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Prezidentas LB J keliauja į Adenauerio laidotuves r i
Ten LB J susitiks si| Europos vadais. Nemanoma, kad jis vyk
ti; į kitas Europos sostines po demonstracija prieš H. H. H.

Dr. Konradas Adenaueris ba
landžio 19 rytą ramiai mirė sa
vo namuose, sulaukęs 91 mėty 
ir pusketvirto mėn. Laidojamas 
antradieni. Jo pagerbti vyksta 
prezidentas Johnsonas, prezi
dentas de Gaulle, min. pirmi
ninkas Wilsonas.

Dr. K. Adenaueris

ADENAUERIO EPOCHA:
Adenaueris išbuvo pokarinės 

Vokietijos priekyje 14 metų: 
pirmasis kancleris po Hitlerio 
nuo 1949 m. rugsėjo 15 iki 
1963 spalio 15. Kanclerio pa
reigas perdavė Erhardui, būda
mas jau 87 metų.

Adenaueriui priklauso su
griautos ir pažemintos Vokieti
jos atstatymas: ūkis pakilo ir 
didžiausio Europoje klestėjime; 
politiškai Vokietija atgavo eu
ropinio nario teises; militariš - 
kai išugdė jėgą iki 400,000 ar
mijos, 75,000 aviacijos, 20,000 
laivyno.

Adenauerio valstybinė linija 
buvo aiški ir racionali. Vidaus 
politikoje — demokratija, ap
saugota nuo komunistų viešo 
veikimo prieš valstybę, nuo ma
žų parlamentinių grupių anar
chijos. Užsienio politikoje — 
bendradarbiavimas su Amerika 
ir su Prancūzija. Ir tai jam se
kėsi, kol buvo gyvas valstybės 
sekretorius Dulles. Su pastaro
jo mirtim Adenaueris vis dau
giau rodė nepasitikėjimo Ame
rikos politika ir dėl to dar ar
čiau ėmė bendradarbiauti su 
de Gaulle.

Po Adenauerio prasideda Vo
kietijai nauja epocha, kurioje 
nauji vadai leidžiasi j naujus 
eksperimentus, rizikuodami ty
loje palikti net ir Adenauerio 
tvirtą, bet nepasiektą politinį 
taikinį — Vokietijos sujungi
mą.

(Jei Adenauerio epochoje 
norėtum matyti Lietuvos inte
resų padėtį, tai politiniam rei
kalui buvo rodoma daug supra
timo, o kultūriniam paramos— 
Vokietija vienintelė valstybė, 
kurioje buvo Įsteigtas ir vy
riausybės remiamas Baltijos in
stitutas, remiama Vasario 16 
gimnazija).

ADENAUERIO FIGŪRA:
Adenaueris yra vienas iš di

džiausių pokario Europos po
litikų. Kas Italijai buvo de Gas- 
peri, Prancūzijai Schumanas, 
dabar de Gaulle, tas Vokietijai 
buvo Adenaueris. Churchillis 
jį vadino didžiausiu Vokietijos 
politiku po Bismarcko. Bet jis 
buvo didelis ne tik Vokietijai. 
Jis buvo reikšmingas visai Eu
ropai, stiprindamas Europos 
pasipriešinimą komunizmo ant
plūdžiui.

Gimė 1876 m. sausio 5 Koel-

MASKVA ŽAIDŽIA Azijos, Amerikos ir
Brežnevo kalba išduoda ėji
mus: aštriausiai prieš vakaru 
Vokietiją su ryty Vokietijos 
figūra siekia Įsiveržti į Europos 
pozicijas

Maskvos šio meto siekimus 
davė suprasti partijos sekre
torius Brežnevas balandžio 18 
kalboje Berlyne, rytų Vokieti
jos partijos kongrese:

— Pasisakė už komunistų 
bendrą konferenciją, kuri de
monstruotų komunistinę vieny
bę. (Tokiai konferencijai lig 
šiol nebuvo palankūs Kinijos,

Europos figūrom
Brežnevas visu aštrumu pasisa
kė prieš vakarų Vokietiją, jos 
kanclerio Kiesingerio sugyveni
mo pareikštus norus vadino 
taktiniu manevru ir apgaule.

— Siūlė Europos saugumo 
konferenciją, kurioje dalyvautų 
ir vakarų ir rytų Vokietija. (Tai 
reikštų ryty Vokietijos įpilieti- 
nimą Europos politinėje bend
ruomenėje).

ne. Baigė teises. Nuo 1917 
Koelno burmistras per 16 me
tų. Nušalino tik. Hitlerio val
džia. Su 1944 liepos 20 pasi
kėsinimu prieš Hitlerį suimtas 
drauge su žmona. Po karo bu
vo natūralu, kad Adenaueris 
vėl perimtų Koelno burmistro 
pareigas. Bet anglų okupacinė 
valdžia rado, kad jis netinka 
Koelnui valdyti. Atleido. Tada 
jis pasirodė tinkamas Vokieti
jai valdyti.

Buvo du kartu vedęs, baigė 
gyvenimą našlys, paliko 7 sū
nus ir dukteris.

Vokietijos kancleris su Amerikos prezidentais

Remiame gegužes 13 paradą

Jugoslavijos, Rumunijos, Alba
nijos ir Kubos komunistai).

— Skelbė, kad Vietname tu
rėtų būti atremta “imperialis
tinė agresija” bendrom komu
nistinėm jėgom, įskaitant ir 
Kiniją. (Tai suprasta kaip no
ras susiprasti su Kinija).

— Kalbėdamas atsargiais žo
džiais apie Kiniją ir Ameriką,

NENORI—t iltŲ 
politikos?
Brežnevas Berlyne kalbėjo 

tai, ką jau prieš porą dienų bu
vo prasitaręs rytų Vokietijos 
partijos bosas Ulbrichtas, siūly
damas kancleriui Kiesingeriui 
susitikti su rytų Vokietijos mi- 
nisteriu pirmininku. To susiti
kimo tikslas aiškus — tai reikš
tų rytų Vokietijos pripažinimą.

Tokį pareiškimą W. J. Tribū
ne bal. 19 vadina senu Mask
vos žaidimu tam — kad suda
rytų sąlygas, kurių vakarų Vo
kietija negalėtų priimti, ir to
kiu būdu palaikytų Vokietiją 
nesujungtą. Tai naudinga Mas
kvos politikai. Dėl to esą “Va
karų sąjungininkai susirūpinę 
Ulbrichto žingsniu. Jie turi bū
ti nusivylę matydami, kad pa
stangos statyti tiltus j Rytus

Amerika pasiūlė Vietname
Amerika pasiūlė Vietname 

pagal demilitarizuotą zoną ati
traukti kariuomenes iš abiejų 
pusių per 10 mylių (Zonos plo
tis — 6 mylios). Niekeno žemę

turėtų prižiūrėti tarptautinė 
kontrolė. Jei š. Vietnamas pa
siūlymą priimtų, tada Amerika 
galės sustabdyti bombardavi
mą.

Amerikos Legijono rengia
mas paradas mūsų vyram Viet
name paremti bus gegužės 13, 
šeštadienį. Prasidės eisena 12 
vai. nuo 95 gatvės iki 62.

Mūsų bendradarbiui parado 
vadovas Raymond W. Gimmler 
pareiškė kvietimą, kad dalyvau
tų lietuvių grupės su vėliavom 
ir plakatais. Kvietė greitai re
gistruotis: Ray Gimmler, 71

Main Street, East Rockaway, 
N.Y. 11518.

Kad būtų vieninga nuomonė, 
atsiklausėme New Yorke esa
mų veiksnių. Jie parado min
čiai pritarė.

neranda jokio ryty Vokietijos 
atgarsio, išskyrus tai, kad vie
toj tiltų Ulbrichto grupė no-
ri vairuoti srovę išimtinai pa
gal savas sąlygas... Tai smū
gis viltim, kad ateity konstruk
tyviai* veiksmai* bus mažina-
mos krizių galimybės".

VIETNAME — KOMUNISTAI 
STIPRINA PUOLIMUS

Vietname taikos viltys blės
ta, nes š. Vietnamas visus de
rybų siūlymus atmetė. Gavęs 
daugiau paramos iš Sovietų ir 
satelitų, š. Vietnamas telkia ka
riuomenę didesniem puolimam 
P. Vietnamo šiaurinėse provin
cijose.

Amerika pergrupavo kariuo
menę ir pasiuntė paramos pavo
jingom vietom. Gen Westmore- 
land prašė prezidentą papildo
mos kariuomenės.

P. Vietname balandžio 16 bu
vo savivaldybių rinkimai. Ko
munistai stengėsi sukliudyti 
grasinimais ir teroru prieš kan
didatus ir prieš balsuotojus. 
Pranešama, kad gyventojai ak
tyviai dalyvavo balsavimuose. 
Pačiame Saigone iki 80 proc.

— P. Vietnamo vyriausybė 
balandžio 19 paskelbė amnesti-

— Washingtone balandžio 
18 Seato (Pietų rytų Azijos 
valstybių organizacijos) konfe
rencija pritarė Amerikos politi
kai Vietname. Bet Prancūzija 
kaip tik dėl Vietnamo politikos 
konferenciją visai boikotavo.
— Iš Atstovų Rūmu pašalin

tasis Bronxo atstovas A. C. 
Powell balandžio 11 buvo vėl 
išrinktas, gaudamas 86 proc. vi
sų balsų.

— Ghanoje balandžio 17 nu
malšintas perversmas, kuris tu
rėjo grąžinti į valdžią buvusį 
diktatorių Nkrumah.

— Stratford, Conn., sustrei
kavo dirbtuvės, kurios gamina 
motorus helikopteriam, labai 
svarbiem Vietname.

— Svetlana, kaip rašė indų 
spauda, turi parašius veikalą 
apie savo tėvą. Buvo jį Įdavus 
indam, bet paskui atsiėmė, ža
dėdama pati pasirūpinti išleidi
mu.

— Sovietai, kurie Syrijai pri
stato Migus, jaučiasi pažeminti, 
kad jų Migus numušė Izraelio 
vartojami Prancūzų pristatyti 
lėktuvai, kurių nė vienas nebu
vo numuštas.

—Liberijos tanklaivis balan
džio 17 migloje susidūrė prie 
Danijos su vokiečių tanklaiviu. 
Abiejuose kilo gaisras. Tai 
antro Liberijos tanklaivio ka
tastrofa vieno mėnesio eigoje. 
Kovo 18 jų laivas Torrey Ca- 
nyon užlėkė ant uolų, ir 35 
mil. galonų naftos užtvindė pie
tų Anglijos paplūdimus, Pran
cūzijos pakrantes. Dešimtys 
tūkstančių paukščių nuo tos 
naftos žuvo.

— Amerikos Atlanto pakraš
tį 35 mylios pagal Cape Cod 
taip pat užteršė nafta nežinia 
iš kur. Šimtai ančių rasta ne
gyvu.

Į menulį pasisekė
— Surveyor 3 balandžio 19 

4:04 vai. p.p. pasiekė mėnulį 
laimingai ir ėmė siųsti vaizdus.

PRANCŪZAI KELIAUS
Prancūzijos parlamente ba

landžio 18 min. pirm. Pompi- 
dou kalbėjo apie vyriausybės 
siekimą išlaikyti draugiškumą 
su Anerika, pasilaikant nepri
klausomą Prancūzijos politiką. 
Tos nepriklausomos politikos 
sumetimais prezid. de Gaul - 
le birželio mėn. lankysis Len
kijoje, o pats min. pirminin
kas liepos mėn. Sovietuose.

ANGLIJOJE darbiečiam smū
gis

Anglijoje pereitą savaitę sa
vivaldybės rinkimuose Wilsono 
vyriausybę ištiko didelis smū
gis. Balsuotojai nuo darbiečių 
pasisuko konservatorius 12 pro
centų ten, kur buvo darbiečių 
tvirtovės. Pačiame Londone dar 
skandalingiau: darbiečių ir kon
servatorių buvo 64:36, dabar 
po rinkimų 18:82.
KALIFORNIJOS VALSTIJA 
DIDŽIAUSIA

Kalifornijos valstija pralen
kė New Yorką 1964. Pereitų 
metų liepos pradžioje Kalifor
nijoje buvo 18,918,000 gyvento
jų, New Yorke 18.258,000.

Kalifornijoje yra tik 26 proc. 
ten gimusių, kiti 74 proc. yra 
“imigrantai”. Iš vidurinių va-

ją — pažadėjo laisvę ir darbą 
tiem, kurie perbėgs iš komu
nistų kariuomenės.

— Mao Tsetungo šalininkai 
kom. partijos politbiure laimė
jo daugumą: iš 11 remia Mao 
Tsetungą 6, prezidentą Liu
Shao-chi 5.

—- Prancūzijos komunistų lai
kraštis Humanitė rengia, tarp
tautinės bėgikų varžybas Pa-
ryžiuje. Vienas iš “rusų”, gi
nančių “CCCP” garbę tose var
žybose, bus K. Orentas, vėl pra
lenkęs visus rusus 5000 metrų
bėgime. (Elta).

— Apollo raketos tyrimo 
duomenys paskelbti balandžio 
9. Pagal juos gaisras, kuriame
žuvo sausio 22 3 astronautai, 
kilęs greičiausiai dėl elektros 
vielų perkaitimo. Firma, kuri 
gamino, sutiko su kaltinimu dėl
nerūpestingumo.

karų atvyko 36 proc., rytų 15 
proc.. pietų 9 proc., pietvaka
rių 13 proc., užsieniečių 15
proc.

“Imigrantai" atvyko pas gi
mines ir draugus 29 proc., dėl 
darbų 29 proc., dėl klimato 24
proc.

Jugoslavijos sostinėje teis
man balandžio 17 buvo atves
tas iš kalėjimo Mihailo Mihai- 
lov, 32 metų rašytojas, publi
cistas, kuris lapkričio 12 buvo 
nuteistas vienerius metus už sa
vo rašinį “Maskvos vasaras”, 
kuriame pasijuto įžeista Mas
kva ir intervenavo Belgradą.

Dabar Mihailovas buvo atves
tas į teismą dėl kito jo plunks
nos nusikaltimo komunistiniam 
režimui — jo trys straipsniai

DEL KRYŽIAUS 
šį penktadienį 
mitingas
Lietuviško kryžiaus globos 

komiteto pirmininkas P. Wyte- 
nus pranešė, kad balandžio 21, 
šį penktadieni, 7 vai. v. Pilie
čių klube Maspethe (69-63 
Grand Avenue) kviečiamas mi
tingas, kuriame savo nuomo
nes dėl lietuviško kryžiaus pa
sakys įvairių amerikinių orga
nizacijų bei institucijų atstovai 
ir atskiri asmens. Rengėjai lau
kia ir lietuvių gausesnio daly
vavimo.

P. TVytenus informavo, kad 
apie 20 organizacijų jau pa
reiškė savo paramą. Spaudoje 
pritarimas taip pat nesibaigia. 
Long Island Star-Journal ba
landžio 12 paskelbė įvairių as
menų pareiškimus. Pakartoja
me čia jų pavardes ir pareiški
mų santrauką.

Queens prezidentas Cariello: 
Aš buvau labai nustebintas 

iškilmių sutrukdymu paskutinę 
minutę. Dabar svarbu, kad 
parkai turėtų kiek galint dau
giau religinės Įtakos ...”

Donald R. Manės, Flushingo 
dem., tarybos narys, pasisakė, 
kad daugelis gyventojų į jį 
kreipęsi kryžiaus reikalu. ) Jis 
pats už kryžiaus nuolatinį pali
kimą. Reikalas būsiąs iškeltas 
pasitarime tarp tarybos, prezi
dento ir parkų departamento at
stovų.

Matthew J. Troy, Jr., Queens 
Village dem., niekad nematęs 
tokios kontraversos dėl parkų 
departamento veiklos kaip da
bar. Ir jis žadėjo kelti klausi
mą taryboje.

Nicholas Campay, Corona na
mų savininkų sąjungos pirmi
ninkas, pasisakė pasipiktinęs 
kliūtim lietuviško kryžiaus iš
kilmėm, nes “mes reikalingi 
daugiau tokių gerų daiktų savo 
parkuose, ne mažiau”.

VViIliam Fay North Shore na
mų savininkų sąjungos tarybos 
pirmininkas, priminė, kad tokie 
kryžiai Europoje reiškia ne tik 
pagražinimą ir kultūrą, bet tu
ri ir mokslinės reikšmės.

Francis Buono iš Whitesto- 
ne: “Paskaičius departamento 
sprendimą buvo pirma reakci
ja, tai gali būti labai rimta 
klaida”.

Lawrence Brandenburg, Flu- 
shing-on the Hill mokesčių mo
kėtojų sąjungos pirmininkas: 
“Tūkstančių tūkstančiai iš vi
so pasaulio kryžių matė paro
dos metu. Tai šios vietos ženk
las, ir jis turi pasilikti.”

Leonard Trubia, George Wa- 
shington konservatorių klubo 
(Long Island City) įgaliotinis, 
pareiškė, kad klubas vieningai 
nubalsavo už kryžiaus paliki
mą ir iškilmes parke.

Sheldon Glass, demokratų va
das srityje, kuriai priklauso 
parkas, pareiškė: “Jei parkų de
partamentas turi rimtų priežas
čių prieš iškilmes, tegul jas pa
sako”.

Tai plačiausia informaci
ja. šį laikraštį taip pat pasie
kė atsiliepimai dėl kryžiaus 
Long Island Press.

— Šveicarę lėktuvas su 130 
žmonių balandžio 20 audroje 
atsitrenkė į kaina Kipre. 2uvo 
124.

buvo paskelbti užsienio spaudo
je, du iš jų šveicarų. Mihailo- 
vas buvo apkaltintas, kad jis 
rašė užsienio spaudai, kad jis 
kritikavo Jugoslavijos režimą. 
Apkaltintas, kad viename savo 
straipsny skelbė, jog Jugoslavi
jos reformos nepakankamos; 
jog tebepalikę totalistinis reži
mas, vienos partijos monopo
lis. Kitame straipsny jis kirto
si su jį užpuolusiu šveicarų ko
munistu. Trečiame paskelbė 
planą įsteigti Jugoslavijoje opo
zicinį magaziną.

Poros dienų teisme žybčiojo 
kaltinimo ir gynimosi kibirkš
tys, kurios nušvietė vietos poli
tinių sąlygų kampelius.

Ar Mihailovas kaltas, kad jis 
rašė užsieniui? Jis gynėsi —sa
kė, kad nekaltas, nes jis nieko 
nedarė kaip tik vykdė konstitu
cijos skelbiamą teisė “nesutik
ti”.

Teisėjai (jų buvo trys) klau
sė, kodėl jis siuntė straipsnius 
į užsienį. “Nes niekas čia jų ne
būtų paskelbęs”, aiškino kalti
namasis.

Kodėl jis siuntė laišku pra
nešimą į užsienį apie savo su
galvotą opozicijos magaziną ? 
— “Tai vienintelis kelias žur
nalo reikalą iškelti viešumon, 
kad visuomenė apie tai išgirs
tų”, sakė Mihailovas.

Kokia visuomenė? Mūsų? — 
teiravosi teisėjas. — Taip, ju
goslavų visuomenė. Užsienio 
spauda tai vienintelė priemonė 
jai apie tai informuoti, — sa
kė kaltinamasis.

Tai kodėl jis pats neiškelia
vęs į užsienį ir iš ten neraši- 
nėjęs? — Ne, — sakė Mihai
lovas — kai aš rašau, būda- 
<rnas Jugoslavijoje, aš atsa
kau savo galva už viską, ką aš 
tvirtinu-. - (Emigranto žodis ne
sąs patikimas).

Kai Mihailovas gindamasis 
ėmė skaityti ištraukas iš kons
titucijos, teisėjas jį pertraukė 
tardamas: — Aš pažįstu mūsų 
konstituciją labai gerai, ir nė
ra reikalo, kad tamsta man ją 
skaitytum. — Mihailovas: Bet, 
atsiprašau, tai ne mūsų konsti
tucija. Tai Sovietų konstituci
ja iš 1938 metų.

Mihailovas nuteistas 4 metus. 
Ironija, kad Mihailovo kaltei į- 
rodyti, jog jis šmeižia Jugosla
viją, valstybės gynėjas pasirė
mė ir N.Y. Times koresponden
to autoritetu.

Tik neseniai buvo paleistas 
Milovan Djilas, “Naujosios kla
sės” autorius, kuris iš dešimt 
paskutinių savo gyvenimo me
tų praleido devyneris kalėji
me, — komunistas, buvęs Tito 
artimiausias bendradarbis ka
lintas už tai, kad drįso komu
nistinį režimą kritikuoti ir tą 
kritiką skelbti užsienyje.

Djilo ir Mihailovo epizodai 
gali liudyti dvi tiesas. Viena, 
kad totalistiniame priespaudos 
režime gimsta žmonių, nebijan
čių aukos priešinantis melui. 
Režimo kuriamoje masėje stai
ga atsiranda asmenybių. Jos 
demaskuoja prisitaikymą ir nu
silenkimą jėgai, grasinimui, pa
togumui.

Antra, abiejų jugoslavų liudi
jimas demaskuoja Amerikoje 
rūpestingai kuriamą mitą, kad 
Jugoslavija esąs pavyzdys ko
munistinių režimų, kuriuose to
liausiai pažengusios asmens 
laisvės.

Paskutiniame žodyje Mihailo
vas tvirtino, kad Jugoslavija 
esąs totalistinis kraštas, kuria
me esąs komunistinė lygos mo
nopolis; tvirtino, kad šis mo
nopolis esąs antikonstitucinis ir 
sykiu socializmo priešas; tvirti
no. kad esąs paradoksas, jog 
Markso idėjos dabar esančios 
Vakaruose gyvesnės negu Ry
tuose, kur trūksta diskusijų 
laisvės.
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HAVEN REALTY

OKUPUOTOJE LIETUVOJELAIŠKAS REDAKCIJAI

DĖL MADŲ PARODOS VYTAUTAS ttLECKAŠ

peros mėgėjų tarpe populiarūs 
yra Abd. Lietuvninkas, H. Za- 
bulėnas, I. Yhenė, K. Šilgalis, 
R. Marijonus, bet pastaruoju

KPff*. Tegultas, sakytam 
reagavimas į ?Wū» fe&ay- 
th>i ^ta&šdrinų. “JauMtaneji.. 
netruko įsigyvenli j atvirosios 
tafiSfisnybės drąsią, kai ku- 
liem ~ vyresnien tai sunkiau. se-

— P. Kanjea aviacija balan
džio 17 nuskandino š. Korėjos 
laivelį, kuris P. Korėjos pusėje 
mėgino iškelti agentus.

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
SpedalteUri pataraavimni ir vteoa dalys {vairiems Europos gamybos

premisas, kuris patenkintų jū
sų jautrumą ir sykiu pasiektų 
parodos rengėją tikslą surink
ti pinigo anai jaunimo stovyk
lai. Būtų kompromisas, jei vie
toj informacijos apie parodą ir 
raginimo aukoti, laikraštis ga
lėtų paskelbti: būrys vudheive- 
niečių surinko Dainavos stovyk
lai tiek, kad šiemet suplanuoti 
darbai galės būti atlikti be au
kų prašymo, be parodos garsi
nimo; surinko neprašomi, ir tik 
patys prašė neskelbti jų pavar
džių, kad nebūtų įkyrėta tiem, 
kurie stovyklai nieko neaukojo.

grafui, įv. skaičiavimo mašinos, cash ragisteriai, rašomoa 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Gran$g, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J.L GIEDRAITIS, 10 Barry Dr„ E. Nodhport, N.Y. 11731

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39Ą, AVĖ. WOODSIDE, N. Y. 

Paskambinkite: TW »-39to ir mirodys, fcaįp lengva pasiekti jų vietą.

AVĖ. ' " Woodhav«n, N.Y. 11421 
— TeL 84S-7240 —

žepua ir į- čiams. O jaunoji hrtn visų pir- 
fcrihdbb kad yr*3hri frm>nian. manoita kaftėte. “Sėkmių m aaw tatimtatataia^ 
dcaįr sutaikomos ^a- dialogui vesti pagrindinė sąly- aaRĮtigyrenaaoje krašto, (ir 
lys. Skaitytojais rna teirautis at- --x-® *-« *■ —>—»
sdkymų iš knygosj ir ima aug
ti skaitytojo ir Įmygta pokal-

lektyvas, ir čia tokios operaci
jos galinčios būti atliktos “kuo 
sėkmingiausiai”.

Prieš keletą metų dr. J. Brė
dikis lankėsi Vakarų Europoj 
(Tada dar tik rengėsi daktaro 
laipsniui), sekdamas susipažin
ti su širdies, ir. kraujagyslių 
operacijoms vartojamomis me
džiagomis. Vėliau suorganizavo 
tokių medžiagų gamyklą Kau- 

Operacijų stebėti buvo atvy- ne. Dabar J, Brėdikis yra rai
kęs iš Maskvos prof. G. Solov- nėtos klinikos vadovas ir pro- 
jovas, kuris pareiškė (Tiesa, ko- fesorius Kauno medicinos insti- 
vo 21), kad tokios operacijos tute. (Elta)
neseniai pradėtos daryti Mask
voj, Leningrade ir Kijeve, ir jų 

Redakcijos prierašas būriai atlikta jau apie 300, bet J. Brė- 
vodhaiventočiY. — Pagerbtam dikio vadovaujamo] klinikoj 
jūsų nuomonę jau ir tuo, kad esąs geriausiai pasirengęs ko-

nuvertintų ir patį lietuviškumą. 
Lietuviškas ir žmogiškas jautru
mas neišskiria vienas antro, o 
turi eiti drauge. Neprotinga 
juos skirti klausimu ar, kai iš 
esmės tėra klausimas ir, atseit, 
ne skirti, o jungti. Taigi, ne 
“Dainava ar Alabama”, o “Dai
nava ir Alabama”. .

Skaitytojas pasidaro išvadą, 
kad knyga eina “pacifikacijos” 
keliu ir ima sklaidyti lapus ties 
kitom problemom. .

(bus daugiau)

Insurance-RealEstate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, Valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Ineotne 
Tax) pareiSkimai. — TeL Vlrginia S-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmdnd Hill 18, N. Ya

' , ' TeL VIrginia B-1800

Gerbiamieji Redaktoriai,
Baisiausiai nusibodo ir įky

rėjo mūsų mielam “Darbinin
kė” skelbiama ir garsinama «na-

Kauno klinikinėj ligoninėj, 
prof. dr. Jurgio Brėdikio va- 
do vau j amo j širdies chirurgijos 
klinikoj kovo mėnesio vidury 
buvo padarytos dvi širdies vož
tuvų pakeitimo operacijos. 
Dyiems ligonims (vienas iš Šiau
lių, kitas iš Kėdainių) buvo iš
imti reumato iškreipti vožtuvai 
ir jų vieton įsiūti kiti dirbti
niai. Abu ligonys gerai jaučiasi.

to nesijausti visiškai teisiai, to
dėl lojaliai Hausytis, M tari 
pasakyti ir antroji šalis”.

Skaftytoįas. Gerai, susikalbė
ti įmanoma, kai yra tarp be
kalbančių bendras pagrindas, 
bendras interesas. Kas gali bū
ti bendra Šiuo atveju tarp lie
tuviškų kartų?

Knyga. “Abejose šalyse yra 
pakankamai afeitminkiško idea
lizmo, gilaus krikščioniškumo ir 
nuoširdaus lietuviškumo. Ly - 
giai abejose šalyse pasitaiko ir 
pagundų idealizmą iškeisti į 
oportunizmą, grimzti į egoisti
nį abejingumą, baimintis aukos

jaunimo stovyklai; duokite pi
nigų ...; duokite...

Laikraščiui rodytųsi priimti
nas ir kitoks garsinimas —-kom-

ją čia skelbiam. Turite teisę 
reaguoti į madų parodos garsi
nimą, jei jis neigiamai veikia 
jūsų jautrumą. Laikraštis betgi 

dę paroda. Ar tik ne aštunta- turi teisę ir net pareigą atkreip
iu© numeryje iš eilės yra mums ti Jūsų dėmesį į tai, kaip veik- 
sknitytojams, vis primėtoma jtaų jautrumą diena iš die- 
apie šį pagal Jūsų nuomonę, di- bos garsinimas: duokite pinigų 
etilai ‘kultūrinį’ įvykį: ar tai 
mediriti aprašymu atskiram 
straipsnyje 8-tame puslapy-(iš
keliant jos garsumą; gertaną, 
pažintis su garsiais Žmonė
mis ir Lt), arba, dažniapsiai, 
maža, bet įkyriai nuolatine ži
nute, kad vėl koks dailininkas 
paaukojo savo paveikslą loteri
jai, kuri įvyks madų parodoje. 
Argi Jūs mūsų, skaitytojų, taip 
nevertintumėte, kad manote 
galį mums savo įkyrumu “iš
plauti smegenis”? r

Ar per didelė akcija neiššau
kia reakcijos? Mūsų visas bū
rys jau nenori nei matyti, nei 
girdėti apie tą madų parpdę.

Susimildami, nustokite. E- 
klausytate ir mūsų — skaityto
jų nuomonės, nors retkarčiais. 

, Su gilia pagarba, ' s 
Būrys VvdhotaMfo&v

Naufe Nmt York* mieste -r* parduodami ir taisomi 
GRUND1G - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Net radijai, kamb. radijai, Hi - F1 (stereo), jrekordavimo aparatai.“Kas temato vieną 
klausimą, neišvengiamai jį pa
verčia idee fixe ir nebepajėgia 
blaiviai į dalytas žvelgti, nes 
vadovaująs daugiau emocijom 
negu protu. Negali išimties su
daryti ir negrų klausimas.. Ir 
paties negrų klausimo. sprendi
mas yra susijęs su daugelio ki
tų klausimų sprendimu, nes di
dele dalimi jis priklauso bend
rajai miestų proletariato žaiz
dai. O kaip lietuviai stovime ir 
prieš • savus rūpesčius, kurių 
niekas kitas už mus negali iš
spręsti. Todėl ir yra tikras ne
susipratimas raizgytis tokiose 
dilemose kaip nelemtoj “Daina
vos ar Alabamos” retorikoj. Tai 
vienas iš tokių atvejų, kuriam 
galioja senas įspėjimas: nepro
tingų klausimų negalima pro
tingai atsakyti... Dainava ar 
Alabama nėra viena antros 
priešai. Norint “Alabama” sim
bolizuoti “žmogiškuosius rūpes
čius”, reikia atsiminti, kad de
monstravimas abejingumo sa
vo artimiesiems paverstų tik re
torine hipokrizija ir tariamą 
sieįojimąsi “žmogiškaisiais rū
pesčiais” Norint ‘‘Dainava” 
simbolizuoti “lietuviškuosius 
rūpesčius”, . ^ęižmhšti,

Vilniaus opera skursta. Teat
ro apžvalgininkas rašo Tiesoj 
(kovo 5), kad net vidutinio iš
prusimo operos mėgėjas nega
li būti patenkintas, klausyda- laitai žiūrovas lauktų iš jų di- 
mas “Fausto”,‘‘Čafinen*’, “Ale- dėsnių pastangų”.
ko”, “Eugenijaus Oniegino” ir Pasirodo, kad, nekalbant 
dar kai kurių pastatymų. Kai- apie retokai namie pasirodan- 
tas esąs v^ov^ta iterūpeštin- čius gerus dainininkus, kaip 
gumas, nes, * esą; “Kaį> gali- V. Noreika (tenoras), V. Dauno- 
ma paaiškinti tai, kad, prasūn- ras (bosas) ir E. Kaniava (ba
kus porai dtaufi&ų mėtų* po ka
ro, teatras liko be vyriausiojo 
režisieriaus, W Vyriausiojo ba- 
letineisteriė”. Paskubomis iš
siųsti žmonės mokytis. Tačiau 
kodėl apie nepagalvota 
prieš dešimtį metų?”

Apžvalgintako . samprotavi
mai mirga tokųta teigimais, 
kaip: - “.. .nėra sąlygų sveikai 
kūrybinei konkurencijai ... 
neskelbiami kūrybiniai konkur
sai. Dabar su pasididžiavimu 
skelbiama, kad nuo šita spek
taklius statys kviestiniai re- 
fisieriai .... Operos ir

This announcement is neither an offėr to sėli nor a solicitatioii erf an 
offer to buy these securtties.

New Issue . ■ Naujos aktaješ

LITAS Investing Cūį Inč. ;;
8,321 Unite / . , ž

Onė Unit consists of share of Common Stock no par value, and ane 
$5.00 Debenture. Price —. $1200 per Unit The offėr te made 6niy by 
the Offering Circular. Copies of the Offering CSrctdar may Be ob- 
tained from the undersigned and from such othpr dealers as mąy 
lawfully offer these seeurities in this State.

t LITAS Iftvestifcg Čfe, Ine.
8S-01 114th Street Richmond Hili, RiY. ū Tef. HI 1-Š799

Tifonas), yra eilė ir kitų lietu
vių dainininkų, bet jie išbars
tyti Rusijoj: Radžius (tenoras) 
dainuoja Permėj, Jocys (bosas) 
ir Gbntaaitė (sopranas) — Le
ningrade, Kuprys' (bosas) — 
Sverdlovske...

Konservatorijoj solistų ren
gimas irgi esąs nekūrybingas. 
Operos repertiNuas — užsįtam- 
servavęs 19-tojO amžiaus opero
je. Išdrįsta tik parodyti —> pir
mąkart .visoj Sovjptų Sąjungoj! 
— Prokofjevo “Medė trims a- 
ptasinams” ir Orto “Gudruo
lę”, — vienintelis ir pertrum- 

baleto teatras iš tokios pas žvilgterėjimas | modernas- 
praktikos jau yra turėjęs blo- nės operos sritį. Kaune “Tra- 
gų pamokų ... Keista, kad viata” esanti geresnė negu Vil- 
esant tokiam režisierių badui, niuje tik dėl Truikio dekoraci- 
savi režisieriai 0ų šiandien tu- jų, “Tris apelsinus” išgelbėjęs 
rime vos dvejetą — J. Gustaitį režisierius, o “Žalgirį” gelbsti 
ir V. Mikštaitę) praktiškai lie- dirigentas. 0 visuma, esą, ne
ką be darbo”. pateisina žiūrovų meilės šiam
■ Toliau apgailestauja, kad “O- teatrui. (E)

Krautuvėje yra cfldelte įi 
Įrfwwm- teeisjnės - bafinėš_ ______ ________ ___
bHu&Utte, kojinės. Ola gaūhama Munttedanū gatavi mbterteki dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir. .dyd&iiL^ ...................

SktafytojM. Ar tikrai yra 
konfliktas tarp generacijų, tarp 
lietuvžškų generacijų? Ar vaikai 
ir tėvai taip jau išskiria?

Knyga. “Brendus visiškai skir
tingose aplinkybėse natūralu 
daugiau ar mažiau išsiskirti. E 
vienos pusės jaunieji dažnai 
skundžiasi, kad vyresnieji nqę»a- 
jėgia ar nenori jų suprasti. E 
antros pusės vyresnieji savo 
ruožtu kelia klausimą: ar jau
nieji patys save supranta?”

SkaitytojM. Kai dabar taip 
kalbama apie “ekumeninę dva
sią”, apie išsikalbėjimą ir susi-

Skaitytojta. Kohos konkre
čios gyvenamojo kūko ar gyve- 

• —>«3vi t* . y -'jURbw KvOteSBOS TBctUr 
vhį jaunimą labiau domina ir 
skiria nuo vyresniosios kartos

MM



Angtų atsakymas yra pakar
tojimas to, kas jų vyriausybės 
buvo paskelbta anksčiau par
lamente ir atsakymuose kitiem, 
kurie buvo dėl to kreipęsi.

THE

bėtų nuo nacių, žydų tautybės

Wg>l»>

2. Gerai, kad ima reikštis 
ir nauji autoritetai, nauja ini
ciatyva nauji “veiksniai”. 
Bet visuomenė suinteresuota,

mai butą suderinti su kitais 
veiksniais. Kai šas laikraštis pa- 
tyrėapteiniciatyvą demonstra- Kai tik spėjau kiek atsipei- 

naikinimo sto-

a estai, latviai 
organizacija ko

vo 17 pĮn^intė An^ijos atsto
vui Jungtinėse Tautose raštą.

genocido girnų sistema gimė 
Sovietų Rusijoj. Naciai perėmė 
tą Sovietų išradimą ir jį pato
bulino. Trečiojo Reicho laikais 
masinio žmonių naikinimo į-

kiją buvo prijungtą* prie Vo
kietijos. Po karo. jjįą. tymo su
grąžintas Lenkijai. Ąjįehvnize 
Himleris buvo įkūręs koncent
racijos, stovyklą lenkų tautos 
ritini sunąokiifti. Vėliau jis bu
vo išverstas ir kitų tautu, ypač 
žydų, naikinimo stovykla. .Viso

Tribūno kongrese dalyvavęs 
Antanas Venclova, kuris, kaip 
ir aš, tik Siaubuose sužinojo, 
kad jis yra skiriamas Lietuvos 
“švietimo ministeriu”.

Kai 1940 m. gruodžio m. ma
nim susidomėjo rusiškoji NK 
VD ir kai po nemalonių prrii- 
minarijų visą . naktį turėjau 
pralristi NKVD viršininko Glad- 
kovo kabinete, prisiklausiau Jo ; kėti toje 
politinių svaičiojimų, vilionių vykioje, 
ir klastingų siūlymų, —• apie 5 ten nesai 
vaL {h man leido sugrįžti į sa- Sužinojai

: VACLOVAS SIDZIKAUSKAS
“La Revue . ' • ' ■ . r\' 5 ’

toto •pominkto atitehghne du- S ^os-Vokietijos sieną. Ten mane
tevaro 200490 miria. Atiden- 6qp0 TU*S SesUP*s> nuvežė i

. perežntoįąįą koncentracijos sto
vyklą Sridau, tuomet pietiniuo
se Rytprūsiuose, ir po kurio lai
ko Himmierio pavaduotojo Hey- 
dricho įsakymu — į Auschvri- 
tzą. Aš- buvau kaltinamas buvęs 
perdaug aštrus (zu scharf) tarp
tautiniame Hagos tribunole gi
nant Klaipėdos bylą, norėjęs iš
rauti vokiškumą Klaipėdos 
krašte ir prijungti prie lietu- 
vos Tilžės sritį (Vakarų Sąjun-

Maža informacija iš veiklos, — visuomenės veiklą,yisuo- 
dėl Brituos valstybių aukso 
Londonu Vaikius ėmėsi organi
zacija, vadinąįrias Batonas, ku
rioje datyv ' 
ir lietuviai.

“imperializmą” Vietname. V V
- -t- *. . • -ą * jL

Auschwitzo tragedija paliko’ 
neišdildomą dėmę vokiškajam 
nacizmui. Išlikusių gyvų kon
centracijos ir prievartinio dar
bo stovyklų kalinių, su Cyran- 
kiečiczium imtinai, misiją Šiais 
žodžiais nusakė Buv. Politinių 
Kalinių Federacija savo 1966 
m. lapkričio 22 d. deklaracijoj, 
kai buvo minima Nežinomojo 
Politinio Kalinio Diena:

. Rylų Vokietijos kom. parti- 
^^jos vadas Ulbrichtas balandžio 

17 pasiūlė vak. Vokietijos kanc
leriui Kiesingeriui susitikti su 
rytų Vokietijos min. pirm. Wil- 
li Stoph ir tartis dėl bendradar
biavimo. Tai atsakymas į kanc
lerio Kiesingerio siūlymą ieš
koti sugyvenimo. Rytų Vokieti
jos atstovam svarbiausias daly
kas iš tokio sugyvenimo politi
nis laimėjimas — tokis susitiki-

Fatališkomis 1940 metų bir
želio 14-16 d.d. aš buvau Esti
jos sostinėje Tallinne, kame vy
ko lietuvių, latvių ir estų tau
tų kultūrinio bendradarbiavimo 
kongresas ir kame ta proga ju-

vo butą su sąlyga, kad aš įo 
pasiūlymus pergalvočiau ir po 
savaitės jam prisistatyčiau — 
aš kurį laiką slapsčiausi Kauno 
priemiestyje ir 1941 m. vasa
rio 27 d. slapta perėjau Lietu-

1942 m. vasarą tame pačia
me Birkenau (netoli Auschwi- 
tzo), kur dabar pastatytas pa
mintas, mano nelaimės kole
gos lenkai pristatė man ką tik į 
Auschwitzą atvežtą lietuvį Rol
ių (vardo neatsimenu), apie 40 
metų amžiaus ūkininką nuo 
Vilkaviškio. Jis sakėsi buvęs 
gestapo suimtas už pasiprieši
nimą okupanto potvarkiams. 
Aš prižadėjau juo rūpintis ir 
kuo galėdamas padėti — mat 
aš jau buvau senokas kalinys 
No. 24477. Tačiau tuo metu 
pradėjusi stovykloje siautėti 
dėmėtosios šiltinės epidemija 
kitą dieną mane paguldė. Po 
šešių savaičių išėjęs iš šiltine 
sergančiųjų barąko, sužinojau, 
kad mano tautietis Reinys jau 
yra “per kaminą išlėkęs į lais
vę”. Taip ir neteko daugiau 
Reinio pamatyti.

Auschwitzo aukoms paminklo 
atidengimo proga pravartu pri
siminti čia suminėtus mūsų tau
tiečius kankinius kun. Daukan
tą ir ūkininką Reinį, kurių pe
lenai išbarstyti svetimoje že
mėje. Gaila, kad okupuotosios 
Lietuvos pareigūnai, kurie įvai
riomis progomis dedasi esą ge
rais lietuviais, nedalyvavo pa
minklo atidengime ir neprimi
nė lietuvių kalintų ir žuvusių 
Aušcinritze.

Lygiai po mėnesio iš atstovo 
sekretoriaus garo atsakymą, 
kuriame pažymima, kad Angli
ja yra pripažinusi Baltijos vals
tybių įjungimą į Sovietų Sąjun
gą de facto, bet nėra pripažinu
si de jure. Ir susitarimas su 
Kosygmuneliečiąs de jure pri-

rankiai veikė su moksliška pre
cizija ir efektyvumu. Jų sukel
tos baisenybės tebėra ištatu 
iruotos mūsų odose, mūsų 
mintyse ir žmonijos sąžinėje. 
Mes, gyvi išlikę narių ir komu
nistų koncentracijos stovyklų 
kaliniai, tikime turį atlikti 
svarbią misiją. Toji misija yra 
drauge paprasta ir prasmin
ga: Skelbti tiesą. Skelbti tiesą 
apie totalitarinių sistemų baise
nybes, neužmiršti žuvusiųjų, be 
kompromiso kovoti su visomis 
totalitarinių diktatūrų, atsakin
gų už nusikaltimus žmonijai, 
formomis. Mūsų misija toli 
gražu nėra baigta. Ne viskas 
yra pasakyta apie nacių kon- . 
centracijos stovyklas. Daug dau
giau nėra atskleista apie So
vietų nusikaltimus' žmonijai. 
‘Didžiojo melo* skraistė tebesle
pia buvusią ir esamą Sovietų 
kaltę. Sovietų valdovai nėra iki 
šiol prisipažinę papildę Katyno 
žudynes ir nėra nubaudę misi- —' 
kaitusius. Keleto šimtų tūkstan
čių baltiečių kančios Sibiro sto
vyklose tebėra mažai žinomos 
pasaulyje, apie jas tyli Sovietų 
valdžios žmonės.”

Tokį ar panašų Auschwitzo 
kankinių testamentą mes tikė
jomės išgirsti balandžio 16 d. iš
kilmėse.

vykioje, pradėjau teirautis, ar 
ten nesama ir daugiau lietuvių 
Sužinojau, kad kaip tik prieš 
man atvykstant į Auscbwitzą 
ten buvo nukankintas lietuvis 
kun. Daukantas, ankščiau gyve
nęs Šiauliuose. Jis buvo suim
tas Varšuvoje ir kaltintas ne- 
legaliai pakrikštijęs, kad išgel-

cijom dėl aukso, teiravosi Lais- toje liūdno atminimo itovyklo- 
vės Komitete, teiravosi Vlike, jo buvo sunaikinta koturį miti- 
ar su jais Batūno buvo kalbėta- jonai vyrų ir moterų.
si, dėl bendros akcijos, kuriai 
norima angažuoti ir Sėtuvių vi
suomenę? Ar kas iš šalies aliar
mavo minėtus veiksnius dėl 
padėties, kad jie. nepadarė, kas 
būtų reikėję padaryti dėl to 
aukso reikalo. Iš tų, į kuriuos 
buvo laikraščio kreiptasi, gau
tas atsakymas — ne. Niekas iš 
Batūno nei tarėsi nei informa- 
vosL Tebuvo palaikomi ryšiai 
tik su diplomatais ir Anglijos 
lietuvių bendruomene. Vadinas, 
veiksmas vėl partizaniškas.

3. Išvada? Nenorime, čia 
svarstyti, ar demonstracijos 
tikslinga šiuo metu priemonė. 
Tenorime kreipti dėmesį, kad 
partizaniška iniciatyva visuo - 
menei angažuoti nėra nei svei
ka nei tikslinga. Veiksnių au
gimas ir jų nesusigiedojimas 
skleidžia anarchiją.
, Tokiu atveju skaitytojų, tai
gi visuomenės dalies, išvada 
galėtų būti: — norime, kad 
veiksniai bendros reikšmės po
litiniais klausimais, kuriem rei
kalinga visuomenės parama, 
veiktų suderintai; — norime, 
kad nauja iniciatyva būtų pa
gerbta, bet taip pat derinama 

.. . . su senaisiais veiksniais, kol
niam klausimam, kitus kultu- jiem nėra atsakytas moralinis

Kita informacija — tas pats 
Batonas ėmėsi naujos veiklos: 
skelbia įr skatina rengti gegu
žės 19 demonstracijas prie 
Anglijos atstovybių. Ši veikla 
jau yra kitos rūšies nei pirmo
ji. Pirmąja veikla kalbamoji or
ganizacija papildė tuos žygius, 
kurių buvo ėmęsi Baltijos dip
lomatai, Britanijoje esanti ben
druomenė, Pavergtų Tautų Sei
mas. Antrajai veiklai jau anga
žuojama visuomenė. Ir lietu
vių visuomenė. Kaip ta lietu
viškoji visuomenė galėtų pasi
elgti?

1. Ne pirmas sykis, kad nau
ji autoritetai partizaniškai ima 
skatinti visuomenę1! tam tikrus 
žygius. Lietuvių visuomenė turi 
daugiau ar mažiau pripažintus 
autoritetus — vienus politi-

riniam. Tokių autoritetų tradici- pripažinimas; gerbiame visus 
ir dar

bus, bet jei mūsų talka reika
linga, tai palauksime, iki bus 
veikiama suderintai.

Šiuo keliu ta visuomenė ga
li virsti taip pat “veiksniu”— 
teigiamu veiksniu, kuris būtų 
paskata veiksnių vienybei.

jas turi susidarę Altas, Vlikas, gerus sumanymus 
Laisvės Komitetas, Bendruome
nė. Bet ir dėl šių autoritetų 
pagristai buvo skundžiamasi, 
kad jiem trūksta susiderinimo. 
Susiderinimas kaip tik reikalin
gas tais klausimais, kuriem no
rima telkti visuomenės paramą
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Redakcijos prierašas: Seniai 
pribrendo laikas surašyti šio di
džiojo negando metu lietuvių 
tautos martirologiją. Būtų tad 
gera, kad ir kiti buv. nacių kon
centracijos stovyklų kaliniai pa
teiktų duomenis apie tose sto
vyklose kalintus ir nukankintus 
lietuvius.

Komunistinio Lenkijos reži
mo premjeras Josef Cyrankie- 
wicz, su kuriuo drauge buvau 
kalintas Auschwitze ir kurį ten 
pažinojau, tragiškas Auschwi- 
tzo iškilmes panaudojo komu
nistinei propagandai, iškelda
mas vadinamųjų neo-nacių ir 
mihtarizmo grtsmę ir puldamas K VOKIETIJA
Jungtinių Amerikos Valstybių Y

BRONIUS VYTIS

(2) šas nė nepastebėjo, kaip ir kur 
prarado vienos rankos pirštą.

deja, neilgam. Gegužės pabaigo- mums išsiaiškinti, jog mes ne-

sugrūdo į automašinas ir gabe- vanoriai. Sustatė iškeltomis 
no Vokietijos link. rankomis ir nuodugniai apfiū-

Pasiekus subombarduotą Aa- rėjo. Tada atskyrė mus ir nu- 
leno miestą, mus miške išlaipi- gabeno į kitą lagerio dalį, kur 
no. Ten po mėlynu dangumi jau radome apie 4-5 tūkstan- 
išvargino visą savaitę ir tada čius panašaus likimo draugų, 
perdavė mus amerikiečiam. __________________________

Visi laukėme “išganymo”. ■
Buvo kalbama, kad būsime pa-

Duobėje pasislėpęs, galvo
jau: “štai tau ir Kalėdos! Ne
jaugi būtų jau paskutinės, o aš 
dar tik dvi dešimtis jų tema
čiau. .. 4) gaila būtų jaunam I-
talijos žemėje žūti”.

Taip svajonėse ir maldoje pa
skendęs, užmiršau baisųjį bom
bardavimą ir visa, kas aplinkui 
mane dedasi. Tik sugrįžęs į rea
lybę, pastebėjau, kad jau vis
kas nurimę, ir lėktuvai nuskri- leisti į laisvę! Iš tikrųjų^ vokie- 

gyvas, sveikas išlipau iš čius paleido. Mus, svetimšalius; 
savo duobės. vokiečių karininkai paskundė

Sugrįžau į vienintelį mūsų amerikiečiam, esą mes buvę 
bunkerį. Draugai manė, kad “savanoriai”.
būsiu žuvęs. Apsidžiaugė mane Savaime suprantama, kad a- 
pamatę. Vėl tęsėme šventes to- merikiečiai pradėjo į mus ki
liau. taip žiūrėti ir kitaip su mumis

Ten prasidėjo mūsų “nauja- Galų gale amerikiečiai perda- 
sis gyvenimas”. Buvome tikrai mūsų stovyklą prancūzams 
ta žodžio prasme — karo misi- “globoti”, nes pagal sąjunginiu- 
kalteliai, belaisviai. Skurdas ir PasidaB”jm? mūs'l stovykla 

. buvo prancūzų zonoje. Tokiu
badas tavo nuolatine: mūsų pa- bMu mes jau t„rėjome trečius 
lydovas. Iš pradžių mityba bu- “globėjus”, 
vo bent kiek geresnė. f Bus daugriau)

Gavę dovanų ir eglute pa- , . . —L*. , * « Vėliau apalpo ir atsidūrė hgo-puošę baraką, buvome pagauti 
Kalėdų nuotaikos, net mėgino-

Tokių ir panašių įvykių bu
vo visa eilė. 1945 m. balandžio 
mėnesio 20 d. trys lietuviai, 
Vladas P. Kazys R. ir aš, bu
vome apdovanoti Feldmaršalo

elgtis. Visokiais žodžiais plūdo- 
me prakeiktus vokiečius, atida
vusius mus naujon nelaisvėn.

Netrukus amerikiečiai vėl

čius ir alkanus. Po dviejų parų 
kelionės pasiekėm tAndernach 
miestelį, utie 20 km. nuo Ko- 
blenzo. Ten buvo didžiulis be- - 
laisvių lageris. Nakties metu iš-

“E. K. 2”. Čia pat buvo ir karo 
pabaiga, kapituliacija, vokiečių 

me uzgmuou: : &une nacm, nei- pralaimėjimas,
liee Nacht..sauias.

mv. Riek vėĮiau užskrido bombo- __  , _
Deja, ta Šventos Nakties idi- nėšiai 8 km. aukštyje. Tada Vokiečių pralaimėjimas mum laipino mus ir apgyvendino kar-

Uja labai greit pasibaigė, nes šaudyti neįmanoma. Turėjome sukėlė džiaugsmą. Augo viltis, tu su “esesininkais” (Schutz 
pasigirdo sargybinio aliarmas, tik slėptis ir laukti “krikšto”, kad vėl bus galimybė sugrįžti Staffel). Lyg aveles į tvartą su-
Neužilgo prasidėjo naikintuvų kurio, žinoma, ir sulaukėme. į tėvų namus, kurių taip buvo- varė ųros tenai ir elgėsi labai
puolimas, žaibo greitumu šoko- Lyg lietus pastyylė bombos iš me išsiilgę. žiauriai. Aš nuo juodo ameri-
me prie pabūklų. Kai tik pro- dangaus, ir pasidarė gana Tačiau skaudžiai apsirikome, kono gavau buože per galvą,
lektoriai nušvietė padangę, ati- ‘karšta”. Bombos krito be per- nes kartu su vokiečiais buvo- Apsipyliau krauju. O kam pa
darėme ugnį. Man reikėjo būti stojimo ant aerodromo, ant til- me paimti anglų nelaisvėn siskųsi? Tiktai Aukščiausiajam, 
šaudvtoiu-taikintoiu o vokietis ant mūsų barakų, iš kurių (Austrijoje, Kaernten apylinkė- Vyrų nuotaika dingo. Alkani 

j , aiiko “gyeikas”. Kiek- je, Feistritz bažnytkaimyje). B žvalgėmės ir laukėme, kas to-
Sctaiid pitetete man ievinius. .. m,,„, ,v„

ninėje Udinėje. Tada vienas

BELAISVIO DUONA
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Vienas malonumas naudotis šia
(Tąsa 1$ praėjusio nr.)

d) Turėjome taip pat sunku
mų ir su gramatiniais termi
nais, su dar nevisiškai išlygin
tu lietuvių literatūrinės kalbos 
kirčiavimu, rašyba ir panašio
mis problemomis. Bet beveik 
ištisai vartojome tradicinę jab- 
lonskinę rašybą.
4. Kokiam skaitytojui (studen
tui) skiriama ši gramatika?

Ši gramatika skiriama prasi
lavinusiam mokiniui, tikrai ne 
mažamečiui vaikui. Gal maž
daug nuo amerikinės vidurinės 
mokyklos amžiaus, gal ir kiek 
jaunesniam. Žinoma, ir suaugu
siam visokio amžiaus “jauni
mui”. čia daug priklausys nuo 
mokytojo. Mes galvojame, kad 
gramatika galės naudotis ir be 
mokytojo, tik tada su teisingu 
ištarimu ir kirčiavimu bus var
go. Mes jau gaminame atsaky
mus, arba “raktą” visiem pra-

Lietuviij kalbos gramatika (2)

jos neapėmė visos lietuvių kal
bos gramatikos, jos buvo pritai
kintos parapijinėm mokyklom, 
vaikam. Mes tais veikalėliais be
veik visiškai nesinaudojome.

Buvo viena pasikalbėjimų 
knygelė, išleista Londone, per
spausdinta Chicagoje. Buvo 
taip pat seno kairiojo K. para
šyta ir apie 1941 išleista šiokia 
tokia įvadinė gramatikėlė, bet 
labai nepilna, pilna klaidų, taip 
pat ir išparduota. Ja mes irgi 
nesinaudojome.

Buvo dar armijos kalbų 
mokyklos pasigaminta neblogi 
pasikalbėjimų stori sąsiuviniai, 
specialiai pritaikinti kariškai 
terminologijai.

Tai ir būtų viskas, kas buvo, 
kiek man žinoma, išleista ang

lų kalba lietuvių kalbai moky
tis.
6. Ateities planai?

Mes, žinoma, turime ateičiai 
visokiausių gražių planų, bet 
nenorėtume apie juos čia kal
bėti. Kai jau ką padarysime, 
tada garsinsimės ...

Prof. Schmalstieg ir aš da
bar ruošiame du dalykėlius li
tuanistikos srityje. Vienas jau 
beveik visiškai baigtas, kitą dar 
tik pradėjome. Mes ir kiekvie
nas atskirai kai ką, kiek laikas 
ir sveikata leidžia, dirbinę j ame 
lituanistinėje, baltistikos ir gre
timose srityse. L. Dambriūnas 
taipogi nesėdi rankų susidėjęs.

Baltistikos ir lituanistikos 
srityje dar labai daug darbo, 
bet čia labai tinka biblinis pa-

gramatika
lyginimas: “Piūtis didelė, bet 
darbininkų maža”. Kažkodėl 
mūsų mielas jaunimas tiesiog 
nenori kalbotyros studijuoti. 
Taip priaugančių kalbininkų 
Vakaruose kaip ir neturime.
7. Gal jau susilaukėte šios kny
gos įvertinimo amerikiečių 
spaudoje?

Jokios rimtesnės recenzijos 
amerikiniuose kalbų ir kalboty
ros žurnaluose dar neteko ma
tyti. (Pagaliau mūsų knyga pa
sirodė tik prieš 3 mėnesius). 
Paprastai praeina keliolika mė
nesių, kartais keli metai, ligi to
kios recenzijos yra paruošia
mos ir išspausdinamos. Kai ku
rie tų žurnalų taip apversti 
straipsniais ir recenzijomis, kad 
maždaug 2 metais atsilikę su 
spausdinimu.

Iš savo bičiulių kalbininkų 
esame gavę tuo tarpu tik gerų 
atsiliepimų. Amerikietis profe
sorius S. iš Minnesotos universi- Lietuvių kalboj gramatika, sukrauta Darbininko administracijoje. Nuotr. R. Kisieliaus

timam, o juosteles pagaminsi
me tik už kelių mėnesių.
5. Kas anksčiau šioje srityje bu
vo padaryta?

Labai nedaug. Seselės kazi- 
mierietės buvo paruošusios ga
na daug ir gana gerų (daugiau
sia tik mimeografuotų) pratimi- 
nių lietuvių kalbos knygų, bet

Lietuvių diena pasaulinėje parodoje
Lietuvių Dienos tarptautinėj 

Montrealio parodoj komitetas 
visiem praneša, kad Lietuvių 
Diena įvyks ilgojo savaitgalio 
metu, rugsėjo 3-4, šia tvarka:

Rugsėjo 2, šeštadienį, lietu-

Sopulingoji Dievo Motina, dail. Albino Elskaus vitražas. Nuotr. R. Kisieliaus

vių suvažiavimas. Naujoje di
delėje Paul Sauvre auditorijo
je, Beaubien East 4000 (kam
pas Pie IX), 7 vai. vak. įvyks di
delis balius, kurio metu bus iš
rinkta iškilioji Kanados lietu
vaitė. Bus šokiai, veiks bufe
tas ir 1.1.

Rugsėjo 3, sekmadienį, pasau
linei parodai skirtoje bažnyčio
je įvyks iškilmingos pamaldos 
su lietuvišku pamokslu ir gies
mėmis.

3 vai. popiet naujoje Mont- 
realio universiteto konservato
rijos salėje, Šalie Claude Cham- 
pagne, 200 Bellingham Road, 
bus aktas ir koncertas. Svečiais 
pakviesti federalinės ir provin
cinės valdžios ministeriai.

Vakare pasaulinės parodos 
amfiteatre įvyks lietuvių pasi
rodymas. Po to jaunimui nu
matytas specialus parengimas.

Bus taip pat ir sporto žaidy
nės bei meno paroda, bet tiks
liau apie tai bus pranešta vė
liau.

Lietuvių dienos proga išlei
džiamas specialus leidinys, ku
riame bus miesto ir parodos 
planai, parengimų programa ir 
kt. informacija.

Jaunimui lietuvių dienos sa
vaitėje Laurynuos kalnuose 
ruošiama stovykla.

Atsilankyti į lietuvių dieną 
kviečiami lietuviai ne vien tik 
iš Kanados ir JAV, bet iš viso 
pasaulio.

Komiteto 
sas: Romas 
rose Avė., 
Telef. (514)
cija: 7722 George St., La Šal
ie Montreal, Telef.: (514) 366-

6220. K-to informacija

teto mums rašė, kad esą dabar 
jam tikras malonumas matyti 
tokią pilną gramatiką, nes kai 
jis prieš 30 metų studijavęs 
lietuvių kalbą pas aa. prof. Ha- 
rold Bender Princetono uni
versitete, tai jie turėję naudo
tis visokiomis vokiškai parašy
tomis gramatikomis, profeso
rius pats turėjęs daug dalykų 
aiškinti, o kai ko ir visiškai ne
buvo dėstoma. Ir tik dabar, be
skaitydamas mūsų knygelę, jis 
pirmą kartą matąs dalykus aiš
kioje šviesoje ...

Prof. Raphael Sealey, kuris 
šį semestrą dėsto lietuvių kal
bą Buffalo valstybiniame uni
versitete, vartoja mūsų vadovė
lį ir yra juo patenkintas.

Kai kuriuose Pennsilvanijos 
valstijos vietiniuose laikraščiuo
se buvo išspausdinti trumpi 
straipsneliai — 
šios gramatikos 
Bet tai nebuvo 
tik pranešimai.

Mums būtų labai malonu, jei
gu DARBININKO skaitytojai, 
pamatę kur nors tokį praneši
mėlį amerikinėje spaudoje, iš
kirptų ir murps atsiųstų. (Dr. 
Antanas Klimas, Department 
of Languages and Linguistics, 
The University of Rochester, 
N. Y. 14627).

“žinutės” apie 
pasirodymą, 

recenzijos, o

ŽEMAIČIŲ POET j BUTKŲ JUZĘ

vokiečių kalbą, dalyvavo 
darbuose, dažnai būda- 
dirbdavo “Žemaičių že- 

redakcijoje. Tuose Tel-

Vokiečių okupacijos metu 
Telšiuose mokytojavo poetas 
Butkus Juzė, paprastai vadina
mas slapyvardžiu — Butkų Ju
ze. Jis suaugusių gimnazijoje 
dėstė 
teatro 
vo ir 
mės”
šiuose ir teko pažinti šį linksmą 
ir originalų žemaitį.

Kalbėjo jis beveik visada tik 
žemaitiškai, su malonia šypse
na, atsargiai, lyg nenorėdamas 
kitiem įkyrėti. Bet kartu jo kal
boje buvo ir kietas užsispyri
mas, žemaitiškas tvirtumas.

Mėgo jis Telšius. Gražiam 
šlaite priešais ežerą turėjo iš
sinuomavęs butelį, kur sukvies
davo draugus pasikalbėti apie 
teatrą, literatūrą. Kai atėjo 
antrą kartą bolševikai, jis kurį 
laiką tvarkė Telšių Alkos mu
ziejų, paskui buvo perkeltas į 
Klaipėdą, kur mokytojų institu

PRISIMENANT

pirmininko adre- 
Verbyla, 4930 Mel- 
Montreal, P. Q ., 
482-0685. Informa-

BALFAS GAUNA IR DUODA
Š. m. sausio, vasario ir kovo 

mėnesiais Balfo Centre buvo 
gauta 32,982 dol., per tą patį 
laiką išleista 32,256 dol. Di
džiąją pajamų dalį sudarė au
kos bendrai šalpai (14,512 do
lerių), palikimai testamentais 
(8,768), aukos Vasario 16 gim
nazijai (6,460) ir kt.

Stambiausios išlaidos:
siuntinių į Sibirą ir Lietuvą—

113

14,555 dol., paštui sumokėta 
už 149 siuntinius į Lenkiją 
1,264 dol., Lietuvių šalpai gry
nais pinigais įvairiuose kraštuo
se išdalinta 4,121 dol.

Per devynis apyskaitos me
tų mėnesius (liepos-kovo) Balfo 
Centras gavo 84,973 dol., o iš
leido 86,818 dol. Tuo laiku bu
vo supakuota ir į užjūrius iš
siųsta 908 individualūs siunti
niai, taigi Balfas mėnesio laiko
tarpyje gauna maždaug 10,000 
dolerių, išleidžia kiek daugiau 
(naudoja atsargas) ir išsiunčia 
taip pat kas mėnesį po šimtą 
individualių siuntinių.

Reikalų Vedėjas.

te dėstė lietuvių kalbą. Toje 
Klaipėdoje jis ir mirė 1947 ba
landžio 22. Palaidotas Telšiuo
se. Taigi šiemet suėjo dvide
šimt metų nuo jo mirties.

Kas buvo charakteringa tam 
žemaičių poetui?

Buvo kilęs iš neturtingų vals
tiečių šeimos (gimęs 1893 lie
pos 9). Iki penkiolikos metų 
ganė svetimiem karves. Pas
kui pradėjo mokytis. Ir mokė
si didžiai vargingai. Tik jo že
maitiškas užsispyrimas išvedė 
jį į mokslą. Jis buvo ir batsiu- 
vis ir darbininkas. Progimnazi
ją lankė Telšiuose ir gimnaziją 
Voroneže. Ją baigė 1917. To
liau prasidėjo margas ir nuo
taikingas gyvenimas. Buvo įsi
traukęs į socialistinių kuopelių 
veiklą, tai teko net kalėjime sė
dėti. 1919 įstojo į Berlyno uni
versitetą, 1922 išsikėlė į Je
nos universitetą ir baigė ,1924.

Grįžęs mokytojavo Palango
je, Klaipėdoje. Lankėsi ir Ame
rikoje! Dirbo’alaus fabrike New 
Yorke ir Chicagoje. Grįžo į Lie
tuvą 1926, mokytojavo Taura
gėje, vėliau dirbo Ryto spaus
tuvėje Klaipėdoje.

Jis 
mėgo 
logus 
kyje
teatrą, patsai rašė ir statė vi
sokius vaidinimus, su jais gast
roliavo po apylinkės miestelius. 
Tų visų vaidinimų tikslas buvo 
šviesti žmones. Pirmuoju bol- 
ševikmečiu buvo paskirtas kaž
kur mokytoju, kvietė į švieti
mo ministeriją, bet jis išsisu
ko.

Rašyti pradėjo nuo 1911 me
tų. Yra išleidęs keletą eilių 
rinkinių, kur apdainavo ir žmo
nių vargą, gražesnių dienų vil
tis. Eiles rašė ir žemaitiškai 
(Žemaičių stiprybė). Visos tos

eilės buvo humoristinio pobū
džio. Feljetonai buvo daugiau
sia žemaitiškai paremti dienų 
aktualija. Kartais pro juoką 
prasiverždavo raudus ir ge
liantis lyrizmas. Toks ir buvo 
poetas Butkų Juzė — šypsojo
si, juokėsi ir kartu graudžiai 
palietė ano meto žmogaus jaus
mus.

Nemaža jo poezijos liko ne
išleistos. Bolševikai jau bent 
kelis kartus mėgino išleisti jo 
rinktinę, bet iki šiol vis neį
veikė.

Konkursas
SKAUTŲ SUKAKTUVINIAM 

1968 METAM ATŽYMĖTI 
ŽENKLELIS IR DAINA

labai mėgo teatrą, pats 
rašyti žemaitiškus mono- 
ir juos sakyti. Savo ū- 
buvo suorganizavęs net

KOMPOZITORIAMS ŽINOTINA

Nekintamos mišių dalys, šv. Sosto patvirtintos
Viešpatie, pasigailėk! (3 k.) 
Kristau, pasigailėk! (3 k.)
Viešpatie, pasigailėk! (3 k.)

kaltas prie kryžiaus, Į nukankintas ir palaidotas. / Kaip Šven
tajame Rašte išpranašauta, / trečiąją dieną prisikėlė iš numi
rusių; / įžengė Į dangų / ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. / Jis vėl 
garbingai ateis / gyvųjų ir mirusiųjų teisti / ir viešpataus per 
amžius. / Tikiu ir Šventąją Dvasią, / Viešpatį Gaivintoją, / ky
lančią iš Tėvo ir Sūnaus, / su Tėvu ir Sūnumi garbinamą bei 
šlovinamą, / kalbėjusią per pranašus. / Tikiu vieną, šventą, vi
suotinę, apaštalinę Bažnyčią. / Pripažįstu vieną krikštą nuodė
mėms atleisti. / Laukiu mirusiųjų prisikėlimo / ir būsimo am
žinojo gyvenimo. Amen.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir lietuvių skautybės 
sąjūdžio įsisteigimo 50 metų su
kaktim atžymėti Lietuvių Skau
tų Sąjungos vadovybė nori:

a) išleisti -sukaktuvinių me
tų (mažą, metalinį) ženklelį,

b) išleisti. V-osios tautinės 
stovyklos medžiaginį ženklelį, 
dėvimą prie uniformos ir

c) pasirūpinti, kad būtų su
kaktuvinių metų ar V-osios tau
tinės stovyklos daina.

LSS Tarybos Pirmija kviečia 
LSS narius ir kitus asmenis pa
siūlyti tų ženklelių projektus ir 
dainos žodžius ligi gegužės 31.

Tuo reikalu rašyti LSS Tary
bos vicepirmininkui: v.s. A. Ma
tonis, 10 Edvvard St., Water- 
bury, Conn., 06708.

Skruzdėlės

Karlas Linėjus 1758 aprašė 
17 skruzdėlių rūšių.

Dabar mokslininkai žino jau 
15,000 rūšių.

GARBE Dievui aukštybėse, / o žemėje ramybė geros va
lios žmonėms! / Šloviname tave, / aukštiname tave, / lenkia
mos tau; / garbiname tave; / gėrimės tavo didžia garbe, / Vieš
patie Dieve, /dangaus Valdove, / visagalis Dieve Tėve! / Vieš
patie, vienatini Sūnau, / Jėzau Kristau, / Viešpatie Dieve, / 
Dievo Avinėli, / Tėvo Sūnau! Pasaulio nuodėmių naikintojau, 
/ pasigailėk mūsų! / Pasaulio nuodėmių naikintojau, / priimk 
mūsų maldavimus! / Sėdintysis Dievo Tėvo dešinėje, / pasigai
lėk mūsų! / Nes tu švenčiausias, / tu vienatinis Viešpats, / tu 
pats didingiausias, / Jėzau Kristau, / drauge su Šventąja Dva
sia / ir su Dievu Tėvu. Amen.

TIKIU vieną Dievą, / visagalį Tėvą, / dangaus ir žemės, / 
regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją! / Tikiu ir vieną Vieš
patį Jėzų Kristų, / vienatinį Dievo Sūnų, / prieš visus amžius 
gimusį iš Tėvo: / Dievą iš Dievo, / šviesybę iš šviesybės, / tikrą 
Dievą iš tikro Dievo: / gimusį, bet ne sukurtą, / esantį vienos 
prigimties su Tėvu. / Per jį visa yra sutverta. / Jis dėl mūsų, 
žmonių, / dėl mūsų išganymo, / nužengė iš dangaus, / Švento
sios Dvasios veikimu iš Mergelės Marijos priėmė kūną / ir tapo 
žmogumi. / Valdant Poncijui Pilotui, / jis dėl mūsų buvo pri-

Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
Aukštyn širdis! Keliame į Viešpatį.
Visi dėkokime Viešpačiui Dievui! Verta ir teisinga.

Šventas, šventas, šventas Viešpats, visatos Dievas. Pilnas 
yra dangus ir žemė jo garbės! Osana aukštybėse! Garbė tam, 
kuris ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse!

MELSKIMES. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami, drįstame 
tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje! / Teesie šventas tavo var
das, / teateinie tavo karalystė, / teesie tavo valia, / kaip dan
guje, taip ir žemėje. / Kasdienės mūsų duonos duok mums šian
dien / ir atleisk mums mūsų kaltes, / kaip ir mes atleidžiame 
savo kaltininkams. / Ir neleisk mūsų gundyti, / bet gelbėk mus 
nuo pikto.

DIEVO AVINĖLI, / kuris naikini pasaulio nuodėmes, / 
pasigailėk mūsų! ... suteik mums ramybę! ... duok mirusiems 
amžinąjį atilsį!

L. R. Muzikos Komisija Bostono Modernaus Teatro suvaidintos Jean Giraudoux komedijos "Apolo
nas ii Belako” sceno. Ii k. j d. Norbertas Lingertaitis, Laima Jakutytė ir 
Stasys Durickas.



BALTIMORES ŽINIOS

11:30 vai. pamaldos koplyčio-

Julius Maldutis

dabar

IEŠKOMA

(nukelta i 6 psl.)

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

turėjo susirinkimą Nashua, kur 
dalyvavo iš įvairių parapijų at
stovai. Iš Sv. Kazimiero (vienin-

' Kte. tam. tetas Bueevite, 
M-S-, ir juHĮhjm mMjhpn 
komatetm tfti. kad ne tik sę- 
rieji ptrapiefiai, bet ir jaunes
nieji &ą gimę,:'b ypač ft trem- 
ties atvykę, taip pat ir ii kitų 
lietuvių kotelių atvyks ir da
lyvaus šiose juhiliajteae iš
kilmėse. i. - -t ; . ''

— Philadetphijos L. Tauti
niu ansamblio choras ir Žilvino 
šokėjai yra pakviesti atlikti me
ninęprogramą Seserų Kazimie- 
riečių metiniame seime, kuris 
įvyks balandžio 23 Vilią Joseph 
Mary, prie Newton, Pa.

Dr. V. A. Mikėnas, bestudi
juodamas Toronte, o taip pat ir 
Urbanoje, priklausė ateitinin
kų organizacijai ir dalyvavo 
kuopos veikime. Jis yra vedęs 
torontiečių Salomėjos ir Balio 
Sakalų dukrą Virginiją, taip pat 
veiklią ateitininkę. Jie 
augina dukrelę Renatą.

K4 PASJRYZOME — [VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

PUNSKIETĖ Ii LODI, rij. 
DtKOJA

TtVAMS FRANCHKONAM8 BROOKLYNB ( BU IL OI NO FU N D) 
•80 BUBHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

gausių sveikinimų raštu-ir žo
džiu, stud. Radzivanas skaitė gi
liai išmąstytą paskaitą apie 
moksleivio ateitininko pareigas 
ir, pašaukimą, šventės metu iš 
jaunučių į moksleivius ateitinin
kus buvo iškilmingai pakelta 
apie 30 mergaičių ir berniukų. 
Priesaiką priėmė tam. Liudas 
Januška. Meninę programą at
liko patys moksleiviai ateitinin
kai Buvo deklamuojama, dai
nuojama ir šokama tautiniai

Naujas ekonomij 
daktaras

šiuo metu dr. V. A. 
nas pradėjo dirbti RCA 
rovėje “Missile and Surface Ra- ją prisiminusius meldžiasi. Lie- 
dar Division, Defence Electro- tuvių vardu seselę ir jos vado- 
nic Products”, Moori$town, N. vybę iškilmėse pasveikinau as- 
Jersey. meniškai. Kun. L. Jankus

— V. Ramento dailės darbų 
paroda Balzeko kultūros mažė
juje, Chicagoje, atidaryta ba
landžio 16. Tęsis iki gegužės 6.

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

"Kai atsarga gėdą daro", Ka
zio Binkio vienaveiksmė kome
dija, statoma Los Angeles, Ca
lif., šv. Kazimiero parapijos sa
gėje gegužės 7 d. 12:30 vaL po
piet. Taip pat bus kartojama 
jau anksčiau su pasisekimu čia 
vaidinta V. Braziulio komedija 
“Šnipė”. Režisuoja J. Karibu
tas. Rengia Vasario 16 gimna
zijos rėmėjų būrelis. Visi kvie
čiami savo dalyvavimu paremti 
lietuvišką gimnaziją.

kun. Pauliaus Vaičiūno, kuris 
buvo vyskupo skirtas sutikti ir 
globoti tremtinius. Kleb. kun. 
Juozas Bucevičius, M.S., malo
niai priėmė tremtinį kun. A- 
dolfą Vainauską, ir jis per 16 
metų gražiai darbuojasi kiek jo 
sveikata leidžia.

šv. Alfonso suaugusię klubo šv. Vardo draugijos metinis 
metinis banketas buvo balan- seimas bus balandžio 30 Balti-

— Dr. Julius J. Bielskis, Lie
tuvos generalinis konsulas, 
gyvenąs Los Angelės, Calif., iš
rinktas Los Angeles mieste re
ziduojančio konsulinio korpuso 
antruoju-_vieedekanu. “Dr. J. 
Bielskis savo kolegų įvertinimo 
užsitarnavo ilgų metų sąžinin
gu dalyvavimu organizuotame 
konsulinio korpuso gyvenime, 
rūpestingu Lietuvos reikalų rep- 
rezentavimu, diplomatiniu tak
tu ir draugiškumu.

— Violeta Nošukaitytė, šešio
likmetė lietuvaitė iš Toronto, 
su Kanados rinktine išvyko į

— Jono Aisčio literatūros ir 
poezijos popietė įvyks balan
džio 23, sekmadienį, 2:30 vaL 
popiet Statler Hilton viešbuty
je, Washington, D.Č. Programo
je paties Aisčio žodis. Jo kū
rybą skaitys aktoriai ir jauni
mas. Į šią popietę Washingto- 
no LB apylinkės valdyba kvie
čia visus apylinkės lietuvius.

Lietuvię Bendruomenės cho
ro koncertas rengiamas gegužės 
20, 7:30 vaL yak. šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje, šiam 
metiniam koncertui choras jau 
seniai su nuoširdžiu atsidėjimu 

vėrsitetą tęsti ekonomijos stu- rengiasi Diriguoja Jonas Ado
maitis, akomponuoja R. Obalis. 
Reikia tikėtis, kad Rocheste- 
rio ir plačios apylinkės lietu
viai šią malonią žinią priims 
su dėmesiu ir pasistengs kuo

1941 Itotuvię sukilimo minė
jimas ir antrosios bolševikų o- 
kupacijos meto partizanų po
grindžio spaudos paroda ruošia
ma balandžio 30, sekmadienį, 
Los Angeles, Calif. Minėjimo 
programoje numatyta: 10:30 v. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje pamaldos už žu
vusius kovotojus. 12 vai. para
pijos salėje teis. S. J. Pąltaus 
paskaita. Meninę dalį atliks ak
torė N. Apeškienė, sol. L. Z2i- 
kienė ir muz. O. Metrikienė. 
Spaudos paroda bus toje pačio
je salėje. Los Angeles ir apylin
kių lietuviai kviečiami daly
vauti. Įėjimas nemokamas. Mi
nėjimą ruošia šauliai ir ramo- 
vėnal

Ieškoma Albina Kardokaitė- 
Navkkienė iš Vieštartų kaimo, 
Lazdijų valsčiaus ir apskrities. 
Ieško broliai ir giminės. Turį ži
nių prašomi pranešti Darbinin
ko administracijai, 910 Wil - 
toughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

BaMntorės arkivyskupijos
Seselė Marija Prudencija iš labdaros vajus šiemet bus nuo 

Lodi, N. J., neseniai atšventu- gegužės 7 iki 14. Visos aukos 
si auksinį vteuoiinio gyveni- skiriamos labdaros reikalam, 
mo jubffiejų, buvo labai sujau
dinta, gavusi daug sveikinimų. 
Darbininko skaitytojai, "seselei 
nepažįstami lietuviai, po mano 
trumpučio rašinėlio Darbinin
ke, pasiuntė seselei Marijai 21 
sveikinimą, dvi knygų ir dvi 
plokštelių siuntas. Seselė Šar- 

Mikė- kaitė, kausi iš Punsko, nuošir- 
bend- dfiai visiem dėkoja ir už visus,

kaN.An^įOB lietuviukai su 
savo geriausiaispalydovais ■— 
tėvais.

Vaikam, ypač pirmą kartą 
atvykusiem, čia viskas naųja-r 
medfiri, krūmai, pievos, gėlės, 
daržovės ir daug erdvės. Bet 
įdomiausios pamiškėje besiga
nančios gyvos karvės!

Matinės programos metu 
ponia Kalvaitienė su jaunai
siais Bostono vaidintojais taip 
pritildo žiūrovus, kad net ke
lių šimtų akučių mirksėjimai 
girdisi. O kiek Iraną dainelių, 
šokių, žaidimų, deklamacijų sa
lėje ir lauke po atviru dan
gum. Pavakary labai nenoriai 
skiriamasi su naujai surastais 
draugais, o visokie įspūdžiai 
sunkiai betelpa į tėvelio auto
mobilį.

Dar prieš šventę Eglutės 
skaitytojai ką nors jai rengia. 
Pirmasis piešinių konkursas 
ir paroda įvyko 1964. Pernai 
buvo konkursas rašinio ir pie
šinio. Šiemet dalyviai skirstomi 
į dvi grupes: mažiesiem užda
vinys nupiešti paveikslą, temą 
pasirenkant iš Pupučio nuoty
kių, o vyresniem leidžiama pa
sirinkti rašinį ar piešinį tema: 
“Mano kelionė per Lietuvą”.

Redakcija šventei ir kitą 
staigmeną parūpino — tai nau
ja spalvinimo knygutė Popū
čio skėtis, kurią bus galima įsi
gyti šventės metu.

gegu
lės 13 vietos lietuviai skautai 
šv. Jurgio tiet parapijos žemu
tinėje salėje rengia pietus vi
siem tt todėl laukia gausiai at
silankant.

thhųjų tarpe iškilmingai atšven-' 
te 70 m. sukaktuves. Veronika 
ir jos vyras Kazys Zlotkus, abu 
yra nuoširdūs lietuviai veikėjai, 
moką gražiai sugyventi su ankš
tesnės ir vėlesnės kartos lie
tuviais ir dalyvauti jų organi
zacijose. Ilgiausių metų!

dijų. 1962 baigęs magistro 
laipsniu, dirba kaip ekonomi
jos patarėjas federalinės val- 
džios įstaigoje ir yra privačios 
bendrovės direktorius New Yor- 
ke. šalia to darbo šios vasaros 
semestre pakviestas į Columbi- 
jos universitetą profesoriauti. 
Balandžio 10 tame pat univer
sitete įsigijo doktoratą iš eko
nomijos su aukščiausiu pažy
mių. Tą pačią dieną susižieda
vo su Aleksandra Butaite. Svei
kiname naują daktarą ir Imta
me visokeriopos sėkmės. . S.T.

1938 Lietuvoje, kur jo tėvas 
buvo žemės Ūkio Ministerijos 
valdininkas. 1949 su tėvais at
vyko į JAV ir apsigyveno New 
Y-orke. Baigęs aukštesniąją 
mokyklą, įstojo į Brooklyn Col- 
lege, kur studijavo ekonomiją. 
1960 baigė bakalauro laipsniu 
ir tuoj įstojo į Columbijos uni-

va jau buvo parapijiečių du su
sirinkimai Sudarytas komjte- 
tas jubiliejui rengti. Komiteto 
garbės pirmininku yra kMu ku
nigas Juozas Bucevičius, .M. S.; 
pirm. Jonas Kudzma ir kiti yra 
įvairiose komisijose.

Jubiliejinės mišios, kurias au
kos jubiliatas kun. Adolfas Vąi- 
nauskas, birželio 4 bus 4 y. po
piet Po pamaldų, 5 vaL popiet 
bažnytinėje salėje, 119 Temple 
Street, įvyks pietūs su gražia 
meninė programa.

Kardinolas šiam vajui vadovaut 
paskyrė kun. A. Dranginį, ku
ris visiem parapiečiam išsiųs 
laiškus, prašydamas aukų.

vo kun. Adolfas Vainauskas, 
Petras Tamuliams, Teklė Mit- 
cbell ir Antanas F. Kneižys. 
Labdaros vajus prasidės gegu
žės 7 ir baigsis 17.

Jonas ir Dora Kudzmai Vely
kų proga buvo nuvykę automo
biliu pas savo dukterį ir žentą 
į Cincinnatį, Ohio. Grįžo lai
mingai. A.

Šokius mokė Jonas - šipaila. 
e šventei vadovavo moksleivis 
Jurgis Petrauskas.

Niįoto Jurkutė, RScfiesternr 
Tečhnologijos Instituto studen
tė, balandžio 3 įvykusiame in
stituto patalpose poezijos va
kare, iš 8,000 prisiųstų eilėraš
čių, už abstraktinį eilėraštį 
“Modernios mergaitės gimi
mas” laimėjo pirmą premiją ir 
dovaną 30 dol.

Veronika Zfotkienė, žinoma

MolcsloiviY ateitininkę “Miš
ko brolių” kuopos metinė šven
tė beilancBtto 9 praėjo pakiliai. 
Ją savo atsilankymu pagerbė 
moksL ateitininkų s-gos cv pir- 
min. Rimas Laniauskas, stud. 
Vyt Radzivanas, stud. ateiti- 
ntakų s-gos cv atstovas, rašyt, 
tam. Jonas Kuzmickas ir gau
sus būrys tėvelių bei svečių.

Metinė šventė buvo pradėta 
mišių auka už jaunimą, žuvusį 
kovose dėl Lietuvos laisvės. 
Mišiose mergaitės ir berniukai Programą^parengė^ 
buvo pasipuošę tautiniais rū
bais ir su savo vėliava. Mišias 
aukojo kun. L. Januška, įspū
dingą pamokslą pasakė kun. 
Jonas Kuzmickis, primindamas 
ateitininkijos didžiuosius kūrė
jus, jų idealus, jų nuopelnus 
tautai ir Bažnyčiai. Mišių metu 
giedojo L.B. choras, diriguoja
mas J. Adomaičio, vargo - 
nąvo R. Obalis. Po kelių metų 
pertraukos choro pasirodymas 
mišių aukos metu visus nutei
kė maloniai ir pakiliai.

Tuoj po mišių moksleivių a- Rochesterio lietuvių ąnk^es- 
teįtįnįnkų “Miško rbrolių” kuo- nė8 |artos veikėja, kovu* 25jff- 
pds iškilmingą susirinkimą ati- 
darė dr. Vladas Lelis, ateitinin
kų sendraugių kuopos pirm. Pa
sveikinęs moksleivius ateitinin
kus, šventės vadovavimą per
davė globėjui Br. Krokiui. Po

tineš stalo teniso pirmenybes. 
Anksčiau panašiose pirmenybė
se Kanados rinktinę atstovavo 
kita lietuvaitė iš Toronto —Ele
na Sabaliauskaitė. >

— Jonas Kavatiūnas mokyto
jų studijų savaitėje vadovaus 
pedagoginei sričiai Sudaromas 
planas, parenkami lektoriai bei 
pranešėjai. Studijų savaitė į- 
vyks Dainavoje liepos 30 — 
ntgpiūčfo 7. Apie dalyvavimą 
mokytojai prašomi iš anksto

šventės programa
10 vai. pradedama registra

cija. Mokestis už priedus 1 dol. 
vaikui. Jei keli iš šeimos, mo
kestis 50 et. už kiekvieną.

11 vai. vėliavų pakėlimas. Va
dovai tvarko savo grupes. Him
nus gieda visi.

kai- 
hiotokė, vteuomeiiės veikėja, 

rBtiBadžto 13 ntirž Toronte, Ka- 
Bteje: Bite gumisi 1907. Mo> 
kytejam Kraino IV gimnazijo- 
jūi Vilniuje dirbo lietuvių kal
te žodyno redakcijoje, tremty
je mokytojavo Bchstaetto liet 

Eilę metų redaga- 
Ęto moterų žurnalą “Moteris” 

Toronte, Kanadoje-
F — Kun. Jonis Bičiūnas, dog- 
į matinės teologijos, orientalinės 
į teric^ijos ir kanonų teisės dak

taras, šiomis dienomis Pauliaus 
VI pakeltas į popiežiaus namų 
prelatus.

— Amerikos Lietuvi ę Tauti
nės Sąjungos dešimtasis sei
mas įvyks birželio 3-4 Chicago
je, Sheraton viešbučio patalpo-

1939 Kanadoje, kur jo tėveliai baigė tezę ir pereitą mėnesį ap- 
ankstesnės kartos emigrantai, gynė disertaciją gaudamas dak- 
turi gražų tabako ūki. Baigęs taro laipsnį.
Tillsonburg gimnaziją, V. Mikė
nas 1958 įstojo į Toronto uni
versitetą į elektros inžinerijos 
fakultetą ir 1962 baigė su pa
gyrimu, gaudamas bakalauro 
laipsnį. Būdamas darbštus ir 
nestokodamas pasiryžimo, nu
tarė tęsti studijas toliau Illi
nois Universitete Urbanoje. čia 
jis dirbo kaip “research assis- 
tant” Antenna Lab. Electrical 
Engineering departamente ir 
1964 gavo Master of Science 
laipsnį.

Vyto darbas universitete bu
vo gerai vertinamas ir pereitų

Nerteep dalyvauti prašomi 
užsiregistreoti arba įsigyti Iti- 
lietas ne vėliau, kaip iki ge
gužės 28. Rašykite arba telefb- 
nuokite į kleboniją.

Velykę proga buvo atvykę 
iš Norton, VL, V. Sirvydai pas 
savo sūnų Joną ir jo šeimą į telės lietuvių parapijos) dalyva- 
Huds<m, N.H., kur praleido 
linksmai laiką. Vytautas Sirvy
das yra ilgametis imigracijos 
departamento pareigūnas ir dar
buojasi prie Kanados sienos.

Bilietai jau platinami. Jų kai- Šiemet planuoja išeiti į pensiją 
na tik 3.50 dol. Jų galima gau
ti klebonijoje, 119 Temple St, 
Tel. 882-1313, arba pas platin
tojus: — Mrs. T. Mitchell, 36 
E. Pearl St Tel. 882-1122 ir pas 
kitus.

Kun. Adolfas Vainauskas 
buvo Įšventintas kunigu Lietu
voje. Jis daug darbavosi trem
tyje — Vokietijoje. Gavęs įga
liojimus, atvyko į Nashua dėka dao 15 Knott’s restorane. Žmo- more Civic Center. Seimas baig

sis iškilminga vakariene. Kiek
vienais metais gražus būrys šv. 
Alfonso parapijos vyrų dalyvau
ja tame seime.

MaMinmkę kelionei į Mt. St. 
Mary’s kolegijos Liurdą, Em- 
mitsburg, Maryland, vadovaus 
preU L. Mendelis. Autobusai iš
vyksta 9 v.tLiurdo grotoje bus 
mišios. Vėliau pietūs kolegijo
je, šventojUsaūanda kolegijos 
koplyčioje. Šiai kelionei bilietų 
galima gauti klebonijoje.

Pirmoji komunija šiemet bus 
gegužės 7, sekmadienį. Tai vie
na iš gražiausių dienų mūsų pa
rapijoje. Visi kviečiami daly
vauti 8:30 mišiose.

ir žada apsigyventi Nashua ar
ba Hudsone.

New Hampshire Katalikų 
diecezijos labdaros komitetas

nių dalyvavo gana daug. Visi 
maloniai praleido laiką.

šv. Kazmuoro sosorę rėmėję 
seimas bus balandžio 23 New- 
town, Pa. Iš Baltimorės po 7 
vaL mišių eis autobusas. Va
žiuojantieji prašom nesivėlinti.

Tautinės sąjungos Baltimo
rės skyrius balandžio 22 rengia 
Rūtos ansamblio 25 metų jubi
liejinį koncertą. Programoje da- 
lyvaus "Kūmytės ir Dukrytės” 
ir solistai. Koncertas bos lietu
vių svetainės didžioje salėje. 
Pradžte 7 v.yv Bilietų bus gali
ma gauti prie įėjimo. Po kon
certo — šokiai.

Vytas Antanas Mikėnas ko- metų gruodžio mėn. jis buvo 
vo mėn. baigė elektros inžine- išsiųstas skaityti paskaitą į Pa
rijas mokslus Illinois universi- lo Alto, Calif., kur įvyko “Elec- 
tete, Urbanoje, ir gavo dakta- trical and Electronics Engi- 
ro (Ph. D.) laipsnį. neers Antennas and propaga-

Dr. V. A. Mikėnas gimė tion” simpoziumas. Grįžęs už-



MADŲ PASAULIS
MMUAUM BUBASAIT*-MOLAUSKHNt

. '.S—— - ' ; ‘ ~"'"-T"""'"- <->. .
: Paskutiniu laiku mane pra- komfe, kurios buvo net ir n* 
dėjo lankyti skaitytojų laiškai . švarias?
šu pageidavimais* klausimais - šltaŠtymatT ,$u pirštinėm ie- 
bei linkėjimais. Josųlaiškąi ma- leistom. Mesti jokio malsto.Ne-

a .. ' l u - ai.jiwrfĮW 

toj su nešvariomis pįrlftjįin^i, nepiklabkit n 
odinėm niritttoėm nianti atab <toMt tfara

m> ru- 
dalyti

Rochester, N. Y. ... . 
s (atkeltais 5 psL) | 

gausiau choro metiniame kon- .: 
certe dalyvauti. Po programos ^ 
JaH.; -ir

Padėka
; Reiškiame nuoširdžią padė- 
ką Apreiškimo parapijos kleb. 
knn. N. Pakalniui už leidimą

,»e paskatino tęsti pradėtą dar- dera n« nei stiklo į rankas pa- :
bą Už tad esu visom nuošir- imti ar tai būtų prie bufeto, sta- /Į™ 
džiai dėkinga. ‘ ....... ’ x “ “

■ . Nors buvau pasiryžus atsaky- ‘ 
ti į visus klausimus per spau
dą, ko dauguma skaitytojų pa
geidavo, tačiau dėl nenumaty
tų naujų įsipareigojimų bus ne
įmanoma tai atlikti, čia atsa
kau tik tom, kurių telefonu ne
galėjau pasiekti. Visi vietinių 
skaitytojų ligi šiol gauti klau
simai bus atsakyti asmeniškai 
telefonu. Madų straipsniai 
Darbininke pasirodys regulia
riai kaip ir ligi šiol, bet į klau
simus bent numatomoj ateity 
nebus atsakinėjama, todėl pra
šau mielas skaitytojas nuo jų 
susilaikyti.

- Ponia J. P. iš Connocticut 
klausia:
< Baliaus metu poniai, dėvin
čiai balinę suknelę, ar pridera 
prie skoningai parengto bufe
to imti maistą, kaip buterbro- 
delius ir pan. pirštinėtomis ran-

švara yra ne tik kultūringumo ko sunku apsirūkti. Kaiįw- įtarinėto kręp< vienspalvės tik-

Lands-

uis elegancijos akmuo. Todėl prieinam prie barnių. Šakę, no (pavasariui), tikro šflko rip- 
švara turi būti skiepinama nuo ‘
kūdikystes. Pirštinės yra ele
gantiška tik tada, kada jos yra 
švarutėlės — nešvarios daro 
karikatūrą iš elegantiškos mo
ters.

Kadangi^ šiais laikais visos 
pirštinės, neišskiriant nei odi
nių, yra labai lengvai plauna- 

namuose, nėra j^kio pa
teisinimo pasirodyti viešoj vie-

Ostrausko “Pypke” 
v.v., Van Wyck Junior High School, 

New York. Nuotr. G. Naujokaičio

Pik. VLADUI GRUDZINSKUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame poniai Grudzinskienei 
ir dukrom: Eugenijai, Nijolei, Aldonai ir Rimai.

Dantonas ir Mirga SULA1Č1AI

FIL VLADUI GRUDZINSKUI

minis, jo žmonai Elenai Grudzinskienei ir dukroms 
reiškiame užuojautą

ONA ir POVILAS OSMOLSKIAl

Pik. VLADUI GRUDZINSKUI

r'irus. mielai n. Flmai Grudzinskienei ir visoms dukte
rims: Eugenijai, Niiolėi, Aldonai ir Rimai su šeimomis 
gilią užuojautą reiškia

Aldona ir Kęstutis JONYNAI 
Soįija KRAVNAITIENĖ

V Dambrumo, ,<r- A. -KSmo ir 
dr. W . R. Schmalstieg pareng
tas anglų kalba lietuvių kalbai 
mokytis vadovas — “Introduc-

mes nenorim jos vežtis, už ųd 
išradinėjam jos drabužius. Mu
du su vyru norim mamą 
tis, tik nenorim, kad ji atro
dytų taip, kad mes negstengjąm 
ją aprėdyti. Ką daryti?
, Atsakymas: Pradėsime nuo 
galvos ir eisime žemyn. Reta 
moteris, visą amžių dėvėjus il
gus plaukus, norės su jais at
siskirti senatvėj. Jei jos plau
kai sušukuoti į kuodą, neban
dykit mamai pirkti skrybėlai
tės. Jokia skrybėlaitė neside
rins su tokia šukuosena ir at
rodys . labai provinciškai. Jei 
svarbesniam išėjimam prikal- 
bėtumėt mamą užsidėti skrybė
laitę, tokiais atvejais pabandy
kit plaukus sušukuoti. į pran
cūzišką kuodą (french knot). 
Šitaip sušukuoti plaukai tinka 
visokio amžiaus moterim, at
rodo tvarkingai ir derinasi su 
daugeliu skrybėlių. Ieškokit ne
išdarkytų, mažai puoštų, bet 
Įdomių skrybėlaičių. Spalvos 
priklausys nuo drabužių spal
vos, bet vengtinos ryškios rė
kiančios grynos spalvos. Pav., 
pilkai rausva (dusty rose) ge
riau atrodys nekaip paprasta 
rausva spalva. Prie žilų plaukų 
tinka daugumas šviesių spalvų, 
labai atšviečia pavytusį vei
dą, tačiau jos turi būti neryš
kios, prigesintos. Jei mama yra 
galutinai nusistačius prieš skry
bėles, vietoj skarelių, nupirkit 
jai porą gerų šabkų — vieną 
žiemai, vieną vasarai. Žiemai 
gražų vilnonį arba kašmero ša
liką, vasarai gerą mezgininį.

Būtų gera, jei mama eidama 
į svečius truputį padažytu lū
pas šviesiu, neryškiu pieštuku. 
Padažyti tik tiek, kad lūpos ne
būtų mėlynos ir neatrodytų 
daug pridažytos. Jokiu būdu

so ir pan. Siuvant mezgininį 
sijoną ir palaidinę, galima tos

ryti. Naudojantis ta pačia tema,

trijų dalių: sijoną ir be ranko
vių palaidą (Chanel stiliaus) lie
menęvienos spalvos, ilgio 
rankovėms palaidinę kitos spal
vos. Toji liemenė gali būti įvai
raus ilgio — ligi klubų, % il
gio, 7/8 ilgio (truputi trumpes
nė už sijoną, maždaug du su 
puse ar trys inčus arba pilno 
apsiausto ilgio. Šitaip nušausit 
du kiškius vienu šūviu —bus 
modemu, o mama turės palai
dinę ir sijoną.

Tų metų žmogui gal ir sun
ku užsidėti modernią suknelę, 
kurią reikia vilktis per galvą 
arba užtraukti užpakaly ar 'šo
ne. Tačiau galima rasti sukne
lių, kurios užsitraukia arba už
sisega prieky kuone per visą 
drabužio ilgį. Į tokią suknelę 
mama galėtų įlipti be didelių 
pastangų.

Iš Jūsų laiško negalima 
spręsti ar mama yra liekna ar 
ne. Bendrai, moterys, kurios dė
vi 18 numerio ar didesnius rū
bus, neturėtų dėvėti jokių dir
žų. Jom reikętų pasirinkti dra
bužius be sudurąnų per juos
menį.

Dėl batų su mama nesigin- 
čykim. Leiskit jai dėvėti tokius 
batus, koki patogūs. Svarbu 
tik tai, kad neatrodytų kaip vy
riški pusbačiai, kad spalva de
rintųsi su drabužiais, būtų už
dari ir turėtų kokį nors, kad ir 
žemesnį negu pusaukštį, iul- 
nuką.

Savaime aišku, mama turėtų 
su savimi turėti rankinuką ir 
pirštines, taip pat kiek nors 
papuošalų.

Ramojaus dokumentinė kųyga,’- 
iš Lietuvos partizanų veiklos— | 
“Kritusieji už laisvę’*, Pr. Nau- ... 
jokaičio premijuotas romanas | 
— “Žydinčios Dienos ”, M- Vil
tis — “Neparašyti laiškai’’, ei- 3 
lėraščiai iš anapus, dr. Juozo J 
Girniaus “Idealas ir laikas”, : 
jaunimui G. Ivaškienės “Balta
sis stumbras”, premijuota jau
nimui apysaka, dr. J. Stuko 
“Awakening A Lithuania”, Vyt. 
Nemunėlio “Meškiukas Rudno- “ 
siukas” ir kt Lietuvių spaudos 
kioskas veikia sekmadieniais 
šv. Jurgio liet parapijos žemu
tinėje salėje nuo 10 iki 12:30 
vaL p.p. Ten galima gauti vi
sas lietuvių kalba išleistas kny
gas ir plokšteles. sb.

klebonas tv. Kazimiero parapijoje, 
Pitteton, Pa.

WORCESTER, MASS.
Moterų Sąjungos 5 kuopa ba

landžio 30, sekmadienį, 5 v. po
piet šv. Kazimiero parapijos sa
lėje rengia pavasario vakarienę 
su linksma programa.

Maloniai kviečiami visi Wor- 
cesterio ir apylinkės lietuviai 
atsilankyti į vakarienę. Toje pa
čioje svetainėje bus ir lietuviš
kų rankdarbių parodėlė. J. M.

^.pasinaudoti sale, rengėjų ko- 
, BMteio- pinn. M. Lušienei už at- 
^JŠktą Lietuvės teismo organiza- 
./Vimo darbą, jos talkininkėm: 
L 40. Kubilienei, R Kundrotienei, 

Ap. Radzivanienei, M. Vaitie- 
Į; kūnienei, B. Reventienei, I. 
į Sandanavičiūtei ir Em. Vaišno- 
Į' raitei. Dėkojame teisėjom: dr. 
L Ą Labanauskaitei, V. Leskaitie- 
R nei, N. Umbrazaitei ir sekr. A.

Marijošienei už nors ir griežtą, 
L bet visuomenei naudingą spren- 
[ dima. Dėkojame kaltintojoms: 
L J. Gerdvilienei ir L. šileikytei, 
K gynėjoms: Em. čekienei ir S

Gedvilaitei už nuodugniai pa
nagrinėtą visuomeninę bei tau
tinę lietuvės veiklą bei liudinin
kam: J. Banaitienei, P. Bart
kui, p. Bulgarauskaitei, S. 
Kondrotaitei, J.. Kregždienei, 
EI. Sirusienei ir Ir. Vilgalie- 
nei už nuoširdų paryškinimą & 
keltų klausimų ir visiem gau
siai atsilankiusiem.

L.KAA O. Pasaulinės 
Sąjungos Valdyba

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

— Amerikos vyskupų konfe
rencija numatė j vyskupų sino
dą Romoje šį rudenį siųsti 
keturis: Detroito arkiv. J. F. 
Dearden, Baltimorės arkiv. 
kardinolą L. Shehan, Philadel- 
phijos arkiv. J.J. Krol, Pitts- 
burgho vysk. J.J. Wright. .

KRYŽIAŽODIS NR.
Paruošė Petras Bartkus
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pusėje abėcėlėsDešinėje
tvarka surašytos raidės. B duo
tų raidžių sudarykite šios pras-

Gubčiai
1. Gyvulys.
2. Azijos valstybė.
3. žuvis.
4. Virtuvės įrankis.
5. Prievaizdas.
6. Pabaltietis.
7. Apavas. i *
8. Namų židinio ugnelė.

10. Tvarto dalis.

12. Brangakmenis.

Stačiai (Iš pirmųjų raidžių) 
Kas atsitiko lietuviams, il-
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A L O P S
gesnį laiką išgyvenusiems Ang
lijoje? (2 tod.)

ATSAKYMAS

Gulsčiai:
1. KUODAS
2. LASTAS
3. ALDONA
4. IRKLAS
5. PESLYS
6. ĖDALAS
t D AULA
8- AMALAS

3

AUKOS TAUTOS FONDUI
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 

Angeles skyrius surinko ir 
Tautos Fondui prisiuntė 45 dol. 
auką Lietuvos laisvinimo dar
bams paremti.

Tautos Fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja Liet. Fronto Bi
čiulių Los Angeles skyriui už 
gražias pastangas savo iniciaty
va suorganizuoti laisvinimui au- i 
kų rinkimą. I

Prašome ir kitus LFB sky- ? 
rius organizuoti aukas Tautos i 
Fondui. Būtų labai graži ir ver- | 
tinga talka, jei visos Vliką su- i 

darančios partijos bei grupės ir | 
rezistencinės organizacijos (jų j 
yra 15), per savo skyrius,, bent I 
vieną kartą metuose, savo , na- | 
rių tarpe pravestų aukų vajų I 
Lietuvos laisvinimo kovos pa- A 
ramai. I

Tautos Fondo Valdyba t

MALDININKŲ IŠVYKA !
Į WASHINGTON, D. C. !

organizuojama '

gegužčs-May 20-21 d.d. i
Sekmadieni, gegužės 21 dieną, bus Mišios Marijos garbei | 
pašventintoj šventovėj • Autobusas iš Brooklyno išvyks- : 
ta gegužės 20 d., tuoj po mišių, kurios bus aukojamos 6:30 j 
vai. ryto pranciškonų vienuolyno koplyčioj — 680 Bush- 
wick Avė. Jei būtų keleivių, autobusas sustos Elizabeth < 
ar Newarke. Kelionė, įskaitant nakvynę viešbutyje ir va- , 
karienę, asmeniui kaštuos 28 dol. a. Washingtone bus ( 
lankomos vietos: Baltieji Rūmai, muziejai, paminklai, Ar- 
lingtono kapinės, katakombos ir Šiluvos koplyčia bei ne- ' 
priklausomos Lietuvos atstovybė. Grįžtant aplankoma ' 
Baltimorėj lietuvių bažnyčia. Bus tik vienas autobusas, 
todėl prašoma rezervuoti vietas iš anksto. • / Visais ke- 1 
lionės reikalais prašom kreiptis į Darbininko administra
ciją — 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221; Tel. 1 
GL 2-2923, vakarais GL 5-7068. Pas M. Šalinskienę tel.
VI 7-4499 arba E. Kašetienę ST. 2-6814. - |

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

History of the Lithuanian Nation, by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija, 
544 psl. $10.00. ‘

Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibiiography. $5.00.
The Balto, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

viršeliais. $7.50.
Lithuania under the Sovieto, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—•■Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. Kie

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00.
Twėnty Tears’ Struųųle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.60.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais
ir žodynėliais. Tekstas IT paaiš- Croaues, by V. Ramonas, romanas. Kietais vingeliais. $4 00.

'----- *“ ------ Sefected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ouartet Barono, KatiHžkio, Landsbergio ir Šeiniau* kūriniai.

$5.00.
Lithuanian Folk. Tale*. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $400.
Houae Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Aasad Paaha, by L Šeinius. Satyra. $2.00.~

The Maker of God*, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.

famtiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg.

.. . . . , ine vrucai wr masau mnai, uy *. oeuuua. oaijia. <*.w.
Išleido lietuviai pranciškonai Memoir* of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00. 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol Galima už
sisakyti:

DARBININKAS
910 W1Houghby Avu.
Brooktyn, N. Y. 11221

Stačiai (iš pirmųjų raidžių) 
— Lietuvos miesto vardas. Jo 
viena pusė tiktai 22.2 centi
metrų ilgio. KLAIPĖDA (PĖ
DA — 22.2 cm.).

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos uratais mėnoo, pasi- 
puota pavaaurio (pHėmts, pa- 
puoi.lūšo dvasių gaiviais min
ties Medais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrei) UI 
T. Kornelijaus Bubnio, O.F.M.

“GEGUŽES MRNUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik paraiysi- 
te u£sakymų adresu: 910 Wil- 
toughby Avė., Brooklyn N. Y. 
11221.

Bobby Wi«Wngmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Lhring Testament of Farth and Courage Sibiro maldaknyges lietuvių- 

angh; kalbomis, <fidelio formato leidinys. Kietais vilteliais. $3.50.
Popular Lithuanian Reelpes, by J. Daužvardis. $2.00.
Lithuanian Setf-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection ef the Lithuanian Franciscan Fathera, by P- Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas i* Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedtoation of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50f.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John-C. Jutt. 50f.

Lithuanian-Engftah. by B. Piesarskas, B. SvesevHius (ca. 27,000 t.) $5.00. 
Ltthuantam-EngHoh. V. Peteraltis, 002 psl. Kietais vilteliais. $700. 
Ltthuanian-Engiieh A EngBsh-LIthuanain. kišeninis Sodinėti*. $2.00.
Photographs / Arimantas Kazys, SJ. — meniškas albumas. $4.00 
Awaken*ng Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.

Rejuvenatlon of Siegfrfed ImmėiioRft, a nove! by Ig. Šeinius $5.00. 
Noon at a Country Imi, by A. Vaičiulaiti*. $4.00.

The Dstage, a Leve Story of Andent Times, by M. Valtim*. $4.00.
The Mountein Dovee and other Afrtoan Folktale*. N. M. Zobarska*. $150.

ftios ir kito* knygos bet muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
•10 WHIouohby A v*, Brvoklyn, N. Y. 11221



WANTED

BEAUTY SCHOOL

MALDAKNYGE

KARBONAS
FUNERAL HOME

REŲUEST
RECORD

SCHALLER&WEBER Tai AL 4-6319 • 200 Orchrf St„ Nmr York, N.Y. 10002

JUOZO MISIŪNO

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
lietuviškos plokštelės. —

Smyštovo ir Grierio. WUttam į 
tardy tame turnyre baigė su 
4% tA ' ' '

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

PARISIAN BEAŪTY ACADEMY 
' 362 State-'St Hackensack N J.

Day and Evening Courses 
Days 9 - 5:30 Nites 6-9 
Free Placement Service 

Open all year round
- Call 201-487-2203

zervinė priešžaismyje gavo 0:7.
Atletas

A Notary Public 
660 Grand St, Brookiyn 11,'N.Y.

Carpets Cleaned and Dyed 
QUALITY v

Carpet and Ūpholstery Cleaning 
Dyeing on thei^oor. Garpets cleaned 
8< sq. ft. FREE ESTIMATE..

OX 5-3143 or 939-4822

. FUNERAL HOME < 
Moderni koplyčia - Air ėondttfoned 
- A. J. BALTON-BALTRONAS

Sarajeve tarpt, turnyre Jugoria-. 
vijos didmeistris BorisJav Ivtafrjpa- 
sidalino pirmųjų vietą su Sovietų 
čempionu L. Šteinu, abu sartokų po 
19tt ti. M 15 galimų. JAV dktoariat- 
ris Paul Benko irSov. meistras Są-

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

Kirker Chemical Corp. < : 
1 East llth Street, Patereon N.. J.

CaU 201- 742-7769 ,

Specialists in wedding, baptism, 
graduation, parties, etc. 

Ultra-modem eųuipment from 
Germany and Holland. 

246-5498

Cambridge, Maga.
NOTARY PURLIO , 

r 6Wh1 vaumto taen^ ir, imki gi amt

PLUSH CEILINGS — Soundproof, 
fireproof (surftįc spray), sprayed 
on ceUings an£Lwalls. Covers any 
surface, won’t.crąck, peel or chip. 

788-3320
-------- Frėe estimates given--------

Limousine*'SerHce latęft air-condi- 
tioned CAEHLLĄCS hour, day or on 
contract. TV, ,experienced drivers 
(protected), forėtgn langūage speak- 
ing, if reęuired. • Rates on rėąuest. 
Credit cardš , įonored- . <<Hjęidelberg 
Limousinė (212) ,672^ 1310.

SINAI BUILDING 
MAINTENANCE

$3.50 hour cleaning and 34-50 hour 
waxxng AU work guaranteed Free 
estimates given

Call J34&40M •'

NAUJAUSI 
PRANCOZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailiniy 
ir kaili ų 

papuosaly 
pasirinkimas

ORTIZ-ART STUDIO 
Studio of Photography 
Photo* for all occarions 

We spedaUze in Weddtog Albumą 
5 CLINTON STREET

New York City, N.Y.; TU. SP 7-0745

SUGAR BOILERS
Experienced — for year-round enj- 
ployment in newfactory located in 
Northern Maine. CaU or write

Maine Sugar Industrie*, Ine.
Easton, Maine. ... 
207-488-2061

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame didehoms 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir lu
tus siuvinius j naujus modelius.

WORK NEAR HOME
Wanted estp operatore on ezpensive 
diuseš mušt do a emnpiete garment

EXP GENERAL HELPER 
To Work in Warehouse 

Steady work nice working conditions 
Work near home 

Call 516 WE 8-8000 Mr. Maggio

WANTED EXP BODY AND 
FENDER MAN ’

Steady work nice working conditions 
Excellent Salary 

FANTINO’S AUTO BODY 
2213 E Tremont Avė Brome 

Call TA 3-2240

.Etatomė - įvairaus dydžio 
•nfljljria namus, kuriuos 
galima tuo j įsigyti. Pri- 
itiiam. užsakymus pasta- 
tyti-pagal pirkėjo pagei
davimus ant arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labąi pri- 
einainą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

NURSING HOME CARE 
tvsrilabte in Philndnlphta, Pa. area, 
24 feour muntng service, neir build- 
lng» good foOd^ >65 week and up. 

BilveT Streara Nursing Home 
Sprisė Home, Pa. 215 MI 6-1500

BOX WMS — ROOM 714 
521 5th AVENUE 
NEW YORK CITY

SAM SIMMONS
226 MUford.Stjeet Brookiyn N.Y. 

Dump Truck Available for 
Differęnt Purposes

AD work guaranteed 
Call anytime 827-7384 '

CAB SERVICE 
REASONABLE 

CALL IN 7M280

VILNONAS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIESIEMS 
B4FORTUOTOS IR VIETOMS

PHOTO STUDIO
708 Ninth Avė. behind 48 & 49 St 

New York 
Life likę photos 
Special prices for 

Communions and Confirmations

Steady niee vrorktag conditions
Wbrik near home 

Portofino Sport*wear Ine 
715 Broadway N. Y.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue

ItTORCHARD ST, N. Y. G
‘ I DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
: — DlBELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėn, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angtiScos ir vietinės vilnos, žflko, medvilnės
O žemos iraw*it dmnėiant araiinins .j užsMoj*.
• Mer padidinome savo patalpas, kad gadėtume geriau

pdtągnsiMi Idijentsaiik tarifcite udKfti &'pMĮ£6i6tL'

WANTED EXP DRESSMAKER 
ON DRESSES . .

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

(MkNEE NURąiNG HOME A home 
asvay from home -r: good food and 
oėeBent care Narse to con- 
stant attendance CathoUc Church 
within tbe area — Otterhold Road 
Macopin N J. — CaU 201-697-6368

640 pust Kaina 2 doL Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Excur*fof» to the MbricTs Fair in 
Montreal, Canada May 26-28 — Ali 
inclusive tripe to Europe—Memorial 
Day to July lklh. Tel. MO 6-3601 
Boringuen eseursions Mirayes tripe* 
206 W. 96 SL N.Y.C. N.Y. (between 
B'way A Amaterdam) Oper&ted by 
Allied Bus Corp. ICC Lfc. MC 21763

A-1 CĄRPĘNTRY / ‘ 
Alterations - itemodeling - Rtepairs 
- Doors - Floėrs— Paneltog -■'Parti- 
tions - Cement/ųZork .r Pasements - 
Playrooms.,-PdTches.— Reasonable 
rates,' fully 'inįrėd, "free estimates

150 W. 28 St, New York, N.Y.
Patalpa No. 501.

- skėbis
patarnaujame mdesio 

vąlMivįojĮ TOrylyiRtoė nmifri Įreng- 
' joe VėatMUHMMk

A. W. Krišts ir E. A. RODIS - 
68-06 BhMhing Avė. ;

ICaspath, N.Y. 11878 e DA 6-1658 
Tini laįdojimo direkt leidimus. "

RA YS LITUOK STORE
Galima gauti ĮvairiausiM ritins ąsaerfkiefių ir importuo
tų gėrimų ... DidžiausiMpMtria^imaB dagtinės ir vyno. 
Iteis Leta BLVO. MCHM0NDHU.N.Y.

TalafamcVI^nb 13644

WANTEO EXP CUTTERS 
FOR MACHINES

Multiple spindle Work near home 
Steady work nice wozking conditions 
Part time or full time — 46-13 llth 
Street L. L C. CaU 786-4065

KARL MARINĖRS INN 
Biyviėw Avė Northport L& 

For theRInėst in Foods 
- Come bring. the Family for

Šunday uihner 
516 A N 1-8111

Frandsean Fathers 
DARBININKAS 

910 Willougbby Avenue 
Brookiyn, N. Y. 11221

BUSINESS PRINTING A Neceaal- 
tie*. Advertistog pluggers and fspr- 
cialties, baseball scheduies, foiding 
cards. 7 hnes J6A5 thouend. Gener
al Distributing Co., 303 W. 42 St, 
247-6280

Work Near Home! 
TAB OPERATOR, 

5:30 - 10:30 p.m. Experience on 
407-604 necessary. CaU 933-2400 — 
Mr. Guisto, Matheson Co., E. Ruther- 
ford, NJ. An Eųual Opportunity

wrttje,pr <cg]■rtįN

COMMĘRCI AL CCNSTRUCrtOfi
Over 36‘jrre Bkfe-upeiFreęįnėaL

i 245 ®. EL 80th StreeL N. Y. d\
NY: YU 8-6546 — LI: 516 - 666-3S99 

___*-•'_ :___ *-r1

Joseph Garszva
GRABORIUS į 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brookiyn, M. Y;

J.B.Shahs-Šah$bs
LAIDOTUVIŲ DIREKTORftJS> 

'■ 84-02-JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P'way Stattoa) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuve*. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventmadja.

TeL Vlrflinta 7-4499 .

Tai. ĘVergreen 7-4335

jvcpNcn mbihdbd 
(ARMAKAUSKA8)

Gkaboriu* - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA ' 

423 METROPOLITAN AVfc 
Brookiyn, N. Y.

20% DISCOUNT
ON BASEMENTS ~ 

KTTCHENS &
f^OMA 
469-5716 

3723 Church Avė. Brookiyn

AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 
, __ Mtisų krautuvėse geriauskn dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
njMHfp__ pifikfrirfrrf

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti 
adresu:

New Toriu*: 1656 tad Aveme —• 1B B-J867 
(Taip 85 - M gatvių)

BMgewoade: 58-M Myrtie Avė. -- VA 1-7M
AsteriMe: «»-» SMmvar BL — AB 4-O1B

WANTED EXP MERROW 
OPERATORS

AtmnsmtĮ sekmadienį New 
Yorke lauktina sniego, lietaus 
ar audros. Jau kažin kelintą 
kartą paskiriamos futbolo pir
menybių rungtynės — Lietuvių 
Atletų Klubas su Kingston SC. 
Iki šiol, bene penketą kartų, 
šios rungtynės dėl minėtų prie- 
žasčių turėdavo būti atideda
mos.: Jei oras leis, tai rungty
nės vyks mūsų, t.y. Brennan 
aikštėje, Middle Village, L L 
Pradžia 3 vaL Rezervinės ne
žaidžia. ■ Taip pat ir jauniam 
rungtynių nepaskirta, šeštadie
ni mažučiai 3 vai. žaidžia prieš 
Gotschee B, o jaunučiai 4 vaL 
prieš Gjoa. Abejos rungtynės 
Įvyksta Brennan aikštėje.

Pereita savaitgalį šeštadienį BUt n;mMH r- 
mažučiai pralaimėjo ukrainie- 
čiam 0:4, o jauniai baigė ly
giomis su Gjoa 0:0. Sekmadie
nį pirmoji komanda pralaimėjo 
Bridgeporte 1:4 (1:2). LAK žai
dė šios sudėties: Žadvydas; Ma
linauskas, Bagdžiūnas, Česnaus
kas, Remeza I; Šileikis, Vai
nius; Mrozinskas, Remeza n, 
Budreckas, Krekąs. Slidžioje ir 
apgaulingoje aikštėje išsivystė 
palyginti geras žaidimas. Mūsiš
kiam, vėl nepilnos sudėties, trū
ko keletas žaidikų, bet šį kar
tą bent nestokojo kovos dva
sios. Pavieniai žaidikai šį kar
tą nepalyginamai daugiau sten
gėsi lt prataunė*jo tikržH paj& 
gesniam priešininkui. Rungty
nių gale ypač matėsi kondicijos 
stoka. Gynime (fidvyriškai ko
vėsi Česnauskas, nešdamas di
džiausią darbo dalį. Mūsų gar
bės įvartį pasiekė Budreckas. 
Antrame kėlinyje turėta vilčių 
išlyginti. Deja, Remezos H šū
vis atšoko nuo skersinio. Re-

PETER JAREMA
UKRAfNIETlS LAIDOTO JAS 

Laidoja Braito* Nev Torke, 
Rooklyne" ir ieųJyHi&ėae. "Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
. . 129 East 7th Street 

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



PROGRAMOJE:

NEWARK, NJ.

NEW YORKO VYRŲ

nanų.
5 dol., So. Bostone parduodama gė

rimų parduotuvė (Package Sto
re). Savininkas turi kitų reika
lų. Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją, 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Šen]. KĘSTUTĮ ČIURLĮ ir 
t.n. IRENĄ KIZLAUSKAITĘ.

gramą.
Po koncerto buvo šokiai, vai

šės, laimėjimai. Hartfordo cho
ras autobusu išvyko prieš vi
durnaktį.

Tegu tai būna pirmas toks 
Operetės choro mėginimas. Te
gu ir kitiem koncertam pasi
kviečia daugiau kaimyninių cho
rų, nes tai bus proga visiem 
daugiau padirbėti. (p.)

Aktore Alė Keželienė i* Chicagos atvyksta | madų parodų Ir bus parodos 
komentatore.

Solistė Nerija Linkevičiūtė, ii Chicagos, dainuoja Laisvės žiburio koncerte 
balandžio 22 Maspetho parapijos salėje.

RADIJO KONCERTU-ŠOKIUS

gražioje KNIGHTS OF COLUMBUS salėje
616 Jamaica Avė. kampas Hale SL, Brooklyn-

Moteriškų rūbų krautuvei 
reikalinga moteris, suprantan
ti moteriškų drabužių siuvimą 
ir pataisymą. Informacijai 
skambinti 847-7240.

U Operetes choras, rengdamas 
savo metinį koncertą, padarė 
bandymą, pasikvietė iš Hartfor
do Aido chorą, kuriam vadovau

siu Jurgis Petkaitis. Žygis tik
rini sveikintinas, nes davė pro- 
|įos abiem' choram padirbėti ir

Masinis mitinpM dėlHotinrii 
ko kryžiaus buvusiojo parodos 
aikžtojo šaukiamas šį penkta
dienį, balandžio 21, 7 v.v. Mas
petho lietuvių piliečių klube, 
69-61 Grand Avė. Visi lietuviai 
Jcviefiami dalyvauti. Dalyvaus

ŠV. TREJYBĖS JJETUVIŲ PTRAPUOS 
didžiojoje salėje

Adams St irNew York Avė. kampas

u gausiu 
vadovaus

r naujosios Anglijos jaunųjų 
vyčių suvažiavimas įvyks balan
džio 23, sekmadienį, • Aušros 
Vartų parapijoje, Worcester, 
Mass. Ruošiasi dalyvauti Jau
nimas iš abiejų Worcesterio, 
So. Bostono ir Westfield para
pijų. Paskaitą apie Lietuvos is
toriją skaitys Jonas Olevičius 
iš So. Bostono. Kitas paskaiti
ninkas — Edvardas Zaleskas, 
Bostono State Teachers Colle- 
ge profesorius. Taip pat bus ro
domi spalvoti filmai pereitais 
metais nufilmuoti Lietuvoje. 
Suvažiavimas baigsis pamaldo
mis bažnyčioje. Naujos Angli
jos jaunųjų ir vyresniųjų vyčių 
dvasios vadas yra kun. A. Ja
niūnas. Jaunųjų vyčių suvažia
vimą globoti apsiėmė kun. Al
binas Jankauskas, Aušros Var
tų parapijos administratorius.

Nerija Linkevičiūtė iš Chica
gos, Dl., šį šeštadienį, balandžio 
22, koncertuoja New Yorke. Ji 
yra sparčiai kylanti žvaigždė 
lietuviškame dainos pasaulyje. 
N. Linkevičiūtė yra baigusi Chi
cagos muzikos konservatoriją ir 
su koncertais aplankiusi De
troitą, Clevelandą, Phiiadelphi- 
ją ir kitas kolonijas. Su Daina
vos ansambliu buvo atvykusi ir 
į New Yorką. “Nemunas žydi” 
pastatyme ji turėjo pagrindi
ni vaidmenį. “Laisvės žiburio” 
koncerte N. Linkevičiūtė atliks 
vieną ištrauką iš operos “La 
Forza dėl Destino” drauge su 
New Yorko vyrų oktetu. Kon
certai ir šokiai įvyks Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Pra
džia 6:30 vai. vak.

Kun. J. Svirskas, šv. Petro

Storu with 3 rooms for rent 
253 Drigs Avė., Greenpoint, 
N.Y. EV'8-7003.

Cape Cod lietuvių vasarvie
tei vasaros sezonui ieškoma: 2 
mergaitės padavinėti į stalą ir 
tvarkyti kambarius ir 2 mote
rys virtuvės darbam. Dėl sąly
gų kreiptis: M. Jansonienė, 15 
Rosedale St., Boston, 
02124. Tel. 288-5999.

rengia Moterų Sąjungos 29 kp. 
gegužės 7, sekmadienį. 10 vai 
mišios ir bendra komunija. Pie
tūs Apreiškimo parapijos salė
je. Valdyba prašo visas nares 
dalyvauti pamaldose ir pietuo
se.

A. Radzivanienė 
būriu . talkininkių 
“Laisvės žiburio” koncerto val
gių bufetui, o EcL Genevičius— 
barui.

N. Y. Lietuvių vyrų choro 
plokštelė, įdainuota vadovau
jant buvusiam dirigentui ir šio 
choro organizatoriui muz. VI. 
Baltrušaičiui, pasirodys greitu 
laiku. Plokštelėje yra įdainuo
ta 12 dainų, Užsakymus gali
ma siųsti K. Skobeikai, 149 
Starr St, Brooklyn, N. Y. 
11237, tel. 386-8992; VI. Vasi- 
kauskui, 102-34 91 Avė., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418, teL 
847-1286. Užsakyti galima ir 
pas kiekvieną choro 
Plokštelės kaina stereo 
HiFi 4 doL

New Yorko Lietuvių vyrų 
choro naujuoju dirigentu yra 
pakviestas muz. V. Strolią. Jis 
sutiko šiam chorui vadovauti. 
Repeticijos vyksta Lietuvių At- 
fttų klubo patalpose: trečiadie
niais tenoram ir penktadieniais 
bosam. Repeticijų pradžia 7:30 
vai: vak.. Nauji dainininkai ma
loniai prašomi įsijungti į šio 
choro eiles.

ATSIMAINYMO LIETUVIŲ PARAFUOS SALĖJE 
60-14 56th ROAO, JUA8PETH, N. Y.

Eduardas. Pohlmahas mirė 
balandžio 14, palaidotas balam, 
dho 18 .Cypfess Hills kapinėse. 
Jis buyę spaustuvininkas lau
žytojas. Prieš I pasaulinį karą 
dirbo garsioje Otto Mauderodės 
spaustuvėje Tilžėje. Karo metų 
su vokiečių kariuomene atsidus 
re Lietuvoje' ir čia pasiliko: 
Atstafius nepriklausomą Lietu
vą, dirbo valstybės spaustuvėje, 
vėliau Spindulio spaustuvėje 
Atvykęs į Ameriką, dirbo , tie* 
tuvių pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Iš čia išėjo į pen
siją. Mirė 75 metų. Paliko žmo
ną Mariją, dukterį Eleną CaH- 
tis ir tris anūkus.

įvyti babmd&i 22-23 Nter Y< 
ke. Batun (Baltic Apįptel te t 
United Nations) atstovai bab 
džio 22, šeštadienį, 10 vaL J 
ger House Gota salėje (12 

___  __ __ _ __ Lerington Ase/pteųM.SL) i
Ir miesto atstevaL Phaiu t tirs eilė organiratorių M* 
ĮMxia<wU.

išpildys daug žadančios jaunosios NEW JERSEY jėgos. 
Tautinių šokių grupė “BALTIJA”, vad. W. Metinio pasi
rodys su naujais šokiais • šokiams gros geras orkestras. 
Veiks bufetas ir baras. įėjimo auka $2.00; jaunimui $1.00. 
• Ta pačia proga pamatysite KŪRINIŲ PARODĄ —- jau
nieji menininkai išstatys savo kūrybą 5 v. p.p. Dalyvaus 
kim visi, remiam jaunimo kultūrines jėgas! u

LB Woodhaven apylinkės 
JAV LB tarybos rinkimų komi
sija praneša, kad rinkimai į 
LB tarybą įvyks gegužės 6 ir 
7 (šeštadienį ir sekmadienį). 
Rinkimų būstinė — Heaven 
Realty (J. Andriušio draudimo 
įstaigoje), 87-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. Būstinė bus 
atidaryta gegužes 6, šeštadie
nį, nuo 10 vaL-ryto iki 6 vai. 
vak. ir gegužės 7, sekmadienį, 
nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p. 
Kiekvieno lietuvio (mokančio 
ar nemokančio solidarumo mo
kestį) tautinė pareiga dalyvau
ti rinkimuose.

Dainuoja sol. Liudas Stukas, akomponuoja muz. Algirdas 
Kačanauskas • Skani vakarienė, šokių kontestas, laimė
jimai • Su įėjimo bilietu bus galima laimėti p-lės Jasuki- 
naitės paveikslą “Bijūnai” • Šokiams groja Algio Starolio 
orkestras • Stalus rezervuoti pas Moterų Vienybės nares 
arba J. Andriušio Haven Realty įstaigoj — VI 7-4477.

OKTETAS, vad. Alekso Mrozinsko • Pro
gramos vedėja — Karite Baltrušaitytė. • 
Šokiams gros JOE THOMAS ir jo orkestras. 
Šokių metu veiks turtingas valgių ir gėrimų 
bufetas, bus laimėjimų ir kitokių įvairumų. 
Savo atsilankymu paremsite "Laisvės Žiburį"Jurgis Simonaitis greitai ir 

sąžiningai atlieka įvairius na
mų, stogų, vandentiekių ,ir kt. 
pataisymus. Skambinti 6-9 vai

PROGRAMOJE:
Solistė NERIJA LINKEVIČIŪTE iš Čikagos

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS N. J. APYGARDOS 

1967 m. balandžio 29 šeštadienį

atžymėti “Laisvės žiburio” programos 
pirmąsias metines

riduinavimo realus ir pMti 
rys pereitą metą veiklas pea»j 
Šimus. Po pietų bus renkaarifi 
nauja Batunvadovybėm| 
matotna ateities veikla, šeštai 
dietiį 6:30 vaL vak. Maspethnr 
liet parapijos salėje lietarią teĮl 
listų koncertas ir šokiai, Bahte| 
džio 23, sekmadienį, 10 Yaį| 
ryto posėdžiai pradėdami Stat-f 
ter Hilton viešbuty (7th Ave.{ 
fr 33rd. St.). Prieš pietus dpĮąįį 
riami Batun veiklos finansavi-j 
•mo klausiniai. Po pietų kalbės 
vadovaują Baltijos tautų veikė-; 
jai ir bus svarstomi politiniai- 
klausimai. .......

Apruaškimo parapijos choras 
ruošiasi pavasario koncertui 
Programą atliks choras su sa
vais solistais. Viena jų, Louise 
Senken, gražiai pasižymėjusi į- 
vainomis progomis. Paskutinį 
kartą ji giedojo solo Apreišia- 
mo parapijos 40 vai atlaiduo
se. Balandžio 23 pradedamos 
repeticijos'; ruošiant naują re
pertuarą. Choro dirigentas mu
zikas A. Kačanauskas kviečia 
naujus choristus įsijungti į cho
ro eileš*.

B. Macijauskienė iš Kęarny, 
N.J., paaukojo “Laisvės Žibu
rio” koncerto dalyviam įėjimo 
dovanas, kurios burtų keliu ati
teks dviem laimingus bilieto nu
merius turintiem dalyviam. 
“Laiąvės Žiburio” ■ vadovybė p. 
Macijauskienei nuoširdžiai1 dė-

| Koncertas buvo balandrio 15 
Maspetho lietuvių piliečių Įdu
bo salėje. Nors salė gana sun
kiai surandama ir privažiuoja-, 
ma, bet žmonių prisirinko daug.

Koncertą pradėjo Operetės 
cliorM* vadovaujamas Mykolo 
Cteo. Kaip buvo anksčiau rašy
ta, chorą sudaro tik moterys. 
Padainavo po keletą dainų pir
moje ir antroje dalyje. Choras 
yra padaręs malonią pažangą, 
susidrausminęs, paklusęs diri
gentui. Geriau jam pavyksta 
įveikti švelnias lyrines vietas, o 
kur reikia didesnės jėgos, tai 
truputį balsai praskysta, kar
tais vienas kitas išlenda iš ben
dro ansamblio.

Aido choras, vadovaujamas 
Jurgio Petkaičio, bene pirmą 
kartą čia koncertavo. Jame do
minuoja moterys. Vyrų buvo 
8. Choras taip pat susidraus-

mteęs, jautrus dirigento mot* 
tam. Ir šiam'chorui sunkien se
kėsi su forte, bet vidutiniuo
se regnžraose jis jautėsi x visai 
sangUū ir dainas, interpretavo 
prtnujHiaL

. Pabaigai abu chorai kartu 
padainavo dvi dainas. IMrigavo

Reikia pasidžiaugti, kad ehn- 
rai tekiose sąlygose moka dar 
dirbti ir siekia lygio, apie 
kurį jau galima kalbėti. Butų 
garą, kad chorai atjaunėtų, bet 
kaip tai padaryti, kai jaunieji 
nesirašo į choro eiles.

Ihrotarpiais Irena Veblaitienė 
padeklavo eilėraščių. Pažįstam 
jos deklamavimą, čia reikia pa
stebėti, kad jai labiau sekasi 
tie eilėraščiai, kur ji deklamuo
ja paprastai, nuoširdžiai, ne
pereidama į patosą.

Ji ir pranešinėjo koncerto 
programą. Taip nutiko, kad kar
tais publika laikės neramiai, 
tad ne visi galėjo girdėti, ką dai
nuos chorai. Būtų buvę geriau 
atspausdinti nors paprastą pro- parapijos vikaras, perkeliaanas 

vikaru į šv. Pranciškaus para
piją Lawrence, Mąss.

šv. Petro parapijos CYO or
kestras pereitą savaitę rinko au
kas So. Boston gatvėse. Žmo
nės orkestrantus labai įvertino, 
ir rinkliava buvo labai sėkmin
ga. CYO vadovybė planuoja lie
pos mėn. pabaigoje vykti į pa
saulinę parodą Montrealy, Ka
nadoje.

Trijų dienų metinės rekolek
cijas šv. Jono kunigų seminari
joje šią savaitę atlieka kun. A. 
Janiūnas. Kitą savaitę, balan
džio 24, rekolekcijom išvyks 
kun. J. Klimas.

Parapijos vakarienė bus ge
gužės 14 Liet. Piliečių Draugi
jos abejose salėse, šiais metais 
vakarienė bus prie apvalių sta
lų. Kiekvienam vieta rezervuo
ta iš anksto. Balandžio 18 Įvy
kusiame rengėjų susirinkime 
buvo pranešta, kad vakarienei 
patarnaus vadinami Caterers. 
Jau daug parapiečių yra įsigiję 
bilietus pavieniai arba grupėm 
rezervavę stalus.

The Confratemity of Chris- 
tian Doctrine vadovybė pain
formavo parapijas, kad tikybos 
pamokos užbaigiamos gegužės 
19. 1967-1968 mokslo metų 
tikybos pamokos bus pradeda
mos spalio 2.
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PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos. daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340 
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ALĖ KEŽELIENĖ — AAADŲ 
PARODOS KOMENTATORĖ
Madų parodoje komentatore 

sutiko būti aktorė Alė Keželie
nė iš Chicagos. Tas darbas (jai 
yrą" nesvetimas: A. Keželienė 
buvo komentatorė Giedrininkių 
madų parodoj, o taip pat ji 
kartais praveda lietuvių televi
zijos programą.

Meną ir teatrą Alė Keželie
nė pamėgo universitete. Studi
juodama University of Illi- 
nois perėjo iš farmacijos į me
no istorijos šaką. Priklausy
dama universiteto dramos klu
bui, vaidino įvairias roles, ne
išskiriant Šekspyro. Ji taip pat 
buvo pakviesta vaidinti Sum- 
mer Stock teatre.' Lietuviškoj 
scenoj A. Keželienė atliko pa
grindines roles veikaluose Eg
lė žalčių karalienė, Gatvės vai
kąs, Donelaičio metuose, Prisi
kėlime ir 12 brolių juodvar
niais skraidančių. Ji priklausė 
Dainavos ansambliui ir režisa
vo vaikų vaidinimą Donelaičio 
Lituanistinei mokyklai.

A. Keželienė dirba kaip foto- 
grafo štilizatorė. šioje profesi
joje vaizduotės lakumas ir ge
ras; skoms yra pagrindiniai rei
kalavimai: tadra meniškai pa
ruošti ' fotografuojamus objek
tus ir pritaikyti jiem tinkamą 
foną. Alė Keželienė savo sri
tyje Chicagoje yra labai pasi
žymėjusi. A. Keželienę pamaty
sime ir jos pasiklausysime ma
dų parodoje balandžio 30 Le 
Cordon Bleu salėje. Bilietus 
tvarko J. Kiaunienė — OL 7- 
0350. -H*-
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