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KOMUNISTAI' Kinijoje ir Vieh

IŠLAIDOS APSAUGOS REIKA
LAM

NATO

ma-

Sovietai dvejopi

Izraelis

Kom. Kinija pasiskelbė, kad 
neleis kištis J. Tautom j Viet
namo reikalus; nepripažins rin
kimų. Tą pat paskelbė ir š. 
Vietnamas. Tai atsakymas j P. 
Vietnamo vyriausybės kvietimą 
J. Tautom, kad jos atsiųstų ste
bėtojus j rinkimus.

PREKYBA plaukai*
Portugalijoje išplito nauja 

prekyba J-,- vrterytItertuoda

tenkins. Aiškinama, kad Ameri
ka taip daro norėdama užglosty • 

Atefuvų Rūmai birželio 7 ti naują Egipto rūstybę dėl bom-

Tuose sovietinio stiliaus žo
džiuose psichoanalitikas įžiūrė
tų J. Paleckio pasąmony nuslo
pinto nusikaltimo piktą prasi
veržimą. Jis primeta Reisgytei 
“kriminalinį nusikaltimą”, kai 
ji išgavo iš jo parašą, galvo
damas bet bijodamas prasitar
ti apie tuos, kurie išgavo iš jo 
parašus daug anksčiau; išgavo 
tuos J. Paleckio parašųs. ku - 
riais jis pradėjo savo genocidi
nio nusikaltimo karjerą; para
šus, kuriais buvo vykdomi trė
mimai iš Lietuvos, pradedant 
nuo ministerio pirmininko , A. 
Merkio bei užsienių reikalų mi

tini pavirto “mergiūkšte”; jos 
elgesys— “krtainaliniu nusi- 
kaltimu”; ji ir jos draugai — 
“apgauti jaunuoliai”, už kurių 
nugaros stovi “tautos atmatas”, 
“išgamos”, “reakcininkai”, “ka
ro nusikaltėliai”, “padarai,.. ... 
dangelis susitepę šimtų, o kai 
kas ir tūkstančių žmonių krau-

, Amerikos dvejopos politikos 
atstovais St. Alsop (Post) laiko 
valstybės sekr Dean Rusk ir jd 
kritiką šen. Wffliam Fulbright. 
Abudu esą labai panašūs — abu
du intelektualai, abudu perdaug 
rūko. . Abudu buvo kandidatai į.

sės, civiliniai tarnautojai į dar
bą, kariai padeda ginklus.

Thich Tri Quang, ekstremis
tas, birželio 8 Hue mieste pa - 
skelbė bado streiką prieš.. .pre
zidento Johnsono paramą Ky 
vyriausybei, kuri tesanti Ame
rikos iškamša.

Neto mrnisterię konferencija 
birželio 7-8 vengė griežtesnię 
sąare^idim^Į dėl santykiu su 
Prancūzija, kuri pasitraukė iš 
Nato karinės vadovybės. Buvo 
natūralu, jei karinės vadovybės 
būstinė iš Paryžiaus perkelta į 
Belgiją. .Bet Amerikos siūlymas 
perkelti iš Paryžiaus ff politinę 
vadovybę atidėtas keliem mėne- 
’ -''--'f..

ranto,pariš- kės parduodamos pačiame- Sai- 
ntam ypi su- gooe, ypafiti jeigu valdžtopte- 
snė kirą pra- kės konfiskuoja ji paleidžia iš 
Igutu. varžytynių. Komisijos nariai tei

gė, kad esamoji tvarka leidžia 
Amerikos gėrybes nugabenti iš 
Saigono partizanam komunis
tam, arba j š Vietnamą, net į 
kom. Kiniją. Net karinės pre
kės ėjo komunistam. Keliolika 
sykių buvo atgabenta iš Ameri
kos medžiagų, kurios vartoja
mos sprogdmenim gaminti. Tik 
apsižiūrėjus buvo tos rūšies pre
kės uždrausta iš Amerikos iš
vežti.

Amerikos paramos pikfnaudo- 
jimo stipriausia priežastis komi
sijos narių tvirtinimu, yra vi
siška kontrolės stoka. Komisi
jos informacija kelia nepasiten
kinimą Kongrese.

Net sunku būtų patikėti, kaip 
tas jaunos mergaitės epizodas 
tebejaudina “pergalingos Są
jungos” atstovą, kokiu save lai
ko J. Paleckis. Tai nusikaltusio 
asmens pajausta kaltė, kuri ver
čia jį kalbėti ir kalbėti sten
giantis savo nusikaltimą primes
ti kam nors kitam ir tuo save 
tariamai nuplauti. O gal tai no
ras nusiplauti tik prieš Krem
liaus valdovus, kurie negali at
leisti apgavikui, kad jis apgavi
kas, davėsi merginos apgauna
mas.

Rašom tuos žodžius apie J. 
Paleckį be pagiežos, nes tie 
pikti žodžiai, kuriuos tarė šiuo 
tarpu Paleckio lūpos, yra nu
kalti Kremliuje, Kremliaus sti
liaus, prie kurio derintųsi tran- 
kymasis batu į stalą. Paleckis

Kongreso komisija, vadovau
jama kongresm. John E. Moss, 
d. Calif., lankėsi P. Vietname, 
norėdama Stirti, kaip suvarto
jama Amerikos ūkinė parama 
Vietnamu! Komisijos raportas 
dar nesurašytas, bet atskirų 
jos narių pareiškimai kelia aliar
mą dėl tos paramos suvartoji
mo. . ,

Amerika nuo 1955 įpumpavo 
į P. Vietnamą gėrybių už 1.7 
bil. dol. Nuo 1963 kasmetinė 
parama palaipsniui auga: 1963 
buvo 143.6 imi., 1966 — 541.1 
mil.,1967 skirta 550- Tai pati 
didžiausia ūkinė parama; ji da
bar sudaro 79 proc. visos para
mos užsieniam.

stoti bombardavus š. Vietna
mą, sustabdyti visas karines 0- 
peracijas P. Vietname ir pasi
traukti į pakraščio įtvirtintas 
vietas kaip šiame kontinente 
Guantanamo ar Europoje Gi
braltare. Fulbrightas tiki, 
karinių veiksmų didinimas 
žiną galimybes susitarti

Rusk galvoja priešingai: kari
nių operacijų mažhnmas maži
na galimybes susitarti. Sieki
mas įsileisti kom. Kiniją į J. 
Tautas nesąs realus, nes kom. 
Kinija to nenori, jei ten bus 
Formos*. Kom. Kurija taip pat

paduotą jaunimo linis nusikaltimas prieš žmoniš- 
nė koiiotis, Ana kurną ir prieš savo tautą.

.4 pj Btisgytės pečnfdL Pa- 
teckis mato ‘karo nusikaltėlius”, 
“išgamas”, “atmatas”, susitepu
sius šimtų ir tūkstančių krau
ju- Tokius žodžius jam išspau
džia plaukią iš pasąmonio vei- 
jdai tų, kurie stovėjo už jo nu
garos ir jam diktavo — tie Mas
kvos budeliai, karo nusikaltė
liai, Hitlerio talkininkai Pozd- 
niakovai, Dekanozovai, Moloto
vai, kurie susitepė milijonų 
krauju ir kuriuos vėliau apkal
tino pati Maskva ir sulikvida-

egzistencijos idėjai suminėtas 
buvo Wroclaw (Breslau) arki
vyskupas Boleslaw Kominek. 
Mat jis spaudos koresponden
tui buvo pasisakęs už reikalą su
gyventi tarp bažnyčios ir komu
nistų.

Lenkijos kom. vyriausybė 
MĖNULY kaip Oregone spaudoje paskelbė atsišaukimą

Surveyor nuotraukos parodo, j Lenkijos dvasininkus, kad jie 
kad mėnulio paviršius esąs pa- trauktųsi nuo kardinolo Wys- 
našus į vidurio Oregono lavos zynskio ir eitu su tais dvasi- 
nuklotas dykumas, kurios susi- ninkais, kurie siekia koegzisten- 
darė nuo ugniakalnių išsiverži- tarp k<miwnizm<> ir kata|i. 
mo Cascade kalnyne. Busimieji kybos. Tarp tokių ištikimų ko- 
keliautojai į mėnulį būsią dėl 
to treniruojami Oregone.

Tai antras komisijos kaltini
mas. Niekasnetikrina, kam pre
kės parduodan^os. Nei Ameri
kos prekybininkai nei valdžios

šiam. Laukiama, ką duos de 
Gaulle vizitas Maskvoje- Atidi- 
dėtas ir Danijos siūlymas šauk
ti bendrą rytą-vpkary konferen- 
dją Europos saugumo reikalu. 
Tokiai konferencijai nepritarė 
Amerika, tepasisakydama už 
klausimo studijavimą tarp pa
čių Nario narių. Pažymėtina, ne
pritarė ir Prancūzijos ministe- 
ris, kuris mitrą konferencijos 
dieną dalyvavo posėdžiuose po
litiniam-reikalam. Jis pasisakė 
už kiekvienos valstybės indivi
dualius santykius su kom. kraš
tais — tegul kiekvienas pats 
“tiltus” statosi Parėmė jį ir Vo
kietijos mizristeris. .

Jei Neto nariai vengė daryti, 
kas tabtaustambų Prancūziją

Ministeris pirmininkas Kosy
ginas nori-rodytis santūrus ir 
sukalbamas su Amerika ir su 

ISPANIJOJE — kas po Franco? fcom Kinija Birželio 8 jis pa- 
Ispanijos sosto pretendentas reiškė Amerika savo

Don Juan de Bourbon pereitą politiką dėl Vietnamo pakeis, 
savaitę paskyrė 5 asmenų sek- nes mato ten pralaimėjimą. Ko- 
retariatą, kuris būtų lyg vyriau- syginas kaltino ne tiesiogiai vy- 
sybė tam atvejui, jei reiktų per- riausybę, bet jos kai kuriuos 
imti sostą po Franco, kuris patarėjus, kurie įvėlę Ameriką 
yra 73 metų. Tačiau Franco j karą, o dabar nesuranda išei- 
dar nėra paskelbęs ką jis nu- g jo, Kosyginas kalbėjo ir 
mato savo vietininku. Don Juan apie galimą susipratimą su ko- 
gyvena egzilyje Portugalijoje- mun. Kinija, o tada komunšti-

AMERIKOJE pareiškimai
Viceprezidentas Humphrey 

birželio 8 pasisakė už ryšių plė
timą su kom. Kinija, už “tiltus” 
su visais komunistiniais reži
mais.

— Anglijos nūn. pirm. Wil- 
sonas po 1000 dienų pirminin
kavimo numatė pasiūlyti parla
mentui suvalstybinti 14 plieno 
fabrikų.

skirta erdvėje darytT^SkSperi- 
mentus su saule, magnetinėm 
jėgom ir kt. — viso 21. Sate
litas apie žemę apsisuka per dvi 
paras. Gemini 9 per 90 minu-

interesuoti
tęsti kiek g

•
< Paramos ddb nueina noKir

. r.'

miKUIQM pVeMKIIM*, CM Ji 
Mfe M Vokietija dti prancfi- 
sč JįąrtBHitooįĮf paoOikiiiio Vo
ktojoje.

AUDROS, AUDROS
Alma hurikanas iš Karibų jū

ros, pro Meksikos įlanką birže
lio 8 pasiekė Floridą 110 mylių 
greitumu. Kiek žalos, dar ne
paskelbta.

Kansas birželio 8 siautė keli 
tornado. Žuvo 6. Sužeistų 200- 
300.

NAUJAS SATELITAS 
iįfape Kennedy bĮę|riip 6 pa
leistas satelitas, vadinamai

Aliarmas keliamas dėl to, kad rio vertė yra 118 piastrų, o jw> 
paremta cfid&ojl dėtis nuėbra' dojoj rinkoj 190-BO& Tdos do- 
40*50 Seigonc bnnierig naudai tarto kurto sumafinimas reiš-

Pagal pnąptaną Saigono pre- kia Amertoos vyriausybės prna- 
kytnninkai turi savo vyriansy- mą Vietnamu! ir nuostolį ame- 
bės leidimus užpirkti gėrybes’ rikiečiam, nes už kiekvieną mo- 
iš Amerikos prekybmmkų. Jie kesčių mokėtojų sudėtą dolerį 
moka piastrais, vietos Įūntou- at^ranamaa tft; cn. ącfrtunras 
Piastro kursas — mtaa 60 pias- tarp tikrosios/dolerio vertes ir 
trų už dolerį, nors oficiali drie- mokamos eina į taipminkų pre-

Viso pasaulio valstybės 1964 Budistų. P01*“® CTP*. P«- sybės galva Ky. Pasipriešinimas 
apsaugos reikalam išleido 130 lahnėjo ginkluotą pasipriešini- 
biL Vienai galvai, mažai ir di- K? vyriausybei. Tos politi- 
delei, vyriškai ir moteriškai, iš- nės. vadinamos “Jung-
eiiia 40 dol. Daugiausia išleido tinęs budistų bažnyčios , nuo- 
J. Valstybės — 51.3 bil , to- saikus T“** Tam Chau 
liau Sovietai 30-40 bil. Vadina- birželio 7 paskelbė pasyvų pa
mos atsilikusios valstybės išlei- sipriešinimą vyriausybei, iki 
do 16 biL Tačiau lyginant 1960 P«sitrauks iš jos generolai — 
ir 1964 metų išlaidas tos atsili- valstybės galva Thieu ir vyriau- 

kusios pralenkė išlaidų didėji
mu pažangiąsias — jų išlaidos 
kariniam reikalam padidėjo 50 
proc., pastarųjų 30 proc.

Viso pasaulio švietimo reika
lam 1964 išteista 125 bil.

----- -YN-r'*- *7—* IkMttOfVMfvfV vuZcuO f 
bnteavimus laimėjo aktorius R. 
Reaganas kaip > respublikonų 
kandidatas į gubernatorius. De
mokratų kandidatas Hko Brow-

BERTRAND RUSSELL *— N dL J“0 fronto vienybės atstatymą, 
tolio rašto... Kitokios taktikos laikėsi A-

Anglų filosofas Bertrand Rus- teksandras Setepinas, kuris bir- Amerika davė suprasti Egip- 
sell ptoiskelbė šiaurės Vietna- ® Mongolijoje karingai tiri, kad bent dalį je prašymo- 
mui, kad jis organizuosiąs tarp- - --------- --
tautinį teismą, antrą Niurnber
gą, kuriame teisiąs prezidentą 
Johnsoną, Rusk, McNamarą,

ji nenori neutralios pietų Azi
jos — ji nori komunistinės pie
tų Azijos. Rusk tvirtai ir griež
tai įsitikinęs: "Jei agresija pa
sišoks, ji sugundys leistis į di
desnę agresiją, o toliau žings- paverstas tik toboĮu, vartotu 
įto-.BB. "M? Stalino, Chruščiovo, dabta Rtafe
Tsil^psfetofai,, kurią mes igmo- nevo.
kome, ar. turėjome Išmoku Piros gūdu, kaip Maskvos 

nedy. Bet pasirinko Rusk, nes prieš trisdašimt Turi plaujamoji mašina sunaikino Pa-
Fulbrightas perdaug aiškiai bu- galvOjė EBflėfio agresiją. leckyje žmogų ir pavertė , ma* 
vo pasireiškęs prieš “pilietinį Alsopui atrodo, kad Rusk ar- sėm skirtu automatu — govo- 
teisių” įstatymą, šie žmonės da- gumentai tvirtesni. rilka. , ' r
bartiniu metu yra priešingos po
litikos. Alsop vadina vieną Mr. 
Balandis, antrą Mr. Vanagas.

Iš pasikalbėjimo su Futbrigh- 
tu Alsop patyręs jo šiuos poli
tinius siekimus:

Tegul komi Kinija bus priim
ta į Jungt. Tautas; antra —rei
kia susitarti su kom. Kinija, 
kad teritorija tarp kom. Kini
jos ir Jungtinių Valstybių būtų 
neutralizuota, tai reiškia, kad 
Amerika ir kom. Kinija ati
trauks savo jėgas iš pietų Azi
jos, trečia — Amerika turi nu-



PASĖLIAI PERNAI IR ŠIEMET

S. BECKENSTE1N, Ine

LAIŠKAS REDAKCIJAI

apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšie* prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

Vasinauskas atrado, kad vie- 
nur 35-tan* hektarams yra tik 
vienas darbininke*, kitur net

Sibiro šalčių nebuvo, ta&m Jo
niški* rajone neMm 30 procen
tu rugty, ta procentų kviečių 
ir beveik visų debilų. Tas pats 
w-—- v-

H ištisi derlingo* žmm* masy-

py, spaudžiant situm n^Ai pa- kitan) ir atstovų pribiro- ta sptadta* 
čiam Chnričwui,kuris leidosi rimas į bažnyčios vidaus gyve- LtaSko ato 
į subjektyvizmą ir adiimtatra- testa teftėsi tektastateom,licM(draM 
tyrumą vadovybėje’, kum pa- tartas taribte virtinu—i j tip i i iii įtarimą 
gafiau buvo pasmerktas USSR lagnutaps pabudimas tikrųjųdnugtas, j 
komunistų partijos, Sovietų vy- sooafetiuė* teta priapų ir rins, tat sa

rinkta, popierius nupirktas ir 
spaustuvininkui p. Morkūnui 
avansu įmokėta 300 doL Vėliau 
dėl mum nežinomų priežasčių, 
jau surinkta ir ruošiama spaus- 

X Rimašausko

Pati Žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant'*

DOVANAS - SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti.

kalbate*. apie religiją '.-ė apie 
^tųftatital (ortodoksų) bažny
čiosvaržymus Sovietų Sąjungo-

jgJOMCHARDST^tLY.Č. Td.GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

—DHSBJS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Andriaiangliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
-įt. SpeetaKid žemos komos siunčiant audinius .j užsienį
• Mes. padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klientams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

jos prmeipo Iškreipimas, tapęs 
skandtefagu "Potvarkio apie 
bažnyčios' ir vristybės persky
rimą”, USSR konstitucijos 
straipsnio ir potvarkio “Dėl re-

ląpją. Salia šių pagrindinių tei
sinių dokumentų, tvarkančių Iffino 
nimtįliii i tarp Sovietą valsty- 
bes ir bažnyčios, veikia mūsų 
šalyje lig šios dienos 1929 ba
landžio 18 potvarkis, paskelb
tas viso* Rusijos centrinio vyk
domojo komiteto ir liaudies 
komisarų tarybos “Dėl religi- 
ginių draugijų”. Kontroliuoti, 
kaip vykdomi įstatymai, tvar
kantieji santykius tarp valsty-

mažu apsidengia žali* piktžolių 
veja, tačiau vietoje trūksta jė
gos, kad laiku ją išdirbtų ir ap
sėtą i.. Jeigu ' žiemkenčiai la
biau nukentėjo šiaurinėje res
publikos dalyje, tai gerą dobi
lų beveik nesimato, visoje res
publikoje .... Dobilų šieno šiais 
metas nenorėkim. Šių metų šie
nas iš motiejukų ir iš vikių-avi- 
žųmiSnių”- Gerai esą, kad pa
sėta daug miežių. Gelbėdamies 
nuo pašaro stokos, sako, “visi 
sėja daugiau kukurūzų” (kurie 
buvo beišnykstą iš laukų drau
ge su Chruščiovo išnykimu).

Nepalankių orų pridarytą ža
lą sunku atitaisyti labiausiai dėl 
darbo jėgų stokos. P.Vasinaus-

ginčytis'-dėl 
kur žemės g 
ža, reikia ieškoti išeičių, —ma
no P. Vasinauskas, beviltiškai 
nusileidęs prieš aukščiau sėdin
čių ekonomijų (?)planus.

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūptakite medžiagos- išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

POILSIS Ht TRANSPORTAS
Partijos centro komitetas ne

seniai Vilniuje paskelbė iškal
bingų paraginimų geriau su
tvarkyti “darbo žmonių poilsį”. 
O jau po antrojo gegužės sek
madienio tos pačios partijos 
Tiesa aimanuoja, kad Vilniečiai 
vėl Įsitikino, jog jų poilsį žudo 
“kaip prieš metus ar trejus, 
taip ir dabar ta pati nelaimė— 
transportas!” Esą, iki nuvažiuo-

“Vos tik keturias moteris su-, 
rinko mėšlui kratyti. Jos tie
siog bėgte bėga per lauką, o 
apie lygų mėšlo paskirstymą 
nėra ko kalbėti. Kitame lauke 
“Belorusas” (mašinos vardas) 
sėja vikių mišinį. Aut sėjamo
sios dvi moterys. Sėklai atvežti 
žmogaus nebeliko”.

Klausia, ar nėra daugiau žmo
nių Atsakymas: “Yra. Dvi mo
terys serga, vienas vyras dirba 
našlių ir nusenusių sodybinius 
sklypus. Žmonėms reikia taip 
pat laiku pasėti". Pasirodo, kad 
“jų. brigadoje iš eilės visi so
dybiniai sklypai apšėjami arkli
ne sėjamąja”. (Pagal taisykles

tūrinis vakaras — pokalbis, pa
vadintas “Gmtaro paukšte” (pa
gal Mieželaičio “Duona ir žo
dis”, kur panaudojama eilės lie
tuvių poetų kūryba, pradedant 
K Donelaičiu). Rengiama ir pa
saka “Du maži žmogeliukai di
deliame mieste’’ (M. Sluckio ir 
V. Miliūno). Naujo teatro vyt- 
režisorė — Aurelija Ragaus- 
kaitė. Direktorius — Jonas Di- 
džiariekis. Teatras pradėjo dar
bą jau pereitą rudenį. Gegužės 
27 d. buvo pirmas jo spektak
lis, profesinių sąjungų patalpo
se. (Elta)

fo i — 
AR 1-3— 
M 
LO 8-1444 
CHM*

tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rąžykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

mo mūsų krašte Taip laukai. Pirmosios avižes pasė-
pat gerai gnoma, kad USSR balandžio pradžioje. Kaip 
konstitecijos 124 stropus pri- būtų, kad joms kiek paly- 
pažįsta visiem Sovietą Sąjungos bį. Kėdainiai skęsta obelių žie- 
nirM čiim teise onktRuoti re- <b»ose, o Joniškyje medžiai dar 

tamsaus atspalvio Radvffiškio 
——» “Draugo” kolūkio žem
dirbiai, sėkmingai viską pasėję 
ir pasodinę, jau pasistatė alaus 
ąsotį, o čia pat, Joniškio ra
jono Mekių kolūkio pirmoje bri
gadoje. prasidedant gegužės tre
čiai dekadai (ty., po gegužės 
20), dar nepasėtas nė gramas 
sėklos, šlapia.”

Pereitais metais, kai Rusijoj 
derliai buvo blogi, Lietuvoj, 
priešingai, buvo geręsni, negu 
kada nors yra buvę bolševiki
nio ūkininkavimo laikais. Opti
mistiškoje propagandinėje sta
tistikoje skelbiama, kad der
liaus vidurkis buvęs net 16 
centnerių iš hektaro, esą, dides
nis, negu būdavo Lietuvoj prieš- 
bolševikiniais laikais (Paskuti
nio Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečio derlių vidurkis bu
vo apie 12 cntn., 1939 metais 
— apie 13).

Toks derlius skelbiamas kaip 
“socialistinio ūkininkavimo” 
nuopelnas, nors geresnieji ro
dikliai gaunami kaip tik Iškai
čius ir privačiųjų sklypelių re
zultatus. Paliekant klausimą at
virą, ar — arba kiek —per
nykščio derliaus statistikoj yra 
“prirašymų”, visiškai aišku, kaęl 
to derliaus dydžiui didelės įta
kos bus turėjęs ir palankus 
kuris nėra “socialistinės siste
mos” nuopelnas, šiemet oras 
Lietuvoje nebežada “sociaūisti-

ĮSTATYMAI IR įSTAIGOS RE- timistiškat 
LIGINIAM REIKALAM Docentas P. Vasinauskas, se-

dakcįjai (Darbininkas Nr. 31) ’
atnaujino seną ir neužbaigtą menų, kurie iŠ anksto yra šią 
klausimą, liečiantį Jono Rima- knygą užsisakę ir sumokėję pi- 

Toliau sako, kad Joniškio ra- šausko knygos "Sovietini* ge- nigus. V. Ramanauskas tarp kit-
____ ________ ___ jone “Anksti laukus padengė notida* Motuvujer išieūtimą bei ko rašo: jau bemaž 11 'dMųita,. __
bės ir 'bažnytios, ir tarpininkau- storas sniego sluoksnis, anksti, pinigų prenumeratos rinkimą, metų pnritatHL • tą kųy- sunaikinta,
ti tarp bažnyčios ir valstybės dar vasario mėnesį, jį nuleidoi šis Mausimas rūpi daugeliui as- gą ir rauNkėtųpremuMratą ne- ataMųf* pasenusi ir

■■ ,z. ■. _ .______ r____ _________ _____ turiu ftaita fitausZ- B ritau JfcĮąB||gį.>mfysią& Jau
1 skųstis netu- 
Mbtagti, nors

se). Pirmas špfettaklis Šeks
pyro “Romeo ir Džiuljeta”. To
liau bus — inscenizuotas litera-

kaip J. Rį- 
9kęs ir mū- 
E? jį surasti 

pranyki-
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Du Maskvos stačiatikių kuni
gu EStaaan ir GJ>. Jaku- 
nkų 196S gruodžto 15 parašė' 
laišką — deklaraciją N.V. Pod- 
gomy, Sovietų Sąjungos aukš
čiausio sovieto prezidiumo pir
mininkui (prezidentte). Laiško 
dtedaracijos antras egzemplio
rius buvo įtmktis vyriausiam 
vatetybės gynėjui R-A. Ruden- 
ko. Nuorašas pasiekė ir Vaka
rus ir buvo paskelbtas “Tau
tinės bažnyčių tarybos” tarp
tautinės komisijos biuleteny š. 
m. gegužės 15-31 (Internation
al Afiairs Commission of the 
National Councfl of Churches, 
475 Riverside Drive Kew York, 
N.Y). '

Du Maskvos dvasininkai sa
vo laiške raškė protestą “prieš 
rusų ortodoksų bažnyčios reika
lam prie USSR vyriausybės su
darytos tarybos vadų ir atsto
vų neteisėtus veikimus”. Laiš
kas nurodo Sovietų konstituci- 
ją-ir vyriausybės paskelbtus įs
tatymus; aiškina, ką tie įstaty
mai sako dėl bažnyčios padė
ties, o paskiau nurodo, kad tuos 
įstatymus laužo bažnyčios rei
kalam sudaryta prie iyriausy - 
bės taryba. Iš sugretinimo, ką 
skelbia sovietiniai Įstatymai ir 
kaip juos laužo vyriausybės ta
ryba, matyti ortodoksų bažny- 
fios padėtis, somttj rahffios sfetemai” talkininkauti, to- 
’rian“ perspėtos jai
se tarp valdaos m bažnyčios. dabar vertinamos nebe taip op-

išrinko skyriaus valdybą, ku- ma. -
ries pirmininku sutiko būti Jo- $u ipgriirĮtariau {orime pū
na* Rimašauska* Valdyba irikMk jog buv. FniHinių-KaL 
posėdžių metu, aptariant s-gos s-gos valdyte per taip ilgą 
veiklą, J. itiiataanrta paiūlė, yni suta^uri savų egte- 
kad skyriaus valdyte sąjug'” teniįos, ae vta vtadytos n>

‘ Mg

t? < 5nlš
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Lietuvių Bendruomenės statytojas
St. Barzduko 60 mėty sukaktį minint (2)

Spaudoje.
Anksti St Barzdukas įsijun

gė ir į spaudos darbą. Nuo pat 
1924 metų Lietuvoje jis rašė 
kalbiniais, kultūriniais ir visuo
meniniais klausimais Lietuvoje 
Ryte, XX Amžiuje, Ateityje, ži
dinyje, Naujojoje Romuvoje, 
Gimtojoje Kalboje, Lietuvos 
Mokykloje, o tremtyje — A- 
teityje, Aiduose, Drauge, Darbi
ninke, Dirvoje ir kituose laik
raščiuose. Būdamas JAV Lietu
vių Bendruomenės centro val
dybos pirmininku, nuo 1956 
iki 1962 m. sausio mėnesio rū
pinosi Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės biuletenio leidimu 
bei redagavimu ir bene dau
giausia pats yra jį prirašęs. Nuo 
1963 m. lapkričio mėnesio St. 
Barzdukas redaguoja Pasaulio

šv. Antanas, dail. J. Juodžio paveikslas, kurį padovanojo pranciškonų vie
nuolynui Kennebunkporte, Me.

STIPENDIJA LIET. STUDENTEI BOWDOLN KOLEGIJOJ
Bowdoin Kolegijoje, Maino 

valstijos seniausioje mokslo įs
taigoje, įkurtas stipendijų fon
das, kuriuo galės pasinaudoti 
lietuvių kilmės studentai. Dr. Jo
nas M. Bachulus, pats baigęs 
šią kolegiją 1922 m., stipendijų 
fondą įkūrė savo motinos An
taninos ir brolio dr. Mato pri
siminimui. Fondas pavadintas 
“Antanina Kunigonis-Marcinke- 
vičius Bachulus Fund” vardu.

Šio fondo stipendijom galės 
pasinaudoti lietuviai studentai 
— Amerikos piliečiai, o taip 
pat atvykę ir iš kitų kraštų.

Bowdoin, privačiai išlaikoma

ŠILAS
Lietuviška vasarvietė Catskill kalnuose

Atskiri butai, nuosavas didelis baseinas 
Ideali vieta poilsiui, savaitgaliams . . .

Kreiptis:

Mr. A. JANKAUSKAS — 88-02 129th St.. Richmond Hill. N.Y. 11418 
Telef. VI 7-7027 

arba
Mr. R. RAVENTAS — 495 Ridgewood Avė., Brooklyn. N. Y. 11208 

Telef. TA 7-1768

Catskill kalnuose DRUSKONIE HALL vasarvietėje 

priimami svečiai savaitgaliams ir vasaros atostogoms su 
pilnu išlaikymu. Rašyti:

MRS. SOPHIE KRAUNAIT1S
Druskonie Hali, Andes. N.Y. 13731

Telef. Code 914 676-4661 Skambinti nuo birželio 13

JONAS PUZINAS

Lietuvį, kurį taip pat beveik vi
są pats paruošia. Šio biuletenio 
jau išėjo 20 numerių, kurio pas
kutinis puslapis pažymėtas soli
džiu 344 skaitmenini! Tai di
džiulis darbas! Sumanyta išleis
ti Jaunimo Metų kalendorių. 
Kas gi jį paruoš? Aišku, Barz
dukas. Ir štai neseniai 
dė gražus šimto puslapių kalen
dorius, taip pat beveik visas jo 
paties sudarytas.

Yra žmonių, kurie Į visuome
nini darbą žiūri abejingai ir ne
noriai jungiasi Į jj. Jų manymu, 
tai kažin kokių entuziastų ar 
net ir garbės siekiančių žmonių 
darbas . •. Ne dėl garbės ar 
kokių praktiškų sumetimų Sta
sys Barzdukas dar Lietuvoje sto

humanitariniu mokslų kolegija 
vyram, buvo Įsteigta 1794 m. 
Kolegijoje studijuoja 880 stu
dentų iš 30 valstijų ir 15 kitų 
kraštų.

Kolegija yra Brunswicke, 
Maino valstijoj, kelios mylios 
nuo Atlanto pakraščio Casco 
įlankos. Kolegijos teritorija iš
siplečia per 110 akrų, kuriuose 
pastatyta virš 30 pastatų ir į- 
rengtos įvairios sporto aikštės. 
Studentai turi progos naudotis 
HawthomeLongfellow bibliote
ka su 500,000 knygų ir nauja 
gimnastikos sale-

Dr. Jonas Bachulus per 30 

jo į ateitininkus, Naujosios Ro
muvos Bičiulius, Lietuvos šau
lių Sąjungą, o čia Amerikoje 
vėl dirbo ateitininkuose, Lietu
vių Fronto Bičiuliuose ir kitur. 
Tas organizacijas jis pasirinko 
iš idealizmo ir patriotizmo. 
Stasys Barzdukas, kad ir pri
klauso tam tikros srovės ideo
loginėms organizacijoms, bet

pasiro- jis neužsidarė jų siaurame kiau-
te; jis yra pakantus ir kitokio 
ideologinio ar politinio įsitiki
nimo žmonėms. Jam brangu vi
sos lietuviškos organizacijos, 
kurios nuoširdžiai dirba lietu
vybei.
Bendruomenėje:

Tie patys siekimai atvedė 
Stasį Barzduką ir į Lietuvių 
Bendruomenės darbą, kuriam 
jis atsidėjo visa širdimi, ne-
palyginamai daugiau negu savo 
artimoms ideologinėms organi
zacijoms. Jis išaugo vienu iš pa
grindinių Lietuvių Bendruome
nės idėjos puoselėtojų ir ben
druomeninio gyvenimo vairuo
tojų. Bendruomenininko “karje
rą” pradėjo Clevelande 1952 
metais, kada spalio 26 dieną bu
vo išrinktas į apylinkės valdy
bą. Kasmet perrenkamas, pir
mininkavo tai apylinkei ketve
rius metus su viršum, iki pat 
1956 metų pradžios. Kai 1955 
m. gegužės 1 buvo renkama 
JAV Lietuvių Bendruomenės I- 
ji Taryba, išrenkamas jos nariu, 
iš pasauliečių gaudamas dau
giausia balsų. 1955 m. liepos 2- 
3 New Yorke susirinkusi Tary
ba išsirinko St. Barzduką pir
muoju JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pirmi
ninku. 1958 m. balandžio 27 St. 
Barzdukas išrinktas j II-ją JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bą, taip pat gaudamas daugiau
sia balsų (2508), ir atstovu į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą (gavo 2632 balsus).

. Liepos 4-6 d Clevelande susirin
kusi Tarybos sesija antrą kar
tą pavedė St. Barzdukui JAV 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pirmininko pareigas.

St. Barzduko vaidmuo Lietu
vių Bendruomenėje tolydžio ki
lo. 1961 m. gegužės 13-14 iš
rinktas į JAV Lietuvių Bend
ruomenės III-ją Tarybą, kuri 
rugsėjo 2-3 d. New Yorko sesi

metų buvo laivyno chirurgas. 
1955 m. išėjęs į pensiją, apsi
gyveno Brunswick, Maino vals
tijoje.

Kaip aviacijos medicinos spe
cialistas, dr. J. Bachulus tyri
nėjo didžių aukštumų proble
mas dar prieš antrą pasaulinį 
karą. Keletą metų jis tarnavo 
kaip JAV koordinatorius ir ry
šių karininkas Pabaltijo valsty
bėm ir specializavosi lietuvių 
reikaluose.

Dr. J. Bachulus tarnavo kaip 
laivyno aviacijos chirurgas Eu
ropoje Berlyno blokados metu, 
o taip pat ėjo JAV mediko-ko- 
ordinatoriaus pareigas gelbs
tint Egiptą 1948 m. nuo chole
ros epidemijos. JV atstovybėje 
Londone, laivyno attache įstai
goje jis tarnavo kaip gydytojas 
ir medicinos tyrinėjimų ryšių 
karininkas. Tarp 1947 ir 1949 
m. atstovavo JAV įvairiuose 
tarptautiniuose moksliniuose 
kongresuose ir konferencijose.

Tarp įvairių medalių ir at- 
žymėjimų, Italijos karalius Um- 
berto dr. J. Bachuliui suteikė 
Italijos karūnos ordiną. Už nuo
pelnus pirmojo ir antrojo, o 
taip pat Korėjos karu metu jis 
apdovanotas devyniais meda - 
liais

Apie dr J. Bachulio stipen
dijų fondą ir į Bowdoin kolegi
ją įstojimo sąlygas informacijų 
reikalais kreiptis adresu: Direc- 
tor of Admissions, Bovvdoin 
College, Brunswick. Maine 
04011.

joje jį išrinko Tarybos prezi
diumo pirmininku. Tas parei
gas ėjo iki kadencijos pabaigos 
1964 liepos 25. Vadovaudamas 
JAV Lietuvių Bendruomenei, 
St Barzdukas, taip sakant, iš
plaukė į plačiuosius bendruo
meninius vandenis: 1958 balan
džio 27 išrenkamas JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovu į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
I-jį Seimą, tų pačių metų rug- 
piūčio 28-31 New Yorke įvyku
siame Seime iškeliamas į jo 
prezidiumo vicepirmininkus ir 
čia skaitė pranešimą apie “Tau
tinės Bendruomenės išsilaiky
mo priemones ir galimybes”. 
St. Barzduko iniciatyva buvo 
suorganizuota pirmoji Lietuvių 
Bendruomenės kultūros premi
ja (1000 dolerių), įteikta Lietu
vių Enciklopedijos redakci
niam kolektyvui. Tos premijos 
mecenatas buvo Ohio lietuvių 
gydytojų draugija. Deja, vėliau 
ši graži St. Barzduko idėja žlu
go. Kad ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 1962 
spalio 20 įsteigė kultūrinę pre
miją, bet ji ligi šiol pasiliko po

Lietuvių Fondas ir
Los Angelėse Lietuvių Fon

das dar vis nesusilaukia tinka
mo dėmesio. Buvo keli ar kelio
lika protingų taupytojų, kurie 
suprato, kad geriausiai per Lie
tuvių Fondą palaikyti lietuvių 
kultūrą išeivijoje. Jie atidavė 
tūkstantinę ar šimtinę, tapo Lie
tuvių Fondo nariais. Buvo šir
dingų žmonių, kurie aukojo po 
mažesnes sumas. Kad pasiektu
me milijoninio Fondo, vis dar 
reikia daugiau gausių aukotojų. 
Kaip norėtųsi, kad lietuviai ma
žiau išleistų baliam, brangiom 
sukniom, brangiem gėrimam, 
o, sutaupę tyent šimtinę, — pri
sidėtų savo dalele prie Lietuvių 
Fondo, kuris būtų pagrindiniu 
šaltiniu mūsų jaunimą išlaikyti 
lietuviškos kultūros ir dvasios 
įtakoje ilgus metus, gal ir am
žius. (Kaip .žydų tauta gyvavo 
tūkstančius metų, kad ir be sa
vo žemės? Jie niekad saviem 
nesigailėjo pinigo)

Ir buvo puikus Los Angeles 
Lietuvių Fondo komiteto suma
nymas: ruošti vakarą Lietuvių 
Fondo populiarinimui ir papil
dymui. Režisierius — aktorius 
Juozas Kaributas, Liet Fondo 
tūkstantininkas ir šio komiteto 
pirmasis ir sumaniausias pirmi
ninkas, ryžosi pastatyti P. Ba
bicko “Gintaro žemės pasaką”, 
veikalą, įjungiant ir jaunimo 
tautinius šokius.

Reikia pagirti režisierių J. Ka
ributą, kad jis ir sunkiose są
lygose stengėsi prasitempti iki 
profesinio teatro, pasikviesda
mas stiprias pagalbines jėgas: 
muzikę Giedrę Gudauskienę, 
muz. Adolfo Narbuto vad. cho
rą, O. Metrikienės vad. muziki
nį ansamblį “Sutartinė”, garsų 
efektam “Litu - Garsas” (Pau
liaus Jasiukonio ir A. žemaitai
čio”), kostiumų projektams — 
dail. J. Leškienę ir jų pasiuvi
mui bei pritaikymui — drabu
žių projektuotoją S. Tamulaitie- 
nę, tautiniam šokiam — G. Rad- 
venį su jo gerai susišokusia gru- 
gus, nežiūrint poros ma - 
žų nesklandumų, spektaklis išė
jo plataus masto, gyvas, mar
gas, duodąs žiūrovui pajutimą 

pieriuje: pradžioj nesurasta, o 
vėliau ir nebeieškota mecenato.

Aktyviai reiškėsi St. Barzdu
kas ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės II-jame Seime 1963 
m. rugpiūčio 29 — rugsėjo 1d. 
Toronte, Kanadoje. Seimas St 
Barzduką išrinko ir į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bą, kuri 1963 rugsėjo 16 posė
dyje pasiskirstydama pareigo
mis, išskyrė jį vykdomojo vice
pirmininko darbui — dešiniąja 
pirmininko Juozo Bačiūno ran
ka. šiame poste ant St Barz
duko pečių gula nelengva dar
bo našta.
Darbe ir optimizme:

Lietuvių patarlė sako: Kas 
veža, tą ir plaka”. Perefrazuo- 
jant, dar būtų galima pridurti 
“Kas veža, tam dar daugiau 
krauna”.' Tą tikrovę išgyvena 
visi bendruomeninio ar šiaip 
kokio nors organizacinio darbo 
vadovai. Sutikai kuriai nors or
ganizacijai vadovaut, tai tempk 
išsiręžęs. Įsitraukęs į bend
ruomeninę tarnybą nebeišten - 
ki laiko savo srities darbui, la
bai nukenčia ir šeima. Retas tą 

Los Angeles teatras 
tcs senovės, kuri Lietuvos girių 
pasakoje autoriaus prikelta ir 
poetišku žodžiu apsakyta.

Petro Babicko “Gintaro Že
mės pasaka” būtų labai tinka
mas veikalas jaunimo teatram, 
jei pabaiga nebūtų tokia šeks
pyriškai tragiška. Juk ir auto
riaus pavadinta pasaka, o ne 
drama ar tragedija. Pradžia ga
na šviesi, lyriška, pasakiška, o 
pabaigoje — staiga ir netikėtai 
sumaišyti nuodai iš žodžių 
“klasta”, “meilužė” ir panašių. 
“Gintaro žemės pasaka” pati 
prašosi autoriaus kelių brūkš
nių: arba dramatiškumo užuo - 
mazgą parodyti jau pradžioje, 
arba palikti pasaką šviesią iki 
galo.

Šio spektaklio suderinimas į 
vienetą, visų efektų ir butafe- 
rijos pritaikymas neblogi, akį ir 
ir ausį maloniai nuteikia- Dar
nios dekoracijos; ryškios ir 
margos, kaip pasakoje tinka (R. 
Kalvaičio, R. Bureikienės). Kos
tiumai — tinkami lietuviškai 
senovei ir gražūs: išskyrus val
dovo Jūragio paskutinėse sce
nose ir Dilgės su Smilge, kurių 
drabužiai labiau tiktų lenkiš
kam ar prancūziškam stiliui, o 
rfe Lietuvos girių kunigaikštijos 
kukliem žmonėm. Perdaug ame
rikietiškų žibučių turėjo ir val
dovo žmona Saulenė (atrodė 
daugiau kaip Barbora Radvilai
tė).

Išskirtinai reikia paminėti 
muzikinę spektaklio dalį. Gied
rės Gudauskienės sukurti muzi
kiniai intarpai ir solistų dainos 
(arijos) buvo palydimi publikos 
plojimais. Ir tikrai, ši muzikinė 
kūryba suteikė spektakliui daug 
šilimos, papildė P. Babicko ly
rizmą, atliepė lietuvių senovės 
garsais, nors parašytais moder-
nios muzikos. Labai tiko rago 
garsai (išpildė Gediminas Gu - 
dauskas). Akomponuojant tam
siem garsam talkino ir Saulius 
Gudauskas. Iš solistų (paruoštų 
irgi G. Gudauskienės) išskirtini 
R. čėsnaitė ir A. Polikaitis.

Adolfo Narbuto ir O. Metri
kienės choriniai ansambliai gra- 

(nukelta į 6 pslj

VASAROS ATOSTOGAS
praleisti be rūpesčių nuoširdžiai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje, 42 Beach St., Monument Beach, Cape Cod, 
Massachusetts. Tel. 759-3251 (Area #617). Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuošir
dumu golboja. CAPE COD žalumos grožis, ATLANTO 
vandens temperatūra, SILVER BEACH smėlio tyrumas 
suteikia daug malonumo. Mėgėjų patogumui yra valtis 
žuvavimui, sail-fish buriavimui, ping-pong, teniso aikštė, 
kroketas. Vakare tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai. Va
sarvietė atidaroma birželio 19 dieną. Užsisakyti galima 
šiais adresais: Irena V eitas, 72 Congress St. Braintree, 
Mass., Tel. 843-2146 arba Maria Lūšys, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

KENNEBUNKPORT, MAINE
BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Priimami berniukai nuo 8 iki 15 metų. Stovyklautojai nau
dosis šv. Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi
mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo
gų, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Brooklyno eis specia
lus autobusas liepos 1 dieną.

•
SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 liepos ir 
tęsis iki 28 rugpiūčio. Lietuviškas maistas, vėsūs vakarai, 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

•
Vasarvietėn ir stovyklon registracija jau prasidėjo. Pir
menybė ir pasirinkimas yra anksčiau registruojantiems. 
Informacijai rašykite:

Franciscan Monastery 
Kennebinikport, Maine

01046
Tel. (207) 967-2011

pasiaukojimą kaip reikiant įver
tina. Dažniau užgirsti kritikos, 
o ne padėkos žodį. Kai kas net 
ir šypteli iš tokių veikėjų, ku
rie, esą, dirbą norėdami iškilti 
į bendruomenines viršūnes. Tie
sa, St Barzdukas yra kapsas, o 
kapsai — ambicingi žmonės, 
mėgstą pašvytėti kitų tarpe, pa
rungtyniauti dėl pirmenybės. 
Kapsiškų savybių turi ir St. 
Barzdukas: jis yra nepaprastai 
darbštus, darbe konkretus, iš
tvermingas, rūpestingas, tiesaus 
žodžio, nepataikaująs. Tačiau, 
kad ir kapsiškcs prigimties, jis 
dirba ne dėl garbės, o iš idea
lizmo. Vyriausias jo idealas— 
Laisva Lietuva ir lietuvybės sti
prinimas bei išlaikymas išeivi
joje. Tai jo pagrindinės gairės, 
kuriomis nužymėtas visas su
kaktuvininko tremties kelias.

Dar viena labai brangintina 
St. Barzduko ypatybė — noras 
įtraukti darban jaunimą, kad 
jis ateityje pavaduotų senimą. 
Ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyboje turime du 
puikius jaunimo atstovus: Mil
dą Lenkauskienę ir Vytautą 
Kamantą.

Kad ir būdamas gana uždą- gyvenime.

MOUNTA1N HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė gražiuose Adirondacks kalnuose — 
300 ajerų miško ir pievų. Kabinos su virtuvėm, kambariai 
su patogumais. Geras maistas. Didelis maudymosi basei
nas, teniso aikštė, svečių kambarys. 13 mylių nuo Lake 
George. Rašykite ar skambinkite dėl brošiūros:

Pranas Leika
A+hol, New York 12810 Tek: 518 NA 3-5750

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

“AUDRONĖ”
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617 ) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai, rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom • Geras lietuviškas maistas.

•
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. ir jau 
dabar priimami užsakymai. Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 
Rosedale St., Boston. Mass. 02124, tel. 288-5999; o po birželio 18 d. 
tiesiai į vilą AUDRON® — Cape Cod, Mass. — Marija Jansonas.

•
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuvišką pajūrio vilą.

ras, tačiau viename laiške St 
Barzdukas yra pareiškęs man 
savo bendruomeninio darbo cre
do. Jis tarp kita ko rašo: “Iš 
prigimties esu optimistas, tad į 
savo darbą žiūriu atviru, nuo
širdžiu ir šviesiu žvilgsniu. Bet 
neišvengiu taip pat momentų, 
mane sunkiai prislegiančių. Iš
eivijos sąlygos neteikia dides
nių galimybių. Ryškesnis linki
mas ne burtis, bet skaldytis. 
Reikėtų mums pranašų. Kai jų 
neatsiranda, gyvenimas išmeta 
į paviršių vidutiniokus- Tokiu 
vidutinioku iš tikrųjų jaučiuos 
pats ir, kaip matau, laikomas 
ir kitų. Bet savo dalį noriu ati
duoti sąžiningai”.

Tai būdingas savęs atskleidi
mas ir labai kuklus savo darbo 
įvertinimas. Pridėtina pataisa: 
savo didžiais darbais mūsų su
kaktuvininkas nėra “vidutinio
kas”, jis mūsų bendruomenėje 
yra aukštai iškilęs kaip šviesus 
žibintas. O kad mes daugiau tu
rėtume tokių “vidutiniokų”, 
mūsų bendruomeninė veikla lie
tųsi iš kraštų! Nejustume to 
“nuovargio”, apatijos, apkiautė- 
jimo mūsų bendruomeniniame

Scena it Petro Babicko muzikinio veikalo "Gintaro žemi* pasaka". 
Nuotr. L. Kančausko
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sūnaus dttaynūtareą. Kanį or- 
kestras grojo X Sihrtianv Fin- 
landia ir tuo pagerto tautą, ku
ri reniai gynė sere laisvę.

Lietuvių Metrai Klabu Fede
racijos ptanminkei Ljgjai Bie* 
liuriraoi buvo leista pasveikin
ti jauną karį kapitoną Roger H.

MMtotre 0MB nemokamai -
“Lrtto" Įbrėžto parengė V. 

M^ntaM-Kaktienė, pasinaudo
toms prancūzų rašytojo Mė
toms* ta petin vardo novele.

operos vadovas — A Giedraitis. Ope-

PLJK komitetu—- Vari. Kleiza.
Jaunasis kompozitorius Da

rius Lapinskas ilgai brandino

S, m, Vahtotoų «dieną (Mepao- 
riaLDay) preridrerto X Wash* 
ington būstinėje — VaDey Tor- 
ge, Pennsyivama, vyko reikš* 
miegos iškilmės — tanre pa* 
gerbti žuvę Amerikos kariai, 
pradedant dvSmm karu ir bai*

HMfetas gegužės 28 Lietuvių

počumą, kuriame buvo nagri
nėjami įvairūs jaunimo metų 
klausimai. Platesnius praneši
mus padarė Jūra Gailiušytė, Al-

dreckis.. Diskusijose dalyvavo 
A. Gečys, G. Mironas, V. Gruz
dys ir kiti. Pokalbiai pasižy-

klausimo svarstymu. Dalyvių 
tarpe matėsi ir vyresnės kartos 

' atstovų.
Vakare McCollista salėje bu

vo jaunimo komiteto surengtas 
banketas, žmonių dalyvavo 
daugiau negu tikėtasi. Vakarie
nės metu programos vedėjas G. 
Mironas pristatė iš toliau atvy
kusius svečius. Ypač šiltai bu
vo sutikti svečiai iš Argenti
nos r Australijos.

rinių pajėgų viršmiakas. gene
rolas HaroM K. Johnson savo 
kalboje išreiškė pasididžiavimą 
Amerikos kariais Vietnamo 
fronte. Jų dvasia esanti tvirta, 
jie narsiai kovoja su vietkon- 
gais, ir pasiryžę žūti už tautų 
laisvę ir demokratiją. Generolas 
dar priminė, kad amerikiečių 
karių gretose prieš viet-kongus 
kaujasi ir antrojo pasaulinio ka
ro emigrantų sūnūs. Jie yra pa
reiškę, kad esą verta ir garbin
ga kovotoir žūtiųž tokiosšalies, 
kaip Amerika, principus ir idė 
jas. Generolas pasmerkė komu
nizmo agresiją ir jos pavojų 
laisvajam pasauliui Jis suminė 
jo, kad jo svečių tarpe esanti 
lietuvė Mrs. L. Bieliukas, ku
rios tėvynė tebėra komunizmo 
priespaudoje, tebekenčia rau-

Jungtinis choras, vadovauja- donąjį terorą. Vėliau gen. H.K- 
mas Vinco Mamaičio, atidaryda- Johnson garbės medaliumi ap- 
mas šventę, sugiedos: Malda už dovanojo kapitoną Roger H.C.

Donlon, kuris savo sumanumu 
ir narsumu prasimušė pro viet- 
kongų linijas, išgelbėdamas dar 
sėptynius savo draugus iš be
viltiško priešo apsupimo. Bu-

sidėjo prie šio Savaitgalio pro
gramos. Užbaigos žodį tarė G. 
Mironas ir Jūrai Gailiušytei, 
centrinio jaunimo komiteto at
stovei, įteikė 300 doL čeką. Tai 
buvo pelitas, gautas iš banketo 

i AG.

PHILADELPHIJOS 
DAINŲ ŠVENTĖ

-T Pavasarinė rytinio pakraščio 
mažoji dainų šventė bus užbai
giama Philadelphijoje birželio 
11 d. 7:30 v.v. Lietuvių muzi
kos salėje, 2715 E. Allegheny 
Avė. Šventėje dalyvauja: New 
Yorko, New Jersey ir Pennsyl- 
vanijos valstybių keturi chorai 
su daugiau šimto dainininkų.

ŠeMo kūrinius. Akomponavo

rengti viena pati savo koncer-

rinktos Gema Kreivėnaitė ir Ni*

Gcgnšij 29 šv. Andriejaus

Tuoj po pamaldų parapijos

ir patį kongresą visokeriopai 
paremti. Kalbėjo ir kun. Mar
gis, svečias iš Argentinos; ko-

kapi- 
doL

C. Denk® Beturiu kovotojų j 
Vietname vardu. Jitaip pat pa- ~

son už kalbą ir Lietuvos pri- ■ 
minimą-

Buvo skaitoma Vietnamo A-B 
merikos karių motinų iė žmonų M 
laiškų ištraukos, kurios darė H •
miniai didelį įspūdi. V

Ta pačia proga General Fe- Ku. , A P._
derauon Of Women S Clubs vuim mecenatas, pakeltas i prelatus su Right Reverend titulu.
(kurios nariu yra ir Lietuvių ------------------------ ---------------------------- --------------------------
Moterų Klubų Federacija) pir
mininkė Mrs. Wifliam H. Hase- 
broock pasakė patriotinę kalbą 
ir suminėjo, kad GFWC yra 
nupirkusi už 150,000 doL 52 ak
rus žemės, kur bus pasodinta 
3000 medžių Amerikos kariam, 
gavusiem už narsumą aukščiau
sius medalius. Į šių karių skai
čių įskaitomi civiliniame kare 
žuvę kariai ir Vietnamo didvy
riai Prie kiekvieno medžio bus 
pritvirtintos lentelės su didvy
rio vardu. Henry Knox pastate 
bus laikomi žavimųjų Ameri
kos patriotų karių dokumentai

KETVIRTOJI EGLUTES ŠVENTE
Putnam, Conn., seselių vie

nuolyno sodyboje birželio 5 su
rengta ketvirtoji Eglutės šven
tė. Šventės vyriausia vadovė bu
vo viršininkė sesuo M. Bernar
da, jos artimiausia padėjėja se
suo M. Igne ir kitos seserys.

Visiem dalyviam, susimokė 
jus po vieną doL, duota knyge
lė “Algis ir Alytė”, kurią pa
rengė sesuo M. Eucharista. Kny
gelės kiekvienam puslapyje yra 
trumpas eilėraštukas ir pieši-

tėvynę, Amerikos ir Lietuvių 
himnus. Rūtos ansamblis, vado
vaujamas Alg. Kačanausko, pa
dainuos: Augo kieme klevelis, 
šėriau, šėriau sau žirgelį. Eli* 
zabetho šv. Petro ir Povylo Lie- vo iškviesta ir didvyrio moti- sianti Amerikos tautinė švento- nys. Tonos įvairios, daugiausia 
tuvių parapijos- choras, vado- na kurią pasRiko pats gęn. H. vė. 4 S 1. Botoitienė ’ iš vayro kasdienio gyvenimoLir 
vaujamas Vinco Mamaičio, pa
dainuos: Kalvelis ir Daina. 
Brooklyno Operetės Choras, va
dovaujamas Vyt Strolios, pa
dainuos: Partizanės daina, 
lekia lekia gulbių pulkelis 
Pavasaris-

Philadelphijos Lietuvių Tauti
nis Ansamblis, vadovaujamas 
Leono Kaulinio, išpildys ištrau
kas iš ‘Tėviškės Namų” konta-

vavo K. Marijošiėhė ir seselės. 
Vaikai padainavo keletą vaikiš
kų dainelių ir grupėmis suskirs
tyti pasakė tris eilėraščius. Gra
žiai pasirodė Bostono mokiniai; 
vadovaujami Kalvaitienės, su
vaidino “Grybus”. Ypač gražūs 
buvo jų kostiumai.

Turėjo lauke vykti bendri žai
dimai, bet užėjo audra ir visus 
^blaškė. Tada žaidimai vyko sa
lėje. Užbaigos žodį tarė P. Mo
lis iš Worcesterio, tėvų vardu 
padėkodamas už gražią^šventę.

v' -< : *. j* - - U < -

' paminėta Kanados spaudos a-. 
gentūros “Canadian Scene” in- 

, formaciniame leidinyje. Atpasa
kojamas solistės kelias daina
vimo srityje ir paminimi kai 
kurie ateities planai. Cape Cod 
rengiamas solistės rečitalis, ku
rį globoja Jacųueline Kennedy.

— Lietuvių kalba dėstoma 
Los Angeles UCLA universite
te, klasikų departamente (uni
versiteto išleistame tvarkaraš
ty lietuvių kalba įrašyta į Indo- 
european Studies skyrių). Nuo 
rudens ten bus dėstoma grama
tikos pagrindai.

— Lietuvos Vyčių organiza
cijos 53 metinis ir visuotinas 
suvažiavimas šiais metais įvyks 
Worcester, Jdass., rugpjūčio 25- 

-28. Pagrindiniai posėdžiai vyks 
Holiday Inn patalpose. Ten sve- . 
čiai galės ir apsigyventi. Šalia 
oficialios programos dalies pra- 
matoma golfo ir kėgliavimo pir
menybės, šokių vakaras, ban
ketas ir kt

—- Lietuvos Atstovas J. Ra
jeckas birželio 5 dalyvavo Bal
timorės Lietuvių Draugijų Ta
rybos išvykoje į Marylando 
valstijos sostinę Annapoiį, mi
nint Lietuvos ąžuolo pasodina
mo 30 m. sukaktį. Ta proga pa
sakė jautrią ir patriotinę kal
bą.

— LB Detroito apylinkė in- 
' K ‘

Oi 
ir

Waterbury minės
Birželio 12 Waterburyje mi-

Lietuvoje sukilo žmonės prieš 
Sovietų Rusijos okupaciją- Su
kilime dalyvavo Lietuvos jauni-

ninku maršą, Dul Dul dūdelę,

byne. Pabaigai — Lietuviais

Laikraščiuose teko skaityti, 
kad mūsų Philadelphijos cho
ras, dainuodamas Elizabethe ir 
New Yorke, paliko gerus at
siliepimus. Tikimės, kad Phila
delphijos apylinkės dainos ger
bėjai savo atsilankymu šventė
je paskatins mus ir toliau

daugiau nei visuose nepriklau
somybės karuose 1919-1923 m. 
žuvusių buvo 2,500, apie pus
antro tūkstančio nužudė besi
traukia rusai

Waterburyje minėjimą ren
gia jaunimo metų komitetas. 
Bus pagerbti kovų dalyviai ir 
žuvę. Tą dieną Waterburio bur
mistras paskelbs Lithuanian 
Day. Prie miesto rotušės bus 
iškelta lietuviška vėliava, šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje 
11:30 v. bus pamaldos. Po mi
šių bus procesija prie lietuviš
ko kryžiaus, kur bus padėtas gė- 

vainikas. 3 v. popiet para-

——————■ lietuviškos mokyklos-
v Pakelta vėliavos. Tuo metu

birželio sukilimą kalbėjo vienas iš Eglutės suma-
” nytojų — J. Laučka iš Wash- ... ________

pijos salėje bus sukilimo minė- ingtono. Jis prisiminė ir tikrą- jelis iš Los Angeles. Pagyrimus
jimas. Pagrindinę kalbą paša- jį E^utės tėvą, prel. P. ‘Jurą, už parašytus straipsnelius: T.
kys Amerikos kariuomenės re-' kuris tą dieną minėjo 75 metų Miliauskaitė 8 m., iš Worceste-

rio, L. Pauliukonytė 9 m., iš 
Worcesterio, K. Brazdžionytė 
11 m. iš Chicagos, B. Miliaus
kaitė 10 m. iš Worcesterio ir P. 
Bernotas 7 m. iš Nashua. Pr.

rašinėlių konkurso I premiją lai
mėjo R- Čepaitytė, 12 m. iš Mil- 
tono, Kanada, H — Ramunė 
Bernotaitė, 9 m., UI — Linas Ko-

__da jėgas rezoliuci
jas Senate pravedimo žygiui 
Valdybos pirm. Jonas Urbonas 
atskiru laišku kreipėsi į Detroi-

kys Amerikos kariuomenės re* kuris tą dieną minėjo 75 metų

Hayden A Nichols, žymūs A- 
merikos veteranų veikėjas. Da
lyvaus ir visa eilė valdžios at
stovų.

Kviečiami visi apylinkės lie
tuviai kuo gausiausiai dalyvauti. 
Atsiveskite ir savo draugus a- 
merikiečius, nes laisvės kova 
dar nebaigta- Ji reikalinga nuo
latinio ryžto, mūsų visų jėgų. 
Jai reikalinga ir kuo daugiau 
draugų iš kitų tautų tarpo.

Pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. V. Zakaras.

Užkandus, salėje buvo vaikų 
speciali programa, kuriai vado-

C-Y.O. posėdis įvyko praeitą 
savaitę. Aptarta veiklos planai, 
išrinkta nauja valdyba. Pirmi
ninkė išrinkta Margaret Molina,

BALTIMORĖS ŽINIOS
tuose. Linkime jam gero 
šio ir laimingos kelionės.

tininkė Cynthia Lockwich, ka
sininkas Gregory Cheswo. Jau
nimas, kuris dar nepriklauso 
šiai organizacijai, kviečiamas į- 
sijungti į jų gretas:

Mokslo motai užbaigiami 
birželio z12. Graduantai daly
vaus 8:30 mišiose tą rytą. Mi
šias aukos klebonas prel. L 
Mendelis. Užbaigimo aktas pra
sidės 3 v. popiet Mokyklos vai
kai atliks specialią programą. 
Abiturentam diplomus išdalins 
klebonas.

— Prieškongrtoinėje vasa
ros stovykloj* dalyvaus apie 80 
jaunuolių iš kitų kraštų, neskai
tant Kanados. JAV LB centro 
valdyba telkia lėšas apmokėti iš 
kitų kraštų atvykusių jaunuo
lių stovyklos išlaidas. Atsiliep
dami į centro valdybos prašy
mą, šiam tikslui aukojo: po 100 
doL: dr. Leonas Kraučeiiūnas ir 
AV., po 80 doL: Marija Rudie
nė ir dr. Kazys Bobelis; po 50 
dot: Kazimieras Brencius ir Al-

- gis Čepėnas; po 40 dol.: dr. Vyt
Tauras, dr. R. Sidrys, dr. Jani- Rekolekcijos Baltimorės ar

kivyskupijos kunigam bus šiom 
dienom — vienai grupei nuo 
birželio 13 iki 17, šioje grupė 
je bus kun. Antanas Dranginis, 
antroje grupėje nuo birželio 20 
iki 24 bus kun. J. Antoszews-

poil-

Lietuvię melodijos radijo va
landėlės metinis piknikas bus 
birželio 19 Conrad Ruth Vilią 
parke. Ten jų piknikai būna 
kasmet Bus įvairi programa, 
gardžių valgių, šokiai. A. Juš
kus ir K. Laskauskas, valandė
lės vedėjai, kviečia visus atsi
lankyti ir tuo paremti radijo 
programos išlaikymą. •

Jonas Obelinis

to ir apylinkės lietuvius, kvies
damas visus prisidėti prie šio 
žygio visom išgalėm. Apylinkės 
vadovybės pastangom buvo pa
ruošta šimtai pavyzdinių laiškų 
abiem Michigano senatoriam 
(Philip A Hart ir Robert P- 
Griffin) ir senatoriui Fulbright 
ir tie pavyzdiniai laiškai pa
skleisti lietuvių tarpe. Tai tu
rėtų būti pavyzdys kitom LB 
apylinkėm bei visom kitom lie
tuvių patriotinėm organizaci
jom.

— JAV LB centro valdyba 
gegužės mėn. bendraščių ragi
na visas apylinkių.ir apygardų 
valdybas rinkti parašus po pe
ticija Jungtinėm Tautom ir 
remti dainų šventės bei jauni
mo kongreso rengimo darbus. 
Tuo pačiu bendraščių centro 
valdyba prašo apylinkių ir apy
gardų valdybas rinkti naudotus 
vadovėlius, kurie bus persiųsti 
Pietų Amerikos lietuviam.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
į na ir Algirdas Jakševrčiai, Ona
| ir Jonas Gradinskai, dr- K.G.
I Balukas, dr. Juozas šabanas.
| Vienam asmeniui prtgyveni-
į mas stovykloje (12 dienų) kai-
I mioja 40 dol. JAV LB centro
į valdyba tikisi, kad atsiras pa-
į kankanai geradarių, kurie pa- Sodaflotė* birželio 5 po 8J0 

J dės certro valdybai apmokėti mišių susirtnko Hechts North-
-* iš kitų kraštų atvykusių jaunuo- wood restorane. Bkilmingaose
"i Hų vasaros stovyklos išlaidas, pusryčiuose buvo pagerbtas dva-
I Aukis siųsti centro valdybos stos vadas tam. A. Dranginis.
I adresu: 7252 So. Whippte St, Vėliau buvo susirinkhnae, tai*
I Chicago, DL 60629. rio metu aptarti einamieji v^k-

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS 2EM65 SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYZOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JCSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

Siunčiu auk*............statybų fondui Ir pratau irstyti mane / mOsų
•Hm* / mėsų miruaiuoHua j:
□ Garbės fundatorius (81000)
□..Fundatorius (8100)

□ AmMmioaiu* nerius (8500)
□ Rėmėju® (meteen* Mike)

, • 108 reikalai.

— Oxtorde, Anglijoje, kolegl- ProL L MendeH* Mitelio 15 
ja įsakė studentėm nesirodyti į išvyksta j Europi atostogom, 
•gumbas su nsujoe mados si* Prelatai aplankys įvairias šven- 
jantiiab, aukščiau pakinkių toras Italijoje ir kituose kraš*
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RESORTS

HAVEN REALTY

86-16 JAMAICA AVĖ.

VYT. MAŽELIS

D1SPLAY
COSMOS

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROLJAV-se

SCHALLER&WEBER

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

Montcalm a nursinghome of distinc- 
tion professionally staffed & cater- 
ing to all the reguirements of the 
convalescent, chronicaUy UI and the 
aged. Located in a delightful restful 
atmosphere Licensed by the State 
of NJ. 32 Pleasant Avė. Montclair, 
NJ. Phone: 744-4560

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest P*way Station) 
ĮAf AfMŠSi • -i i—> VW OOdlalVcJlp IM* ■ •

NURSING HOME 
r«gĮtį»-*' «~ą.

MADI8ON STREET 
tOOKLYN 27, N. Y. 

(MHgewoou)

Sande Motei Montauk, LI NY 4 rm 
cottage adj. to pool Sands Resort 
.Motei at the ocean beach. Kingsize 
heated pool, all rooms soundproof A 
newly furnished, TV. Call 516 668 - 
2791-2935 — or write Sands_ Motei, 
Bcoc 104-W, Montauk - ?

naitėir Gretina Simtytė. Ma
lonu buvo jas pažinti ir keletą 
žodžių persimesti gimta kalba. 
Parodoj labai gražiai pasirodė 
Regina Jasiūnaitė su dviem sa
vo kūriniais: mezginiru* suknia 
ir. ansambliu, susidedančiu iš 
apsiausto ir suknelės. Abiem ta-

y TURIME ĮVAIRAUS- DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪSffiS RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

TIANA BAY RESORT MOTEL
Now Open with attractive 

SPRING KATES
Write or phone (516) RA 8-1488 

50 Rampastnre Road
. Hampton Bays, L.L-.. • 

We Cater to the Family

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. T. 

Teief. — APpieflate7-7O83

nys, Vytautas Kasiulis — Sv. 
Jurgis —- spalvota litografija

tymuose —įrankio specifikaci
jas); ę) pasekmės irtsįeknno da
tą, irvietą; d)varžyt»ų pavadi
nimą ir rengėjus; ė) klasę ir 
atimtą vietą ir.. D padą pasek
mę originaliais vienetais; Taipo
gi reikalinga prisiųsti paišina
mąjį dokumentą* (pažymėjimas 
iš savo mokyklos, klubo ar var
žybų rengėjų; varžybų pasek
mių biutetenis,teikreščįų iškar
pos ir pan.). Pateisinamasis , do
kumentas gali būti prisiųstas, ir 
vėliau, jeigu reikalinga ilges
nio laiko jam gauti.

Pažymėtina,, kad visos oficia
lių lietuviškų bei pabaltiečių 
varžybų pasekmės yra žinomos 
ir jų pranešti nereikia. Reika
lingos tik už lietuvių bei pa 
baltiečių varžybų ribų pasiek
tos pasekmės. ę ,

Ss pranešimas ypatingai lie
čiapavienius^ > lietuvių sporto 
klubams nepriklausančius ar la
bai mažą ryšį su savo klubais 

’ turinčius''sportininkus, kadangi 
su gaEmybes sūširištf
per klubus. ' ' ,

Pasekmes prašome registruo
ti šiuo adresu: A- Siesikus,

A W N f NGS 
Residential 

Industriai - Commercial 
Canvas, Metai, Fiberglass 
FRANK G. CURRID CO.

Ėst. 1920 TeL 376-2723 
666 Morris Turnpike, Short Hills, NJ

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacijai 

Tel. Virpinta 7-4499

Prašome pasekmes užregist
ruoti iki š.m. birželio 15, jeigu 
norite, kad jos pakliūtų į se
kančią pasekmių laidą, kuri bus 
skelbiama birželio -20. Ateityje 
prašome pasekmes pranešti ne
atidėliojant, kad Imtų įmanoma 
lenteles turėti pagal paskuti
nius davinius. LA. K-tas

RAYS
Galima gauti jyairiaustae 
tų gėrimų .. .Didžiausta 
103-56 LEFFERTS taVD. *

Wuw Tarka: 16M tad Avenue — T* • 
(Tarp85-86g»tvių>.

■Ilrrmiiii: M-M Myrtls Aw. — TA 1-7069
tatatata M 8MMW M- — AE 4481

BMdetnKųam* stu
dentų, išskiriant vaikus mede
lius.

Didelį susidomėpmą sukėlė 
dieninės suknelės ir ansambliai 
kuriem: įdėjoė buvo paimtos iš 
lXo šimtme&B vaikų drabu
žėlių. Visų nustebimui į sceną 
išėjo apie 5 metų mergytė, vil
kėdama 194o šimtmečio, nuo 
gulėjimo pageltusią suknytę ir 
skrybėlaMę. Paskui ją išėjo stu
dentė, vilkėdama modernią suk
nelę panašiai pasiutą kaip toji 
vaikiška, netoli 160 metų senu- lentingom lietuvaitėm ^inkiu pe
ilio suknelė, paėmė mergytę už sisekkno ir ištvermės verčiant 
rankytės ir abi pasuko tako naują gyvenimo lapą.

LITAS Investing Co. Ine. 
kviečia ' '

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (Ugi 55i%>
Skolintis enttomaiinoms, namu remontui, akcijų ^ritimui 

r IMI pboEpekto-ir httais rciiaaais:
V. VEBELIONAS, 166-21 ąBth. Aveų Richmond Hffl N.Y.; HI 1-6799
Darbo valandos: BfotdačBenhus 9-9 vai. vak.; SeStadteniais 9-4 vai.

'■ CHICAGO, TT.t.- 6775 So. Westem Avė, teL GR 6-2242 
Darbo valandos — trcMadienį ir penktadtenf vakarais, 
Settadien} ano 10 iki >vak pofteL.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, coior r fct. TV, Tapė 
recordėriai, patefonai, fonogra
fai, įv. skmfiavnno mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Tetefunken, Grundig, Zenith, 
Burrottghs, Ofympia, Royal eite. 
Katalogus Ir infonnacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

Laimėjimų vakarui galima 
kvalifikuotis vietoje, apžiūrėjus 
paveikslus, per platintojus ir 
Lietuvių Atletų klube.'

LAK tarybos vardu
A. Vaksdts — pirm.

Ačiū dailininkam liž paramą 
ir dėmesį, ^kimės, kad ir liė- 
tuvžkoji visuomenė visais šių 
dailininkų paaukotais darbais 
susidomės, laimėjimų keliu įsi- 
gys ir papuoš savo rezidenci
jas, p tuo pačiu parems spor-

tyti pagal pirkėjo pug«i~t 
advtaua ant mūsų art*! 
_ a—w -i— *pine JO MMBh 
atfiricani aąžtalogai paąpd* 
Muftuteų ot tatai pri-| 
einamą kainą. Visata rd-I 
katate kreipta paa atatgr-į

Colonial Manor Greenv-Ule. 1, N. Y. 
TeL 518 YO 6-8806—mod^n 
mainhouse, motei A deluze doubte 
decker motei w/w carpet, private 
baths, dancing, eve. activitles, bar- 
becues, heated swim. pool, terinia, 
softbaU, etc.; churches nearby. Freė 
trans., 3 delicious meals daily. $53 
to spec. child rate. Ch. Simpson

PARCEL S EXPRESS 
CORPORATION

168 West 14th Street 
New York, NY. 10611 

TeL CH 3-3605
Mes siunčiame dovaną siuntinius į 
LIETUVĄ, visas USSR Respublikas 
ir Rumuniją.
Kiekvieno siuntinio įteikimas adre
satui garantuotas — gavėjas neturi 
nieko mokėti.
Jūsų patogumui — mes sandėlyje 
turime didelį pasirinkimą, prekių že
momis kainomis.
Atidaryta: nuo 9 ryto iki 7 vakaro 
kasdien ir aekmadipniais nuo 10 ry
to iki 4 po pietų.

. ■ CO 7-6234
7lt« PARKING AFTER5PM

statome taūram dydžio-- 
naujus namus, kuriuos; 
gafima tuoj įsigyti. Pri- *

j vairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskūtės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi meterižki dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ Woodhaven, N.Y. II42I

— TeL 849-7240 —

E. JOSEPH ZEBROWSKI_ 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su C 

Air CnnfUtVm •
123 E. 7th SL, New York 9; NX

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webstec Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsanmotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims Cy- 
kaL Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainBasUa-Kainos tos jaačios fcė 
kitus miestus. — Tet TR 6-6434

PADĖKA
LietuvRį Atletų klubas nuo- (paaukojo y. Steponis) ir Jonas 

širdžiai dėkingas gerb. daflinin- Rūtenis —/Balta paukštė —a- 
kam, paaukojųsiem savo kuri- liejuš.
nius spalio 1 įvyksiančiam lai
mėjimų vakarui

Visas šių laimėjimų pelnas 
bus skiriamas sportuojančiam 
jaunimui kurio LA-K eilėse 
priskaitoma iki 160, pradedant 
8 m- amžiaus nariais. •

Saite kūrintas paaukojo: čes-. nastaup^ to- y
lovas" Janušis — Rimstanti jū- bųlėtį ir, ugdyti sveikamę kūne 
ra — akvarelė, Vytautas K. sveiką sielą.
Jonynas — Pavasaris miške — Visus paveikslus galima pa- 
akvarėlė, Vytautas Ignas — Mo- matyti kasdien, išskyrus sekmą- 
teris ir povas — medžio raiti- dienius, 9 vW.^ryto iki 9 ®321 Lakę / Shėre Blvd., Cle- 

vai - vakaip “Haven Realty— veland, Ohio 44110. 
J. Andrųišisf įstaigoje, 87-09 
Jamaica, Avė., Woodhaven, N.

RealEstate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdrauchmas gyvybės, namų, antmnobatų, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudoa^ IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų tavestacijos.

Kasmen nuo 9 iki 8 vai; 8eštadieniats iki 6 vaL popiet.
87-09 Jamaica Ava, VVooAavan 21. N. Y. • TaL VI 7-4477

CAPE COD INN
Ocean front at Sweet Briar Road 

Wildwood Crest, N J. 08260
A touch of New England on the Jer- 
sey Shore. Visit our hncuriously new 
resort motei. Every type of accom- 
modation to fit your vacation need. 
FuUy air-conditioned and heated, 2 
heated poois, recreation area, game 
room. Near all activitles. Write or 
phone for brochure 609 - 522-1177.

S

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADUONAS, »▼.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, Ni Y. 11206

T«te fonas STags 2-5939
- •r •
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DARBININKAS
Vienuolyne. GL 5-7068
Spaustuvė GL 2-6916

voatci|« GL 5-7281
Administracija GL 2-2923

Liet. Kat. Moterų sąjungos 
29 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 12, Šį sekmadienį, 12:30 
vai. popiet p. Sandanavičių na
muose, 195 North 6th St, Broo- 
klyne. Visos narės kviečiamos 
šiame svarbiame susirinkime 
dalyvauti.

Adolfas Krajauskas, dirbąs 
Domino cukraus fabrike, Įmo
nės vadovybės buvo apdovano
tas ir pagerbtas už pareigingu
mą darbe. Jis toje įmonėje yra 
išdirbęs jau 16 metų.

Balfas gegužės mėnesi bend
rai šalpai gavo aukų 3,881 dol. 
Vasario 16 gimnazijos rėmė
jai prisiuntė 2,553 dol. Salezie
čių gimnazijai 520 dol., kitų pa
jamų buvo 147 dol. Viso paja
mų turėta 7,102 dol. Gegužės 
mėnesį išsiųsta 92 siuntiniai,— 
81 su drabužiais, 7 su vaistais 
ir 4 su knvgomis. Jų vertė sie
kė 6,100 dol.

A. a. dr. Aloyzo Petriko pa
minklas bus šventinamas šv. 
Karolio kapinėse birželio 1 1, 
šeštadienį. Prieš tai 10:30 v. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je bus pamaldos.

Kun. dr. Petras Bačinskas

Kun. dr. Petras Bačinskas, 
Geelong lietuvių kapelionas 
Australijoje per Vokietiją atvy
ko Į Ameriką. Sustojo Maspe- 
tho liet, parapijoj. Iš čia ke
liaus Į Putnamą, į jaunimo kon
gresą. Jis apsilankė ir Darbi - 
ninko redakcijoje. Iš Amerikos 
grįžta i Vokietiją, kur pasiliks 
ilgesni laiką. Jisai sutiko eiti 
direktoriaus pareigas Vasario 
16 gimnazijoje vietoje pasitrau
kusio kun. Br Liubino.

Vytautas Alseika

Vytautas Alseika, žurnalistas, 
ilgametis Eltos redaktorius, at
vyko iš Vokietijos. New Yorke 
lankė lietuviškas Įstaigas. Ap
lankė taip pat ir Darbininko re
dakciją. Iš New Yorko važiuo
ja Į Washingtoną, Bostoną, Chi- 
cagą, Los Angeles, Calif. Vokie
tijoje jis buvo išvykęs prieš 
penkerius metus, ten redagavo 
lietuviškąją Eltą, o paskutiniu 
motu — tos Eltos vokiška laida.

"NEMUNAS ŽYDI" 
BUS NEW YORKE

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdybos pas
tangomis lapkričio 5 iš Chica- 
gos į New Yorką atvyksta Dai
navos ansamblis atšvęsti savo 
20 metų veiklos jubiliejų. Ta 
proga jis čia pastatys visų new- 
yorkiečių laukiamą “Nemunas 
žydi” spektaklį su simfoniniu 
orkestru.

Tai yra retas ir nepaprastas 
Įvykis ne tik newjorkiečiam, 
bet ir visiem lietuviam, gyve
nantiem Atlanto pakraščio vals
tybėse-

Dainava tam ypatingai ruo
šiasi ir į New Yorką atvyks su 
savo pilnu sąstatu — viso virš 
100 dainininkų, šokėjų, solistų 
ir vaidintojų.

“Nemunas žydi” spektaklis i- 
vyks Brooklyn College puikio
je salėje, kuri turi virš 2400 
sėdimų vietų, ir tikimasi, kad 
lietuviai tą dieną ją tikrai už
pildys.

LB New Yorko apygardos val
dyba šiai dainaviečių viešnagei 
New Yorke irgi intensyviai ruo
šiasi, yra numačiusi išleisti spe
cialų leidinį su programa, kuo 
šilčiausiai priimti dainaviečius 
ir kuo isnūdingiausiai paminėt 
jų dvidešimtmeti.

GREAT NECKO LIETUVIAI * 
VAINIKŲ DIENOS PARADE 
Kaip ir praėjusiais metais, 

taip ir šiemet Great Necko LB 
apylinkė buvo pakviesta ir da
lyvavo su Lietuvos vėliava 
Great Necko miesto Vainikų 
dienos (Memorial Day) parade.

Daugiau kaip 50 suaugusių ir 
jaunimo žygiavo parade, pasi
puošę tautiniais drabužiais. Pub
lika juos sutiko plojimais. Pa
traukė jie ir fotografų dėmesį.

Po parado Kings Point parke 
Įvyko tradicinis Great Necko 
lietuvių piknikas, i kuri atvy
ko lietuvių ir iš tolimesnių vie
tų. Jaunimo kongreso naudai 
padaryta loterija. Šios LB apy
linkės pirmininku yra Henrikas 
Miklas.

Sol. St. Baro su Stuttgardto 
simfoniniu orkestru, diriguo - 
j ant' D. Lapinskui, Įdainuota 
nauja arijų plokštelė gaunama 
Darbininke. Kaina HI FI 6 dol., 
Stereo — 7 dol., pridedama 50 
et. persiuntimui.

Kas nori pailsėti, praleisti a- 
tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti Į lietuvišką vasar
vietę Coxsackie. N.Y’.. Catskill 
kalnuose. Gražios maudynės 
prie Hudson upės. Maistas ir bu
tas savaitei tik 38 dol. asme
niui, Kambariai užsakomi iš 
anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas. 2 North St., Coxsackie, 
N Y. 12051. Telef.: code 518, 
731-8869.

Vida Vaitiekūnienė-Bražėnaitė, ii 
Melburno Auatralljoc lankėsi Dar

bininko redakcijoje. Jfr atvyko 
pasitikti savo motinos Konstanci
jos Bražėnienės, kuri atkeliavo 
it Lietuvos pas savo dukra dr. 
Nijolę.

Center Moriches, L.l. prie 
Fire ląland, A. Mačionio vasar
vietėje išnuomojami pavieniam 
asmenim vasaros sezonui kam
bariai. Tinkama vieta atosto
gom, savaitgaliam ir žuvavi- 
mui. Nuo New Yorko 62 my
lios.

Dėl sąlygų kreiptis šiokiom 
vienom vakąrais telef. VI 6-45- 
52, savaitgaliais, 207 01d Neck 
Rd., Center Moriches, prie 
Old Neck Marine.

Canarsie sekcijoje parduoda
mas vienos šeimos namas iš 7 
kambarių ir ant to pačio sklypo 
kitas namukas iš 3 kambarių. 
Teirautis NI 9-2337.

Woodhavene išnuomojamas 
butas iš 6 kambarių su uždara 
veranda. Skambinti vakarais 
po 6 vai. 296-7254.

Parduodamas vienos šeimos 
mūrinis namas iš 7 kambarių, 
gerame stovyje, prie gero susi
siekimo, Flatbush sekcijoje. Te
lef. UL 6-2699.

East New York išnuomoja-
mas erdvus, baldais apstatylas 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Pageidaujamas vyriškis . 
Skambinti vakarais 647-7365.

Parduodamas Richmond Hill 
2 šeimų didelis namas. 6-7 kam
barių butai. Taip pat parduo
damas vienos šeimos namas iš 
7 kambarių arti Forest Par
ko. Abu namai gerame stovyje. 
Informacijai Tel. VI 7-2772.

Mill Basin, Brooklyn, rajone 
parduodamas dviejų šeimų mū
rinis, pilnai atskirtas, prieš 3 
metus statytas namas su 4*4 ir 
612 kambarių butais. Puikios pa
jamos. Sklypas pilnai apsodin
tas, vandens šulinys, Įvairūs 
priedai. 2022 E. 53rd. St., Broo
klyn, N.Y., Telef.: DE 8-4846.

SVARBŪS, SKUBŪS JAUNIMO KONGRESO REIKALAI
Birželio 3 New Yorke jauni

mo komitetas susirinko pas Vyt. 
Radzivaną posėdžio, kuriame be 
komiteto, narių dar dalyvavo L 
B N.Y. apygardos atstovas Z. 
Dičpinigaitis, jaunimo kongre
so rengimo finansų sekcijos at
stovė iš Clevelando J- Gailiušy- 
tė, prieškongresinės stovyklos 
vedėjas A. Saulaitis, S.J., iš Bos
tono, stovyklų programos pa
rnešėjas G. Naujokaitis iš New 
Jersey, Į kongresą atvykę kitų 
kraštų svečiai: A. Kazlauskas 
(Australija), A. Lingė (Vokieti
ja) ir kun. Margis (Argentina) 
ir grupė NY jaunimo. Apie sto
vyklų programą išsamiai paaiš
kino A. Saulaitis, S.J.; apie kon
greso finansinius reikalus ir ki
tus klausimus kalbėjo J. Gailiu- 
šytė.

Birželio 5 ten pat Įvyko kitas 
posėdis, kuriame be komiteto 
narių dar dalyvavo kongreso fi
nansų sekcijos atstovė J. Gai- 
liušytė, stovyklų rengimo atsto
vas G. Naujokaitis, N.Y. L. B 
atstovai: apygardos pirm. J. 
Šlepetys, Z. Dičpinigaitis ir A. 
Radzivanienė, ir grupė N e w 
Yorko jaunimo, kurie savano - 
riškai prisidėjo prie komiteto 
darbų. Posėdžiui vadovavo J. 
Gailiušytė. Posėdis vyko gana 
gyvai, visi aktyviai dalyvavo pa
sitarimuose, svarbių klausimų 
svarstyme ir nutarimuose.

Kadangi iki prieškongresinės 
stovyklos ir kongreso liko labai 
mažai laiko, posėdyje nutarta 
prašyti N.Y. lietuviškos visuo
menės skubios pagelbos:

1. Paraginti savo jaunimą 
kuo gausiau dalyvauti prieškon- 
gresinėj stovykloj, kuri bus Dai
navoje birželio 25-30 ir jauni
mo kongrese birželio 30 -liepos 
3 Chicagoje. Kongresas nėra ei
linis suvažiavimas. Jame laisvo
jo pasaulio lietuviškas jaunimas 
pasisakys svarbiais Lietuvos rei
kalais.

Richmond Hill, netoli Jamai- 
ca Avė. parduodamas atskiras 
dviejų Šeimų 6 ir 6*4 kamba
rių namas. Nauja garo-alie- 
jaus šildymo sistema. Kaina 
27,750 dol. Pieper, 102-21 Ja- 
maica Avė., telef. VI 7-2242.

ŽINIOS

Maironio mokyklos vaikų darželis su savo mokytoja 
baigimas bus ši šeštadienj, birželio 11. Nuotr. R. Kiši

p. Urbeliene. Mokyklos vakaras ir mokslo metų už- 
eliaus.
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ŽYDINTI JAUNYSTĖ MAIRONIO MOKYKLOJE
Maironio šeštadieninėje mo

kykloje baigiasi mokslo metai- 
Birželio 11, šį šeštadieni. 6 v. 
v. ukrainiečių mokyklos salėje 
bus baigimo iškilmės ir abitu
rientų išleistuvės. Specialioje 
programoje pasirodys visos kla
sės.

Meninę programą parengė ir 
apipavidalino Jadvyga Matulai
tienė. Ji parinko lietuvių poezi
jos bei tautinių šokių ir juos vi
sus supynė į vieną pynę, pava
dintą "Žydinti jaunystė". De
koracijos E. Ruzgienės, muzikos 
efektai — A. Prekerio, apšvie
timas — T. Alinsko, specialūs 
kostiumai. Deklamacija bus pa

2- Iš didesnių lietuvių koloni
jų New Yorkas jaunimo kong
resui mažiausiai aukojo. Tat 
prašoma visų mūsų geros valios 
lietuvių aukoti kiek kas gali. 
Nuo birželio 11 iki birželio 20 
New Yorke skelbiamas aukų va
jus. Aukų rinkėjai aplankys jū
sų namus, prekybininkus, pro
fesionalus, organizacijų vado - 
vus. Prašome paremti jaunimo 
kongresą, nes kongreso pinigi
nis stovis yra nepergeriausias. 
Kas nori, prašom siųsti aukas 
tiesiai NY komiteto iždininkui 
L. Stoniui, 85-63 112 St. Rich
mond Hill, N.Y. 11418: čekius ir 
Money order rašyti Lithuanian 
Youth Congress vardu.

3- Per New Yorką i kongresą 
atvyksta apie 30 asmenų, kai 
kurie iš jų palieka New Yorke 
keliom dienom. Šeimos, turin
čios vietas juos priimti, prašo
mos skambinti A. Šimukoniui, 
tel. VI 6-6715.

4. Praėjusį penktadienį dėl 
techninių kliūčių N. Y. pavyz
dingos lietuvaitės rinkimai 
neįvyko. Didesnės lietuvių ko
lonijos jau išsirinko arba dabar 
renka. New Yorkas negali atsi
likti, todėl nuo šios dienos iki 
birželio 16 prasideda kandida
čių registracija. Kandidatė turi 
būti tarp 18-24 m. amžiaus, ge
rai kalbėti lietuviškai ir angliš
kai; kandidates siūlyt gali tėvai, 
broliai, seserys, draugai, drau
gės. pažįstami, kaimynai. šie 
rinkimai nėra tos rūšies, kaip 
matome televizijoje, šiuose rin
kimuose bus atsižvelgiama į lie
tuvaitės lietuviškumą ir pasi
reiškimą lietuviškoj veikloj. 
Rinkimo teisėjų sąstatan pa - 
kviesti žinomi N.Y. lietuviai vi
suomenininkai ir kultūrininkai. 
Rinkimo paruošimo darbus tvar
ko komisija, į kurią sutiko įeiti 
pp. Klevečkienė ir Virbickienė 
ir stud- P. Vainius. Jūs tik pa- 
skambinat M. Virbickienei tel. 
MI 7-6160 ir pasakot jum žino
mos mergaitės pavardę ir jos 
telefoną, visa kita sutvarkys ko
misija. Patys rinkimai įvyks ki
tos savaitės pabaigoj, vieta ir lai
kas bus paskelbtas vėliau. Lai
mėjusi rinkimus, bus apdovano
ta pinigine premija.

New Yorko jaunimo komite

lydima plokštelių muzika.
Poeziją deklamuos Karilė 

Baltrušaitytė. Ji padeklamuos 
J. Aisčio — Jaunystė, B. Braz
džionio — Pavasario svajonė, 
Maironio — Rūtų vainikas, 
Mergaitė, F. Kiršos — Pavasa
ris, O.B. Audronės — Čigonė
lis, Šokim, Vyt. Nemunėlio — 
Pora porą veja, L. Žitkevičiaus 
— Draugai, K. Grigaitytės — 
Gintaro šalelei, Maironio —Ap
saugok, Aukščiausias.

Tautinius šokius šoks New 
Yorko tautinių šokių grupė, ku
rią sudaro 32 šokėjai, ir Mairo
nio mokyklos mokiniai, — Įvai
rių skyrių Įvairios grupės. Akor

tas tikisi, kad mūsų visuomenė 
supras mūsų prašymą ir padės 
šiuose reikaluose.

Jaunimą kviečiame: skubiai 
prisidėkite prie aukų rinkėjų 
grupės. Mum reikalinga apie 
100 asmenų, kurie galėtų pasi
švęsti nors kelias valandas pa
rinkti aukų. Ypač turėtų prisi
dėti prie to darbo tie, kurie va
žiuoja į kongresą, šiuo reikalu 
nedelsiant skambinkit V. Radzi- 
vanui HI 1-9720.

Važiuojantieji į stovyklą sku
biai prašomi sumokėti už auto
busą, kol kas 40 dol., pagal 
dabartinę registraciją. Autobu
so vadovybė reikalauja sumokė
ti iš anksto. Mokėjimo paskuti
nis terminas birželio 13. Padi
dėjus keleivių skaičiui, kelionė 
bus pigesnė, permokėjusiem li
kutis bus grąžintas. Money or
der siųsti G. Malimauskaitės 
vardu, 85-74 88th. ’ St-, Wood- 
haven, N.Y., 11421. '

New Jersey apylinkė prašo
ma prisidėti prie mūsų grupės.

New Yorko jaunimo komiteto 
informacijos skyrius, 

V. Radzivanas 

Maloniai kviečiame atsilankyti į

JAUNIMO ŠVENTĘ
1966 m. birželio 11 d.

6 vai. vak.

UKRAINIEČIŲ MOKYKLOS SALĖJE
152 No. 5th Street, Brooklyn, N. Y.
(2 blokai nuo Apreiškimo bažnyčias)

Šventę ruošia Maironio- Mokykla
Programoje:

Abiturientų išleistuvės. -Pirmųjų mokinių pagerbimas. 
Konkurso laimėtojų pasirodymai, Jaunimo metų pa
minėjimas.

Meninė dalis:
N. Y. Tautinių šokių grupė ir Maironio mokyklos šo
kėjai. vad. J. Matulaitienė.

Šokiams gros A. Starolio orkestras. Veiks valgių ir gėri
mų bufetas • Įėjimas: suaugusiems 2 dol., moksleiviams 
1 dol.

Maironio Mokyklos Tėvu Komitetas

deonu groja R. Kisielius, E. 
Šilkaitis. Kiti šokiai palydimi 
švedo ansamblio plokštelių mu
zika.

Pašoks: Šustą, Žilvytį, Pas 
močiutę augau (abu J. Matulai
tienės stilizuoti), Audėjėlę, Gė
lių sapną — J. Matulaitienės 
laisvais plastiniais judesiais su
kurtas šokis, Miško muzikantai 
— J. Matulaitienės sukurtas šo
kis, Čigonėlis, Oželis, Malūnas, 
Grandinėlė, Landutė, Suktinis, 
Baigiama išėjimo maršu —Leis
kit Į tėvynę.

Tai bus didelis spalvingas 
spektaklis, kuriame dalyvaus 
daugiau kaip 120 šokėjų. Po 
programos bus vaišės, pasilinks
minimas. Šokiams gros A. Sta- 
rolio orkestras. Visi prašomi at-
silankyti, pasidžiaugti jaunimo 
ir mokyklos laimėjimais-

80 LIETUVIŲ 
JAUNUOLIŲ

iš įvairių pasaulio kraštų vyk
dami į jaunimo kongresą Chi
cagoje, pirmiau pramato su
stoti New Yorke. Iki šiol ne
daug teatsirado šeimų, apsi
imančių pagloboti pravažiuo
jančius jaunuolius.

Visi New Yorko 
ir apylinkių lie
tuviai prašomi 
prisidėti prie 
bendros talkos

ir pranešti kiek jaunuolių 
(berniukų ar - mergaičių) ir 
kiek dienų galėtų pagloboti 
pravažiuojančius. Apie savo 
sutikimą ir dėl platesnių infor
macijų skambinti

A. ŠIMUKONIS

Tel. VI 6-6715

Melrose Memorial salėje bir
želio 3 įvyko Polymnia choro 
koncertas, šiam chorui vadovau
ja komp. Jeronimas Kačinskas. 
Programoje buvo išpildyta 
Mahlerio, Franco Barberio, Da- 
vis ir kitų kompozitorių kūri
niai. Koncertą aplankė daug 
So. Bostoniečių.

Šv. Petro parapijos choras 
uoliai ruošiasi dainų šventei. 
Birželio mėnesį choro repetici
jos vyks pirmadieniais ir ket
virtadieniais 7:30 v.v. parapijos 
salėje prie E. 7-tos gatvės.

Melrose simfoninis orkest
ras, kuriam vadovauja komp. 
Jeronirpas Kačinskas, užbaigė 
sezono koncertus. Dabar vyks
ta planavimo darbai kitiem me-
tam. Sezonas buvo ypatingai 
sėkmingas, ir koncertus aplan
kė apie 3 tūkstančiai klausyto
jų. Kitais metais orkestras pla
nuoja iškilmingai paminėti sa
vo 50 metų gyvavimo sukaktį.

Lietuvos Vyčių Bostono kuo
pos susirinkimas įvyks birželio 
14 d. 8 v.v. šv. Petro parapijos 
salėje prie E. 7-tos gatvės.

Kun. Juozas Trinka, kuris 
darbuojasi Wisconsin valstybė
je, birželio .6 d. parvyko trijų 
savaičių atostogoms pas savo 
mamą ir gimines So- Bostone. 
Parvyko specialiai šiuo laiku, 
kad galėtų dalyvauti kun. prel. 
Pr. Virmauskio 50 m. kunigys
tės jubilėjaus iškilmėse.

Kun. AI. Kontautas birželio 
12 išvyksta Europon. Savo ke
lionėje jis aplankys Romą ir 
Šventąją Žemę.

Birželio 17 yra Jėzaus Širdies 
šventė. Tą dieną Maldos Apaš
talavimo draugijos pamaldos 
bus 7:30 v.v. Procesijos nebus. 
Visi draugijos nariai renkasi 
bažnyčion.
Mirusieji. .i • • - •

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Ona Kasey (Kazukevičienė) 
gegužės 23 d. 75 m. Velionė 
gyv. 273 Schoo gatvė, Stoughp 
ton, Mass- Nuliūdime paliko 
dvi dukteris ir sūnų. Palaidota 
Forest Hills kapinėse.

Barbora Znotienė (gegužės 
28 d.) 83 m. Paskutiniu laiku 
buvo prižiūroma Vilią Maria 
Nursing Home, Putnam, Conn. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris 
ir du sūnus. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Roy Karsokas (gegužės 28 d.) 
74 m. Velionis gyveno 317 W.
4-ta gatvė, So. Boston. Palai
dotas Brockton, Melrose kapi
nėse.

Antanas Polsky (birželio 1) 
74 m. Velionis gyveno 48 
Swight gatvė, Boston. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinėse.

Petras Akunevičius (birželio 
1) 83 m. amžiaus. Velionis gy
veno 93 Elm gatvė, Halifax, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną, 
tris dukteris ir dvi seseris. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Jonas Chaplik (birželio 3 d.) 
52 m. Velionis gyveno 65 Tho- 
mas Park, So. Boston. Nuliūdi
mi paliko tėvus, tris seseris ir 
brolį. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Julija Tarosienė (birželio 3d) 
82 m. Velionė paskutiniu lai
ku buvo prižiūrima St. Joseph 
Nursing Home. Brockton . 
Mass. Nuliūdime paliko dukterį 
ir tris sūnus. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Ona Zaikienė (birželio 4 d.) 
72 m. Velionė gyveno 16 Non- 
quit gatvė, Dorchester. Nuliū
dime paliko dukterį ir sūnų. Pa
laidota šv. Mykolo kapinėse.

Alfonsas Owirka (birželio 10) 
46 m. amžiaus. Velionis buvo 
namų dažytojas ir nelaimingai 
nukrito nuo kopėčių. Velionis 
gyveno 10 Burt gatvė, Dorches
ter. Nuliūdime paliko žmoną, 
keturis vaikučius ir tėvą. Palai
dotas Blue Hills kapinėse.


