo ar
dyti, plūsti ir meluoti visur ir 
visada.”

Organizacijai augant nariais ir 
turtu pagaliau suprasta, jog be 
savo laikraščio tokia stambi ir 
svarbi organizacija negali to
liau gyventi. Bet vėl kilo 
ginčas, kur tuos namus pirkti? 
Viena grupė narių norėjo L.K. 
S. namus pirkti Pennsylvanijo- 
je, o kita — Brooklyne, N.Y. 
Už Brooklyną balsavo (1916 bir
želio 6-8 Philadelphijoj įvyku
siame seime) 39 atstovai ir 
už Pennsylvaniją 36.

Namų pirkimui ir laikraščio 
leidimui komisija išrinkta šių 
asmenų: A. Masandukas, Jz. 
Baurušaitis, kun. J. šeštokas, 
P. Montvila, Mt. Milukas, kun. 
N. Petkus, kun. S. Struckus ir 
kun. F/ B. Serafinas. Bet iki 
1917 Susivienijimui tarnavo 
“Draugas”. Spaustuvės įrengi
mui ir laikraščio projektavimui 
bei leidimui buvo išrinkta ko
misija šių asmenų: kun. N. 
Petkus, K. Strumskis, Mt. Milu
kas ir J. Kaupas. Buvo jau nu
tarta savo laikraštį išleisti 1917 
kovo 1, bet užtruko iki 1917 
gegužės 17.

Laikraščiui vardas iš pradžių 
buvo parinktas “Tiesa”; vėliau 
buvo apsistota prie “Globos”. 
Bet po ilgų įtikinėjimų, priim
tas Mato Miluko pasiūlytas — 
“Garsas”. Tuo vardu šis laik
raštis lanko savo skaitytojus ir 
tarnauja Lietuvių Katalikų Su
sivienijimui 50 metų!

Matas Zujus, dabartinis Garso re
daktorius

Pirmuoju redaktorium pa
kviestas kun. Antano Kaupo 
brolis — Julius Kaupas. Antra
sis “Garso” redaktorius — Leo
nardas šimutis, dabartinis LKS 
pirmininkas ir “Draugo” redak
torius. Jis tas pareigas ėjo nuo 
1918 gegužės 16 iki 1926 ba
landžio 1.

Trečias ir dabartinis “Garso” 
redaktorius yra žymus Lietu
vos Vyčių ir Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo veikėjas Matas 
Zujus — šiemet sukako 41 m. 
kai Matas 
“Garsą”.

Zujus redaguoja

ėmė belstis į LKS“Garsas”
narių butus tuo laiku, kais Su
sivienijimas buvo tikrai išbu
jojęs, išaugęs į stambią frater- 
nalinę organizaciją ir be savo 
laikraščio jau nebuvo įmanoma 
apsieiti. Ši organizacija be sa
vo laikraščio būtų virtusi tik In
surance Co., gi jos veikėjai bei 
organizatoriai tik biznio agen
tais. “Garsas” Susivienijimo na
rių armiją riša, apjungia, in
formuoja, nušviečia organizaci
jai tuos kelius, kurie veda į lai
mėjimus. Tikrumoje “Garsas” 

(nukelta į 6 psl.)

Užėjęs pas juos kitą dieną, 
j^u radau daugiau žmonių: du 
japonus, vieną vokietį, II karo 
povandeninio laivo karininką 
Koch, ir tris anamitus. Tai bu
vo jų vadinamas štabas, ir aš 
buvau jiem pristatyttas kaip 
patikimas asmuo. Taip susipa
žinę, pradėjome ruošti užpuoli
mo planą, kaip sunaikinti mū
sų batalijoną Hock Mone.

Prie tokio posėdžio, grižęs į 
savo dalini, tučtuojau pranešiau 
savo kuopos vadui kapitonui 
Minard. Pastarasis, išgirdęs to
kią mano išpažintį, smarkiai 
mane už tai išbarė, grasinda-

mas net bausti už špionažą, bet, 
pasitaręs su majoru Brothier, 

' vis dėlto nutarė laukti “svečių” 
pasiruošęs.

Kitą dieną 
tartą valandą 
dez vous” —
tu nusivesdamas savo draugą 
lietuvį K. Šis, nežinodamas ka
me reikalai, apipylė mane viso
kiais klausimais, į kuriuos aš 
jam tik atsakiau, kad eisim pas 
“congai” ir ten gausime išgerti 
“chumo” — ryžių alkoholio, ku
rį jis labai mėgo.

Nuvykę į tą vietą, jau rado
me visą štabą pilną ginkluotų 
kiniečių. Mano draugas vos ne
apalpo nuo staigmenos ir už to
kį mano elgesį iškoliojo “žemai
tiškai” necenzūruotais žodžiais.

Deja, mūsų “draugai” buvo 
pakeitę planus ir nutarę dar tuo 
laiku nepulti, aiškindami, kad 
pirmiausia reikia gauti įsaky
mą. Turime vykti pas “bosą” 
“Ho-Chi-Min, adjutantą. Nujau
tėme, kad esame pakliuvę į 
spąstus. Nors nenoromis, buvo
me priversti žygiuoti su jais 
vingiuotais ryžių laukais tolyn 
ir apsupti penkių ginkluotų vy
rų. Viena laimė dar, kad mum 
neatėmė ginklų: aš turėjau a- 
merikonišką 9 mm pistoletą, o 
mano draugas Aloyzas “muške- 
toną” šautuvą. Tuo tarpu ne
galėjome pasinaudoti, nes būtu 
beprasmiška ir pavojinga. To-

geresnės progos.
Mano draugas bežygiuojant 

tylomis aiškino padėtį ir mėgi
no rasti būdą kaip nors atsipa- 
laidoti savo “sargų”. Sugalvojo
me neva ieškoti kišenėse ciga
rečių užsirūkyti. Gal ta proga 
galėsime panaudoti šautuvus. 
Tačiau vilties gyviems pabėgti 
buvo nedaug. Bežygiuodamas 
staiga draugas akimis man da
vė ženklą, kad uždegčiau jam 
cigaretę, o jam “beieškant” po 
kišenę, jo šautuvas “paslydo” i 
nuo peties, ir jis automatiškai 
šovė į artimiausią kinietį. Aš 
pistoletu taikiau į kitą. Taip 
staiga ir netikėtai užklupti, mū
sų sargai sumišo. Kol likusieji 
susigriebė, mes leidomės, lyg 
zuikiai ir kiek kojos nešė, bėg
ti.

Savaime aišku, kad jie mus 
vijosi, o jie kaip vietiniai pri
pratę basomis kojomis buvo 
daug vikresni už mus ir šaudė 
į mus iš savo automatinių šau
tuvų. O tuo tarnu mes tik tu
rėjome po septynius šovinius, 
iš kurių jau po penkis buvome 
iššovę. Tad, reikalui esant, rei
kėjo pasilikti po šūvį dėl sa
vęs, nes buvome nutarę nepa
siduoti į belaisvę gyvi, kad bū
tume azijatu žvėriškai sumėsi- 
nėti. Mano draugui kliuvo kul
ka į petį, ir buvo gana pavojin
gai sužeistas, tačiau mums juk 
reikėjo bėgti kol jėgos leido.

Amerikos ir Lietuvos vėliavos nešamos gegužės 13 demonstracijose 5 Avė. New Yorke. Abi nuotraukos V. 
Maželio

Lietuvių grupė au vėliavom žygiuoja gegužė* 13 demon stracijose.dėl reikėjo laukti patogesnės ir (Bus daugiau)
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Kennebunkporto šv. Antano gimnazija baigia vienuoliktus metus
Tai vienintele aukštesnioji mokykla Amerikoje, kur visi mokiniai yra lietuviai ir kur dėstoma lituanistinė programa

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., buvęs provincijolas, šv. Antano gimnazijos 
įkūrėjas. Nuotr. V. Maželio

Spaudoje dažniausiai minima 
Vasario 16 gimnazija Vokieti
joje, saleziečių gimnazija Itali
joje. Salia tų gimnazijų visai 
nepastebima čia pat, Ameriko
je, esanti šv. Antano gimnazi
ja, kurią Įkūrė ir išlaiko pran
ciškonai vienuoliai Kennebunk- 
porte, Maine. O ji verta dėme
sio.

Tai vienintelė tokia aukštes
nioji mokykla — gimnazija — 
šiame krašte.

Jos visi mokiniai lietuviai, 
jos mokytojai lietuviai, joje ša
lia bendrinių, amerikiečių mo
kyklom privalomų dalykų dės
toma ir lietuvių kalba, literatū
ra, istorija. Gimnazijos visa ap
linkuma lietuviška.

Joje veikia tik lietuviškos 
jaunimo organizacijos, čia lie
tuviai moksleiviai iš pat ma
žens pratinami dalyvauti lietu
viškame visuomeniniame gyve
nime. Jie iš savo kuklių kišen
pinigių aukoja Lietuvių Fon
dui (šiemet sudėjo 100 dol.), 
aukoja Vlikui ir Altui (25 dol.)

Kai buvo rengiamos lapkri
čio 13 demonstracijos, visa 
mokykla atvažiavo ir nešė sa
vo plakatus, dalyvavo žygyje į 
Jungtines Tautas.

Kai buvo telkiami parašai re
zoliucijom, neatsiliko ir gimna
zijos auklėtiniai. Jie irgi laiškus 
rašė senatoriam, JAV preziden
tui. Tad nenuostabu, kad šią 
gimnaziją baigę pasidarė veik
lūs visuomenininkai. Ypač žy
mi buvo jų talka praeitais me
tais, rengiant jaunimo kongre
są.

šv. Antanas — gimnazijos globė
jas. Statula sukurta V. Kašubos ir 
pastatyta prie gimnazijos korido
riaus laiptų. Nuotr. B. Kerbelienės

Darbininko redakcijai seniai

Naujasis provincijolas Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.F.M., 
taip pat atsidėjo gimnazijai. Jis 
išplėtė jos propagandą spau
doje, sutelkė daugiau mokinių. 
Paskutiniu metu gimnazijoje 
mokosi per 100 mokinių, šie
met joje buvo 103 mokiniai.

Užimtos buvo visos patal
pos. Pačioje gimnazijoje mie
gojo I ir II klasė, III ir IV kla
sė miegojo jau svečių kamba
riuose, kuriuose paprastai su
stoja vasarotojai.

Dabar gimnazija stovi kryž
kelėje: ar pasilikti prie to, ką 
turi, ar yėl leistis į statybas, 
pastatyti dar visą eilę pastatų, 
kad būtų galima priimti bent 
kelis šimtus mokinių.

Prašymai j mokyklą vis plau
kia. Tikimasi, kad dar jie pa- 

- daugės. Tad. kas daryti, ar da
lį mokinių atmesti ir pasirink
ti tik pačius gabiuosius, ar, iš
plėtus patalpas, priimti visus. 
Norėtųsi, kad toje lietuviškoje 
kultūringoje aplinkoje pagy
ventų kuo daugiau jaunuolių, 
čia, pavyzdžiui, visos patalpos 
yra išpuoštos lietuvių dailinin
kų paveikslais. Pačiame vienuo: 
lyne taip pat pilnA lietuviškos 
dailės ir lietuviškos architek
tūros. Čia lietuviškai giedama 
ir meldžiamasi bažnyčioje.

(Kitame numeryje — gimna
zijos mokytojai, dėstomieji da
lykai.

Gimnazijos rūmai žiemą.

rūpėjo arčiau susipažinti su 
gimnazijos darbu. Specialiai šį 
pavasarį ten lankėsi vienas re
dakcijos narys, specialiai ten 
buvo nusiųstas fotografas V. 
Maželis, kuris parvežė šimtus 
nuotraukų. Iš tų nuotraukų vi
suomenė kuo geriausiai pažins, 
kas toji šv. Antano gimnazija, 
kaip ji gyvena ir dirba, kas jo
je mokosi ir kas mokytojauja.

Gimnazijos kūrėju yra Tėv. 
Jurgis Gailiušis, O.F.M., ilgame
tis provincijolas. Jis pats lan
kęs pranciškonų gimnaziją Kre
tingoje, svajojo ir čia įkurti 
gimnaziją. Iš Kretingos pranciš
konų gimnazijos atėjo nemaža 
vienuolių. Tokio vienuolio prie
auglio tikėtasi ir iš čia kuria
mos gimnazijos.

Prieauglio tačiau nesusilauk
ta. Nuo tos minties atsisakyta 
pirmaisiais gimnazijos gyvavi
mo metais. Rūpintasi tik lietu
viško jaunimo švietimu bei auk
lėjimu.

Vienuolyno sodyba iš oro. Ratu apvesta — šv. Antano gimnazijos pastatai.

Gimnazija įkurta prieš 11 m.
Gimnazija Įkurta 1956. Daug 

kas tada netikėjo jos ateitimi, 
net prieštaravo, kam taip toli 
Kennebunkporte. Tačiau ten 
buvo patogios sąlygos, nes vie
nuolynas turi gražų ir didelį 
žemės sklypą, kuriame gali- 
statyti ką tik nori.

Pirmiausia gimnaziia veikė 
svečių namuose. Ten buvo kla
sės, ten ir mokiniai gyveno.

Augant mokinių skaičiui, 
tuoj rūpintasi ir naujų rūmų 
statyba. 1958 pastatyta gimna
zijos rūmai, kur buvo bendrabu
tis, klasės, laboratorijos, val
gomasis, virtuvė. Bet greit ir 
šie pastatai pasidarė per maži. 
Reikėjo sporto salės, bibliote
kos. Taip vėl prasidėjo staty
ba. Buvo pratęstas gimnazijos 
namas, kuriame Įrengta biblio
teka, bendras darbo kambarys. 
Šalia pridurta sporto salė su 
scena.

Visa statyba pareikalavo apie 
700.000 dol. Bet ji praėjo ty
lom, nes per daug nesiskarden- 
ta. renkant aukas. Pastatyta 
Tėv. J. Gailiušio dideliu triūsu 
ir rūpesčiu.

Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M., dabartinis provincijolas ir šv. Antano 
gimnazijos rektorius. Nuotr. V. Maželio

Krepšinio rungtynės sporto salėje.

Bendrabučio kiemas. Gilumoje matosi provincijolas Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M', ir keli mokiniai.
Nuotr. V. Maželio
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Geriem talkininkam pade- Balfo cea 
dant dabar Balto centre nuo- na per 15 
lat sutanotai ir paštam gabena- nesį. Deja, 
mi individualūs rūbą siuntiniai, staktas, u
Per paskutinius dešimt mene- bet yra kūriką ar

giausia buvo rūbą.

Visiem gerai žinoma, kad į 
Lietuvą ar Sibirą galima siųsti 
tik naujas medžiagas ir iš anks
to apmokėjus muitas. - Per 
dešimt mėnesių Baltas išsiuntė 
381 naujų medžiagų siuntinį į 
SSSR, už kuriuos sumokėjo 41, 
240 (tol. grynais pinigais. Tais 
siuntiniais daugiausia paremti 
Sibiro tremtiniai. Viena kita 
šeima buvo paremta ir dėl to, 
kad pateko į ypatingą vargą. 
Tiesa, kažkur Rusijoj yra keli 
lietuviai kaliniai, kuriem labai 
trūksta maisto, tačiau to mais
to nei įduoti nei nusių sti iš 
Lietuvos neleidžiama. Tačiau 
maisto siuntiniai iš Amerikos 
(Balto lėšomis) buvo įteikti. Tai
gi Balfas kas mėnesį turi su
šelpti per 40 Sibiro šeimų tam 
tikslui išleisdamas apie 4,0 0 0 
dolerių.
Vartoti rūbai Lenkijos lietu
viam

Gerieji New Yorko ir apy
linkės lietuviai vis dar pristato 
pakankamai gerų rūbų į Balfo 
centrą. Jie čia atrenkami, pri
taikomi ir siunčiami Lenkijos 
lietuviam. Per dešimt mėnesių 
buvo išsiųstos ^462 rūbų siun
tos maždaug 20 svarų dydžio 
ir vertos apie 22,500 dol.

Lenkijos lietuviam paskuti
niu laiku buvo nusiųsta 79 vais
tų siuntinėliai, už kuriuos sumo
kėta 491 dol.

Reikia pabrėžti, kad į Lenki
ją vis dar negalima nusiųsti nei 
liet, knygų nei religinių dalykų.

Lenkijoje gyvena tik terautai, 
bekojai, akli, kurti; vien naš- 
lės ir našlaičiai.

gan- bų siuntas Baifasvisad*įde<tair
£ L. k *.» - a----- *aa— Lmmjm lL»^*Alba -;‘tae- hetuvisaą Knygą, MtnaĮ^ -.B|g 
|įH į to dar per paskutinius Jdtehut’ 
Ifhti, mlnrriit 45 - teoutiuiai 
fe ra- , vien knygą į Argestaą, Aastra- 
fene- hją, Italiją, BrazB ją, Vokietiją. , 
-ftet Tą siuntinių verte siekė 2^00' 
a tai dol Daug knygų paaukojo Bte^ 
$ini fui J. Kapočius, Liet. Etirikio- 
lįatf- pedijos leidėjas, A. Ragelis iš 
BRoebester, N.Y. ir kiti. Taip pat 

kelis tūkstančius egzemptiorių 
davė tėvai saleziečiai iš Italijos.

89-
Daug sunkiau patenkinti Vo

kietijos lietuvius, šie nuolat 
kreipiasi į Balfą prašydami pi
nigų. Per dešimt mėnesių iš
siųsta tik 25 rūbą siuntos | 
Vokietiją, pinigais sušelpta daug 
daugiau kartą. Vokietijoj rūbai 
brangesni kaip Amerikoj, bet 
mūsų Šelpiamieji matyt nori 
nešioti vietinės mados ne ame
rikoniškus rūbus. Jei Lenkijoj 
siuvėjų yra ir lengvai prisitai
ko amerikoniškus apdarus, net 
jais didžiuojasi, tai Vokietijoj 
kaip n* Amerikoj sunku siuvė
ją surasti, o ir. atrastasis ne
nori vartotų rūbų pertaisyti ir 
už darbą labai brangiai lupa.

Per paskutinius mėnesius iš
siųsta dar vartotų rūbų į Pran
cūziją, Braziliją, Argentiną, I- 
taliją, Norvegiją, Austriją ir ki
tur. I Argentiną bei Italiją dar 
nugabenta po kelis didesnius 

' maišus atrinktų rūbų laivais.
Balfas — knygnešys

Kur tik galima į vartotų rū-

šiuo metu Balfas dar turi kelis 
tūkstančius egz. knygų ir apie 
10,000 sv. rūbų, kurią gal pa- ' 
kaks iki naujo rudens derliaus.

Baltai jau trūksta pinigų.
Dešimties mėnesių laikotar

pyje Balfas turėjo 90,121 doL 
pajamų, o išleido 94,333 dol.

vasaros mėnesiais nedateklių 
bus galima išlyginti; trūkumai 
bus dar didesni, nes lietuvių 
vargelis nenustoja šakojęs ir la
pojęs vasarą ir atostogų niekad 
neturi. Tikimasi šiek tiek bend
ros šalpos (Balfo) iždą papildyti 
vieno testamento palikimu. O 
gal kai kuriose vietovėse bai
siojo Birželio minėjimuose šalia 
gražių žodžių Lietuvos kankini
ams bus parinkta ir žalių do
lerių tų kankinių šalpai. Pini
gai slysta iš Balfo greičiau už 
kitas gėrybes dėl to, kad už 
siuntinius Sibiro kankiniam rei
kia tik grynais mokėti, taip pat 
pinigais tenka remti tremtinių 
mokyklas Europoje bei pinigų 
labiausiai prašo senukai bei li
goniai, likę Vokietijoje.

Balfo Reik. Vedėjas

Kun. Jonas Jutkeyitius katbaprof. dr. Jokūbo Stuko pagerbime. Ii k. j d. inž. V. Melinta, dr. Stukas, kongresm. 
Peter Rodino ir AL Wesey-Vasitiauskas.

LIETUVOS VYČIAI PAGERBĖ PROF. J. STUK£
Lietuvos Vyčių 29Jmopa sa-. čius, iškeldamas solemnizanto kas, kurios metu jis pažadėjo 

vo nariui prof. dr. Jokūbui Stu-

JAUNIMO KONCERTAS SUŽAVĖJO 
TORONTU

vo nariui prof. dr. Jokūbui Stu- nuopelnus vyčių organizacijai dirbti Lietuvai,, jaunimo gero- 
kui pagerbti, jo pakėlimo į kultūros srityje ir stipendijų vei ir vyčiam, svečiai linksmi- 
Lletuvos Vyčių garbės narius fondo bei komiteto sudaryme. nosi iki vėlumos, muz. G. Mit- 
proga, balandžio 16 Robert Seton Hali universiteto dėka- chko orkestrui grojant.
Treat viešbutyje, Newark, N.J., 
suruošė jam banketą. Puošni 
salė buvo pilna svečių, jų tar
pe žymesnių vyčių veikėjų iš 
Chicagos, Bostono, W ore este
rio, Waterbury, Philadelphijos, 
New Yorko ir New Jersey.

Vakarą sklandžiai pravedė 
N- J. Alto ir Rūtos ansamblio 
pirm. inž. Valentinas Metinis. 
Maldas sukalbėjo kun. P. že- 
meikis, apskrities dvasios va
das ir kun. P. Totoraitis, kuo
pos dvasios vadas. Pagrindinę 
kalbą pasakė kun. J. Jutkevi-

Pranas Vaškas

PutnanL Conn.
Juozas Petravičius, išgyve

nęs tremtyje 17 metų, išken
tęs ilgą ir skaudžią vėžio ligą, 
mirė gegužės 5 savo namuose, 
netoli Putnamo“šč^rią sodybos.

Gimęs 1907 Spalio 10 Griška
būdžio parapijoje, Katilių kai
me, tvarkingo ir stipraus zana
vyko ūkininko šeimoje^ velionis 
ir Amerikoje nepajėgė susi
gyventi su fabrikais — jį trau
kė žemė. Maloniausios dienos 
valandos jam būdavo ankstyvi 
vasaros rytmečiai su žvilgančia 
rasa ir drėgnos žemės kvapu.

Taip jau atsitiko, kad veik 
visą savo Amerikoje išbūtą lai
ka velionis praleido kaip Put
namo seserų ūkvedis, turėda
mas progos, kad ir ne taip pla
čiai kaip savo ūkyje Zanavy
kuose, dirbti ūkio darbus ir iš
vengti taip jam nepatikusios 
didmiesčio aplinkos. Darbdavio 
ir darbininko santykiai pasižy
mėjo pasigėrėtina abipuse pa
garba ir nuoširdumu.

Velionis nuliūdime
žmoną, sūnų studentą, dukrą 
gimnazistę ir vienintelę seserį 
Marcelę su vyru (Detroite). Lie
tuvoje paliktieji jau visi išmi
rę- _ .

J. Petravičius buvo pašar-, dus ir uniformas. Jaunučių 
choras atliko: Sveiki, sveiki— 
Z. Venckaus, Aviža prašė — 
liaudies daina, Tau, tėvyne, gin
tarine — V. Patalavičiaus, Aš 
eus lietuvis — J. Bertulio ir Pa-

paliko

Kasdienybė dažnai apkrauta 
žemiškųjų rūpesčių slegiančia 
našta. Gi meninės aspiracijos 
pakelia žmogų į dvasinio loby
no sferas, kur meno tikrasis

jaco pasaka (su sol. R. Strimai
čiu) — P. Alcantaros.

Ypač puikiai nuskambėjo ir 
klausytojus sužavėjo Tau, tėvy
ne, gintarine ir Aš esu lietuvis. 
Jaunučiai parodė gana ryžtingą 
norą & kartu bręstanti sugėbė- 

nybę. jimą pakontroliuoti savo balse-
Tokiu akstinu, stipriai pake- liūs, drąsiai išpildant net sūn

ijančiu žmogaus dvasią iš kas- kesnius dainos akordus, 
dienybės, buvo Toronto jauni
mo koncertas, įvykęs balandžio 
16 didžiojoj Prisikėlimo parapi
jos salėje. Nė žavinti sekma
dienio giedra nesuviliojo dauge
lio torontiečių išvykti į pavasa
riškai gaivinantį užmiesčio gry
ną orą. Didžioji salė buvo pil
nutėlė žiūrovų ir atydžių klau
sytojų.

Programą atliko jaunučių 
choras, studenčių choras, solis
tas R. Strimaitis ir mišrus stu-

. dentų choras.

Jaunučių choro pasirodymas. 
Prasiskleidus scenos uždangai, 
prieš žiūrovus jau buvo išri
kiuotas jaunučių mergaičių ir 
berniukų choras, susidedąs iš 
80 mažamečių choristų. Meniš
ka scenos dekoracija, kurią pa
ruošė muz. kun. Br. Jurkšas, su 
nuolat J. žadavičiaus keičiamu 
įvairiaspalviu apšvietimu dar
niai išryškino visų choristų vei-

votas hrtnamo seserų vienuo
lyno didžiojoje svetainėje ir ge
gužės 9, palaidotas jų sodybo
je neseniai įrengtose kapinėse.

(o.l.)|

Studenčių choras. Studentės 
pasirodė jau tikros savimi, nes 
davė savo koncertus Toronto, 
Hamiltono, Delbi, St Cathari- 
ne ir Montrealio lietuvių koloni
joms. Chore 34 studentės nuo 
16 iki 20 metų. Jos atliko Mie
gok, šviesiaplauki — P. Freire, 
Pirmoji meilė — V. Baumilo, 
Pamylėjau vakar — S. Šimkaus, 
Plaukia sau laivelis — S. Šim
kaus ir Barkarolė iš operos 
“Hoffmano pasakos” — Offen- 
bacho.

Skambiausiai buvo išpildyta: 
Miegok, šviesiaplauki ir Barka
rolė.

Solistas R. Strimaitis, visada 
malonus pasiklausyti, pasirodė 
visame savo pajėgume Jis pui
kiai išpildė P. Tosti “Idealą” 
ir, žavėdamas savo skambiu 
balsu, tarsi kelte kėlė visus 
klausytojus į savųjų idealų 
aukštumas.

Mišraus studentų choro pir
masis pasirodymas. Jau kelis 
kartus Toronto lietuviai klausė 
studenčių choro koncertų, bet 
iki šiol nebuvo girdėtas miš
rus studentą choras. Prie stu-

nąs, dr. R. Senkier, sveikini
mo žody pasakė kaip universi
tetas įvertina dr. Stuko darbus 
ir yra juo labai patenkintas. 
Kcngresmanas Peter Rodino, 
specialiai atvykęs iš Washingto- 
no, D.C., pasakė, kad prez. L. 
Johnson norėtų turėti daugiau 
Stukų, kurie praturtina šios 
šalies kultūrinį lobyną, sklei
džiant senosios Europos kultū
rą šiame krašte. Taip pat kalbą 
pasakė Vyčių pirm. Aleksand
ras Wesey-Vasiliauskas, pasi - 
džiaugdamas solemnizanto veik
la ir kvietė naujus ateivius sto
ti gausiau į Vyčius.

Meninę programą atliko so
listai Edna Mack (Mackevičiū
tė) ir Liudas Stukas. Jiem a- 
komponavo muz. Algirdas Ka- 
čanauskas.

Laiškais ir telegramom svei
kino: Lietuvos atstovas Wa- 
Sįhingtone J. Rajeckas, LLK pir

so atstovė FTorence Dwyer, Se- 
ton Hali universiteto preziden
tas vysk. John J. Doueherty, 
vicėprez. prel. Edward J. Flem
ing, prel. Mykolas Kemėžis, Vy
čių organizacijos dvasios vadas 
kun. V. Krisčiūnevičius, Vyties 
redaktorė Irena Sankutė ir k. 
Teisėjas Charles F. Paulis, Jr., 

yra muz. kun. Br. Jurkšo nuo- prie sveikinimo telegramos pri- 
latinio rūpesčio, pasišventimo dėjo 25 doL auką Vyčių stipen- 
ir sunkaus darbo vaisiai, ryž- dilų fondui. Tokią pat sumą maistą pagamino: T. Strimaitie- 
tantis prieauginti choro menui aukojo prie sveikinimų ir Lie- 
jaunuosius. Kun. Br. Jurkšo tuvos Vyčių choras Chicagoje, 
pagarbiu nuopelnu jaunimo muz. Aleksandras Aleksis iš 
koncertai džiugina lietuvių ko- Waterbury. Viso suaukota virš 
lonijas, nukeldami juos L vais
kiai žaliuojančias Nemuno, Še
šupės ar šventosios pakrantes.

Pasibaigus koncertui, T. Pla
cidas, OF.M., šiltai padėkojo 
dirigentui kun. Br. Jurkšni, so
listui R. Strimaičiui, akompo- 
niatorei pianistei D. Skrinskai- 
tei (įteikiat jai gėlių), visiems 
choristams, palinkėdamas jiem 
augti ir stiprėti dainos mene, ir 
visiem kitiem, prisidėjusiem 
prie šio jaunimo koncerto pa
rengimo. kui buvo sudainuota ilgiausių

Fr. Tarcizijus, O.FM metą. Po jo nuoširdžios padė-

denčių choro prisidėjo dar 22 
studentai. Jie visi kartu atliko: 
Palankėj, palaukėj. — A. Po
ciaus, Balandžiai — K. Kavec
ko, Korteliai sulojo — B. Jo
nušo, Serenada (choras su sol. 
R. Strimaičiu) — Franz Abt ir 
Lėkit mintys iš operos “Nabu
kas” — G. Verdi.

Puikiai būfo išpildyta: Palan- hrin. V. Sidzikauskas, kongre- 
kėj, Balandžiai, Korteliai su
lojo ir Lėkit mintys. Serena
dai, kuri yra gana sudėtinga, 
dar trūko tikresnio prisiderini
mo prie skambaus ir potenci- 
jalaus solisto.

Tenka tikfai nuoširdžiai pa
sidžiaugti šiuo tiek gausiu jau
nųjų choristų prieaugliu. Tai

s su vadovu muz. K. B. Jurktu ir i Nuotr. M.
Pranevičiaus.

New Haver% Conn.
Moterų kuopos 50 metų 

jubiliejus
A.L.R.K. Moterų Sąjungos

jo savo 50 metų sukaktį. Pa
maldos buvo 10:30. Mišias au
kojo ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. dr. V. Goras.

Pietūs buvo 1 v. Žmonių pri
sirinko pilna salė. Maldą sukal
bėjo kleb. kun. A. Zanavičius, 
LB pirm. A. Gruzdys. Gautus 
sveikinimus ir telegramas per
skaitė A. Lipčienė Pagrindinę 
kalbą pasakė sesuo Paulė iš 
Putnamo. Daugiausia pasidar- 
bavusiom kuopos narėm priseg
tos gėlės.

Meninėje programos dalyje 
dainavo solistė S. Nasvytytė- 
Valiukienė. Ji padainavo, arijas

cho, iš Mignon — Thomaš ir 
Na, tai kas — Kavecko. Bisui 
V. K. Banaičio -— Atsikėliau 
ankstų rytelį. Akomponavo 
Lily Bita. Publika nuoširdžiai 
priėmė solistę.

Pabaigoje sugiedota Marija, 
Marija, padalintas sukaktuvinis 
pyragas. Sceną dekoravo dail. 
L. Židonytė, moterų klubo pir
mininkė.

Prie stalų šeimininkavo ir

nė, J. šilkienė, M. Misevičie
nė, Šaulienė, A. Šaulienė ir 
Goldupienė.

Kuopa buvo įkurta prieš 50 
metų kovo 27. Pažymėtina, kad 
kuopa išaugo tik Marijos Joku- 
baitės dėka. Ji pirmoji ir dabar
tinė kucpos pirmininkė, kuo
pai pirmininkavusi 48 metus.

Ji nuo 15 metų pradėjo reikš
tis lietuviškoje veikloje. Kuo
pos darbuose jai dar talkino M. 
Ramanauskienė, O. Norkūnai- 
tė. J. šilkienė, R. Kisielienė ir

100 dol. stipendijų fondui. Va
karo pelnas taip pat paskirtas 
tam fondui.

Rengimo komitetą sudarė: 
Marytė Stonytė, Kazys šipaila, 
K. Strolia, Ieva Sharon, Elena 
Radisch. Ieva CoU, Joana Jan
kauskaitė ir Pranas Vaškas. 
Rengėjai įteikė dr. Stukui do
vana: dail. Jono Subačiaus pa- _____________ ________________
darytą adresa. kurį sukūrė poe- ej]ė kitu, jau mirusių narių 
tė Marija Aukštaitė. Dabartinė kuopos vicepirm.

Po adreso įteikimo dr. Stu- (nukelta j 6 psl.)

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU 
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 30 iki rugpiūčio 27. Pigios 
kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klima
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palan
kias vasarojimui sąlygas.

• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros 'stovyk
lą, kuri prasidės birželio 30 ir tęsis iki liepos 28. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas. v

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

—Muz. Vaclovas Ryouvičius, 
Buenos Aires, Argentina, nuta- 
rė-suruošti dainų Šventę lapkri
čio 4. Dalyvaus šv. Cecilijos, Lie
tuvių centro ir Lietuvių susivie
nijimo chorai. { šventa prog
ramą manoma kviesti ir tauti
nių šokių ansamblius. Pagal ga
limybes, pramatomos išvykos 
su šia programa ir į kitas lietu
vių kolonijas Argentinoje.

— Kanados Liet. Katalikių 
Moterų dr-jos suvažiavimas į- 
vyko balandžio 29-30 Toronte, 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje. Dalyvavo apie 50 atsto
vių iš visų skyrių. Buvo aptar
ti organizaciniai reikalai ir iš
klausyta dr. A. Šidlauskaitės 
paskaita. Naujon valdybon iš
rinktas: A. Songailienė, dr. 0. 
Gustainienė, T. Sekonienė, S. 
Petraitienė, E. Cižikienė. Revi
zijos komisija palikta ta pati: 
S. Miniotienė, F.‘Urbonienė, L 
Murauskienė.

— T»v. dr. J. Vaišnora, M. 
I. C. balandžio 29 marijonų va
dovybės paskirtas generaliniu 
postulatoriumi vesti arkivysku
po Jurgio Matulaičio beatifika
cijos bylai. .

— Kun. dr. V. Mankeliūnas 
dėsto Bogotos universitete, Ko
lumbijoje, Humanitarinių moks
lų fakultete. Paskutiniu laiku 
^iš paskirtas Bogotos universi-------
teto psichologijos sk. leidžiamo 
mokslinio žurnalo “Revista De 
Psicologia” vyriausiu redakto
riumi.

— Kun. J. Tamošiūnas bir
želio 29-30 Medelline ruošia Ko
lumbijos lietuvių suvažiavimą, 
šiais metais sukanka 20 metų 
kaip Kolumbijoje įsisteigė Lie
tuvių Bendruomenė. Ta proga 
bus išleistas, specialus “Ko - 
lumbijos Lietuvis”.

— Batun (Baltic Appeal to 
the United Nations) suvažiavi
me išrinkta nauja valdyba. Val
dyboje lietuviam atstovauja pre
latas J. Balkūnas, S. Šimoliū- 
nas ir N. Umbrazaitė; latviam 
— kun. N. Trepša, D. Paegele 
ir D. Bunges; estam — E. De- 
llenorme, V. Vinkman ir H. 
Ainson.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitė įvyks rugpiūčio 
13-20. Tema “Lietuvos valsty
bingumo kelias”.

— Fordhamo universitetas, į- 
vertmdamas Stasio Barzduko

kvietė jį dėstyt šią metų vasa
ros semestre assistant profe
soriaus titulu. Anksčiau St. 
Barzdukas dėstė Fordhamo įmi

— Kennebunkporto pranciš
konę vasarvietei liepos ir rug
piūčio 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-

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

K4 PAS1RY2OME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TBVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNK (BUtLOING FUND) 
MO BUBMWICK AVĖ, BROOKLYN, N. V. 1181

Siunčiu auką--------- statybų fondui
Seimą / mūšų mirusiuosius į:
□ Gerbta fundatorius (UODO)
□„Fundatorius (>1OO) Q Mmtjua (mafouA anka)

Pasižadu H viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS___________________________________ ___

(Visoms aukoms atskaitoms mokesčiai (Tas Muettbte)



“Garsui” 50 mėty
n.'ė tol ii 3 psl.) 

yra Lietuvių Katalikų Susivieni
jimo nuomonės reiškėjas ir vi- 
ses L.K.S. šeimos garsiakalbis, 
čia skelbiami naujų narių Įrašy
mo vajai ir jų išdavos. Prisi- 
ir.jnami įžymieji L.K.S. veikė
jai <n vi, neužmirštami mirę.

“Garso” ideologinė — ka
talikiškai lietuviška linija nie
kad nebuvo iškraipyta nedar
nos. “Garsas” atsirado labai 
svarbiu mūsų tautai gyvenimo 
laikotarpiu. I pas. karas (1917) 
ė'o i pabaigą. Daugybė lietu
vių pabėgėlių buvo plačioje Ru
sijoje, kita jų dalis anksčiau 
atkeliavusiųjų gyveno Ameriko
je. Pačioje Lietuvoje, svetimų 
kariuomenių trypiamoje, buvo 
nemaža vargo ir dar degė 
karo uždegti gaisrai. Amerikoje 
lietuviai šoko tautai į pagalba.

Niekados Amerikos lietuviai 
nebuvo svajotojais ir aimanų 
žmonėmis. Tuo metu aplink lai
kraščius būriavosi atitinkamų 
ideologijų žmonės. Jų tarpe na
šią veiklą išvystė Lietuvių Ka
talikų Susivienijimas, kurį at
stovavo naujai įsteigtas “Gar
sas”. Tuo metu šiame krašte 
darbai virte virė. Mūsų tautie
čiai buvo pasiturį. “Garsas” šio
je Lietuvos gelbėjimo veikloje 
suvaidino labai svarbų ir gar
bingą vaidmenį. Aštuonių pus
lapių, kas savaitę išeinąs, “Gar
sas” savo brandžiu turiniu kvie
tė kiekvieną lietuvį į darbą, ra
gino nesigailėti pinigų gyviem 
lietuviam gelbėti. “Garsas” šau
kė visus brolius ir seses į ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą. Jis 
toje akcijoje suvaidino tikrai 
svarbų vaidmenį.

Gana ilgai “Garsas” buvo tri
jų stambių ir labai svarbių A- 
merikos lietuvių oreanizaciių 
organu, būtent: Amerikos, Lie
tuviu Tarybos. Tautos Fondo 
(1914-20 surinkusio ir paauko
jusio Lietuvai 600,000 dol. pi
nigais) ir Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo..

“Garsas” tūrėjo geru ir bran-

aJTZTm Paraukus. Vietos
- J ’ Irikraštfc “Aminiam Evėring 

Ms Bate. Ite. 61131^ ’ 8*8®** 11 plačia ir
,* - •* . šiltai aprašė naujo klebima bio-

——
ties miestas ar valstybė r<mgja- K- .R. Balčys- gimė 1924 va
ši pratęsti pagrindinį s^rio 17 Dermont Pa., 1933 su
kad dėl to, tur būt, įSąa^ ttvais išvyko į Lietuvą, mokėsi 
vminfata norėję Kauro kunigų seminarijoje,
“pardavimo”. Klausėme jo, klfr Pergyveno bolševikų pirmą ir 
mums dabar daryti. A mųiną 1947 ko*
sako, kad jis galįs pahindyti vo .24 jam, kaip Amerikos pi- 
pasikalbėti su savininko advp- ' Pavyko iš Lietuvos iš- 
katu, bet kad to niekas, jo važiuoti. Parvyko su didęle pa- 
nuomone, neišeis. Mes niekuo- savo buvusiam vyskupui 
met nebūtume tos stoties nuo- 
mavę, jei nurotų pažadėta ją 
mums parduoti. O dabar, kai ji 
mūsų buvo išugdyta, suteig
ta, ir be to, netoli jos bų$ pa
grindinis kelias, kuris (takais 
jos vertę, ne mes, o savininkas

MU K. R. Balčys paskirto* RnfĮįmtnry ir įšventintas j ku
to*''. < algos 1946 pradžioje. Pa kelių

.£* Xur*uno *£ P£S£.o

ii j SSSSi^ Par’PW Ten iš amžiaus lenkia*
So^Sono J. Raštufio gavo 

j«ifį*Ž&£ **-•*• to ^*“8““ administracinių pa-:

NAUJOS PLOKŠTELĖS

p Baltijos vėjelis antroji Dvie
jų Mamyčių ir Dviejų Dukry- 
čių plokštelė. 15 lietuviškų liau-

k dies dainų. Stereo 5 dol. Mono

LAIKYTIS ZODŽKI 1

Klausimos

1959 mudu su broliu išnuo
mavome vieną “gąsdinę sta- 
tion” nedideliame mieste. Pa
sirašėme nuomos sutartį su sa
vininku pas advokatą. Pagal tą 
sutartį mes mokame nuomą 
kas mėnesį, o po tam tikro me
tų skaičiaus, besibaigiant nuo
mavimo laikui, mes galime, jei 
norime, tą stotį nupirkti. Nuo
mavome 8 metam, ir viskas bu
vo įrašyta į nuomavimo sutar
tį- _ „ _____________ ___________ _

Per tą laiką mudviem su bro- £6 pelnys. Ar mes negalime 
tiu pasisekė išauginti nemažą 
biznį: mes taisome automobi
lius, parduodame gąsdiną ir 
reikmenis automobiliam. Besi
baigiant nuomos sutarčiai, artė
jant terminui tartis dėl pirki
mo, mudu su broliu turėjome 
kai kurių nesusipratimų. Be to, 
mano žmona sirgo ir gulėjo virš 
mėnesio ligoninėj. Kalbėjausi 
su savininku, ir jis man pasa
kė — nesirūpinkit. Sako, gy
venkit, kaip gyvenę, kai vis
kas pas jus susitvarkys, pra
neši! man arba mano advoka
tui, kad norite pirkti stotį, ir 
mes sutvarkysime visus reika
lus. Taip praėjo keletas mėne
sių. Nutarėme apsispręsti ir pa* 
sikalbėję paskambinome savi- 
vininkui ir pranešėme, kad per
kame stotį. Jis mums pasakė, 
kad mes turime apie tai pra
nešti jo advokatui. Nuėjome 
pas jo advokatą. Advokatas be 
jokių gražių ar mandagių žo

džiu bendradarbiu. Jis šaukė^ džių^ mums tuoj pranešė, kad 
agitavo už nepriklausomą Lie- mes pavėlavome ir kad dabar 
tuva. Tuomet šimtai kunigu ir jokio pardavimo nebūsią, 
pasauliečiu buvo šio laikraščio Girdi, jau parduota kitam, 
bendradarbiais. Nuėjome pas kitą advokatą pa-

“ ? " siteirauti, kas mums* dabar da
ryti. Jis mums pasakė, kad jis 
girdėjęs, kad netoli mūsų sto-

jo priversti laikytis mums duo
to žodžio?

P.P. ir J.P., Micbigan

K. Paltarokui ir savo prof. P. 
Kuraičiui, kuris buvo kunigų 
seminarijos siela antros okupa-
rijos metu.

reigų. :
šalia bažnyčios kun. K. R. ? 

Balčys reiškėsi ir tebesireiškia 
muzikoje. Muzikos mokėsi Pa- ; 
nevėžio muzikos mokykloje, 
Kauno kunigų seminarijoje baž- •? 
nyčioje buvo vargoninkas ir se-'-J 
minarijos choro vedėjas, da- $ 
bartiniu metu yra Albany vys-Į 
kupijos kunigų choro direkto- ' 
riaus pavaduotojas, o kaip so
listas, bosas, -dalyvauja ir vie- . 
šuose koncertuose. Tas pats lai
krašti ir tame pat nr. vertino 
koncertą, kuriame buvo atlik
tos Schuberto “Mišios G ma
jai” ir kuriose solisto boso par- : 
tiją giedojo kun. K. R. Balčys.

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- 

' kiam. Kaina 6 dol.

šios ir kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunama: Dar
bininko adm., 910 Willougbby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221. 
(Siuntimui pridedama 50 c.)

Maloniai praleistas vakaras, 
juo išreikšta parama Matulai
čio namų statybai, mums yra

NEW HAVEN, CONN.
(atkelta iš 5 psl.)

yra G. Židonienė, protokolų se
kretorė V. Gruzdienė. Kuopoje 
yra 42 narės, iš jų 21 naujos 
ateivės. Visos be skirtumo dir-

PADĖKA

ba kuopos naudai.
LJA.K. Federacijos vietos klu

bas gegužės 22 su paskaita pa
kvietė žurnalistę E. čekienę. Ji 
kaibės tema — Lietuvė moteris 
kovoje už tautos laisvę.

Dr. M. Nasvyfis po sunkios 
širdies cperaciios pasveiko, su
stiprėjo ir vėl jaučiasi gerai.

Dr. E. Marųošiūtės-Vaiš- 
nienės pastangomis kovo 17 į- 
kurta moksleivių ateitininkų 
kuopelė. Valdyboje išrinkta To
mas Plečkaitis — pirm., Gitą 
Merkeričiūtė —- sekr., Rūta 
Gold’jpaitė — ižd. Pirmasis kp. 
susirinkimąs buvo balandžio 
16 T susirinkimą atsilankė se- 
snA Pavlė r sesuo Tenė ir pa
sakė po trumpą kalbą.

Albina Lipčienė

Mūsų mylimai mamytei, uoš
vei ir senelei A.A. Marijonai 
Gintautienei vasar. 28 Trenton, 
N.J., mirus, nuoširdžiai dėkoja
me visiem giminėm, draugam, 
ir pažįstamiem už pareikštas 
mum liūdesio valandoje užuo
jautas, už užprašytas šv. mišias, 
gėles bei aukas labdaros orga- 
ni7acijoms.

Mūsų gili padėka kun. P. 
Totoraičiui už maldas bei šv. 
mišias ir už jautrų atsisveiki
nimo žodį. Dėkojame kunigui S. 
Rai’ai už koplyčioje atkalbėtą 
rožinį.

Nuoširdus ačiū visiem, kurie 
dalyvavo laidotuvėse ir palydė
jo į kapines. Taip pat dėkojam 
karsto nešėjam.

Elsberijai, Didžiuliai ir
G. Banienė

PADĖKA
Širdingai tariame “Ačiū” vi

siem kunigam, rėmėjam, ir ge
radariam, kurie savo malda, at- 
silankymu ir aukomis padarė 
mūsų seimą Viloje Juozapo Ma
rijos taip sėkmingą. Labai įver
tiname Jūsų gerą širdį ir pasi- 
šventimą. s ... ... w

Kasdien meldžiame dangiš
kąją Motiną ir Jos Sūnų šimte
riopai atlyginti Jums ir Jūsų 
mylimiesiem ir suteikti Jums 
sveikatos ir gausių malonių.

Jums dėkingos

Motina M. Juozapa ir
Šv. Kazimiero Seserys 
Newtown, Perina.

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima, tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkė jo pagm- 
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. • Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

kienei, česlavai Aleksonienei, 
Bronei Kuodienei, Danai Baltie- 
nei, Onai Ulevičienei, M. Raš- 
kauskaitei, J. Vembrei, Ritai 
Brazauskaitei, Teresei. Durickai- 
tei, Birutei Skabeikienei, P. 
Bliumui, Albinai Shaltenienei, 
Vitai Hodges. Korespondentam 
P. Žičkui, J. Valiukoniui, S. 
Jurgelevičiui. Už radio bango
mis duotus pasikalbėjimus ir 
pranešimus esame dėkingos dr. 
P. Kaladei ir P. Viščiniui.

Labdaros pietums Bostone, 
be paminėtų programoje, dar 
aukojo po 50 dol.: Ona Apa- 
navičienė, Veronika Shimkienė, 
F. Shatienė, Adolfas ir Marija 
Kazalaitis, S. Kontautas, Alex 
Frank ir Helen Witkus.

Bendras labdaros pietų įna
šas į Matulaičio namų statybą 
14,000 dol. Labai nuoširdžiai vi
siem dėkojame. Tikimės, kad 
pajusta vienybė ir toliau lydės 
mūsų visų pastangas konkrečiu 
darbu padėti mūsų žmonėm. 
Vieni kitus stiprindami, kas

galba. Už tai esame dėkingos 
visiem prisidėjusiem auka ir 
darbu. Ypatingai nuoširdžiai dė
kojame Kongregacijos Rėmėjų 
centro valdybos pirmininkui 
prel. P. Jurui, P.A., Bostono lie
tuvių parapijos klebonui kun. 
A. Baltrušūnui už labdaros pie
tų malonią globą ir jiem va
dovavimą, prel. J. Balkūnui už 
ugningą kalbą, Lietuvos gar
bės konsului A. Shallnai už svei
kinimo žodį, kun. V. Zakarui už 
padėkos maldą ir visiem mūsų 
garbės svečiam ir bičiuliam ku
rie savo dalyvavimu parodė pri
tarimą ir mūsų darbų įvertini
mą.

Nuoširdžiai dėkojame solis
tei Violetai Balčiūnienei ir mu
zikui Jeronimui Kačinskui už 
meninę progranją.

_____ __________ _r ____ ___ Atskirą padėką norime iš- 
tartim pasibaigė. Savininko duo- reikšti musų diliesiem aukoto- 
tas žodis reikalo nepakeitė- iam: Prel- A- Vasiui už 3000 dien daugiau gėrio skleisdami, 
Tamstos esate biznieriai ir, esui auką, Liucijai Burokas ir patys pajusime džiaugsmo ir gi- 
tikra, tinote, kad nuomos su-: Steponui Roklan už 2000 dol. liau susijungsime Viešpatyje.
tartis ir visokie pakeitimai ar*? auką savo mirusių tėvų atmini- . Pr-jĄ*--:-- Mariia«
ba modifikacijos ryšy su “Įpą- mui, Antaninai Majauskaitei už 
se” turi būti padaromi raštu, o 1000 dol. auką -ir Stasei ir Ka- 
ne žodžiu ? aui Tomošaičiams už 1000 dol.

Faktas, kad savininkas žino auM Matulaičio namuose karo
jo arba sėtinojo apie kelio pra- bariui įrengti. , 
tęsimo perspektyvas, šiame at- Labdaros pietų rengėjam ir 
ve\y neturi teisinės reikšmės, talkininkam: Veronikai Kulbo

Atsakymas
Tamstų nuomos sutartis 

(lease) turėjo vadinamąją “op 
tion” klauzulę, kuri Tamstoms 
suteikė teisę pirkti nuomųoją- 
mąjį turtą, jei to pageidautu
mėt. Tokios klauzulės visuo
met numato, kad tą teisę turįs 
asmuo privalo pranešti kitai 
pusei apie savo “pasirinkimą” 
raštu prieš baigiantis nuomos 

-sutarčiai. Kodėl Tamstos pra
leidote terminą, nesuprantu. 
Negi neturėjote savo advokato, 
kuris apie tai būtų turėjęs pri
minti prieš terminui pasibai
giant?

Kai sutartis pasibaigė ir pasi
tikote stotyje, (held over) Tams
tos teisiškai pasidarėte “ten- 
ants at sufferance”. Tokiu at-

Tamstų - teisės ryšy su ta šuį

Seserys 
Sesuo M. Aloyza

rios.
Už psichologinius veikalo

P. Vaičiūno “Nuodėmingas angelas’ 
Bostone

Po ilgesnės pertraukos Bos
tono Dramos Sambūris gegužės 
6 So. Bostono aukšt. mokyklos; 
salėje davė didelį, visais atžvil
giais pavykusį spektaklį — su
vaidino “Nuodėmingą Ange
lą”. RežisierėAleksandra Gus- 
taitienė ne tik suspietė pajė
giausius Bostono lietuvių 
vaidintojus, bet taip pat su
telkė ir kitas meno pajė
gas. čia gėrėjomės puikiomis 
dail. V. Vizgirdos dekoracijo-

IN MEIIORIAM

inis, Tatjanos Babuškinaitės pa
rengta baleto dalimi (gražiai 
pasirodė jos mokinė N. Go- 
lembiavski “Džiaugsmo valan
dos” klubo šokėjos vaidmeny
je); Rimo Šležo šviesos ir muzi
ka davė jungiantį veikalo fo
ną, o St Santvara grimas už
akcentavo veikėjų charakterį.

Pats veikalas, Kaune staty
tas daug kartų, yra gyvas, sce
niškas, su stipria įtampa. Be 
reikalo kai kas raukytųsi, ypač 
dėl I veiksmo vienos kitos pik
antiškesnės vietelės ar veikalo 
siužeto. Ar veidrodis kaltas, 
kad mes žvairi? Kas norėtų pa-

sakomybė autoriaus. Pavyz
džiui: kodėl Dalia leidžiasi Gau
ro šantažuojama ir sutinka lan
kytis “Džiaugsmo valandos” klu
be, kai dėl savo, palyginti, ne- 
skandatingos praeities galėtų 
išsiaiškinti su vyru? Kaip čia 
prie Amo ir Dalios šeimos pri
tapusi vienuolyno mokyklos 
auklėtinė Beatrisa? Kaip geras 
širdžių žinovas kun. Robertas 
taip naiviai žiūrį į jį supančius 
žmones? Pagaliau, kodėl Dalies 
paslapties atskleidimas taip 
tragiškai sukrečia kompozitorių 
Gandą, kuris, mylėdamas Dalią, 
pažino ir kitas, moteris ne ta:p

Vytis Aukštikalnis, Olga Dai- 
lydaitė, Vytas Daugirdas, Kęs
tutis Gobušas, Alfa Ilgutis, Mo
nika Jornvičiūtė, Vytautas Kli- 
gvs, Vida Liaugaudaitė, Edvar
das Lingys, Vida Lušytė, Ge-

š. m. vasario 18 Vermonto 
valstybėje automobilio nelaimė
je žuvo inžinierius Algis Eidu
kevičius, iš New Yorko. Ver- 
nrrntan buvo nukeltas tarny
bos reikalais ir tą savaitę turė
jo grįžti atgal pas savo tėvus į nė Nutautaitė. Aldis Penikas, 
Woodhaveną. Buvo mechani- Kęstas Simanavičius, laima Si- 
kos inžinierius, mokslus baigęs laikvtė, Airis Uknevičius, Albi- 
N®w York“, dirbo išradimu sri
tine. Veikė skautuose ir šia’p 
jaunimo gyvenime.

Jo drangai, norėdami įam
žinti jo šviesų prisiminimą. įra
šė ii į kultūros žibinio — jau
nimo centro fundatorius, įneš
dami 100 dol. Po 5 dol. auko
jo:

Kalbant apie spektaklį, šie ir 
panašūs priekaištai režisierės 
ir aktorių visai neliečia. Svar
bu, kaip, nepaisant šių apsun
kinimu, su veikalu susidorota, 

mokomu išvadų — jos, giliau dideliu pasitenkinimu gali- 
pažvelgus, tik teigiamos ir šva- (Nukelta į 8 psl.).

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje

“AUDRONE”
na Uknevičiūtė, Našta-Umbra
saitė. Flvira Vasiliauskaitė, Vy
tas Vebeliūnas, Algis Vedec- 
kas.

Tėvai pranciškonai, kultūros 
židinio — iannimo centro sta
tytojai. džiaugiasi. kM tokiu 
<^*ažiu būdu pagerbė savo 
draugą ir kartu dėkoja visiem 
aukotam.

87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425

V1b» Audron# yni apmirta dideHo puta, bertų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Faug vietos poilsiui Ir žaidimams o Erdvūs kamba
riai. rami Ir jauki aplinkuma • Visai arti Uitos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 mtn. pesetom) s Geras tietavHkas maistas

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGSĖJO 
M£N. 15 D. ir Jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis DR ED JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, 
MASS. 02124. TEL. 288-5099, o po BIR2KUO 18 D. tiestai į vifc 
AUDRON® — CAPE COD. MASS. 02«5. MARIJA JANSONAS

Matulaičio Namų statybų apžiūrėję ateitininkų šventės proga, iŠ 
kairės j dešinę: dr. J. Girnius, Ateitininkų federacijos vadas, dr. S. 
Leimonienė, Antanina Sužiedėlienė, Motina M. Aloyza, profesorius 
Simas Sužiedėlis, kun. St. Yta, Tėvas J. Dyburys O.F.M., Sesuo M. 
Augusta, Juozas Vembrė.

MATULAIČIO NAMŲ 
KERTINIS AKMUO 

ŠVENTINAMAS

GEGUŽES 21 D. 
sekmadienį

§v. Mišios 12 vai. vienuolyno koplyčioje, Putnam, Conn. 
Tuojau po Mišių pietūs. Kertinio akmens šventinimo iš
kilmės 2:30. Šventinimo apeigas atliko prelatas P. M. Ju
ras, P.A., Kongregacijos Rėmėjų centro valdybos pirmi
ninkas. Matulaičio Namai — lietuvių įstaiga lietuviams, 
todėl Atlanto pakraščio lietuviai turėtų dideliu būriu da
lyvauti kertinio akmens šventinimo iškilmėse.

vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
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: 
Marta kušys, 88-01 104th Straat, Rtehmėnd Hm, N. Y. 11411; M. 
212-849-1113 • Irena Veltas, 72 Congreas Street, Braintree, Mana. 
02115; tef. 017-843-2141 • VILLA MEŠKA, 42 Oeach SU Monv- 
ment Ueach, Cape Cod, Mass. 02983; tek 117 - 791-3251.



įHn banko dirrtlorii) tarytads 
O. Shallna ir adv. Jonas X 
Bma susikalbėti ir HetuvttltaL

Current dividend aceounts. (AMIAKAU8KA8) .
Gtataiins - Balaamųotojaa 
MCHDERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Braoktyn, N. Y. <

by the Sister? of the Sorrowful
DtSKAY

i ■

MRS. LILLIAN FOLER 
396 Center St South Orange NJ.

' Room and board for retired perams. 
Bčautiful Guest House. 3 bot meals 
daily Catholic Church withta the 
area. Call 201 - 762-8771

Boaz<ing home country estate High 
Bridge Manor Ręst Home, spacious 
rms, adjoining baths, TV Ym/unli- 
mited visiting, home cooking. Under 
new managemenL Rates 40-50 wkly 
Phone 638-6311, High Bridge, NJ. 
1 hr from NYC 4- Phila by car. S. 
Getgen, mgr. Cath. church nearby.

Ultra-modern ėguipment from 
Germany, and HMland.

246-5498

TORRES
PHOTO STUDIO

708 Ninth Avė. behind 48 A 49 St 
New York 

Life likę photos 
Special prices for

NURS. HOME

EXPO MaetreM — fUntated auta. 
Kttrten A bath. 1 rtMan SlOS. 
$140. 8-3180; as maay tada aš

day.38 —
P. .Mtatta,

JOE 8F1NELLA*S 
DIPLGMAT BOWL

26 Snyder Ave^Brooklyn. N.Y-
BŪ 7-300Č

16 AMF Lanes, open 24 hrs. Now

STENO TYPIST Oporing for.esc-

: tember 1967

ANSWER PHONE — Mali for- 
warded — Wake-up aervice — Pay- 
roU — Bookkeeping — Complete 
tax service — Notary' — ’ Typing 
letters, affidavits, forms, etc. l^RS. 
PIPP, 1168 Fulton St Brookiyn; 
638-2420

MętHaŠMndSLFHyn, N.Y. 
(Ctaeenpoint Avė Station GG trata) 

EV S-5180 — 9 Ali to.10 PM 
An Egoftl Cjppertunily Employer

firm, convenient Nenvart locatton, 
congenial 5-giri otfice, 35-hr week 
vrtth eompensatfon for minor over- 
time. CaH Mr. Price ąt (201). MI 3-

INSURANCE 
$125 PER,WEEK

for giri well quaHfied fire home 
owner and casualty — Vacatipn 
this year Clatans position. also open.

201 -779-3330

Aoto Mėdumic SpedaHsts in front 
oad and wheęl .aHgnment — steady 
work nice working conditions apply 
ta person Service Manager 5 mln. 
from Warttagton Bridge 607 Pala- 
sides Avė CUHėide Park NJ CaH 
201 - 943-3036 art for Mr. ErnesL

' WANTED EXP DENTAL 
MECHANIC and PtATEMAN

Steady work nice working conditions
Air condition and Vac 

VVH1TE PLAINS DENTAL
914 WH M964

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air conditioned 

A. J. BALTON-BALTRŪNAS 
UčiBnasd Manager

-——. A-Notary PrtBe— __
880 Grand St, Brookiyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 2BEDFORD AVĖ.
Brookiyn, N. v

• thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoty 
gramatikos priedu, skaitymais 

’ ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 

: kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmąlstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vin 
šeliasš. Kama 7 dol. Galima M

• a - *.A .k-. ■ -it s

NURSING HOME CARE
available ta Philadelphia, Pa. area, 
24 hour nursing service, new btrild- 
ing, good food, $65 week and up.

Silver Stream Nursing Home
Spring House, Pa. 215 MI 6-1500

MORTON JOHNSON 
A COMPANY 

Custom Boat Biulders 
Complete Marine Service 

Brokerage many good used boats 
CaH 201 - 892-4158 

Open 7 days a week

DELIGHTFUL, CONVENIENT. 
FINE FOOD 

Elderly preferred; ' 
Kind consideration. 
Fireproof. — TV 

NE 2-2018
SCHOOLS

JUNGLE IMPORTS
General Technical Institute, Ine.

School of vrelding. Individual or 
company studentą. Acetylene EJec- 
tric Arc. Hrtaęrc, ęt& Approyed for 
^teraus’ training. Day & evening 
classes — 1118 Baltimore Avė., Lta- 
den, N J. 486-0150

Wooly Morikies, Ringthils, Parrots, 
Exotic Birds, Antanais and Reptiles 
fromtaround thejvori^. Open 6 days 
a week. 1251 DeKalb Avė. Brook- 
lyn, N.Y. — 491-3292

REPVBLIC Liauor Store, Ine.
------- --  ‘ " II. N. Y. -322 Union Avenue,

Telefonas EV 7-

Wanted EXP CABDRTVERS fuH or 
part ttane all new cars steady work 
nice working conditions. Mušt know 
all of the East Bronx PLAZA TAXI 
CO 1320 Morris Park Avė Bronx, 
N.Y. CaH AD 1-6666.

FOLDING MACHINE OPERATOR 
Needed for greėting card plant 
steady all-year, excellent working 
conditions Write or call: Rose Sposi, 
Hawthorne Sommerfield, Ine., 40 
Jackson Street, Freehold, N. J.

Work near Home. A yotmg man — 
ReHaMe with car for exterminating 
work. Mušt have references. Will be 
bonded. WiH trata. HospitaMzation, 
Medical and Life Insurance, car 
allowance liability Insurance. Per- 
manent position. CaH (201) 756-4911 
Chance for advancement.

EXCLUSIVE.. . ELEGANT

CaDing AIl Bridesi
Čheck with the fabulous HlUSIOE HOUSE CATERERS for the 
Finest Wedding Reception—A Partage Deal including... A COM- 
PLETE DINNER vrith unHmited L1UUOR and BEER throughout 
your funetion from $7^0 to $17.50 per person. AU tvaiters* gratu- 
ities tneluded. Reautiful. tiertd tredding cake, lace eloth, colored 
linen, florai decor on all tablo. Free tise of bridal rooms.

Comer Hillside Avė. A Francis Leais Btv«L, Hollis, Gueens, L.I.
Less than 30 minutes from BUyn or Brome. Banquet Office open 
daily 9 AM tUl 10 PM — Tel.:HO 5-7788 — At Hillside... there’s 
-a Package Deal to suit your Budget!

Good Testinį place for adults 
Scenic location in the Catskills

Motei type rooms, private and semiprivate, American- 
Continental cuisine, three meals a day, eoektail lounge, 
entertainment, movies, outdoor games, “Bocce” — Card
parties, swimming pool 25x60, capacity 130, meals by the 
sound of violins.
Reasonable rates. Doubte occuptncy prtvate $85 per person; Serni- 
private deuble occupancy $80.10 per person ALL WEEK. Art for 
a free colored brochure. Your bosią Mr. 'A Mrs. Matteo Sdarrfflo,

g owners-managere.
Because et lut summer’s great demands we beg 

S you to mate pur mervattons as soon as poniMe.
z Seaaon opera S*t~, June 24. Call 518-263-4611.

® - THANK YOU-

FARMER
Capable of handhng vehiele 
maintenance and general pro- 
grain of farm estate. Good pėr- 
manent job with escellent pri- 
vate accomodations. Location

ABOON MIUS

have opentags for weavers and 
atnart-ptecers on XD looms. Rayon 
experlenee preferred, bot will trata 
persounei with cotton eseperience.

APPLY

170 GLOBĖ MILLS AVENUE 
FALL RIVER, MASS.

Loft spraying — White washing 
painting A waierproofing factories, 
garages and basements. All types 
of industrial spraying inside A out. 
Also painting apts. 7 days a week. 
night or day. Joe Frye Painting Corp 
176 12 Roe Rd. St Altams OL 8-3517

AL’S ISUIP TAXI SERVICE
Two. way radio communication 24 
hour service — 7 days a week for 
weddings dommunioh and 'confirma- 
tioti; HospitalS: A airports>>We take 
care Of the whole family Call 516 
JU1-9500 or 516 JU 1-9506

Available in Montreal appro*. 25 
fum. lodgings with kitehen facili- 
ties ta downtofįni distriet fpr EXPO 
67 Write Compact Agenėy, Ine. 30 
Milner St Mdfttreal West Quėbec, 
Canada Att: Mr. R> Christafer

' . .-J';. '

TEL ANSW.ERING SERVICE 
available‘8 hours f“~ n * " c ™

5 day week 
week $16; Please call Mr. Davis, 
HY 3-8974

CAPITOL SEWER CLEANING 
969 E 45th Street — Sewers and 
drains electrically cleaned. 24-hour 
service—all work guantateęd. Call 
469-3863 or 469-3864 .art for Char
ite Schmandski

WANTED OPERATORS 
ON DRESSES

Section work steadywork nice work- 
ing conditions union shop. Lucinda 
Faslitoris 4109 Fort HamUton Park- 
way Brookiyn N.Y. CaH TR 1-8540

Once agata my expert Services: de- 
corating, painting, etc. available to 
you at very low rates. Free esti- 
mate& Calt 545-2768 Martin Pianta- 
dosi 22-46 49th Street Astoria

ZITO GENERAL CONTRACT1NG 
We do everything in the building 
line alteration and new work ail 
work guarariteed 5-20 124th Street 
College Point L.I. Call RO 2-7272.

MARION WHITWELL 
PHOTOGRAPHY

Weddtag8 -Portraits - Commercial 
Black A Whtte and Color 
521 Hamburger Turnpike 

Pompton Lakęs NJ. 
CaH 201- 835-1035

Esther's Wigs — superior custom 
made wigs especiaHy destgned to 

■ suit the taffividuaL Speėial atten- 
tion to problem cases. Undetectable 
toupees for men. By appotatment 
only. Esther Rasch, prop. CaH (201) 
289-7100 — 285 Herbai Avė. BH- 
side, NJ.

OOD JOB8 OF EVERY DESCRIP- 
TION — ve do carpentry phunbtag 
and electrical wort we clean bose 
ments all work. done at reasonable 
rates call day or nigtit —

for you as our Sales representatlve, 
proteeted territories — throughout 
New York. Also wig party given A 
wta a free wig. For more Informa
tion call 323-1121.

E & G Coniractors of aH Hnds 
Emergėnty flBMiiiiri work Sewvrs 
electrically cleaned FInirted base 
ment paneltag kitchen .Bathrooms. 
Tile cement work A hanging ceil- 
tags. Open 6 days a week. We sėli

BOOKKEEPING MACH. OPERA
TOR ccperienced ta accounts pay- 
aMe, 5-day, 37%-hour week, com- 
pany benefits. MARCO CHEMICAL 
— CaH Mr. VVettser 201-925-6610. 
Work near tane.

PAINTING CONTRACTORS. Ptast- 
ering. AU tartie vnork. Scaffold 
work, tire escape. AU outskle work. 
No Job too emali or too Mg. Call 
WA 85370 Esttaiates cheerfully gtv-

WANTBD EXP OPERATORS ON 
LADIES. SHIFTS piece work also 
exp pocket maker and zipper setter 
steady work nice working conditions 
Angel Togs 150 Liberty Avė Mine- 
ola LJ. Call 516 - 248-7633 / 746- 
90681

OPERATORS

Steady Day / Night shifts 
Call OL 5-9434 

CORYFASHIONS 
871 East 224 St. 

Bronx

IBM OPERATOR
Opportunity to learn Computer, mi
nimom 6 months experience. Im- 
meefiate opening, no wiring neces- 
sary. 9300 Computer on order. Sala- 
ry commensurate with eocperience. 
653-0280, art for Mr. Morales.

AUTO BODY MAN 
experienced in auto painting. Apply 
307 Pine St., Eliz. at Custom Art 
Auto Body Shop, or 354-2668. — 
Work near Home

CLERK tYpIST for trucking firm. 
Iron-bound sectioa Mušt type 45 
WPM. Hours 6 p.m. - 3:30 a.m. (5 
day week). Call (201) 623-7600, ask 
for Mr. Morone

An Equal Opportunity Employer

TaL $T«99

187 ORCHARD ST, N. Y. C. Tol GR 7-1130
DfDMKNŲm MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIU -
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir Irt.
• Ancfintai ir vfetinėa vBm, Ūko, medvilnės

T<ALAOl**JM<WMrf5f,NwY«AN.r. I«M 
asas^sMMMMnaaMaaMSBBOM

—•—į—-------~

a troso smėlio
MM

KODIS 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA

Įkurta 1941 metais 
Jautriai' patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng-

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 Flushing Avė. 

Maspeth, N.Y. 11378 • DA 6-1658 
Turi laidojimo direkt. leidimus.

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Brome, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA 
129 East 7th Street 

New York, N.Y. 10009 
ORegon 4-2568

Markei 2-5172

BUYtJS 
FUNERAL MIMffiB 

Mario Tetarta, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Laf ayette Street 
Newark, N-1.07105

ParuoMamos gitiblugus laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS
FUNERAL HOME

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass 
NOTARY PUBLIC

KARLONAS
FUNERAL HOME

ADVOKATAS
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(atkelta iš 6 pslj

AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄJŪDŽIO

ruošia

PAVASARIO PUOTĄ

. Pagyvenusi moteris ieško ma
žo butelio Maspetho apylinkėje. 
Kas žinotų ar turėtų tokį butą 
prašom skambinti TW 4-6354.

mirus, jos vyrui Prof. Dr. P. Jucaičiui ir sesutei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Vakariniai rūbai.
Mašinos* bua nemokamai pastatomos patarnautojų.

EXPO 67 Montraelyje 15 
min. nuo Expo privačiai išnuo
mojami didėti, patogūs kamba
riai su virtuve. Grupėm ir pa
vieniui. Vasarnamiai Laurenti- 
an kalnuose, prie didelio gra
žaus ežero. Užsisakyti iš anks
to. Gaurys, 7730 Broadvray, La 
Šalie, MontreaL Que. Canada. 
Telef. 366-8528.

Jonas. Eugenija ir 
Jeanette Chemaskai

Marijos Pečkauskaitas kuo
pos vyresnieji moksleiviai atei
tininkai šaukia susirinkimą ge
gužės 20, šeštadienį, 2 vaL po
piet pas šilkaičius, 141 Day- 
ton St, Ridgewood, NJ.

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 vaL ryto pranciško
nų koplyčioje — 680 Bushwick 
Avė. Kelionės reikalais kreiptis 
į Darbininko administraciją te
lef. GL 2-2923, vakarais — GL 
5-7078.

Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos rinkhnūooo Bostone bal
savo 256; 1964 metais 228, 
1961 tik 120. Reiškia, balsuo
tojų skaičius didėja. Balsų ga
vo: Jums Kapočius 213, dr. 
Balys. Matluoinis 201. Sta
sys Griežė — Jurgelevičius 188, 
dr. Petras Vileišis 177, Vilius 
Bražėnas 52, kun. J. Jutkevi- 
čius 146, Pranas Pautiukonis 
128, kun. B. Gouronskas 60, A. 
Ustjanauskas 53, J. Karmuza 
10 ir J. Urbon 5. ..

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriui pirmininkauti 
rotacine tvarka priklauso San
darai Pirmininku išrinktas san- 
darietis inž. Aleksandras Chap- 
tikas. Kiti tarybos nariai: vi- 
cepirm. inž. Edmundas Cibas, 
inžinierių atstovas Bronius Ga
linis, studentų atstovas Algis 
Lapšys, sekretorius Jackus Son- 
da ir ižd. Antanas Young.

Gegužis 21 Putname pas Ne
kaltai Pradėtosios Marijos se
seris vyksta Matulaičio vardo 
senelių namų kertinio akmens 
šventinimas. Visi kviečiami da
lyvauti.

Kultūrinis subetvakaris bus 
šį šeštadienį Tautinės S-gos 
namuose 484 E. 4th. St So.

vai. vak.

scenos gyvos, įdomios, veikėjai 
tikrai gyveno autoriaus sukur
tus vaidmenis.

Centrinis asmuo — skulpto
riaus Arno žmona Dalia — Ri
ta Ausiejūtė. Draskoma tarp 
idealios žmonos ir Gauro šanta
žuojamos meilužės jausmų ji 
per visą veikalą ėjo gyva, tvir
ta, jaudinanti. Įgimti daviniai 
ir didelis atsidėjimas darbui 
reiklios režisierės rankose su
kūrė įspūdingą, gal jos iš vi
sų vaidmenų patį stipriausią. 
Kokiu nemeluotu nuoširdumu 
sužibėjo jos scena su Beatrisa, 
kai šią įtikinėja neišduoti pa
slapties. Birutė Vaičjurgytė - 
—Beatrisa — buvo tokia vai
kiškai tyra ir tokios jėgos, jog 
dar kartą patvirtino dėsnį, kad 
spektaklyje mažų vaidmenų nė-

Skulptorius Arnas — Anta
nas Jonuška. Šik *vaidintojas vis 
labiau tvirtėja scenoje. Teigia
mus vaidmenis sunkiausia vai
dinti, kur lengva pereiti į pa
tosą, deklamuoti. Jonuška bu
vo gyvas žmogus, nusivylęs sa
vo idealu. Jo gyventi jausmai 
nuoširdūs. Dar linkėtina, kad 
tai būtų skulptoriaus išgyveni
mai, kad jie spindėtų meninin
ko polėkiu, nuotaika, dvasia. 
(Kad Jonuška pajėgia “iškelti 
ugnies”, matėme Dalios paslap
ties atskleidimo scenoje'. Kom
pozitorius Gandas, anksčiau 
mylėjęs Dalią — Gediminas 
Mergaitis. Jis daug žadančiai 
užsirekomendavo “Neužau - 
gos” Seneliu, čia jis davė Įžeis
tą kerštingą jaunuolį. Priešta
ringai paties autoriaus apmes
tas, audringos menininko sie
los personažas reikalauja daug 
vidinės brandos ir išraiškos jė
gos, kaip Margaitis parodė ba
leto scenoje. Kunigas Robertas 
— Povilas žičkus. Tas vaid
muo, sakytum, jam ir skirtas! 
Tėviškas, evangeliškas kunigas. 
Išvaizda, gestai ir žodis suta
po į tokį mielą, tokį lietuvišką 
kleboną.

Ypač stiprus neigiamųjų as
menų kolektyvas. Jonas Valiu
toms — Gauras — kiekvieną 
kartą nustebina vis turtinges
nių vaidmens atskleidimu. Po 
pedanto, “mokinių peilio” — 
(“Brandos Atestatas”), po S.

Bostone. Pradžia 7:30
Ina Nenortienė, 

skaučių tuntininkė,
JAV ir Kanados skaučių vado
vių gegužės 6-7 suvažiavime S. 
Catbarines mieste, Kanadoje. 
Suvažiavime iš įvairių vietovių 
dalyvavo apie 60 vadovių. At
lanto Rajoną atstovavo šešios 
vadovės. Buvo pramatytos gai
rės, kaip kitais metais atžymė
ti 50 metų skaučių įsikūrimo 
jubiliejų.

Ridgewoode išnuomojamas 
-baldais apstatytas kambarys. 
Galima naudotis virtuve. Prie 
De Kalb požeminio traukinio 
stoties. Pageidaujama moteris. 
Butą galima apžiūrėti vakarais. 
Skambinti dienos metu GL 2- 
2923 arba tarp 10 ir 12 vai 
dienos — Mrs. Sprindis BO 1- 
6492.

gyvenęs 
44 Sheffield Rd., Roslinadale, 
Mass. Nuliūdime paliko dukte
rį ir du sūnus. Palaidotas Fo
rest Hitis kapinėse.

Eleanora Mankus, balan
džio 17) 75 m. amžiaus, gyve
nusi 189 W. Broadway, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko dukterį 
ir sūnų. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

Dantų gydytoju* Antanui 
Kapočiui suėjo 50 metų nuo 
tos dienos kai jis gavo dantų 
gydytojo diplomą. ' Mokėsi 
Tufts universitete.

Sv. Jono' Ev. BL Patalpinės 
Draugijos narių žiniai. 1966 
pabaigoje narių pageidavimu 
buvo sušauktas atvirlaiškiais 
§v. Jono Evengetisto Blaivinin
kų Pašaipūnės Draugijos visuo
tinas narių susirinkimas. Drau
gijos nariai beveik vieningai 
nubalsavo nuo 1966 gruodžio 
31 vidurnakčio virš minėtą dr- 
ją likviduoti. Pagal valdžios ap- 
draudęs departamento formalu-: 
mus ilgai užtruko, kol gavome 
leidimą nariam išmokėti drau
gijos kasoje likusius pinigus, 
šv. Jono Draugijos Valdyba 
šaukia susirinkimą, gegužės 21, 
sekmadienį, 12 vaL Šv. Petro 
parapijos svetainėje, 492 East 
7-th St So. Boston, Mass. Pi
nigai bus išmokėti (čekiais) vi
siem Draugijos nariam, kurie 
yra {Minai užsimokėję už 1966 
metus. Negalį ateiti į susirinki
mą kreipkitės į dr-jos iždinin
ką Stanley K. Griganavičių. Jį 
galima dažniausiai sutikti So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr- 
jos patalpose, 368 West Broad- 
way, So. Boston^ Mass., Tel. 
AN 8-9058.

Milda, Adomo ir Veronikos 
Tumę duktė, Norwood, Mass., 
balandžio 16 susižiedavo su
JAV armijos aviacijos leitenan
tu Povilu P. Nekrošiumi rš

Bostono _Worcester, Mass. Vestuvės pla-
dalyvavo nuojamos rudeniop.

' Angelę KarMhnh parapijos 
Arhtinojo Rožančiaus draugi jos 
mišios bus gegužės 28, sekma
dienį, 8 vaL ryto. Po mišių pas* 
butinis susirinkimas prieš vasa
ros atostogas. Narės prašomos 
dalyvauti. — O. Sijavičienė — 
pirmininkė.

45|toretos nnoterų dmras va
žiuoja į Hartfordą, Conn., kon
certuoti gegužės 21, sekmadie
nį. Iš Woodhaveno autobusas 
išeis 16:30w. nuo Bručo svė- 
tainės, 86-16 Jamaka Avė., Jei 
norėtų kas važiuoti drauge, 
prašom kreiptis į Liuciją Gu
delienę — teL SE 3-7639, arba 
penktadienį, gegužės 19 d. 8 v. 
v. Bntče svetainėje asmeniškai 
pasiteirauti. Iš Hartfordo į New 
Yorką išvažiuos 9 v.v. Kaina 5 
doL asmeniui ten ir atgal.

Dr. J. Girnius praves po
kalbį tema “Jaunimo problema 
lietuviškoje bendruomenėje” 
gegužės 21, sekmadienį,' 4 v. 
popiet, estų namuose, 243 E. 
34 St, prie Lerington Avė. Po
kalbis rengiamas sąryšyje su jo 
knygos “Idealas ir laikas” pa
sirodymų. Koreferuos Stasys 
Goštautas ir Gintarė Ivaškienė. 
Pokalbį rengia Šviesos-Santaros 
diskusijų būrelis.

Jonas Subačius grįžo iš De- 
troit, Mich., kur jis pastatė 15 
pėdų aukščio lietuvišką kryžių 
prie šv. Petro bažnyčios.

Stasys Gudas, žinomas visuo
menės veikėjas, po sėkmingos 
Lutheran ligoninėje dr. V. Pa- 
procko padarytos operacijos 
sveiksta savo namuose.

Pond, Randolph, Mass. Nuliūdi
me paliko dvi dukteris ir ketu
ris sūnus. Palaidota Canton, 
Mass. kapinėse.

Vincentas Noraitis (balandžio 
15) 76 m.

Santvara “žvejų” Tėvo šilu
mos ir išminties, dabar pama
tėme šeimos despotą, sakytum, 
civilizuotą gangsterį ir moder
nų Tartiufą. Visą laiką jo as
muo tvirtas, nuosaikus, išbaig
tas. Pabaisos Gauro šešėlyje 
užuita, sentimentali paguodos 
ieškanti jo Gaurienė — Zita Za
rankaitė, kaip ir visuomet čia 
tikra pažiba, publikos plojimais 
sutikta jau pirmu išėjimu. Kad 
Gaurienė nėra tuščia miesčio
nė, nors skęsta aukse-sidabre, 
bet gyvas žmogus, pamatėme 
scenoje, kur skundžiasi Daliai 
savo likimu, čia padvelkė toks 
žmogiškas sopulys, tokia daž
nos, už turtingo vyro pečių 
“laimingos” moters aimana. 
“Džiaugsmo valandos” klubo 
vedėja — Marija Gineitienė, 
tvirtai įėjusi į mūsų sceną 
“Brandos Atestato” piktos mo
kytojos žingsniu, davė aukš
tos “markės”, rafinuotos “po
nios” tipą. Ji tvirtai laiko sli
džias “namų” vadžias, pažabo
jusi net neapvaldomą Gaurą, 
gudri ir puikiai metanti tink
lus ant naivaus Amo galvos. 
Pagaliau — Chichi! Jį vaidinęs 
Jurgis Jašinskas, tur būt, vie
nintelis sambūryje su dramos 
studijos pasiruošimu, didelio 
pajėgumo, spalvingas aktorius. 
Jo degeneruoto Chichi tipas 
tiesiog žėrėjo velniška šviesa. 
Su Jašinsko Chichi būtų ko pa
sivaržyti ir buvusiam Kau
no teatro ChichL Į visumą de
rinosi Policijos agentai — An
tanas Vileniškis (pažįstamas 
kaip geras komikas) ir, rodos, 
naujas sambūrio žmogus — Li
nas Ausiejus.

Betgi didžiausias ir geriau
siai atliktas, nors nematomas, 
režisierės vaidmuo! Gali jaus
ti, kiek A. Gustaitienės įdėta 
darbo, kiek įsijautimo į kiekvie
no vaidmenį — kiek užuominų, 
nurodymų, dažnai ir “parody
mų” dirbant šiose sąlygose. Jei 
ir Sambūrio direktoriui Anta
nui Gustaičiui, kuris su didžiau
siu atsidėjimu visados organi
zuoja spektaklį nuoširdžiausias 
gaurių žiūrovų ačiū- Didžiai dė
kingi visam ansambliui už gra
žų meno vakarą!-V.

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro para

pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Mykolas Wellington (balan
džio 6) 73 m. amžiaus, gyve
nęs 311 E, So. Boston. Palaido
tas šv. Mykolo kapinėse.

Juozas Kurapka (balandžio 
11) 70 m. amžiaus, gyvenęs 216 
W. 6, So. Boston. Nuliūdime pa
liko žmoną, dukterį ir sūnų. 
Velionį sunkiai sužeidė prava
žiuojanti mašina ant greitkelio 
prie Ddrcherief. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Ona Milėnas (balandžio 13) 
75 m. amžiaus, gyvenusi Mari
ne Rd., So. Boston. Nuliūdime 
paliko dvi dukteris ir sūnų. Pa
laidota Naujos Kalvarijos kapi- 

Išnuemojami du butai po 5 nėse.
kambarius, abu m aukšte, Kni- Ona Dūmas (balandžio 15) 
ckerbocker Avė., arti Halsey 76 m. amžiaus, gyvenusi 131 
St. Ridgewoode. Apšildomi ga- 
zu, kiekvienas po 50 doL Skam
binti popietėm ir vakarais VI 
3-6545.

FOREST HILLS INN
1 Station Sguare, Forest Hm* Gartfens, N. Y.

Vietos užsakomos iš anksto pas: S. ARŪNĄ — 212 vi 7-6336
D. REZYTĘ — 212 *42-2213

LB New Yorko apygardos 
valdybos posėdis įvyko balan
džio 26 Šidlauskų namuose. 
Buvo priimtas Lietuvių Katali
kų Religinės šalpos pasiūlymas me atsakyti: tikrai gerai. Mizan- 
suruošti šiais ir kiekvienais 
metais priešmokyklinio ir mo
kyklinio amžiaus vaikų šventę 
su religine, dainų, šokių, spor
to ir žaidimų programa, šiuo 
projektu rūpinsis LB New Yor
ko apygardos vicepirmininkas 
kultūros ir švietimo reikalams 
Z. Dičpinigaitis ir V. Radziva- 
nas. Apygardos valdyba apta
rė dalyvavimą “Support Our 
Boys in Vietnam” demonstraci
joj gegužės 13.

Moterų Vienybė balandžio 18 
pagerbė Vincę Jonuškaitę-Les- 
kaitienę už jos nenuilstančią vi
suomeninę veiklą. V. Leskaitie- 
nė padarė įdomią lietuviškų 
dainų apžvalgą, pradedant nuo 
14 šimtmečio iki dabar.

Gintarė Banaitytė-lvaškienė, 
premijuotos knygos “Baltasis 
Stumbras” autorė, paskyrė 3 
egzempliorius savo knygos Mai
ronio mokyklos šeštos klasės 
geriausiem mokiniam. Maironio 
baladžių 3 egzempliorius 7 kla
sės geriausiem mokiniam pa
skyrė leidėjas J. Galminas. Už 
dovanas dėkoja mokyklos tėvų 
komitetas ir mokytojai.

Jauna dainininkė Vilija Butkutė
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rettkkno parapijos salėje.
Nuotr. P. Ąžuolo

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — jsik&rę jtui 20 
meti). Rekonienduuju. ĄyiuOa 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 42S-1340

Gegužės 20 — Pavasario pobūvis 
Forest Hills Inn, Forest Hills, N.Y. 
Rengia New Yorko A kad. Skautai.

Gegužės 27-28 — Lietuvių Fronto 
Bičiulių Rytų apygardos suvažiavi
mas. Geg. 27 — Apreiškimo para
pijos salėje Brooklyne, o geg. 28 — 
Atsimainymo parapijos salėje Mas- 
pethe.

Birželio 3 — Pavasario balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
Lietuvos Vyčiu Great Necko kuopa 
No. 109.

Birželio 9-11 — Skulpt. Petro 
Vaškio skulptūros ir keramikos pa
roda Maspetho lietuvių parapijos 
salėje Maspethe. Rengia New Yor
ko lietuviams skautams remti ko
mitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 IlOth Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Teief. Hl 1-9720.

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

Reikalingos valytojas (porte
ris) Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrai (Lfth. Cath. 
Comm. Center), 65 Davis Avė., 
Kearny, New Jersey. Darbas 
nuolatinis, sąlygos geros. Norį 
šį darbą gauti tesikreipia į ve
dėją Juozą Mėlynį. Telef. 991- 
9631 arba 991-9835.

U B. Ou—rn apyBnirės jsnri* ■ 
rinkimas bus gegužės 21, sek
madienį, 4 yt pGfriet pas p. Sto* 
pečius, 35-28 90 St Jacksen 
Heights. Važiuoti traukiniu ta* 
shing linija iki 90 St stoties^ 
Bus aptariami LB reikalai, rot«, 
karna, valdyba, bus ir trumpa : 
programėlė. Po susirinkimo ka- j 
vutė. Kviečiami nariai ir sve
čiai. J

Fordhamu universitete šią va
sarą lituanistikos {Hx>gramoje: 
prof. Aldona šlepetytė dėsto 
pradančiąjai lietuvių kalbos gru
pei, prof. Antąnas Vasys —pa
žengusiai grupei. Be to, dar 
dėstys prof. Antanas Salys — 
lietuvių kalbos istorija, prof. 
Stasys Barzdukas — lietuvių li
teratūra iki nepriklausomybės 
laikų dr. K. Ostrauskas — lietu
vių literatūra sovietų Lietuvoj, 
prof. Jonas Puzinas — lietuvių 
kultūros istorija, prof. Jonas 
Balys — lietuvių tautosaka, 
tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas — 
Lietuvos istorija po Liublino 
unijos. Vasaros semestras tęsis 
nuo liepos pradžios iki rugpjū
čio vidurio. Kas nori dalyvauti 
kursuose, prašom kreiptis: 
prof. A. Vasys, Fordham Uni- 
versity, Bronx, New York, 
10458. Tel. 9-33-22-33. Ext. 
218.

Muz. Nijolė Ulėnienė jau ke
linti metai kaip dėsto naują 
pianino mokymo metodą (mo
kinama grupėmis) didžiausioje 
New York valstijos Junior High 
mokykloje, Hicksville, L o n g 
Island. šis mokyklos distriktas 
ypatingai pasižymi savo plačia 
muzikos programa: chorais, ku
rie yra dainavę Town Hali, 
New Yorke, orkestrais ir grupi
nėmis piano klasėmis. Kiekvie
nais metais ši mokykla suren
gia viešą N. Ulėnienės pianino 
mokinių koncertą, šiais metais 
koncertas įvyko gegužės 8, di
džiojoj mokyklos salėje. Prog
ramoje pasirodė 44 mokiniai, 
atlikdami solo, duetus ir kvar
tetus. Keturi mokiniai dviem 
pianinais ir trim mušamaisiais 
instrumentais atliko N. Ulėnie
nės šiam koncertui sukurtą 
kompoziciją. E lietuvių, lankan
čių šią mokyklą, programoje 
gražiai pasirodė jauna ir mu
zikali Kristina Koppaitė.
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