
DARBININKAS AR TURITE GIMINIŲ TĖVYNĖJE...
Iii taip, tai esate taikinys komunistų propagandai, 
stiprėjančiai tarp visų tautinių grupių
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Ar didžioji bendruomene virsta ligota bendruomene?
Rūpestis, kad rasines riaušes galinčios 

pražudyti mūšy kraštą
Kongreso teisinėje komisijo

je rugpiūčio 22 liudijo John A. 
McCone, buvęs ČIA direktorius 
ir buvęs pirmininkas komisi
jos, kuri tyrė Watts, Los Ange
les, riaušių priežastis. McCone 
reiškė nuogąstavimą, kad "rasi
nė problema, jei nebus rastas 
sprendimas, gali suskaldy
ti bendruomenę ir pražudyti

TARP KINIJOS IR ANGLIJOS: santykių nenutrauks
Pekinge raudonoji apsauga 

rugpiūčio 22 padegė Anglijos 
atstovybę, atstovą ir atstovybė
je buvusius tarnautojus prieš 
visą minią apdaužė. Atstovybės 
tarnautojai, jų žmonos, vaikai 
paskui buvo priglausti kitų

VIETNAME-
Amerikos lėktuvai rugpiūčio 

21, 22, 23 puolė taikinius prie 
pat Hanoi — daugiausia trauki
nius. Neteko 11 lėktuvų.

Nuo bombardavimo pradžios 
Amerika neteko viso 658 lėk
tuvų; oro kautynėse jų žuvo 24; 
kiti buvo nušauti gynybos iš že
mės. Oro kautynėse š. Vietna
mas neteko 84 Migų.

Dėl poros lėktuvų, kurie bu
vo numušti Kinijos teritorijoje, 
mažiau reakcijos iš Kinijos,

Del Vietnamo 
rinkimų
Į Kongreso kai kurių narių 

kritiką, kad P. Vietnamo rinki
mus vyriausybė klastojanti, at
sakė min. pirmininkas Ky laiš
ku viceprezidentui H. H. 
Humphrey ir Atstovų Rūmų pir 
mininkui McCormackui. Ky at
metė kaltinimus, vadino juos 
kenkimu bendram reikalui. 
Tai Kongreso narių liberalų 
(Fulbrightas, R. Kennedy) neap- 
rimino. Min. pirm. Ky ankstes
ni siūlymą, kad Kongresas at
siųstų savo stebėtojus i rinki
mus, senatas atmetė. Bet pre
zidentas sutiko ir rugpiūčio 23 
paskelbė, kad siunčia apie 20 
stebėtojų.

DE GAULLE TEBĖRA 
TVIRTAS

Prancūzijos vyriausybė rug
piūčio 23 paskyrė padidintą pa
ramą “Kanados prancūzam išsi
laikyti ir išplėtoti savo asme
nybei”. Tai nauja demonstraci
ja Quebecko savarankumui pa
remti. Kanados min. pirm. 
Pearsonas pareiškė, kad tokia 
parama neprieštarauja susitari
mui.

Pačioje Prancūzijoje, kur de 
Gaulle buvo aštriai kritikuoja
mas, jis vėl suskaldė savo kriti
kus. Po nepriklausomų respu
blikonų pirmininko V. G. d’Es- 
taing kritikos trys tos partijos 
ministeriai pareiškė solidaru
mo su de Gaulle.

— Sovietai rugpiūčio 23 pra
nešė Amerikai, kad jie pasiren
gė pasirašyti atominę sutarti 
Ženevoje 17 valstybių konfe- 
rencijojo

— Persijos šachas Mohamed 
Riza Pahlevi rugpiūčio 22 po
rai dienu atvyko i Baltuosius 
Rūmus.

mūsų kraštą". Sakė, kad poli
cija gali riaušes nuslopinti. Ta
čiau paliks klimatas apnuody
tas keletui metų.

Newarko majoras Hugh J. 
Adonizio atsakomybę kreipė Į 
bendruomenės narių egoizmą, 
socialinės atsakomybės stoką. 
“Turtingi amerikiečiai labiau 
rūpinasi nusipirkti vasarvietę, 

kraštų atstovybėse. Tai buvo ki
nų atsilyginimas už tai, kad 
Anglija atmetė Kinijos ultima
tumą atšaukti 3 komunistinių 
laikraščių uždarymą Hong 
Konge. Atsilygino ir Anglija: 
Kinijos atstovybės Londone na

bombos į Hanoi
daugiau iš Kongreso, iš N. Y. 
Times bei N.Y. Post, kurie žiū
ri kaip ir Kinijos provokavimą.

Naujas ir senas drabužis Brooklyno vienuolėm, kurios dirba ligoninėse. 
naSlaitynuose. prieglaudose

— Tarp demokratų nuogąs
taujama, kad rinkimuose res
publikonai gali laimėti naujas 
31 vietas, kad galėtų kontro
liuoti atstovų rūmus. Tai būtų 
pirmas kartas nuo 1954. De
mokratai norėtų atgauti 47 de
mokratus, prarastus 1966.

— Amerikos pašto rinklia
vos pakėlimas iš 5 cn. i 6 ir iš 
8 i 10 duos valstybei 535 mili
jonus

— Kongresas, tikima, pa
tvirtins, kad VVashingtono, Vai
nikų. Nepriklausomybės, Vete
ranų ir Padėkos šventės būtu 
perkeltos i pirmadienius. To 
labiausiai nori pramonės vado
vai.

sportini automobili savo studi
juojančiam sūnui ir antrą spal
vinę televiziją negu reikalu pa
sidalyti savo turtu su skurstan
čiais”.

Esą bendruomenės abejingu
mas ir ignorancija turi būti la
biau kaltinama dėl lėšų stokos 
miestų pažangos programom 
negu Vietnamo karas. Esąs taip 
pat mitas, kad “skurstantis ar 
negras ar bet kas kitas ga
lės nusikratyti neturtu, gauda
mas politines galias”.

riam uždraudė išvažiuoti iš An
glijos be Anglijos vyriausybės 
leidimo. Jie tegali judėti 5 my
lių spinduliu. O tų pareigūnų 
esą 50-60. Vyriausybė pareiškė 
nesirengianti santykių nutrauk
ti.

Anglija viena iš pirmųjų pri
pažino kom. Kiniją 1949. Aiš
kinosi tada, kad nori turėti ste
bėjimo punktą, nori plėsti pre
kybinius rvšius. Tie ryšiai a 
pyvartos davė apie 90 mil. dol 
— tiek, kiek su Rodezija.

— George Meany, unijų fe
deracijos prezidentas, pasisakė 
už suvalstybinimą tų Įmonių, 
kuriose draudžiama darbinin
kam streikuoti vardan viešo
sios gerovės.

— Socialiais draudimas, jei 
senatas tvirtins Atstovu Rūmų 
priimtą 12 5 proc padidinimą, 
iš 44 dol mėnesiui pakils iki 
50 dol. — tai minimom. ir iš 
145 dol. pakils iki 164 — tai 
maksimum.

— Kalifornijos universiteto 
regentai remia gub. Reagan 
projektą įvesti 250 dol. mokes
ti už mokslą. Lig šiol buvo ne
mokamas

Praturtėjimas padaręs žmones abejingus 
viskam, išskyrus automobilius, televizijas

U. S. News and W. Report 
rugp. 28 praplėtė aliarmą dėl 
Amerikos bendruomenės, apie 
kurią šen. Fulbrightas atsilie
pė; "Didžioji bendruomenė 
virsta ligota l>endruomene".

Tos “ligotos bendruomenės” 
ženklais nurodoma:

1. Praturtėjimas. — Pagal 
rugpiūčio 14 Statistiką skurde 
gyvenančių ajnerikiečių skai
čius nuo 1959 sumažėjo 25 
proc. Vis daugiau ir daugiau to
kių, kuriem reikia dviejų spal
vinių televizijų, maudymosi ba
seinų, daugiau nei po du auto
mobiliu garažuose.

2. Socialinės atsakomybės 
nejautimas. — Turtėjimo me
tu tebėra betgi 8 mil. gyvenan
čių iš socialinės globos. Gyve
nančių ne tik dėl skurdo, bet ir 
dėl atsakomybės nejautimo, 
dėl patogumo gyventi be savo 
darbo iš svetimo darbo.

3. {statymo negerbimas. — 
Riaušės yra akivaizdus to 
ženklas. Jų skaičius auga:
1964 buvo 15 rasinių riaušių,
1965 tik 6, bet tarp jų garsios 
Watts riaušės su 34 užmuštais,
1966 riaušės 38 miestuose, jau
1967 išsiliejo 115 miestų.

Lietuvių enciklopedija angliškai eigoje
Lietuvių enciklopedijos leidė

jas J. Kapočius rugpiūčio 23 
sukvietė Statler-Hilton viešbu
tyje pasitarimą angliškos enci
klopedijos reikalais. Prof. S. Su
žiedėlis pranešė, kiek jau pasi
stūmėta pirmyn atsijojant me
džiagą. telkiant bendradarbius 
ir su kokiais klausimais susi
durta. kurie reikalingi bendro 
nusistatymo ir sutarimo, tu
rint prieš akis anglosaksišką 
skaitytoją. Vietovardžių rašy
mas ir jų teritorinis žymėjimas, 
pavardžių bei vardų lietuvini
mas ar palikimas tokių, kaip

Kunigų Vienybės seimo pirma diena
Lietuvių Kunigų Vienybės 

seimas New Yorke prasidėjo 
rugpiūčio 23 Statler Hilton vieš
buty. Pirmam posėdžiui pir
mininkavo kun. dr. T. Narbu
tas. Dalvvavo vysk. V. Briz- 
gys ir 52 kunigai, tarp jų 3 iš 
Kanados. 3 iš Romos. 1 iš Cos- 
ta Rica. Po atidarymo, invoka- 
cijos. komisijų sudarymo ir 
sveikinimų išklausyta eilės pra
nešimų. Vysk. V. Brizgys kal
bėjo apie pasauliečių apaštala
vimą. šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje, liturginių ir religinių

Menininkai, atlikę partizanų minėjimo programą LF Bičiulių studijų savai
tėje Dainavoje rugpiūčio 18 — akt. J. Kelečius, pristatęs Mykolo Vilties 
“Neparaiytus laiSkus”. St. Kielaitė. skaičius A. Barono apsakymą, solistas 
Grigas ir akompaniatorius Vasaitis. Vadovavo VI. Butėnas.

Nuotr. dr. K. Ambrozaičto

4. Moralinių vertybių per
vertinimas. — Nesą nei pasto
vios tiesos nei pastovios mora
lės. Tad įstatymų laužymas ir 
smurtas imama pateisinti, kal
tinant įstatymo vykdytojus bru
talumu. Vyriausio teismo as
mens laisvių pertemptas gyni
mas nuvedė į bendruomenės 
teisių nuvertinimą ir į anarchi
ją. Asmeninės moralės nuverti
nimas pastūmėjo vienus į sve
timo turto pasisavinimą, sveti
mos gyvybės negerbimą, porno
grafijos išplitimą, jaunimo nu
sikaltimų padidėjimą nuo 1950 
iki 1966 net 54 proc., pastū
mėjo jaunimą į naują gyveni
mo stilių — “hippies”, kuria
me vyrauja ne darbas, bet 
“taika” ir “meilė” su narkoti
kais.

Aliarmas dėl bendruomenės 
sukilo ryšium su rasinėm riau
šėm. Bet jeigu bendruomenė 
darosi “ligota”, tai lieka neat
sakytas ir nesvarstomas klausi
mas: ar dėl tos tariamos ligos 
įkalta pati bendruomenė, ar 
jos vadai, bendruomenėje pa
skleidę nesveikatos sėklas, ne
apsaugoję bendruomenės nuo 
naikinimo iš šalies?

istoriniuose dokumentuose į- 
rašyta, technikinių terminų ver
timas angliškais — vis tai bu
vo klausimai, dėl kurių pasisa
kė visi dalyviai.

Pasitarime buvo prof. J. Pu- 
zinas, kun. dr. P. Gaida, J. Bra
zaitis, konsulas A. Simutis, A. 
Bendorius, J. Audėnas, kun. dr. 
V. Gidžiūnas, prelatas J. Bal- 
kūnas. dr. A. Budreckis,
Z. Raulinaitis, V. Rastenis, dr. 
B. Nemickas ir kt.

Enciklopedijos numatyta 6 
tomai.

knygų leidimą, lietuvišką kop
lyčią šv. Petro Bazilikos kripto
je.

Išklausyta pranešimų iš šių 
Kunigų Vienybės provincijų: 
New Yorko - New Jersey, Bosto
no, Pittsburgho, Albany, Chica- 
gos, Kanados. Apie organizaci
jų padėtį pranešė centrinių or
ganizacijų dvasių vadai. Apie 
savo veiklą pranešė LK religi
nės šalpos ir kunigam šelpti 
draugijos atstovai, bei pašauki
mų, knygų, tikybos vadovėlių, 
sodybos komisijų atstovai. Sei
mas tęsiamas rugpiūčio 24.

Sovietinę infiltraciją, kurią 
matome tarp lietuvių laisvaja
me pasauly, patiria ir kitos tau
tinės grupės. Tai plačiai atvaiz
duoja ACEN NEWS, Pavergtos 
Europos Seimo laikraštis, lie
pos— rugpiūčio nr.

Seni ir nauji imigrantai ir iš 
jų kilusi naujoji karta, vadina
mos etninės grupės — rašoma 
minėtame laikrašty — yra kliū
tis komunistų pastangom už
valdyti pasaulio opiniją. "Kol 
emigracija tebėra organizuota 
ir taria savo balsą, komunisti
niai režimai negalės įtikinti 
Vakaru valstybininkų, kad jie 
(tie režimai) tikrai atstovauja 
žmonėm, kuriuos jie valdo".

0 tokių imigrantų laisvame 
pasauly yra 20 mil. Tai jėga. 
Jai sunaikinti komunistai ima
si taktikos, kurios metodus mi
nėtas laikraštis ryškina tokius:

l. Kelti nepasitikėjimą tarp 
naujosios ir senosios imigraci
jos, tarp senosios ir naujosios 
generacij ų, 2. kurstyti prieš eg- 
zilinins veikėjus, skelbiant juos 
nacių koliaborantais, karo nusi
kaltėliais, 3. kaltinimais apie 
žiaurumus su žydais sukursty
ti laisvoj o pasaulio žydus prieš 
ištisas etnines grupes, 4. jauno
sios generacijos žmones, ne
mačiusius komunistinio režimo 
praktikoje, palenkti režimo 
naudai, aiškinant, kad padė- 
tisrytų Europos kraštuose “su- 
libera Įėjusi” — jei buvo žiau
rumų, tai už juos kaltas esąs 
“asmenybės kultas” (Stalinas), 
bet dabar to nesą.

★
Komunistai naudojasi savo 

propagandai senosios imigraci
jos leidžiamais komunistiniais 
laikraščiais (kai kurie esą sub
sidijuojami). Lietuviškai leidžia
mi V'ilnis — Chicagoje, Lais
vė— Brooklyne, Liaudies bal
sas— Toronte. Albanai turi sa
vo Illyria, bulgarai Narodnaja 
volia, Detroite, vengrai Magy- 
arSzio — New Yorke, latviai 
Amer icas Latvietis — Roxbu- 
n.Mass., lenkai Glos Ludovvy- 
Detroite, rumunai komunistai 
pridėjo leisti net .. .religinį 
laikrašti Credenta.

Tie laikraščiai yra aiškios, 
griežtos komunistinės linijos, 
ir dėl to jų įtaka esanti lygi 
nuliui, Daugiau laukiama iš tų 
laikraščiy, kurie spausdinami

Ajai, atgal! Iš Amerikos ir Romos pasiųstos maldaknygės ir kiti bažny- 
tirai daly-kai i Čekoslovakiją Prahoje buvo patikrinti ir grąžinti siuntėjam

- Vokietijos kancleris Kie- 
singeris pasikalbėjime su LBJ 
paneigė žinią, kad Vokietijos 
karo biudžeto sumažinimas pa
reikalaus sumažinti kariuome
nę 60.000. Tikrai būsianti su
mažinta tik 15,000 ir už tai pa
didintas atsarginių skaičius.
- Vokietijoje opinija už 

bendradarbiavimą su Amerika 
pakilo iš 42 proc. iki 71 proc.
- Sovietai vėl atmetė vaka

riečių siūlymą likviduoti Berly
ne Spandau kalėjimą, kuriaa- 
roe yra 600 kamerų ir vienas 
kalinys— Rudolf Hess, nuteis
tai kaip karo nusikaltėlis iki 
gyvos galvos.

už laisvojo pasaulio ribų ir čion 
gabenami imigrantam. Lietu
viam yra skirtas Vilniuje lei
džiamas savaitinis Gimtasis 
kraštas, o taip pat Berlyne 
spausdinamas (nors adresas nu
rodytas jau vakarų Vokietijoje) 
mėnesinis Nemuno kraštas, lat
viam Rygoje leidžiamas mėne
sinis Dzimtenes Balss ir nepe
riodinis Memmingene leidžia
mas Daugava. estam savaitinis 
Kodumaa (Tėvynė). Tokius lai
kraščius taip pat leidžia Len
kijos komunistai, Rumunijos ir 
kt.

★
Dr. Josef Lettrich, buvęs slo

vakų demokratų partijos pirmi
ninkas iki 1948, iki Čekoslo
vakijos komunistinio pervers
mo, kalba specialiai apie ko
munistinę propagandą tarp če- 
koslovakų. Esą visi emigrantai, 
kurie tik turi giminių savo tė
vynėje ir palaiko su jais ry
šius, yra galimi komunistų pro
pagandos taikiniai. Tai reiškia: 
juos komunistai nori panaudoti 
savo propagandai — jei ne ak
tyviai prieš kitus tautiečius, tai 
bent išjungti juos iš veiklos, 
nuginkluoti, duodami suprasti, 
kad tai gali atsiliepti jų gimi
nių likimui.

Užsieniuose esantiem čekos- 
lovakam leidžiamas 12 puslapių 
magazinas Ceskoslovensky 
svet. Jame keliamas Čekoslova
kijos miestų, pilių, paminklų 
grožis ir į tą patriotinį foną į- 
liejamos komunistinės mintys 
— kad 1948 perversmas tai 
liaudies laimėjimas prieš “re
akcinį elementą”, kad Brežne
vas tai čekoslovakų draugas, 
kad Vokietija tai nauja fašiz
mo tvirtovė ir 1.1.

Būdinga, kad visom tau
tinėm grupėm yra skirti tie pa
tys argumentai, tos pačios prie
monės, tokiais pat vardais ir 
net tokio pat formato laikraš
čiai.

Jie keliauja laisvai į Ameri
ką “tiltais”. Bet tik viena tiltų 
puse ir viena kryptimi. Kita pu
se ir kita kryptimi iš Amerikos 
nei laikraščiai nei knygos ke
liauti negali, bet gali keliauti 
laisvai Amerikos doleriai, maši
nos, įrankiai, kuriais pagamins 
raketas Amerikos lakūnam 
Vietname šaudyti.

Tai vadinama mainais.

....— Vyskupų sinodas Vatika
ne prasidės rugsėjo 29, truksiąs 
iki lapkričio.

— Turistų Amerikon liepos 
mėn. atvyko 200,000. Tokio 
skaičiaus niekada nebuvo. Jis 
didesnis už pereitų metų skai
čių 67,6 procentais. Per šių me
tų 7 mėnesius lankėsi 24 4 prc. 
daugiau nei pernai per tą lai
ką.

— Alžiro prezidentas Boume- 
dienne tikisi tarp arabų perim- 
siąs vadovaujančią rolę iš Nas- 

-4grio. Al žiras imasi Egiptą pa
keisti ir Yemene. Ten jo lėktu
vai jau dalyvauja.
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Atėjo naujos irs jaunos jėgos į lietuvišką okyklą
Dainavos mokytoj y studijų savaite ir kas toliąu?
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būti ge- 
Dainava.
kad 30 

bus per

Ypatingo dėmesio verti p. Ab- 
romaitienės darbai. Tai dau
giausia jos pačios rankom iš 
paprasčiausios medžiagos, kaip 
spalvotas popierius, džiovinti 
medžių lapai, gėlių žiedų lape
liai, klevų sėklos ir k., sudėti 
gražiausi paveikslėliai, moko
mųjų dalykų iliustracijos. Čia, 
žinoma, reikia nepaprasto

A. Masionis
East Paterson, ||J.

darbštumo, kantrybės, sugebė
jimo ir vaizduotės. Ne kiekvie
nas gali tokius dalykus taip gra
žiai pasidaryti. Bet tuo buvo 
duota idėjų, kuria kryptim gali 
ir pats trūkstamas priemones 
pasigaminti arba net ir mokyk

los vaikus tame darbe pasitai
kinti. Vaikai galėtų parodyti sa
vo meniškus sugebėjimus ir 
daug ko išmokti.

Verta pagirti ir studijų sa
vaitės vadovus už gerą progra
mos suorganizavimą ir sklan
dų jos pravedimą.

Visi paskaitininkai buvo ge
rai ir rūpestingai parengę savo

Pirmoji mokytojų studijų sa
vaitė, įvykusi Dainavoje liepos 
30 — rugpiūčio 6, praėjo la
bai gražiai, nepaprastai paki
lia ir darbinga nuotaika. Nuo
pelnus už tai tenka priskirti L. 
B. švietimo tarybai ir geriem 
organizatoriam: programos va
dovui J. Kavaliūnui ir ūkio rei
kalų vedėjui J. Tamuliui. Stu
dijų savaitei negalėjo 
resnės vietos kaip 
Kai kas nuogąstavo, 
paskaitų per savaitę
daug, bet nuovargį pašalindavo 
ir karštų diskusijų nuotaikas at
vėsindavo čia pat esąs Spyglio 
ežeras. Savaitė prabėgo kaip 
viena diena, ir buvo gaila pa
likti senus ir naujus pažįsta
mus.

Vienas iš ypatingai pasigėrė
tinų dalykų studijų savaitėje 
buvo

gražus skaičius (apie 25 pro
centai) dalyvavusiu jaunu mo - 
kytojų, kurie yra baigę aukš
tesniąsias mokyklas ir univer
sitetus šiame krašte ir kai ku
rie patys lankę mūsų sukurtas 
lituanistines mokyklas.

Jie studijų savaitėje nebuvo 
tik žiūrovai ir pasyvūs stebėto
jai. Jie reiškėsi labai aktyviai, 
kaip seselė Jurgita, skaitydama 
net dvi paskaitas, Vida Tamu- 
laitytė iš Toronto — vieną pa
skaitą. Ingrida Bublienė, ver
tindama VI skyriaus vadovėlį 
ir pratimus, seselė Eucharista, 
organizuodama literatūros va
karą, seselė Viktorija, energin
gai ir sumaniai vadovauda
ma vienai studijų savaitės die
nai, Penkiūnienė. Gečienė, Pet
ruševičienė. Miškinienė ir k. la
bai aktyviai dalyvaudamos įvai
rių problemų svarstyme ir dis
kusijose.

Tarp vyresniųjų ir jaunes - 
niųjų mokytojų buvo žymus 
amžiaus skirtumas, bet, švieti
mo problemas svarstant, visus 
jungė viena idėja. Buvo jaučia
mas didelis vieningumas, drau
giškumas ir vienas kito nuomo
nės respektavimas. Visų buvo 
nepaprastas įsijautimas į gyve
namojo momento reikalavi
mus ir toks susidomėjimas pa
tiekta programa, kad niekas 
nenorėjo praleisti be svarbaus 
reikalo nė vienos paskaitos. 
Kai diskusijų laikas baigdavosi, 
kartais jos būdavo tęsiamos ko
ridoriuje, einant valgyti, val
gant ir net prie ežero.

Dėl to ir buvo nutarta, kad 
tokias mokytoję studijų savai
tes reikia rengti dažniau,

nes vienų su kitais artimes
nis susipažinimas, mintimis pa
sidalinimas yra be galo nau
dingas.

Naudinga buvo pamatyti ir 
mokslo priemonių parodą, su
rengtą pp. Abromaitienės, Juk
nevičienės ir Vaišvilienės. Jau 
anksčiau buvom skaitę spaudo
je apie tų priemonių parodėles, 
bet iš aprašymo negalėjai susi
daryti vaizdo, kokį čia pamatei.

Mokytojų suvažiavime kalba Br. Kriokys iš Rochester.o N.Y.; prie stalo sesuo Viktorija.
Nuotr. Tėv. J. Bacevičiaus, O.F.M.

NAFTA POMPUOJAMA IR GARGŽDUOSE
Spalvinėmis nuotraukomis i- 

liustruotame pranešime Švytu
rio žurnalas (1967 11) Vilniu
je pasakoja, kad ties Gargždais, 
•Žemaitijoj, “dieną ir naktį iš 

"'Vieno gręžinio pumpuojama 
nafta”.

Iš tolesnių pranešimo žodžių 
atrodo, kad, rašant tą praneši
mą. tebuvo praėjusi dar tik vie
na diena ir viena pumpavimo 
naktis. Ir esą apskaičiuota, kad 
per tą parą išsiurbta 8 kubai, 
t.y., pusseptintos tonos naftos, 
kuri esanti Pennsylvanijos ti
po: mažai sieringa, neklampi, ir 
net graži, — žalsvai pilkšva: 
pievos ir plieno spalvos miši
nys.

Dar peranksti esą spręsti, ar 
verta tą gręžinį eksploatuoti. 
Nors apsimoka eksploatuoti net 
toki gręžiniai, kurie teduoda 
tris kubus naftos per parą (o 
čia gi astuoni!), bet po vienos 
paros bandymo dar netikra, ar 
visada taip bus. (Apie tą pir
mąją parą buvo pranešta birže
lio pradžioj. Daugiau praneši
mų dar negirdėti).

Pranešime primenama, kad 
pirmieji juodosios naftos litrai 
buvę gauti prieš penkerius me
tus. ties Kybartais. Dabar ir vėl 
esą aptikta ties Kybartais ir

LIETUVOJE

jau antroj vietoj ties Gargž
dais, bet tik iš pastaroj^, gręži
nio gauta naftos nebe^mrai, o 
tonos. Naftos Lietuvoj randa
ma, bet giliai (apie 2 km, dau
giau kaip mylios gilume) ir dar 
nežinia kiek. Bandys gręžti ir 
Neringoj. Ar Lietuva taps 
“naftos respublika”, paaiškėsią 
gal tik po metų kitų.

Apsidžiaugus tąja perspekty
va. pranešime reiškiamas ir su
sirūpinimas: “Kaip mes tada iš
saugosime savąją gamtą? Iškil
tų daug rūpesčių, kad naftos 
gręžinių eksploatavimas, per
dirbimas, naftos produktų bei 
dujų saugojimas nepadarytų 
nepataisomos žalos Lietuvos 
augmenijai, gyvūnijai, nuosta
biem pajūrio kurortam”.

Bet šis pavojus rimčiau ir 
greičiau gresia ne iš Gargždų, o 
iš Maskvos. Maskva yra pasiry
žusi įsitaisyti Jurbarke milži
nišką naftos perdirbimo įmo
nę. Pernai kovo mėnesį ištisas 
būrys aukštose pozicijose esan
čių lietuvių per Sniečkų ir Šu- 
mauską kreipėsi su prašymu 
apsaugoti Lietuvą nuo tos “do
vanos”. Išskaičiavo visus

siančius pavojus Lietuvos gero
vei. Kuri laiką kalbos apie tą 
užsimojimą buvo aptilusios. 
Bet liepos 21 Ekonomikos insti
tuto direktorius* K. Meškauskas 
savo pranašavimuose apie atei
tį visai nedviprasmiškai sako, 
kad pernykščių prašymų niekas 
neišklausė. Sako: “Atsiras ir 
nauja pramonės šaka — naf
tos chemija. Jurbarke bus pra
dėta milžiniškos naftos perdir-

ntftratM* <r juc* tfb* fy W 
tr«wka> Įtikite «rbę vifĮoję 
įteikę r#lty.

Kai J- Kavąliūnąs, programos 
vedėjas, birželio mėn. prašė vi
sus paskaitininkus savo paskai
tas arba jų santraukas parašy
ti ant matricų arba prisiųsti 
jam, kad iš anksto būtų galima 
visa tai multiplikuoti ir studi
jų savaitės dalyviam prieš pa
skaitas išdalinti, sunku buvo ti
kėti, kad tai pilnai pasiseks, 
bet organizacija buvo tokia ge
ra, kad beveik visos paskaitos 
buvo atspaustos prieš kiekvie
no paskaitininko pranešimą, 
čia daug padėjo jauna talkinin
kė Milda Pakalniškytė iš Ghica- 
gos, kuri vietoje daugumą pa
skaitų perrašė, o seselės, ro
dos, seselė Igne čia daug dar
bo yra įdėjusi, tuoj pat jas 
multiplikavo. Net ir tų paskai
tininkų, kurie negalėjo atvykti 
(tokių buvo tik pora), paskaitos 
buvo gautos, perskaitytos, mul-t 
tiplikuotos ir visiem išdalintos. | 
Taigi, vykdami namo, išsive-5 
žėm iš Dainavos gerą pluoštą j 
paskaitų, beveik kaip visą kny-Į 
gą vertingų straipsnių, ne tik į 
sau, bet ir savo nedalyvavu-i 
šiem draugam, o užrašų kny-p 
gėlės pilnas pastabų ir užfik
suotų vertingų idėjų, kurios 
bus geros darbo gairės atei
nančiais mokslo metais litua
nistinio švietimo darbe.

Mūsų darbštusis studijų sa
vaitės sekretorius J. Masilio- 
nis yra jau davęs išsamų atski
rų studijų savaitės dienų apra
šymą “Drauge”, čia, šio laik
raščio skiltyse, po paminėtų 
bendrų dalykų norėčiau tik dau
giau pabrėžti ir išryškinti vie
ną kitą idėją, kuri, mano ma
nymu, yra verta didesnio visų 
mūsų, tiek lituanistinio švieti
mo darbininkų, tiek tėvų, tiek 
visos visuomenės, yp^čįjos va
dų, dėmelio. gfctapiį lai kita
me numeryje.

bimo gamyklos statyba. Ji 
perdirbs daugiau 'juodojo 
aukso', negu visos dabartinės 
Baku įmonės". (Elta)

gre-

Vasara Kenebunkporte, Maine. Nuotr. V. Maželio

SPAUDA

Kas tas Vilniaus pirmininkas Vildžiūnas
Drauge liepos 29 Jonas Ais

tis atsiliepė dėl lietuvių viešo 
susitikimo Montrealyje su kai 
kuriais partiniais pareigūnais 
iš Lietuvos.

“Asmeniškai man akin krito 
viena nuotrauka: buv. Lietuvos 
operos solistė Elzbieta Kardelie
nė (montrealietė) kalbasi su 
Vilniaus miesto burmistru J. 
Vildžiūnu .. .Vilniaus burmist
ro gymis stambus ir impozan
tiškas. Tas veidas geriau tiktų 
netašytų akmenų miestui negu 
lakiajam Vilniaus barokui...

“Stebėdamas tą nuotrauka, 
susimąsčiau. Žinoma, čia lais
vas kraštas, ir kaip kas išma-

sidėmėtinos Vilniaus burmistro 
pareigos baisaus birželio dieno
mis?”

Susiartinimą su tokiais iš Lie
tuvos kaip J. Vildžiūnas J. Ais
tis vertina kaip “tautinės ambi
cijos netekimą”.

“žmogus gali prarasti tėvy
nę, artimuosius, turtą, sveikatą 
ir vis tiek dar būti žmogumi, 
žmogus, manding, kurs praran
da savigarbą, viską praranda”.

Atgarsiai apie
dr. M. Gimbutienę

Dr. M. Gimbutienės studija 
“Ancient Symbolism in Lithua- 
nian Folk Art”, paskelbta A-

Norite geros meniškos fotografijos —
POBPNrro - SKIMOB - vaikų 

estuvlų, krikštynų, jimtaUienlų, pobūvių U kt. nuo- 
tnaujjntį senų Jun» geromis sąlygomis

VYT. MAŽELIS
T«l HYtcint 7-4477

tpheę State*. R«dg«wood, Brooklyn. N. T.

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, colpr ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fon<^- 
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunkcn, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L. GIEDRAITIS, I0 Barry Dr., E. Northport, N.Y. I I73I
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LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

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

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

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

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

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Inconie 
Tax) pareiškimai. — Tel. Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

NEW YORK

linine l :i: ■ I I ■ ■ I I ■ I ■ I ■ I ■ I ■ ■ ■ I ■ I • <

LITAS Investing Co., Ine
CHICACO

Paskolos — geromis sąlygomis • Aukštos palūkanos už indėlius 
Primename, kad suinteresuoti asmenys dar gali tapti LITO savinin
kais—bendrininkais įsigydami LITO akcijas. Akcijų kaina $12.00 
už vienetą. Akcijos parduodamos tik susipažinusioms su "Offering 
Circular” kurį galima gauti tiesioginiai iš LITO bendrovės.

86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — (212) 441-6799 
6755 S. VVestern Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ Woodhaven, N.Y. II421

— Tel. 849-7240 —

no. taip save gano. Tačiau jei 
man kada būtinai reikėtų už
megzti kultūrinius ryšius su ko
kiu nors žymesniu pareigūnu 
iš Lietuvos, tai labai diskretiš
kai. prieš ištiesdamas ranką, 
paklausčiau: “Dovanokite, ar 
nebūsite kartais kada nors pra
eityje savo baltų rankelių bro
lių krauju sutepę?”

Tokis klausimas J. Aisčiui ki
lo. nes buvo paskaitęs J. Vil
džiūno pasipasakojimus Perga
lėje 1967 Nr. 6; iš ten aiškėja 
J. Vildžiūną esant ar buvus en
kavedistą. Vildžiūnas rašo: 
“Lemtingąją 1941 m. birželio 
22 aš sutikau darbe (tada bu
vo toks darbo stilius — nakti
mis). Iš savo Kabineto valsty
bės saugumo valdybos rūmuo
se išėjau jau gerokai po vidur
nakčio, nutaręs kelias iki ryto 
likusias valandas pamiegoti sa
vo bute, mieste, o dieną vykti 
Į Valakumpius pas šeimą".

Dėl šio Vildžiūno pasipasako
jimo Aistis atsiliepia: “Ar neį-

merikoje 1958 metais, 1967 bir
želio mėnesį tapo atpasakota ir 
Lietuvoj, Kultūros Baruos*. At
pasakojimo autorius (J. Trin
kūnas), pažymėjęs, kad dr. M. 
Gimbutienė — žymi mokslinin
kė, gyvenanti JAV (“vaisingai 
bendradarbiaujanti ir su tary
biniais etnografais”), ir kad stu
dijoje “daug kas gali būti dis
kutuotina. o kaikas, galbūt, ir 
atmestina”, knygos turinį atpa
sakoja, kaip “vieną iš įdomes
niųjų bandymų atskleisti se
niausias lietuvių liaudies meno 
simbolių prasmes". Atpasakoji
mas pailiustruotas penkiais iš 
knygos perimtais piešiniais.

(Elta)

— Kiniįos komunistai rug
piūčio 13 paleido iš Dairen uos
to Sovietų laivą Svirsk po 
griežto min. pirm. Kosygino 
protesto. Tačiau rugpiūčio 14 
Pekinge demonstravo prie So
vietų atstovybės ir šaukė: “Ša
lin sovietinis revizionizmas”.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investaci jos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai ponier
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WIMTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas—•—

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADI8ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyr.ui <i
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN. N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938



DARBININKAS

910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221 Ką dar duosime Lietuvai ateinančiais metais?

THE WORKER by FRANCItCAN FATHKR*

1951 sujungė AMERIKĄ. LOS or«Mt< DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

LalMH «*«• HKDAKCINft KOMISIJA.

autoriam prsiant. Pavarde paalradytl rtralpenfal mM-

Amerikiečių kolumnistas 
Dan Lyons, S. J., Tolimųjų Ry
tų padėties žinovas, pastebėjo: 
Sovietų Rusija anksčiau lyg ir 
nuogąstaudavo, kad jos pagal
ba ginklais Siaurės Vietnamui 
perdaug neįerzintų Amerikos; 
dabar gi Sovietai matą, kad A- 
merika nebereiškia protestų, 
kai jie į Hanoi pristato gink
lus ir amuniciją. South Dako- 
tos senatorius Kari E. Mundt 
apie tokį kolumnisto vertinimą 
nurodė kitiem senatoriam:

“Iš tikro tai sukrečia, jei tai 
tiesa, ką D. Lyons pareiškia, 
kad mūsų laikysena Rusijos at
žvilgiu tapo tokia, jog leidžia
ma jai pajusti mus nebeturint 
jokių priekaištų prieš jos pa
stangas prailginti ir išplėsti 
Vietnamo karą. Nemalonu aną 
pareiškimą priimti kaip tikrą, 
bet iš kitos pusės neturiu įro
dymų jam sugriauti.”

Rytų-Vakarų prekybos sutar
tis yra daugiau pagalbos komu
nistam užtikrinimas, negu pre
kybiniai mainai. Ta sutartimi 
garantuojama, kad visi, par
duodu komunistinio bloko 
kraštam, gaus , pilną užmokestį 
iš JAV vyriausybės per Export- 
Import banką. Tai reiškia: iš 
vienos pusės JAV palaiko Pie
tų Vietnamo gynybą; iš kitos 
įgalina Siaurės Vietnamą užpul
dinėti laisvąjį pasaulį.

Nuo JAV prezidento kalbos 
į tautą sausio mėnesį iki da
bar darosi vis aiškiau, kad vals
tybės vyriausybė nori paskolin
ti komunistiniam blokui bilijo
nus dolerių, šio neįtikimo pla
no sumanytojai vadina tai “til
tų statyba”. Kolumnistas Ly
ons pastebi, kad tai yra tiltų 
statymas mūsų pačių žudikam.

Su giliu įžvalgumu Lyons to
liau pastebi, kad tiltų statyto
jai yra tiesiog apsvaigę Sovie
tų Rusijos ekonomijos stipri-

Svajonių tiltai
nimo idėja. Argi gali būti kas
naivesnio kaip laukti, kad Ko
syginas ir jo štabas Amerikos , . ..
pataikavimu pasitenkintų ir at- .*-**« v.~om«w.
sisakytų nuo viso to, uz ką da
bar kovoja?

Išstoję iš komunistų partijas 
geriausiai gali paliudyti apie 
komunizmo veiklą. Philip Ab- 
bot Luce, palikęs Amerikos ko
munistų partiją prieš 2 metus, 
vaizdžiai nusako, kiek pinigų ir 
jėgų komunistai išleidžia, orga
nizuodami čia rasines riaušes. 
Ir vis dėlto liberalų spauda ir 
veikėjai nenuvargsta tvirtinę, 
kad Kosyginas yra mūsų drau
gas. Autorius stebisi, kad atsi
randa amerikiečių, tvirtinančių 
Kosyginą esant mūsų draugu, 
kurs siekia bendradarbiavimo. 
Stalinas esą tokius asmenis va
dindavo “naudingais idijotais”. 
Leninas gi juos vadino “kur
čiais nebyliais”, kurie neįsten
gia išgirsti komunistų skelbia
mų idėjų ir prieš jas pasisaky
ti/

Franklin D. Roosevelt per 
savo prezidentavimo 12 metų 
veltui bandė palenkti Maskvą 
savo pusėn. Jis “paskolino” 
Stalinui 11 bilijonų dolerių, o 
šis, atsilygindamas, pačiupo 
centrinę Europą, Kiniją ir šiau
rės Korėją.

Carl Rowan, buvęs JAV in
formacijos tarnybos direkto
rius, pastebėjo, kad preziden
tas Johnsonas yra didelis Roo- 
sevelto gerbėjas. Jo nuomone, 
dabartinio prezidento didžiau
sias troškimas — tapti istori
joj vyru, baigusiu šaltąjį karą. 
Bet šaltasis karas yra toks kaip 
ir kiekvienas kitas karas. Rei
kia ir jį laimėti, o tam svarbu 
priešą pažinti. Pažintas gi prie
šas silpninamas, o ne stiprina
mas pavojingais tiltais.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-jai sukakčiai artė
jant, daugelis lietuviškų orga
nizacijų, institucijų ir net pavie
nių asmenų pradėjo ieškoti bū

tai paminėti. Tačiau neužtenka 
iškilmingų minėjimų vien savų
jų tarpe, o reikia ta proga ko 
plačiausiai supažindinti ir ame
rikiečių visuomenę, su lietuvių 
tautos kančiomis ir aspiracijo
mis. Tik suradę Lietuvai drau
gų, galime jai laisvės rytą pri
artinti.

Yra daug kelių, kuriais gali
ma eiti, šio tikslo siekiant 
....Permali dėmesio buvo at
kreipta į vieną iš mums palan
kiausiai sąjungininkę — katali-

Lietuvoje kenčia ne tik tau
ta, bet ir Bažnyčia. Reikėtų im
tis iniciatyvos, kad jubilieji
niais metais ir ši veiklos sritis 
būtų tinkamai išnaudota.

Pasiūlyta koncertuoti
Philadelphijos lietuvių cho

ro “Vilties” valdybai yra pa
siūlyta ištirti galimybę sureng
ti religinių koncertų ciklą tiek 
lietuvių, tiek ir nelietuvių pla
čiajai visuomenei Philadelphi
jos, Baltimorės, Trentono, Wa- 
shingtono, New Yorko, Hart
fordo ir gal kitų artimesnių 
vietovių katedrose ir didesnė- ' 
se bažnyčiose.

Jeigu tie koncertai būtų sėk
mingi, tūkstančiai amerikiečių 
gyvu žodžiu ar per informaci-

LB pietryčių apygardos apylinkės pirmininkai, atvykę į apygardos suvažiavimą. Iš k. j d. K. Vasaftis — Wa- 
shingtono, J. Gaila — Riet. New Jersey, M. Zujus — V/ilkes-Barre, Pa, J. Silgalis — Baltimorės, J. Stiklio- 
rius — Philadelphijos. " Nuotr. V. Gruzdžio

Sumanyta surengti serija religiniu koncertu amerikiečiu vi 
suomenei. Prašoma šiuo klausimu pasisakyti

nius lapelius išgirstų, kas mes

Gautąjį pasiūlymą choro val
dyba rado vertu dėmesio ir jau 
kreipėsi į visą eilę asmenų bei 
organizacijų, tirdama galimy
bes. *

Yra žinoma, kad su moder
niųjų kalbų į apeigas įvedimu, 
religinės muzikos naudojimas 
bažnyčiose sumenkėjo. Priežas
tis aiški: šimtmečiais išugdyta 
tradicinė muzika, dažniausiai 
lotynų kalba, tartum liko už 
tvoros, kai tuo tarpu naujosios 
dar nesukurta. Gavosi lyg ir 
tuštuma, kelianti pasiilgimą to, 
kas buvo gražu ir pamėgta.

Kad koncertai sektųsi
BendraT" pastebėtas gyvas 

amerikiečių susidomėjimas reli
ginės muzikos koncertais. Kad 
lietuvių surengti koncertai pa
sisektų, reikia: 1. galingo 100- 
150 balsų choro, 2. gero lietu
viškų ir lotyniškų giesmių re
pertuaro, 3. puikaus meniško 
paruošimo, 4. aiškaus ir ame
rikiečiam suprantamo koncer
tų tikslo.

Visi šitie elementai nėra ne
įmanomi.

Iš Philadelphijos, Elizabetho, 
New Yorko, Hartfordo, o gal ir 
kitų vietovių, nesunku būtų su-

kimas Šiem Lietuvos bylos po
puliarinimo darbam netrūko 
nei organizatorių, nei darbi
ninkų. Neturėtų jų trūkti ir da
bar.

Išleisti plokštelę
Be minėtų tiesioginių užda

vinių, gerai paruoštas jungtinis 
choras galėtų išleisti plokštelę, 
kuri pasitarnautų ne tik lietu
vių visuomenei, bet galėtų bū
ti panaudota sekmadieniais 
transliuojamose amerikiečių re
liginėse radijo programose. O 
gal būtų galima pasirodyti ir te
levizijoje?!

Ar daug laiko?
Gali kai kam atrodyti, kad 

gana ribotoje teritorijoje, ’ch/ reikės daug darbo, o laiko ma- 
ro transporto ir kitos išlaidos 
nesudarytų nepakeliamų finan
sinių sunkumų. Dalis išlaidų 
gal būtų padengta lankytojų au
komis, kita dalis liktų lietuvių 
visuomenės našta.

Talkon turėtų ateiti šie su- 
darytini komitetai: muzikos, fi
nansų, informacijos bei ryšio, 
organizacijos ir visus jungian
tis centrinis komitetas. Kad tai 
yra įmanoma, rodo visa eilė ne
seniai įvykusių stambių lietu
viškų įvykių (pasaulinės paro
dos lietuvių dienos, lapkričio 
manifestacijos, Šiluvos koply
čios dedikacijos ir kt.) pasise-

jėgy jungtinį chorą.
Giesmių, be abejo, ne

pritruks. Solistai galėtų paleng
vinti chorų pasiruošimą. Po ke
lių bendrų giedojimų jungtinis 
choras galėtų pasiekti ir aukšto 
meninio lygio.

Kad tie koncertai-neatrodytų 
turį tik propagandinį tikslą, rei
kėtų juos dedikuoti Lietuvos 
Tylos Bažnyčiai, derinti su mal
dos dienom, ar jungti su ki
tom tautiniai-krikščioniškomis 
idėjomis. Tas padėtų atverti 
bažnyčių bei katedrų duris.

Kaip suorganizuoti?
Kadangi šie koncertai vyktų 

i

ža beliko. Iš dalies tai tiesa. 
Tačiau jeigu koncertas nebūtų 
per daug ištęstas, jeigu reper
tuaras būtų solo dalykais paį
vairintas ir anksčiau chorų iš
moktos giesmės būtų panaudo
tos, chorų paruošimo darbas ga
lėtų būti sumažintas.

Laiko stoka irgi neturėtų gąs
dinti. Jubiliejiniai metai tęsis 
per ištisus 1968 metus, o gal 
net apims ir 1969 pradžią. Už
tektų koncertų ciklą pradėti 
tame laikotarpyje, o tęsti jį 
būtų galima neribotai, net iki 
Lietuvos laisvės atstatymo! Lie
tuvai draugų ieškojimas nega
li būti tik laikino pobūdžio.

Prašom pasisakyti
Būtų gera, jei šio reikalo to

limesnį plėtojimą pasiimtų kuri 
nors organizacija, grupė ar net 
pavieniai asmenys. Kol to nėra, 
pradėtas darbas bus tęsiamas 
“Vilties” choro valdybos. Kad 
jis galėtų būti privestas iki or
ganizacinio aparato sudarymo, 
reikia, kad visi suinteresuoti 
vienetai bei asmenys skubiai 
pasisakytų kalbamu reikalu. 
Ypač daug padėtų diskutavi- 

1. principi
nis pasisakymas dėl pačios idė
jos, 2. kas ir kuo galėtų prisi
dėti prie reikalo įgyvendinimo, 
3. kur ir kada galėtų būti šau
kiamas organizacinis susirinki
mas, 4. siūlymai dėl jo darbo
tvarkės, 5. komentarai muziki
niais reikalais, 6. darbo pra
džiai praktiškos sugestijos.

Kur siųsti atsiliepimus?
Atsiliepimai galėtų būti ir 

vieši, tačiau mažiau laiko būtų 
sugaišta, juos siunčiant raštu: 
Philadelphia’s Lithuanian Choir

mas šių klausimų:

“Viltis”, 418 Main St., Delran, 
N. J., 08075. Gauti pasisakymai 
bei siūlymai čia bus analizuoja
mi, bendrinami. Atitinkamą 
skaičių palankių atsiliepimų ga
vus, bus imtasi iniciatyvos šauk
ti organizacinį susirinkimą.

Apie "Vilties" chorą
Pats “Vilties” choras su pasi- 

t- tikėjimu pasitinka pasiūlymą, 
nes jubiliejiniais metais savo 
sąstate tikisi turėti 50 balsų. 
Jau praeityje jis užsirekomen
davo kaip pajėgus dainos vie
netas: dalyvavo visose dainų 
šventėse ir kituose stambes
niuose lietuvių chorų pasirody
muose, vienas ištisai išpildė 
kantatą “Tėviškės Namai”, iš
moko ir sekmadieniais gieda 
lietuviškas mišias šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Jis ir dabar 
yra pasiryžęs duoti tinkamą į- 
našą minimam reikalui kartu 
su kitais artimesniais chorais. ;

Ar atiduosime dar vieną ver
tingą dovaną kenčiančiai Lietu
vai, priklausys nuo mūsų visų 
dėmesio siūlomai idėjai ir nuo 
skubaus veikimo. O ji laukia iš 
mūšy pagalbos ir aukos. Paro
dykime, kad jokia auka jai gel
bėti mums nėra persunki.

V. šalnas

STATYBININKAI sugrįžo 
1$ TAŠKENTO

Rugpiūčio 5 į Vilnių sugrįžo 
paskutiniai statybininkai iš Taš
kento. Jie, po Taškente įvyku
sio žemės drebėjimo, buvo iš
siųsti miesto atstatyti. Dirbo 
ten apie metus ir pastatė ket
verius namus po 100 butų ir 
vaikų darželį, kuriam ir baldus 
nusiuntė iš Lietuvos.

Grįžusią paskutinę statybi
ninkų grupę Vilniuje iškilmin
gai sutiko. Tai jau trečios iš 
Taškento grįžtančiųjų sutiktu
vės. Dabar kyla klausimas, ar 
bus kada ir atitinkamos išleis
tuvės. Kai statybininkai buvo 
siunčiami į Taškentą, į Lietu
vą atvyko apie 300 šeimų iš 
nukentėjusio Taškento. Miestų 
administracijai buvo įsakyta 
tas šeimas tuojau aprūpinti bu
tais, darbu ir viskuo, ko tik 
reikia įsikurti. Dabar, kai iš 
Lietuvos nusiųstieji statybinin
kai įrengė tenai net 400 butų, 
laikas pradėti propagandą “iri 
grįžimą į tėvynę”... Ypač, kad 
Lietuvoj butų perteklius tebė
ra svajonė. Bet jeigu tos šei
mos buvo ne uzbekų, o rusų- 
kolonistų, tai gal jų išleistuvės 
irgi tik tuščia svajonė...

(Elta)

O. NENDRĖ

JO RANKA
(S)

Jonas, klausydamas kalbų, 
mąsto, kad jie iškelia visa, ką 
pats buvo galvojęs. — Man ro
dos, kad labai svarbu, ar žmo
gus dirbdamas savo darbą jau
čiasi laimingas — nedrąsiai į- 
siterpia Viktutė Sodytė.

— Tiesą Viktutė sako, — 
paremia jos minti Jonas. — Jei 
žmogus nemėgsta darbo, nie
kuomet jo gerai neatlieka.

— Reiktų bandyti visi daly
kai, kurie patinka. Daugelis 
garsių žmonių, mokslo laips
nius pasiekė iš kelių dalykų,— 
tvirtina Kazys Sodys.

—Žinoma, galima bandyti. 
Gaila, kad žmogaus gyvenimas 
yra toks trumpas! — atsidūsta 
Jonas.

— Dėl to reikia imti tai, kas 
atrodo svarbiausia! — nuspren
džia Vladas.

— Turėsiu tuoj apsispręsti, 
nes reikės rašyti universitetui 
prašymą, jame reikia nurodyti 
fakultetą ir dalyką.

Pasitaręs su tėvu, Jonas pa
duoda prašymą į medicinos fa
kultetą. Prasidėjus mokslui, 
vyresnieji studentai gąsdina 
pirmamečius:

— Sunkų dalyką pasirinko
te: retas medikas baigia per 
vienerius metus metinį kursą. 
Daugeliui reikia dvejų ar tre
jų metų!

Jonas, tai išgirdęs, nenusi
gąsta, bet iš pirmos dienos pra
deda uoliai mokytis. Būdamas 
pirmajame kurse, jis susipažįs
ta su Vytautu Meškiu, kuris 
mokosi trečiame kurse. Susi
draugauja.

— Jonai, ar priklausai kokiai 
korporacijai? •— klausia Vytau
tas.

— Kol kas dar ne. Dairausi, 
klausausi, žadu šlietis prie vie
nos.

— šį vakarą pas mus kandi
datų susirinkimas, gal eitum su 
manim? — kviečia Vytautas.

— Kodėl ne! Galime eiti! — 
sutinka Jonas.

Vakaruose dar neužgesus! ža
ra, danguje nuoširdžiai šypsosi 
mėnulis. Vytautas veda Joną į 
Žaliakalnį. Vienišas namelis pa
baigia jų kelią. Įėję jie randa 
dar keletą vyrukų ir jau pagy
venusį vyrą. Vyras tuoj prade
da susirinkimą. Jis kalba sklan
džiai ir įdomiai. Pirmiausia apie 
žmogaus sugebėjimus, kad žmo
gus, išsiskiria iš kitų gyvių ne 
tik protu, bet ir valia; žmo
gus keičia pasaulį, nes jis su
kūrė mokslą, o mokslas visa 
gali

— šie laikai. įpareigoja žmo
gų teisingiau tvarkyti žmonių 
bendruomeninį gyvenimą. Kiek
vienas žmogus turi teisę į žmo
nišką gyvenimą, bet kiekvie
nas turi taip pat ir pareigų!— 
tvirtai pabrėžia kalbėtojas. — 
čia sustosime! Jus varginau 
daugiau kaip valandą. Jei kas 
turite neaiškumų, mielai paaiš
kinsiu, — baigia savo kalbą.

Vytautas prašo balso ir iške
lia socialines neteisybes pasidai
ręs po Lietuvą, Vokietiją, I- 
taliją ir Prancūziją. Jauniai, į- 
rėmę akis į kalbėtoją, susižavė
ję klauso. Vytautui baigus, va
dovas kelia klausimą:

— Norėčiau sužinoti, kaip 
dažnai jūs norėsite ir galėsite 
rinktis šiems svarstymams?

— Būtų gera susirinkti kiek
vieną šeštadienį! — nedrąsiai 
siūlo vienas jaunių.

— Būtų įdomu plačiau su 
šiais klausimais susipažinti — 
pritaria kitas.

. Susirinkusieji susitaria rink
tis kiekvieną šeštadienį tuo pa
čiu laiku ir toje pačioje vieto
je.

— Jonai, prašyčiau niekam 
neprasitarti apie šią sueigą! — 
prašo Vytautas, eidamas tuščiu 
Ukmergės plento šaligatviu. — 
Mes nenorime daug narių, kvie
čiame dabar į korporaciją tik 
rinktinius. Į viešumą eisim, ka
da susidarysim tvirtą pagrindą.

— Gerai! Niekas apie ją iš 
manęs negirdės! —r- prižada Jo
nas.

šeštadieninėse sueigose gir
dėti svarstymai Jonui sudaro 
jo gyvenimo turinį ir pras
mę. Jis neapleidžia ir medici
nos, nes į ją atsirėmęs eis tvar
kyti žmogaus gyvenimo.

Paskutinėje prieš atostogas 
sueigoje Jonas pajunta gailes
tį, nes šiuose susirinkimuose 
jaučiasi esąs tarp artimiausių 
draugų. Jis giliausiai įsitikinęs, 
kad visi, kurie ateina į vienišą 
namelį, yra rinktiniai idealis
tai; kad jie, laikui atėjus, ko
vos už geresnį pasaulį mokslo 
padedami. Susirinkimuose nie
kas neprasitaria apie Dievą, 
bet Kristų, kaip žmogų, pa
skaitininkai minėdavo.

Studijos Jonui sekasi gerai: 
kiekvienais metais jis pereina į 

aukštesnį kursą. Trečiąjį pradė
jus, prasideda karas tarp Vo
kietijos ir Lenkijos. Vienišame 
namely susirinkimai nenutrūks
ta, jaunuoliai uoliai informuo
jami apie karo eigą.

— Kolegos, galime matyti, 
kad netolimas laikas mums 
duos progą aktyviai pasireikšti 
Lietuvos žmonių gyvenimo pa
gerinimo bare, — kalba džiaug
damasis Vytautas Meškys.

šeštadienių susirinkimuose 
jie pradeda nagrinėti filosofi
nes sroves. Globėjai stengiasi 
sudaryti jaunuolių ateistinę pa
saulėžiūrą. Mokslas yra didžioji 
skraistė, kuri tiesiama prieš 
jaunuolių akis. Jonas svarstyda
vo girdėtus teigimus. Motinos 
išugdytas jo širdyje ryšys su 
Visatos Kūrėju dar nebuvo trū
kęs. Ilgesnis nagrinėjimas tik 
ateistų filosofų pamažu tą ry
šį temdė. Jonas sutapo su be
dieviais.

— Svarbu, kad geras žmo
gus, o ar tikintis, ar ne visai ne
svarbu! — nusiraminimui kar
todavo dažnai girdėtą tėvo tei
gimą.

★
Vakaruose prasidėjusią aud

rą, netrukus pajuto ir Lietuva. 
Komunistinė Rusija susitarė su 
Vokietija, kad ta nieko neda
rys, kai Rusija užims mažą
sias Pabalti jos valstybes. Tų 
kraštų gyventojams komunis

tai skelbė, kad Rusija nori ap
saugoti juos nuo karo. Kad dėl 
to jiems reikalinga įvesti savo 
kariuomenė, reikalingos įgulos. 
Vietiniai komunistai iš kailio 
nėrėsi, kad įtikintų gyventojus 
nesipriešinti.

— Svarbu, kad mes malo
niai priimtume mums ištiestą 
pagalbos ranką. Rusija elgsis 
su mumis kaip su draugais — 
kalba Lietuvos komunistai.

— Priešintis negalime, juk 
tai. būtų savižudybė. Keršin- 
dami rusai gali visą tautą su
naikinti.

— Gyvena žmonės ir ten. 
Gyvensime ir mes!

— Komunizmas per tiek me
tų pasikeitė. Dabar ne revoliu
cijos laikai!

— Drąsiai galima tvirtinti, 
kad žmonijos istorijoje nė
ra kito tokio pavyzdžio, kuris 
būtų lygus šiam galingojo kai
myno pasiūlymui Lietuvai, — 
karštai kalba Vytautas Jonui. 
— Gaila, kad mūsų reakcionie
riai daro visa, kad išsemtų 
Maskvos kantrybę.

Kaimo žmonės nieko gero ne
sitikėjo iš prasidėjusių įvykių. 
Dariai pajuto savo darbininkų 
pakitusią nuotaiką. Adomas bu
vo pritrenktas, kai vieną die
ną Andrius Kvietinis, tarnaująs 
Šilėnuose per dešimtį metų, 
iki šiolei buvęs geras darbinin
kas ir malonus žmogus, jam

šiurkščiai sako:
— Užtenkamai, išnaudojai 

mus, dabar turėsi duoti apy
skaitą!

Grįžęs į namus, Davys kalba 
žmonai apie Andriaus žodžius:

— Kas pakeitė Andrių! Apy
skaita manęs negąsdina. Nieko 
nenuskriaudžiau, o stengiausi 
kiekvienam padėti. Man baisu, 
kad gali prasidėti sąmyšiai!

— Dabar žmonės mokytesni, 
mokės išlaikyti tvarką. Sekma
dienį girdėjau vienas vyras pa
sakojo, kad Rusijoje yra ne 
tik tvarka, bet ir gerovė klesti,
— ramina vyrą Ona.

— Nežinau, Onute, bet man 
šios gražios rudens dienos 
taip kelia liūdėsį, kad dažnai 
noriu apkabinti prie klėties ą- 
žuolą ir raudoti, — susimąstęs 
kalba Adomas.

— Maniau, kad tik man ne
ramu! — prisipažįsta Darienė.
— Nieko gero neatneš sugrį
žę į mūsų kraštą maskoliai! 
Meldžiuosi, kad tik Jonukui kas 
neatsitiktų!

— Man labiausiai gaila Jonu
ko. Dar tik ruošėsi gyvenimui, 
o gali netekti gyventi, — liūdi 
Adomas.

Prabėgus keletui mėnesių, 
rusai pasiunčia Šarvuočius už
imti Kauno ir pastato komunis
tinę valdžią. Kiekvienas lietu
vis šią žinią sutinka su ašaro
mis. (b.d.)
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sa Vilniuje priminė, kad jau 
27 metai, kaip Lietuvoje esan
ti “atstatyta tarybinė santvar-

čiai, jei nebūtų jame

DAINŲ SŪKURYJE. 139 po
puliarios ir šokių dainos. Su
rinko Gražina Simukonienė. 
New York, 1967. 123 psl. Kai
na 1 dol.

— Arabų lakūnų Amerikos 
bazėse ir dabar 111 treniraoja- 
M, norą diplomatiniai santykiai 
nutraukti, — rašo Jewish 
Press.

svajojančių ‘sarigrąttati Liatah- 
vą ir ją valdyti* **, kurie todėl,

prieš mėnesį Kanadoj pagarsė
jusio dainininko V.. Daunoro. 
Tik parašė jis ne “sukaktuvi
ne” tema, o apie tėvynės ilge
sį, apie nepamirštamas lietuviš
kas dainas

tojams, pasipasakoja, kad “Juk į 
man nelengva buvo tapti dąini- J 
ninku” (nors tai ir ne “tolimo-, j 
joj praeity** buvo). Ir baigia,

“Galbūt tie vaizdai iškilo lyg kalbėdamasis pats su sa- 1 
akyse**, — rašo V. Daunoras, vim: “Juk Lietuva visada su . 
— “kai aš dainavau Kanadoje 
lietuviams mūsų dainas “Lietu
va brangi”, “Kur bakūžė sama
nota”. Ašarotos akys kalbėjo 
apie nuoširdų susijaudinimą, 
apie žmogiškas, geras mintis. 
Verkiau ir aš. Bet vyrai ne
verkia iš skausmo. Tai buvo gimtoj Žagarėj ir tolimuose kai- 
meilės, švelnumo ašaros. Lietu- muose ... Gimtosios žemės — 
vai — mažai ir pačiai gražiau- jausmas lydi mane, kur bebū- 
siai..As tada supratau savo .Sau. Jame viskas — gamtos 

grožis, žmogaus siela, tautos 
istorija. Tai atsikartoja manyje, 
kaip devyni aidai. Aš esu šios 
žemės dalis.” (Elta)

‘Juk Lietuva visada su 
manim, visada su manim jos | 
žmonės. Ir, turbūt, todėl di- | 
džiausią mano svajonė surinkti 
senas, žavias, šimtmečiais dai- j 
mietas dainas ir apkeliauti su J 
koncertais gimtą žemę, praeit ; 
jos takais takeliais, dainuot

MOUNTAIN HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuošali vieta 
poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabinos su virtuvėm. 
Modemiški miegami kambariai su asmeniškom voniom. Geras 
maistas, maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti žaidimai. Netoli 
nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros aplinkybės žuvauti, pasi
grožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti kalnų oru. Visi maloniai kvie
čiami praleisti atostogas arba sustoti pernakvoti. Informacijų ar 
užsisakymo reikalu kreiptis:

PRANAS LEIKA. Athol. N.Y. 12810; tel (518) NA 3-5750

klausytojus. Ir tuo pačiu galvo
jau apie jų ir savo santykį su 
lietuvių liaudies daina. Juk nie
kur kitur taip nejauti tautos 
kelio, kaip čia... aš neieškau 
joje vien jautrių prisiminimų, 
sentimentų. Ieškau darbo žmo
gaus širdies. Lietuvą priminda
ma, daina jiems, matyt, taip 
pat priminė ne vien grožį, ne 
vien ‘miškus, kaip rūtas’ ir 
‘susimąsčiusį Nevėžį*. Jie taip 
pat galvojo apie Lietuvos liki
mą, apie jos kelią”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

J. Sakalas

— I neseniai Vilniuje miru
sio vad. kultūros ministerio J. 
Banaičio pareigas paskirtas 
Lionginas šepetys, ligšiol buvęs 
kompartijos vilniškio centro ko
miteto skyriaus vedėjas spau
dos ir meno reikalam prižiūrėti.

(Elta)

II VATIKANO SUSIRINKI
MO DOKUMENTAI, I dalis, 
konstitucijos. Išleido Krikščio
nių Gyvenime knygų serija. 
Vertė prel. Vytautas Balčiūnas 
ir Antanas Tamošaitis, S. J. 
Iliustravo Telesforas Valius. 
Spaudė Lietuvių Enciklopedija 
Bostone. 278 psl., kaina 3.50 
dol

THE SEASONS by Kristijo
nas Donelaitis. Vertė Nadas

Rastenis, įvadą parašė ir sure
dagavo dr. Elena Tumienė, iš
leido Lietuvių Dienos Los An
geles, Calif. Tekstui panaudo
tos kelios dail. V. K. Jonyno 
iliustracijos.

TIMELESS UTHUANIA by 
Owen J. C. Norom, buvęs JV 
pasiuntinys Lietuvai. II laida, 
išleido Vilties bendrovė Cleve- 
lande, 299 psl., kaina nepažy
mėta.

J. Sakalas pernai gruodžio 
14 atšventė savo 70 metų su- 

l kaktį. Pernai išleido ir savo 
į poezijos rinkinį, vardu “Saulė

tekio skrydis”. Pirmas leidinys 
“Padangėse”, kuriame J. Saka
las buvo pasireiškęs drauge su 
D. Jasaičiu, buvo pasirodęs 
1921.

I Autorius rašo redakcijai, 
kad numatyto naujo rinkinio 
jis pasiryžęs nespausdinti, o 
ką paruošęs spaudai — geriau 

i siuntinėsiąs “į keturis vėjus”.
Su laiškeliu buvo gauti čia 
skelbiami jo keturi eilėraščiai.

Krist žemėn pasislėpt 
Nuo likusių gyvą akių. 
Jaunųjų nebėra:
Su paukščiais jie išskrido kur 
Į svetimus šiltus kraštus.
O kas jų bus dar likę mum, 
Slapta nutolo kaip žvaigždė 
Šviesų takuos aukštybėse. 
Kaip liūdna ir nyku, 
Kai ūkanos ir lapai
Pageltę krinta rudenį. t

19(5.10.10

SEPTINTOJI VIEŠPATIES
GIESME

Viešpatie, nejau tu būtum 
Neįdiegęs savo žmogui noro 
Skleistis tavo gėrio žiedu, 
Kilti iš nakties į ryto saulę?

ŠIRDŽIŲ DRAUGYSTE

Kas priprašys sugrįžti saulę, 
Kuri pasislėpė mum debesų kalnuos, 
Palikus švino ašarom pravirkusį, 
Nakties žirgų išmintą dangų?

Įtūžusį drugiu krėst amžiaus ryto 
Sutikti apsirengusius medžias 
Ir skini šviesos nespėjusius 
Išvyst jų pirmus žiedus. 
Kas išsiliejusią maištingą upę 
Prisijaukins ramiai sugrįžti 
Į atlaidžias krantus 
Ir žydinčiam jų džiaugsmui 
Ją nulydės į tolių jūrą 
Garbės, nė atlygio, net padėkos

Nejau ir mes, pavojaus valandą 
Išbėgę ii namų ieškoti nežinios 
Kelių ir sienų slėptis, kryžkelėj, 
Sustojus laikrodžiui, tebusime 
Pernykščiais lapais dangstęsi 
Be priesaikos, be pranašo minties 
Sveiki namo sugrįžti geresni, 
Nei buvome nakčiai išėję?

Emile Guerry — PILNUTI
NIS KRISTUS; vertė Tėv. Kęs
tutis M. Butkus, O.F.M., išleido 
Agota Mikulėnienė; spaudė Lie- 
tuv. Enciklopedijos spaustuvė 
Bostone, 328 psl., kaina nepa
žymėta.

Dante Alighieri — NAUJA
SIS GYVENIMAS (La Vita Nuo- 
va), vertė A. Tyruolis, išleido 
saleziečiai 1966 Castelnuovo 
Don Bosco. ;

VARPAS, Nr. 7, 1967. Lei- ! 
džia varpininkų filisterių d-ja, J 
redaguoja Antanas Kučys. Nu
meryje rašo: J. Audėnas, V. Bil- 
dušas, E. Boreiša, V. Cižiūnas, 
Z. Dailidka, J. Daugėla, L. Gri
nius, dr. V. Kanauka, dr. K. 
Karvelis, A. Kučys, Liūnė Su
tema, Mackevičius, dr. J. Pa
jaujis, A. Sugintas.

LITUANUS, Nr. 1, 1967. Lei
džia speciali Lituanus d-ja. 
Redaguoja: Antanas Klimas, 
Tomas Remeikis, Leonas Saba
liūnas, Bronius Vaškelis.

MUZIKOS ŽINIOS, Nr. 1. Lei
džia ALRK Vargonininkų bei 
kitų muzikų Sąjunga. Redakci- 

■ jos ir administracijos adresas: 
209 Clark Place, Elizabeth, N. 
J., 07206. Prie šio numerio pri
dėta ir “Lietuvių muzikos var
dyno” tąsa.

TĖVYNĖS ATGARSIAI, Nr. 
; 2. Chicagos Aukštesniosios Li

tuanistikos Mokyklos mokinių 
žurnalas. Redaguoja Jūratė Ja- 
saitytė.

SU DAINA. 392 lietuvių liau
dies dainos ir kai kurių lietu
vių autorių eilėraščiai, tapę pa
mėgtomis dainomis. Surinko 
Gražina Simukonienė. Spaudė 
Tėvų Pranciškonų spaustuvė. 
New York, 1967. 351 psl. Kai
na 2 dol.

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

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

Tel. (Area617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pužų, beržų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai, rami ir jauki a{^inkuma • Visai arti Šiltos srovės, privatus 
atviro* jOro* pliažas (7 min. pėsčiom) • Geras lietuviškas maistas

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGS2JO 
MŽN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis DR. KD. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, 
MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai į vilą 
AUDRON* — CAPE COD, MASS. 02855, MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti 1 šią. gražiausią, ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuviškų pajūrio vilą.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with

Podarogifts, Ine.
priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems 
giminėms užsakymus BUTŲ, o taip pat, 
Sovietų gamybos prekių: AUTOMOBILIŲ, 
ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS APARATŲ ir 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir 1.1. 
Infinmacijų ir nemokamų katalogų gMite gauti vyriausioje 

įstaigoje arba visuose mūsų skyriuOoc.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45fh STREET, NEW YORK, N.Y. 10036 
Tek Cl 5-7905

Rimos ir Juozo Bružinskų

Nelaukiančia slaugia vaga? 
Kas skausmo, nė mirties
Nebijančio drąsuolio žygiui 
Prikels likimo replėmis

Tu uždegei saulėtekį 
Iš sutemų kerų prikelti 
Žmogui savo amžinos kūrybos 
Skraidančiu talkininku 
Ir leidai įkvėpto žmogaus 
Gilybių dvasios rūmus 
Pavadint saulėtekio vardu. 
Tušavo talkininkui žmogui 
Geraširdis pats į talką atėjai 
Ir be aušros nakties kelionėse 
Jam Švyturiu iškėlei savąjį

NAUJAS MOKSLINIS VEIKA
LAS APIE LIETUVOS

SENOVĘ į

Apie vakarinėje Lietuvos da- , 
lyje — Prūsijoje — gyvenu- i 
sius ir su kryžiuočių ordinu 
nuožmiai kovojusius lietuvius- i 
prūsus yra parengtas platus j 
moksliškas veikalas. Autorius ' 
— dr. Martynas Anysas. Dar j 
rankraštyje darbą premijavo !

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje £ 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti- p. 
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos b 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir d 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai. p
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

1966
Km padarys gamtos stebuklą —

NEBYLIO BALSAS
Grįš saulė, erdvės pražydės, 
Plauks upės savo paskirties vaga

Nematoma, gaiva alsuojanti 
Ir šaltas nemigo naktis 
Aukštybių sargu budinti 
Tyli širdžių draugystė.

Nuskendo man širdis audrų 
Ramiajam vandenyne. 
Akija kaulai, išmesti 
Į keršto saulės pašalį. 
Užkimo balsas, eidamas

1965.6.13 Ieškot prisikėlimo.

ELEGIJA

Kaip liūdna ir graudu, 
Kai žemę dengia ūkanos 
Ir lapai krinta rudenį, 
Kada pasimato* besąs būry 
Paliegusią, susenusių, suvytusią 
Ir lauki, kam dabar eilė

Tegu sudūla pelenais 
Ranka, man tyčia rodžiusi 
Tamsoj klaidingą kelią. 
Naktie be prošvaisčių, be ryto! 
Kadagį tu mirties saldymedžio 
Kerais man išbučiuosi nevilties 
Užantspauduotas skundo lūpas?
Jos mirusios, palaidotas 
Suspiestų dulkėm mėnesienoje 
Lygiuotis su dangaus žvaigždynais.

1967.5.10

tavos Lietuvių Draugija Chka- 
goje. Knyga virš 300 puslapių, 
su dviem Žemėlapiais.

Leidėjų gražių pastangų pa
lengvinimui lietuviai kviečiami 
knygą iš anksto užsisakyti. Jų 
pavardės bus atspaišdintos 
knygoje. Mažiausia tokių gar
bės prenumeratorių auka 
$10.00. Knygos korektūra jau 
skaitoma. Pinigai reUudingi 
tuoj pat

Pinigus siųsti autoriui adre
su: Dr. M. Anysas, 37 Dela- 
ware Avė., Toronto 4, Ont., 
Canada.

Būtų p'ažu, kad toji Lietu
vos istorijai brangi knyga pa
kliūtų į mokslą baigusių ar 
tebesimokančių rankas.

Knygos vardas: Senprūsių 
giminių kovos su Vokiečių Ri
terių Ordinu 1230 - 1283 me
tais.

84-09 Jamaiea Ave^ Woodhaven, N. Y. 11421; VI 9-5077 
340 Grand Street, BrooMyn, N.Y. 11211; STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome 1 namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties. 

Home-made Boiogna

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINES

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tol AL 4-8319 • 200 Orchord St, Now Yodų N.Y. 10002

JUOZO MISIŪNO

RAY*S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžia --------- -- ’ •
108-56 LffFERTS MVD. RICHMOND MULKY.
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Nemaraus idealo keliu 
- - * -Vi- v- •c • i■ • ♦ ‘ ;
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Detroito L F. vajaus komi
teto biuletenis nr. 3 byloja, kad 
šiuo metu Detroite ir jo apy
linkėse yra 112 tikrųjų LF na
rių. Pridėjus mirusio Prano Ka
tino atmintinį įnašą (100 dol.), 
tokių LF narių susidaro 113. Po

DETROtT, MiCH.

mitetui vadovaujant jau surink
ta daugiau kaip 5,600 dol. gry
nais. 3... •.

___ _____ Iš šalies stebint,, skola ne
lOo'doL įnešę: Marija Bukaus- žaizda» neužgys... reikia pasa- 
.. .r, v . ' kvti. kad t .f didino idealo ke-kiene, Vitalija ir dr. Kęstutis “ T”5’ ----- hu pasuko vos 3-4 proc. detroi-

tiečių. Atrodo, jog aukos dva
sios pagauti daugiausia aukoja 
neturtingi žmonės. O kuriem 
šimtinė sudaro tikri nestam
bų pinigą, lyg lūkuriuoja.. .Vi
si prisidėkime prie LF idealo— 
milijono dolerių sumos surin
kimo! Jeigu visi bent po 10 doL 
auka prisidėtume — apvalus 
milijonas jau būtų Lietuvių 
Fondo kasoje. Sakoma: skola 
ne žaizda — neužgys. Atiduoki
me, kas Dievo — Dievui, o kas 
ciesoriaus —•- ciesoriui. 1968 
švęsime 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės. atstatymo su
kakti. Jau turima surinkę 348,

Kebliai, Petras Kučinskas, Van
da ir dr. Vytautas Majauskai, 
a.a. Lilės Julijos Petrauskaitės 
atmint įnašas, Albina ir Jo- - 
nas Rugieniai, Stefa ir Vincas 
Vaičiūnai.

Petras Vedeika savo įnašą pa
pildė iki 200 dol, Ona ir Pet
ras Griškeliai savo įnašą pakė
lė iki 110 dol., a.a. Veronikos 
Ulaitienės atmintinio įnašo sąs- 
kaiton įnešta 20 doL 9 asmenys 
yra tik pradėję šimtininkų krai
tį krauti. Be abejo, ir jie grei
tai taps šimtininkais. Iki šiol 
Detroite ir jo apylinkėse pavyz
dingi lietuviai, pasiaukojimo 
dvasios pagauti, suaukoja 21, OOOdolerių. Per metus laikoj 
911 dol. Dabartiniam vajaus ko- jeigu norėtume, be jokių sun-

KENNEBUNKPORT, MAINE
Šv. Antano gimnazijoje moks

lo metai prasidės rugsėjo 5. Ge
rai atrinktų mokinių bus virš 
100. Jie visi lietuviai. Per visą 
vasarą gimnazijos pastatais 
naudojosi lietuvių jaunimas. 
Liepos mėnesį juose vyko pra
džios mokyklos amžiaus berniu
kų stovykla. Po jos tuoj prasi
dėjo moksleivių.ateitininkų ber
niukų ir mergaičių, stovykla, 
kuri baigėsi rugpjūčio 20. Po 
to gimnazijos patalpos pertvar
komos ir atnaujinamos mokslo 
metam.

šv. Antano gimnazijoje šiais 
mokslo metais dėstys 12 mo-

kytojų — 7 kunigai pranciško
nai ir 5 pasauliečiai. Daug dė
mesio bus kreipiama į bendra
bučio priežiūrą. Tarp naujų 
mokytojų yra ir du jaunuoliai 
iš Chicagos — Edmundas Pra- 
ninskas ir Juozas Kulys, šį pa
vasari baigę mokslą bakalauro 
laipsniais. Vasaros metu daugu
ma šv. Antano gimnazijos mo
kytojų lankė vasaros kursus į- 
vairiuose universitetuose. Lie
tuvių mokytojų kursuose Daina
voje šv. Antano gimnaziją atsto
vavo mokyt, tėv. Juozapas Ba
cevičius, O -F.M.

šv. Alfonso mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo

leisti | lietuvišką mokyklą, nes 
turime savo gražias patalpas.

, ... ~ . Vietos pakanka visiem. Mokyk-
Wisconsino Rietuvių dienos svečiai iš k. į d. HaroM Brvwn — Keaesfca News i™- kambariai ir salė Šiemet 
leidėjas, teis. Alt. F. WeHs, kun. P. P. Cinikas, SIC, M. Tamulėnas. ^dažyti. Mokykloje

mokytojauja seserys kazimie- 
rietės. Jos jau sugrįžo iš atos
togų. Vienos jų čia dirba se
niau, o kitos atvyko pirmiem 
mokslo metanu

MARIJAI DIEVO MOTINAI
PAGERBTI ŠVENTE

Marianapolyje, Thompson, Conn. 
sekmadienį, rugpiūčio 27 d.

PAMALDŲ TVARKA: 2:30 vai. po piet šv. Mišias aukoja 
kun. Jonas Jutkevičius-Jutt, šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, Worcester, Mass.; pamokslą sako preL Vytautas 
Balčiūnas iš Romos. Pamaldų metu gieda šv. Kazimiero 
choras, vadovaujant mūz. Ipolitui Nauragiui, Worcester, 
Mass.
Po Mišių įstatymas Švč. Sakramento ir procesija su Šven
čiausiu į Marijos šventovę. Procesijos metu kalbamas 
Marijos garbei šv. rožančius.
Prie Marijos šventovės sukalbamas pasiaukojimo aktas 
Švč. Marijos Širdžiai. Palaiminimas Švč. Sakramentu ir 
bendrai sugiedama Marija, Marija ...

♦ Nepilnai mėnesio laikotarpyje bus švenčiamos dvi bran- 
I gios Marijos gerbėjams ir mylėtojams šventės: rugpiūčio 
| 15 d. — Marijos į Dangų Paėmimo ir rugsėjo 8 d.— Ma- 
1 rijos Gimimo. Kadangi šįmet pasitaiko, kad minėtos šven- 
| tės supuola švęsti šiokiadieniais, tai nelengva būtų jas 
j atskirai ir tinkamai atžymėti. Taigi, kad Marija nepasilik- 

tų šių švenčių proga nepagerbta, Marianapolio Tėvai Ma- 
| rijonai ir Marijos mylėtojai pasirinko sekmadienį, rug- 

piūčio 27 d. į kurį nukelia iškilmingą Marijos pagerbimą 
| minėtų švenčių ženkle.
i Nuoširdžiai tat kviečia visus Marijos šventės rengėjai, kad 
j skaitlingai suvažiuotų į Marianapolį iškilmingai pagerbti 
’ mūsų dangišką Motiną, pareikšti jai savo sūnišką meilę 
j bei ištikimybę, ir pasiprašyti per jos galingą tarpininkavi- 
a mą pas Dievą sau reikalingų malonių, pasauliui taiką, 
1 tėvynei Lietuvai laisvę.

DARBININKAS

kūmų užsimotą milijoną su
rinktume. Ir kiek būtų džiaugs- 

lietuvybės išlaikymui, lietuvių 
kultūros puoselėjimui bei jos

Prisiminiau vieną istorinį 

go klonio (Pensylvanijoj) nedi- 

ateiviai — angliakasiai lietu
viai — sumanė pasistatydinti 
lietuvišką bažnyčią. Pasamdy
tiem salėn susirinko apie 300 

nyčios statymo komitetas. Visi 
susirinkę turėjo pasižadėti pa
aukoti stambią sumą pinigų. 
Virš 200 paaukojo po 200 do
lerių, kiti mariau ir tik 11 iš
ėjo nieko nedavę... Jie visi 
per savaitę teuždirbdavo nedau
giau 12 dolerių! Galbūt jie tiek 
daug aukojo, kad buvo nemo
kyti, kad daugiau už mus my
lėjo Dievą ir tėvynę, kad nepa
žinojo kas yra materializmas 
bei kosmopolitizmas. Bet jie ir 
šiandien kalba skaisčiu pavyz
džiu.

Gal šis palyginimas nieko 
bendra neturi su Lietuvių Fon
du, tačiau akivaizdžiai parodo, 
kad kai ryžtamės, tai ir pada
rome. Prisiminkime Lietuvių 
Enciklopediją. Iš karto dauge
lis juokėsi iš “tokios nesąmo
nės”, bet po eilės metų “nesą
monė” tapo tikrove, šiandien 
mūsų naminių bibliotekų lenty
nas puošia 35 Lietuvių Enciklo
pedijos tomai. Jų išleidimas at
siėjo milijoną ir du šimtus 
tūkstančių dolerių su kaupu. 
Kai ką norime, padarome, štai 
Šiluvos koplyčiai Washingtone 
atradome keletą šimtų tūkstan
čių dolerių. Ji jau pastatyta ir 
pašventinta. Ji amžiais?-bylos i- lankaus ir šiauraus oro buvo 
vairių tautų žmonėm apie lie
tuvių tautą. Kiek daug pavyz- 
drių galėtume prisiminti. Juk 
vistiek tą užsimotą milijoną 
Lietuvių Fondui surinksime!

nelaukime ir aukokime pir- 

Šv. Onos parapijos nariai 
džiaugiasi savo nauja ir gražia 
bažnyčia. Si didinga bažnyčia 
buvo pašventinta 1960 spalio 
16. Statybos išlaidos viršijo 
350,000.00 dol. Parapijos va
dovų sumanumo ir parapiečių 
dosnumo dėka skolos sumažėjo 
iki 5,000.00 dol. Tikimasi šių 
metų spalio mėn. ir tą likutį 
išmokėti. Parapijai vadovauja 
klebonas kun. Viktoras A. šim- 
konis. Jam pagelbsti kun. Leo
nardas J. Sabalis.

Metinė šv. Onos riovena pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Per 
visą noveną pamokslus sakė 
tėv. Geraldas Matejūnas, C. P. 
Žmonės gausiai lankėsi ir pasi
naudojo novena.

Seni j orę choro metinė išvy
ka buvo suorganizuota rugpiū
čio 13 Wallo Pines Grove. Da
lyvavo ne tik choro nariai, bet 
ir nemaža svečių.

Parapijos festivalis dėl nepa-

pratęstas ir baigtas rugpiūčio
6, sekmadienį. Organizatoriai 
jau ilgą laiką ruošėsi ir gausiai 
susirinkę žmonės nebuvo apvil
ti. Buvo labai daug įvairių pro
gų laimėti vertingas dovanas.
Stambiąsias dovanas USA Sa- __  ___ ______ w_____ ____________

V. Saurimas vings Bond formoje laimėjo: jas Algimantas Dragunevičius. darbą mokykloje. Darbas buvęs

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuvių Diena — gegužinė labai sunkus, 

prasidėjo 12 vai. ir tęsėsi iki 9 
vai. vak. Iki 6 vai. atvykusiųjų 
(tik suaugusių) buvo 730 asme
nų, o vėliau prisirinko per tūks
tantį.

4 vai. adv. Leonas Mašiotas 
(Leo Mazotas) pristatė svečius 
ir perskaitė sveikinimus.

Solistė Marija Petrauskienė 
padainavo 4 dainas. Akompona- 
vo muz. Eleonora Dvarionaitė- 
Minukienė.

L.B. veikla ir L. Valiuko 
pranešima*

Rugpiūčio 7 L.A.P. klubo pa
talpose įvyko L. B. Hartfordo 
apylinkės valdybos posėdis, ku
riame paliesta daug reikalų:

1. LB. Hartfordo apylinkės 
valdyta priėmė garbės nare mo
kytoją, Sibiro tremtinę, Stefa
niją Rūkienę; pirmininku prof. 
V. Balčiūnas įteikė jai LB. 
nuostatų knygelę.

2. Pranešta, kad pasiusta už- . . _. . . . . -
uojauU šen. ThomiMd dėl ^,’P16 L*eta¥“

» jam sudarytų nemalonumų. IŠ 
ryškumo, jeigu jį, pirma išdul- senatoriaus gautas padėkos 
kinus ir pavalius šepečiu, pa- laiškas.

Alfonso parapijos vikaras, atos
togaudamas lankė įvairias N. 
Anglijos valstybes ir, gerai pa
ilsėjęs, grįžo į darbą parapijo-

į 9v. Kazimiero seserų rėmė
jų organizacija rugpiūčio 21 su- 

i rengė ekskursiją į pasaulinę 
parodą Kanadoje. Variavo au
tobusais. Grįžo rugpiūčio 25.

Sv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas rugsėjo 17 rengia pikniką 

' State parko laukuose. Rengimo 
komitetas kviečia dalyvauti su

Į draugais.
? Kun. A. Dranginis, šv. Al- 
I fbnso vikaras, atostogas pradės 
’ rugpiūčio 27.

tęs lietuvis, dalyvavo įvairiuose 
lietuvių parengimuose. Ge - 
dulingos mišios už jo sielą au
kotos šv. Alfonso bažnyčioje 
rugpiūčio 18. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Ona Miliūnaitytė, 
broliai Vincas, Jurgis, Edvar
das, Robertas, Teodoras, sese
rys Tellie, Agnietė ir Ona.

Kazimieras Vaitukaitis, gi
męs ir augęs Baltimorėje, stai
ga mirė rugpiūčio 13. Visą sa
vo gyvenimą praleido Baltimo
rėje ir dalyvavo įvairiuose lie
tuviškuose parengimuose. Mi
šios už jo sielą aukotos šv. Pet
ro bažnyčioje rugpiūčio 17. Pa
laidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusi dukra Lil- 
lian ir nuliūdęs sūnus Max.

Jonas Obelinis

Kilimo valymas
Kilimo spalvos nenustos savo

Ona Karčfouskfonė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyve
nus Baltimorėje Curtis Bay ra
jone, mirė rugpiūčio 9. Buvo 
uoli šv. Alfonso parapietė, rė
mė visus lietuviškus reikalus. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
aukotos šv. Alfonso bažnyčio
je rugpiūčio 14. Palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse. Liko nuliū
dusios dukros Ona, Morta ir 
Madelina, nuliūdę sūnūs Juo
zas ir Bernardas ir eilė anūkų.

Tomas Stalgys — Steiger, gi
męs ir augęs Baltimorėje, mi
rė staiga rugpiūčio 13. Velionis 
dirbo siuvykloje, buvo susipra-

Lietuvos vyčių seimo prezidiumas ii k. j d. Nancy Kober (Grtrt 
Neck, N.V.), Larry Janonis (Brona), Rita Pinkus (Worce«t»r, 
Mass.); stovi Kazys Mpaila (Newark, NU.), Antanas Maūika 
(NesvYork, N.Y.).

IŠ VISUR Į

100 dol. — Richard Casey, 112 
Hughes St., Luzeme, Pa., 100 
dol. — Isabel Wydallis, 3 Bro- 
dericks St., Swoy, Pa.; po 50 
dol.: T. Salemo, 59 Mary St., 
Plains, Pa., Albina Pakashus, ■ 
765 North St., Luzerne, Pa., 
M. Fronzoni, 36 Cooper St., 
Pringle, Pa.; po 25 dol.: Al ir 
Jack, 280 Vaughn St., Luzeme, 
Pa., John Nelson Mfg., Anna 
McClosky, 129 Nagle Avė., N. 
Y.C., J. Matukonis, Vaughn St. 
Luzerne, Pa., M. Corey, 47 
Hilldonia, Dalias, Pa.

Švento Vardo draugijos 50- 
50 klubo laimėjimų traukimas 
Įvyko rugpjūčio 14. 50 doL lai
mėjo Helen Straigis. 120 Hill-

side Avenue, Edvvardsville, 
15 dol. — Frank Kosen, Po- 
cono Downs, 15 dol. — Rose 
Ancin, Pocono Downs, po 10 
dol. laimėjo šie numeriai: 6433, 
8929, 9115, 9255, 9321, 9674, 
9088. Kitas laimėjimų trauki
mas įvyks rugsėjo 11. Bilietus 
galima Įsigyti pas nuolatinius 
pardavėjus, bingo lošimų metu 
arba klebonijoje.

Bendra parapijos talkininkę 
išvyka pramatoma rugpiūčio 
27 nuo 1 iki 7 vai. popiet. Sek
madienio ryte dalyvių intenci
ja giedotos mišios 7:30 v. Kvie
čiami visi bingo, 50-50 klubo, 
festivalių, surašymo komiteto 
darbuotojai, aukų rinkėjai, alto
riaus berniukai. Vykstama į 
Wallo Pines Grove. —Kor.

HARTFORD. CONN.
bės prašymas suteikti žinių 
apie Hartfordo lituanistinę mo
kyklą. Surinkti žinias paprašy
tas buv. lituanistinės mokyklos 
mok. J. Bernotas.

4. Pranešta, kad nuo rugpiū
čio 6 Lietuvių Fondo Hartfor
do vajaus komiteto pirminin
kas išrinktas Algimantas Dra- 
gunevičius^

5. Lituanistinės mokyklos ve-

— Urugvajaus spaudoje jau 
tradiciniu tapusį Lietuvos oku
pacijos metinių minėjimą šie
met žymiai nustelbė dėmesio 
nukrypimas į Izraelio karą su 
arabais. Net ir Vietnamas bu
vo beveik išstumtas iš spaudos 
skilčių. Tik vienas dienraštis, 
EI Diario Espanol, įdėjo veda
muoju K. Čibiro straipsnį, pri
menantį neatitaisytą Maskvos 
agresijos žygį prieš Lietuvą. La 
Vos da la libertad (Laisvės bal
sas) radijas kiekvieną birželio 
mėnesio pirmadienį davė pa
skaitas apie Lietuvos padėtį. 
Birželio 12 toj radijo progra
moj kalbėjo Lietuvos atstovas 
A. Grišonas. Montevideo lietu
viai 1940 ir 1941 birželio įvy
kiam paminėti buvo susirinkę 
į tam skirtas pamaldas lietu
vių bažnyčioje ir Į minėjimo 
aktą, atliktą tos parapijos sa
lėje. _ (Ė113)

Clavelando universitete, 
baigiant vasaros semestrą, šie 
lietuviai studentai įsigijo aukš
tojo mokslo laipsnius: Raimun
das Sakalas gavo medicinos 
daktaro laipsnį, Viktoras Stan
kus — odontologijos daktaro 
laipsnį, Vida Augulytė — ma
tematikos magistro laipsnį, Vla
dė Butkuvienė — bibliotekos 
mokslo magistro laipsnį. Baka- 
laureato laipsnius gavo Audro
nė Alkaitytė, Neringa Kuncai- 
tytė, Danguolė Tamulionytė, 
Algis Motėjūnas, Gintautas Neį
manąs, Rimantas Vaitėnas.

— Vasario 16 gimnazijos abi
turientai Mečys Landas (gimęs 
1948 Lietuvoj), Alfredas Sta
nikas (gimęs 1948 Vokietijoj) 
ir Andrius Šmitas (gimęs 1947 
Vokietijoj) prie Vokiečių švie
timo ministerijos atstovų išlai
kė baigiamuosius egzaminus. 
Visi trys tęs studijas universi
tetuose.

Lietuvių Diena Hartforde
Liepos 30 Lietuvių darže, 

East Hartforde visos Hartfordo 
organizacijos surengė didžiulę 
gegužinę — Lietuvių dieną. 
Darbą vykdė trys organizaci
jos — “Tėvynės Garsų” lietu
vių radijo valanda, Sabono Pos
tas ir “Aido” choras, bet rėmė 
ir bilietus platino visos organi
zacijos. Pirmininku išrinktas 
“Tėvynės Garsų” radijo vedė- deja St. Rūkienė pranešė apie

— Tėv. Gintautas Sabatai- 
tis, SJ., Lietuvių informacijos 
centro direktorius, yra pakvies-

LB atstovu Įeiti i Vliko

6. Skautų s-gos Atlanto rajo
no prašymą paremti pinigine 
auka referavo valdybos sekre
torė Z. Dapkienė. Nutarta pa
skirti $20.00 auką. Jei galės, 
L. B. Hartfordo apylinkės val
dyba ir toliau skautus rems.

7. Pranešta, kad rūpinamasi 
turėti lietuvių kalba pamaldas. 
Šiuo reikalu daro žygių pirm. 
V. Balčiūnas, A. Dragūnevičius 
ir Z. Strazdas.

8. Nutarta atvykstantį Į 
Hartfordą rugp. 11 Rezoliuci
jom Remti Komiteto pirm. Leo
nardą Valiuką priimti, suren
giant kavutę.

9. Aptartas Lietuvos atsikūri
mo jubiliejinės 50 metų sukak
ties minėjimas.

Rugpiūčio 11 atvyko Rez. 
Remti Komiteto pirm. L. Valiu-

Hartfordo apylinkės narių susi
rinkime padarė platų praneši- 

kalus.
Dabar, esą, mūsų reikalas da

ryti žygių, kad senato priimta

valdybos prie Eltos informaci
jos tarnybos sudarytą tarybą, 
kuri rūpinsis nelietuviam in
formacijos plėtimu.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas ir Ponia sutiko, kad 
Lietuvos pasiuntinybė būtų į- 
traukta į spalio 7 vykstantį 
“Embassy Tour”, kurį labda
rybės tikslais organizuoja A- 
lexandria Junior Woman’s 
klubas.

— Kathryn Lukas, Amerikos 
lietuvaitė, De Paul simfonijos 
orkestro fleitos solistė, daly
vaus Aldonos Stempužienės re
čitalyje. Ji palydės fleita baro
kines dainas ir taip pat atliks 
fleitos partiją D. Lapinsko kū
rinyje Ainių Dainos. Kathryn 
Lukas yra kilusi iš New Or- 
leans. Muzikos mokslus baigė 
De Paul universitete. Ainiu
Dainose mušamųjų instrumen- 
simfonijos orkestro timpanistas 
ir mušamųjų instrumentų artis
tas Robert Matson. Aldonos 
Stempužienės rečitalis įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., 4 v. 
p.p. Clevelando Muzikos Insti
tuto salėje, 11021 East Blvd.Vieny- rezoliucija praeitų per Jungti-

nes Tautas. Tai gali padaryti 
tik JA.V. vyriausybė. Bet 
kaip? J.A.V. ambasadorius A. 
Goldbergas nė vieną kartą tai
tiečių (ar Lietuvos) reikalą ne
buvo paminėjęs. Nereikia nu
stoti vilčių. Kai J.A.V. vyriausy
bė pajus mūsų ir kitų taitiečių 
spaudimą, tai reikalą ir praves 
per Jungtines Tautas. Jei Bal- Našlių ratelio susirinkimas 
tijos valstybių laisvinimo rezo
liucija ten praeitų, tada reika-

— Kennebunkporfo, Maine, 
pranciškonų vasarvietės ar sto
vyklos reikalais rašyti: Francis-
can Monastery, Kennebunk- 
port, Maine, 04046. Telef. (207) 
967-2771.

ir pobūvis
Rugsėjo 3 L.A.P. klubo pa

las patektų į viso pasaulio spau- talpose bus Našlių ratelio na- 
dą, radiją, televiziją. Ragino rių susirinkimas. Pradžia 3 vai. 
šiuo reikalu dirbti ir aukoti, popiet. Pirmadienį, per Darbo 
nes be pinigo nieko negalima dieną (Labor Day) Agnė Stan- 
padaryti.

Po pranešimo buvo diskusi
jos. Po to prelegentas ir atsi
lankiusieji buvo pavaišinti ka
va ir užkandžiais.

kevičienė (Agnės Stanuyck) vi
jus narius kviečia pas save vai-
Čių. Vaišės bus pirmininkės so
de. Pradžia taip pat 3 vai po
piet. J. Bernotas
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Sv. Jurgio parapijos piknike rugpjūčio 13 geriausi šokėjai — Petras Miltenis su žmona. P. Miltenis gimė ir 
augo šv. Jurgio parapijoje, dalyvavo chore, tarnavęs policijoje. Nuotr. C. Binkius

Demonstruojamas filmas: Lietuviu diena
ARGENTINA HAPPY FAMILY DAY

NORS IR BE KAILIO LIKSI, VISIEMS NEĮTIKSI ... 
V. Vokietijos politikos apsprendejai

V. Vokietijos kancleris Kie- 
singeris lankėsi Washingtone. 
Trečiasis kancleris nesiskubino 
skristi per Atlanta. Adenaueris 
pasistengdavo prieš visus svar
besnius sprendimus apsireikšti 
Baltuosiuose rūmuose. Net rin
kiminėje propagandoje niekuo
met netrūkdavo naujausios A- 
denauerio fotografijos kartu 
su tuolaikiniu JAV prezidentu. 
Gudrus buvo senukas. Iš pa
klusnaus vykdytojo sugebėjo 
išsivystvti i lemianti patarėja. 
Ne be reikalo savo laiku pli
to posakis, kad JAV užsienio 
politika planuojama Bonnoje.

Dalykai ėmė komplikuotis 
prasidėjus de Gaulle epochai. 
Iš lėto, bet aiškiai vėrėsi ply
šęs tarp Prancūzijos ir JAV. V. 
Vokietijai gi esė pavojus i ji i- 
k’isti. Adenaueris mėgino nu
tiesti meilės tiltą, pagrista pa
sibučiavimu su de Gaulle. Ta
čiau tas tiltas nebuvo iš pasto
vios medžiagos. Vis labiau ryš
kėjo dilema- arba su JAV. ar
ba su Prancūzija.

Erhardas. savo pagalbininko 
užsienio politikai G. Schroede- 
ri.> įtakoje, aiškiai pakrypo JV 
pusėm Paryžius nuo Bonuos to
lo nesulaikomai. V. Vokietijos 
politinės?- partijose, ypač krikš- 
cionvse demokratuose atsirado 
pmilli^tiiiiai sparnai. Trynima
sis augo. Erhardas mėgino da
le kinius skirtingumus užtušuo
ti asmeniška draugyste, būda
mas tikras J \V užtarimu ir pa
galba. ” Vš myliu Johnsoną. o 
Johnso.nas myli mane". — kal
bėjo saviškių atakuojamas 
kancleris ir ruošėsi pergalės 
kelionei i \Vashingtoną. Tačiau 
meilė nepasitvirtino. Iš Johnso- 
r.o Erhardas jokiu nuolaidu ne
susilaukė. visos problemos liko
si. Grižes i Bonna. Erhardas 
greit neteko kanclerio sosto.

rįŲ kreiptis

Leko George 
pral'-isti ato

i,-tuviu Slyvynu BLUE WATER vasarvietė. Puikios sąlygos /. Pne ŠIO ežero yra graži hetuviM S y y |4
į h I LneX’ VHIage: iš ten 9N keliu 7myl. j šiaure. Dėl infor-

24. , Northway87 ik. Lake George į iš 4 507 Nll.,t r Maželio
Biue Watcr M.inor, Diamond Pomt, in.t. iti.

Galima sakyti, kad jis įkrito į 
prarają tarp Amerikos ir Pran
cūzijos.

Kiesingeris paveldėjo suski
lusią partiją ir i akligatvį įvai
ruota politika. Ir nelabai gu
driam buvo aišku, kad JAV sa
vo politikos svorio centrą per
kėlė į Aziją. Tačiau nemažiau 
buvo aišku, kad de Gaulle po
litikos centre taip pat nestovi 
Europa, o tik Prancūzija. Vis- 
tik naujoji vyriausybė apsis- 
sprendė žengti daugiau Pran
cūzijos link.

Pirmoji Kiesingerio užsieni
nė išvyka buvo pas de Gaulle. 
Net Adenaueris nudžiugo, kad 
jo užmegstoji draugystė vėl at
gauna tikrąjį pavidalą. Ir Aden
auerio laidotuvėse de Gaulle iš- 
sikariavo garbingesnę kėdę už 
Johnsoną. De Gaulle jau su - 
skubo pabuvoti Bonnoje. taip 
kaip prisako Prancūzijos su Vo
kietija draugiškumo sutartis. 
Visi susitikimai buvo apvaini
kuoti nudailintais pareiškimais, 
tačiau realioji politika ėjo gan 
priešingom kryptim. Juo to
liau. tuo labiau tai aiškėjo. 
Skirtingos nuomonės Izraelio - 
arabu konflikte, skirtinga laiky
sena Anglijos noro įstoti į ben
drąja Europos rinką klausime 
ir 1.1. "Der Spiegei" deda i Kie
singerio lūpas žodžius, būk tai 
pasakytus JAV atstovui Bonno
je McGhee: “De Gaulle'iu esu 
visiškai nusivylęs. Man pasida
rė aišku, kad su juo bendra
darbiauti nėra įmanoma."

V Vokietijos santykius su 
JAV sunkina visa eilė proble
mų. Svarbiausios jų bene bus 
kariuomenės skaičiaus bei fi
nansavimo reikalai ir amerikie
čių kartu su rusais propaguoja
moji nuatominimo (ne nusiato- 
minimo) sutartis, kuri, vokiečiu 
manymu, galinti sudaryti sąly

gas rusam kontroliuoti V. Vo
kietijos pramonę.

V. Vokietijos politika turi la
viruoti ir tarp kitų pavojingų 
sąsiaurių. Arabai vokiečius la
bai gerbė, ypač už tai, kad šie 
yra sunaikinę milijonus žydų. 
Vokiečiam tokio pobūdžio pa
garba kuo toliau tuo darėsi pri- 
klesnė. Mokėjo milijardus izrae
litam. o tie vis barėsi už senus 
nusikaltimus, mokėjo milijar
dus arabam, o tie nesiliovė per- 
spėdinėti nesusidraugauti su 
žydais.. .

Vieną gražią dieną neiškentė 
vokiečiai ir užmezgė pilnus dip
lomatinius santykius su Izrae
liu. Bet ta pačią dieną kone 
spontaniškai nutrūko santykiai 
su daug arabu kraštų. O ara
bai prekiauja brangiu skysčiu, 
kurio pati Vokietija nedaug tu
ri. būtent, alyva. Lybijoj vokiš
kos firmos yra investavusios

Argentinoje. Buenos Aires, publika žiūri J. Galvydžio rodomus lietuviškus filmus

Kai buvo Lietuvių diena 
Ne\v Yorko pasaulinėje paro
doje. K. Matu.as pagamino fil
mą. Tj filmo kopija nugaben
ta į Argentiną ir ten rodoma 

milžiniškas sumas. Prasidėjus 
Izraelio — arabų karui, dilema 
įgavo pragaištingas formas. V. 
Vokietijos vyriausybė mėgino 
deklamuoti visišką neutralumą, 
o tautai reiškė neabejotinas 
simpatijas narsiajam Dovydui. 
Arabai to nedovanojo, net du
jokaukės civiliam buvo pava
dintos ginklais ir V. Vokietija 
įtraukta į priešų sąrašą. Alyvos 
šaltiniai užsidarė. Milijardai, in
vestuoti su didelėmis viltimis, 
dingo be žinios. Tai pajuto 
kiekvienas vokietis. Šiandien 
benzinas jau visa 10 pfenigių 
už litrą brangesnis, negu pra
džioje birželio. Arabai plūsta 
vokiečius, plėšo jų vėliavas, 
Egiptas net nepriima kviečių, 
jei jie pakrauti vokiškuose lai
vuose . . . Vokietija nužemintai 
tyli ir siunčia dovanas tiem ara
bam. kurie jas teikiasi priimti . 
Bent tiek paguodos, kad Izrae
lis liovėsi baręsis.

Nelengva vokiečiam rasti 
normalų santykį taip pat su 
Rytų Europos kraštais. Čia ne
užmirštas Hitleris, bet dar dau
giau pagalius kaišioja Rytų Ul- 
brichtas ir Kosyginas su savo 
kompanija. Diena iš dienos ar 
tai iš Maskvos, ar Varšuvos, ar 
Rytų Berlyno vis pasigirsta ta 
pati melodija apie V. Vokietijos 
grobuoniškumą, militarizmą, 
imperializmą ir visokias kito
kias nedorybes.

Viską suvedus į draugę, ma
tyti. kokio didelio sumanumo 
ir kiek kantrybės reikia tiem, 
kurie įpareigoti turtais pakrau
ta V. Vokietijos valstybinį lai
vą vairuoti plačiuosiuose pa
saulinės politikos vandenyse.

Bronius Laukis

VILKŲ MEDŽIOKLE
Dėl vilkų plėšrumo jų me

džiojimas niekada nebuvo apri
bojamas. Jie medžiojami visais 
metų laikais. Pagrindiniai vilkų 
medžiojimo būdai yra šaudy
mas ir gaudymas vilkduobių, 
vilktvorių ir kilpų pagalba.

Vilkų gaujų medžiojimas vi
sada būdavo grupinis. Dar XIX 
amž. pradžioje vilkai dažniau
siai būdavo medžiojami su “fa- 
rišium”. Farišiumi buvo vadina
mas žmogus, jojęs ant arklio 
medžiotojų būrio priešakyje. 
Raitelio arklys būdavo apraišio- 
jamas šiaudais, kad vilkas ne

“AIDAS** Radio-T.V. Lab.
| 94-17 Jamaiva Avė.. \A/oodhaven, N.Y. I 1421 — Tel. Hl 1-7747

1 Spalvuotos ir paprastos TV. radio stereo ir paprasti apa- 
ratai, vėsintuvai (air condit’oner), magnetofonai (tape-

' recorderl — taisymas ir pardavimas.
' SPAUDOS KIOSKAS Į

| J BUBLATTIS J PASUKONIS i
>__________________ l

lietuviškose kolonijose.
Žinodamas, kad filmas bus 

svarbus ir naudingas P. Ameri
kos lietuviam, iš anksto nu
siunčiau avansų filmo kopijai 
pagaminti. Tik vėliau filmą pa
didinus ir uždėjus garsus, jo 
kaina pasidarė kur kas dides
nė. Tada talkon atėjo Darbi
ninko skaitytojai, suaukoję rei
kiamą sumą. Gi pats Darbinin
ko redaktorius, Tėv. Korneli
jus Bučmys, O.F.M., keliauda
mas į ketvirtąjį P. Amerikos 
kongresą, filmą atsivežė ir ati
davė man.

Filmas buvo rodytas kongre
se ir vėliau kitose vietose. Da
bar. atėjus P. Amerikos žie
mai, teko susitarti su Urugva
jaus ir Brazilijos lietuviais. Ten 
kartu su kitais lietuviškais fil
mais bus parodyta ir Lietuvių 
diena New Yorke.

Šiame meniškai pagaminta
me filme matome visą Lietuvių 
dienos didingumą. Parodos 
aikštėje iš milžiniško, pasaulį 
vaizduojančio globo išsikelia 
kryžius, ateina Lietuvos atsto
vas ir uždeda prie kryžiaus 
vainiką. Prasideda pamaldos. 
Pasigirsta giesmės, Lietuvos 
himnas. Pro tribūną ir žiūrovų 
akis žygiuoja dainininkai, šokė
jai su vėliavomis, plakatais, 
pasipuošę tautiniais drabužiais. 
Jaudina ir chorų bendra daina.

Didelė padėka priklauso K. 
Matuzui, kuris pagamino šį fil
mą, pagamino nežiūrėdamas sa
vo išlaidų. Padėka priklauso ir 
Darbininko redakcijai bei skai
tytojam, prisidėjusiem prie fil
mo išlaidų padengimo.

Atsiminkime, kad tik per lie
tuviškus filmus vieni kitus ge
riau pažinsime, broliškiau su
gyvensime ir sustiprinsime ko
vą dėl Lietuvos laisvės.

J. Gilvydis

galėtų jam Įkąsti. Tokiu pačiu 
būdu būdavo aprišamas dar vie
nas arklys, pakinkytas į roges. 
Rogėse, suremtoje iš keturių 
ar penkių akėčių “būdoje”, pa
sislėpdavo trys-keturi vyrai su 
šautuvais. Vilkams užpuolus šis 
juos kapodavo palošiumi. Palo
štus — pusantro metro ilgio, 
trijų pirštų pločio, smailu galu 
dviašmenis kardas su rankena. 
Puolami vilkai mesdavosi prie 
rogių ir prie virkščių kūlio, ku
ris imituojant paršelį, vilkda
vosi paskui roges. Tada medžio
tojai juos iššaudydavo.

Patchogue
Car Wash

Vnder New Management
Michael Ramati

“Your auto handled with 
tender, loving care”

Engines Steam Cleaned 
Daily to 5 PM - Sun. to 2 PM

516 AT 9-0555
318 W. Main St. Patchogue 

(Next door to Felice’s Restaurant)

P. K.
Scrap Metals
Highest Prices Paid 

Copper - Brass 
Aluminum - Lead

Ali types of plumbing 
Electrical and factory scrap 

( No Junk Cars)
Pickup Ali Suffolk

------- 732-6403 ------
Routell2, Medford

Ask for Mr. Paul Krufchinski

Bellport
Delicatessen

Proprietors
James Coleman, Peter Lotzer

Full line of Salads & Cold Cuts
Prime and Choice Meats

Groceries
Catering - We Deliver

AT 6-0444
124 Main Street, Bellport L.I.

Bogota 
Savings and Loan 

Association
60 East Main Street 

BOGOTA N. J.

Paying

Capt. Marty’s 
Fishing Station 

in New Suffolk L. L

We take care o f the 
entire family

Call 516- 734-6852

ask for 
Capt Marty Wuerstlin

A. B. C.
Rent - Ali

We Rent Everything 
In Garden & Power Tools 

Complete line of 
Party Supplies 

298 Medford Avė. 
Patchogue L.I.

Call 516 GR 5-8686 
or GR 5-4389

CHARLOTTE 
GOLDEN 

Real Estate 
*

804- D r i ve
and Bay Avenue

Toms River N J.
Open Sundays 

Call for appointment

201 - 341-0770

WYCKOFF 
FUNERAL

HOME 
Ine.

For Integrity, Dependability 
and Ethics

182 Wyckoff Avenue 
near Grene Avė.

Call GL 6-1239

THEODORE 
HILLEBRAND 
Fanerai Home 

Ine.
63-17 Woodhaven Blvd 

Rego Park L. I.

For Integrity, Dependability 
and Ethics call

NE 9-5511

IVY HOUSE
NURSING

A Home Away

From Home

MIDDLE T0WN N. J.

Call 201
671-0169

Jackson Heights 
Savings & Loan 

Ass’n
Savings & Home Financing 
Institution - Savings Accounts 

Home Mortgage Loans 
Saving by Mail

Passbook Loans. 
83-20 Roosevelt Avė.

75-15 31st Avenue 
Jackson Heights

NE 9-1615

ISLAND
Coal and Lumber

Wall Board - Paints 
Glass and Tools - Hardware 

Cement Blocks 
Mason Materials

UP TO DATE DISPLAY 
OF ALL

NEW PRODUCTS

Prompt Delivery Throughout 
Ismg Island

Call

GR 5-3232
at Medford Station 

Rinite 1 1 2 
MEDFORD
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0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

JAV čempionas Bobby Fischer 
prarado *11 j taško per pirmus du 
ratu, tarpt, turnyre. Jugoslavijoje, 
pralošęs didmeistriui Geleriui ir ly
giomis baigęs su jugoslavu. Atrodė, 
jog viltys tapo prarastos j laimėto
jus. bet Eischeris nepasimetė ir per 
sekančius 6 ratus pakrovė 6 taškus, 
atsistodamas pirmuoju su 6’2 taš
ko iš 8 galįmŲ. Sovietų didmeistriai 
Geler ir Cholmov dar gali prisivyti 
Fischer;. jei laimės savo nebaigtas 
partijas. Jiedu turi po 4*2 taško ir 
po 2 nebaigtas partijas. Viso 17 ra
tų. taigi dar daug pasikeitimų prie
šaky.

Po 10 ratų. Sovietų didmeist
ris Ratmir Cholmov turėjo 8-2 taš
kui. E. Geler 5’2-2lo ir viena ne
baigtų; B. Fischer O’j-l’-j ir dvi 
nebaigtas partijas. ■ Didmeistriai 
Cholmov ir Geler sužaidė tarpusa
vy partiją lygiomis. Fischeriui teks 
susitikti su Cholmovu 16-tam rate.

Studentų pasaulinėse, kaip skel
bėme, nugalėtoju tapo Sovietų ko
manda. surinkusi 24 tš. 2. v. JAV 
-- 22 tš. 3- Anglija 21 tš. Sovietų 
komanda pralaimėjo dvejas rungty
nes. JAV komanda (Zuckėrman. 
Verber ir kt.) pralaimėjo tik Čeko
slovakijai; su Sovietų S-ga ir Šve
dija sužaidė lygiomis.

JAV atvirose. Atlanta. Ga. 166 
dalyviai. Po 5 ratų su 5-0 buvo did-

Introduction to Modern Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš-
knūrnai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti Parengė L. Dambriūnas, 
A Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl , kietais vir
šeliais Kaina 7 dol. Galima už
sisakyti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė.
Brooklyn, N. Y. 11221 

meistriai Robert Byrne ir N. Rosso- 
limo. ir senior-meistras A. Saidy. 
Trečias didmeistris P. Benko taipogi 
tikisi pelnyti penktą tašką nebaig
toj partijoj su meistru O. Popovy- 
čiu. 4*2 taško turėjo N.Y. meistras 
W. Goichberg.

šiose p-bėse dalyvauja, atrodo, 
vienintelis iš lietuvių, buv. Mont- 
realio meistras Ignas Žalys. Po 4 
ratų jis turėjo 2'2-1’a tš.

- - Po 6 ratų su 5-1 taškais pir
mavo didmeistriai Robert Byrne. P. 
Benko. Nicholas Rossolimo ir du 
meistrai: Dr. Saidy ir W. Goichberg.

Chess Review, rugpiūčio mėn. pa
skelbė II-jo pusmečio Postai Chess 
Ratingo nepilną sąrašą (nuo A iki 
M raidžių), kuris apima per 3000 
pavardžių. Sąrašas- bus užbaigtas 
rugsėjo žurnale. Iš dabartinio sąra
šo matome, jog augščiausiai įvertin
tu Amerikos Postai žaidėju yra 
tarptautinis meistras Hans Berliner, 
Md. su 2016 tš.. antruoju — Kazys 
Merkis. Mass. 1870 tš.. 3. B. B. Ilder- 
ton 1828, 4. N.Y. meistras W. Gdičh- 
berg 1798. Žymiausias N. Anglijos 
meistras John Curdo, Mass. turi 
1696 tš.. jis 12-tas.

VICEPREZIDENTAS — 
STIPRIŲ NERVŲ ŽMOGUS

Net stipriausi vyrai gali susi
nervinti, girdėdami tam tik
rus garsus ar stebėdami kokius 
vaizdus. Kai kurie pasaulinio 
masto boksininkai ir ristikai ga
li apalpti išgirdę plėšiamo šilko 
garsą. Kiti stiprūs vyrai buvo 
pastebėti netenką sąmonės, kai 
jiem teko stebėti dideles žaiz
das ar sužalotus kūnus.

JAV viceprezidentas Hubert 
Horatio Humphrey pasirodė sti
prių nervų žmogus.

Šių metų pradžioje H. H. 
Humphrey dalyvavo Pietų Ko
rėjos prezidento Park-Chung-Hi 
inauguracijoje. Pietų Korėjos 
kariuomenės vadai supažindino 
jį su momentais, kuriuos tenka 
pergyventi, kai tie narsūs vy
rai per eilę dienų negauna 
maisto.

Vienas spec. komandos leite
nantas pagriebė nuodingą gy
vatę, nukirto galvą, nusmaukė 
odą ir suvalgė žalią mėsą. H.H. 
Humphrey nė vienas veido rau
muo nesujudėjo.

Iki ateis laikai kada žmo
nės bus verčiami valgyti žalias 
gyvates ar kondensuotas vita
minų piliules vietoj to ką mes 
valgėme per tūkstančius metų 
—- natūralūs ir aukštos kokybės 
maisto produktai pasiliks mū-
sų apetitų malšintojai. Tarp jų 
importuotas tikras lenkiškas 
kumpis ilgai bus pageidauja
mas ir valgomas kaip žymus 
maisto produktas, žinomas sa
vo baltymų turiniu, nenukon
kuruojamu “senojo krašto” sko
niu ir mėsingumu. Tvirtas ir 
liesas, bet sultingas. Tą gardu
myną gausite beveik visose 
maisto parduotuvėse ir apsipir
kimo centruose. (Skelb.)

SPORTAS
S. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 

IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PRIEAUGLIO 

KLASIŲ PIRMENYBĖS

1967 m. S. Amerikos Pabal
tiečių prieauglio klasių lengvo
sios atletikos pirmenybės įvyks 
rugsėjo 9 (šeštadienį) Toronte, 
Ont. Pirmenybes rengia lietu
viai.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
jaunių ir mergaičių D (žemiau 
12 metų), jaunių ir mergaičių 
C (12-13 m ), jaunių ir mergai
čių B (14-15 m.) ir tik jaunių 
A (16-18 m.).

Pabaltiečių varžybų rėmuo
se vyks kartu ir 1967 Š. Ame
rikos lietuvių pirmenybės. Pa
žymėtina, kad jaunių A klasė
je vyks tik lietuvių pirmenybės.

Varžybos bus pravestos 
Brockton High School stadio
ne, Brock Avė., netoli Bloor St. 
Pradžia 11 vai. prieš pietus.

Dalyvių registracija iki rug
sėjo 5 adresu:

A. Malinauskas, 63 Hewitt 
Avė., Toronto 3, Ont., Cana- 
da. Telef. 531-6817.

Registracija atliekama per 
sporto klubus ar individualiai. 
Informacijos gaunamos per 
sporto klubus arba pas rengė-
jus aukščiau nurodytu adresu.

Lietuvių pirmenybėse klubai 
varžysis dėl Ateitininkų Fede
racijos pereinamosios taurės, 
įsteigtos 1958. Pereitų metų 
laimėtojas buvo Toronto PPSK 
Aušra.

Klubai ir pavieniai sporti
ninkai skatinami kuo gausiau 
šiose varžybose dalyvauti.

P.S.F-jos Lietuvių Sekcija

LIETUVIAI SOVIETINĖSE 
VARŽYBOSE

Rugpiūčio 4 Maskvoje pasi
baigė visos sovietinės imperijos 
sporto varžybos, vadinamos 
spartakiada. Dalyvavo 17 rink
tinių: nuo 15 vadinamųjų res
publikų ir nuo Maskvos bei 
Leningrado miestų. Atskirai 
rungėsi kiekvienos rinktinės

HENRY FORD PRANEŠA, 
KAD DAROMOS PASTANGOS 
IŠSPRĘSTI KRITIŠKAS DID
MIESČIŲ PROBLEMAS

Henry Ford II, bendrovės 
pirmininkas, pranešė, kad Ford 
Motor Co. ruošiasi pagelbėti 
kritiškuose miesto reikaluose 
Detroite ir kitur.

Suorganizuoti bendrovės jė
gas ir išspręsti Detroito ir kitų 
Amerikos didmiesčių proble
mas jis paskyrė Allen W. Mer- 
rell, valdžios ir pilietinių reika
lų viceprezidentą.

Mr. Mereli tuoj pranešė, kad 
jau sudarytas naujas Departa
mentas miesto reikalam. Jis 
veiks Valdžios ir pilietinių rei
kalų departamento rėmuose. 
Bus kooperuojama su valdžios 
įstaigom ir privačiom organiza
cijom.

John L. Denman buvo pa
skirtas šio naujo departamen
to vedėju. Jo ypatinga paskir
tis — paruosti bendrovės jė
gas sutikti kritiškas situacijas, 
kylančias iš neseniai Detroite į- 
vykusių neramumų.

Mr. Denman, buvęs radijo 
stoties WJR Detroite vedėjas, 
dirba Fordo bendrovėje jau 
nuo 1952. Du metus buvo 
bendrovės Washingtono, D. C., 
skyriaus ryšių biuro vedėjas ir 
nuo 1960 vadovavo valstijos ir 
vietinės valdžios ryšių departa
mentui. Su žmona ir dviem 
vaikais jis gyvena Birmingham, 
Mich. (Skelb.)

Tikrasis vaidmuo
Viena Hoilywoodo filmų ben

drovė pasiskelbė, kad jai reika
linga statistų gangsterių vaid
menims. Atsiliepė kelios dešim
tys kandidatų.

Baigus statyti filmą, vienuo
lika iš jų buvo areštuota. Pasi
rodo, kad jie -tą patį vaidmenį 
vaidino ne tik filme, bet ir tik
rajame gyvenime. ' 

moksleivių įr suaugusių grupės 
Moksleiviai pasiekė aštuntą vi* 
tą, bet suaugusieji vos atšilai 
kė dešimtojoj, tad bendra Lie
tuvos rinktinės vieta — devin 
ta, pati vidutinė.

Iš paskirų Lietuvos rinktinės 
sportininkų SSSR čempiono 
vardą iškovojo V. Jaras, nume 
tęs diską 58 m. 8 cm. Moterų 
ietininkių varžybose trečioj vie
toj išsilaikė B. Kalėdienė, ši 
kartą numetusi ietį 53 m. 4 
cm. R. Tamulis sunkiojo svo 
rio bokso varžybose irgi tepa 
siekė trečią vietą ir susilaukė 
net priekaištingų pastabų iš 
Komj. Tiesos korespondento 
Pussunkio svorio bokso varžj 
bose pirmą vietą laimėjo D. 
Pozniakas, vilnietis, priklausęs 
Lietuvos rinktinei. Nemaža vil
čių teikęs bėgikas K. Orentas 
5000 metrų lenktynėse atbėgo 
tik septintas.

Šios varžybos, kaip ir viskas 
šiemet, buvo rengiamos rusu 
revoliucijos garbei. Nedalyvau 
ti praktikuojantieji sportinin
kai negalėjo, bet, rodos, ne visi 
turėjo pakankamai entuziazmo 
Maskvos rinktinė “planingai" 
užėmė pirmą vietą, RSFSR - 
antrą. Taip, be abejo, visiem pa 
togiau ... (Elta)

DISPLAY

Looking for Barber or Beauty shop. 
We cąrry complete shop equipment, 
complete line in Beauty & Barber 
supplies, finest European men and 
women’s hair goods. Petruccelli Infl 
Beauty & Barber Supply Ine. 135-21 
Roosevelt A v. Flushing; tel. 445-6921 
Supervised by Six Petruccelli Bros

Unusual Opportunity — COSMETIC 
DI STRIBUTORSHIP from >500.00 
High Profits call 828-9868 (Mon. to 
Fri. 9 AM to 5 PM) 914 - 632-1253 
(daily after 5PM); all day Satur- 
days and Sundays.

Outstanding buy Oceanside L.l. - 
Waterfront home 6 rooms, fully car- 
peted built-in kitehen, de luxe re- 
frigerator and all eųuipment full 
basement with fin’ed room 100x100 
fully bulk headed and fenced, cent
rai air conditioning — Call owner 
(516) RO 6-4555

Manhattan homes in Tottenville pre- 
sents the latest in ranch. 3 bdnr.s 
full diningrm & built in gar, front 
porch, 41x100 plot. $23,000 up also 
duplex. $19,000 up. 351-4506 
Verranzano Bridge to Hylan Blvd. 
7 mi south on Hylan Blvd turn 
right at Manhattan St. Model House 
at 189 Manhattan St. Open all day 
Sat. & Sun.

GROOMING 4 BOARDING
All Breeds 

GLEN JOVIN KENNELS 
Route 15 Lafayette N.J. 

Irish Setters for Sale 
Call 201 - 383-5016

MALĖ - FEMALE

DECORATOR EXP.
in Lacor A oil 

Also Exp. in Gold Leaf 
For Lamp Mfg.

FINE ART WMPS
346 Carroll St., Brooklyn

Tel. MA 5-6794 Mr. Risi

Dėl ekskursijų ar grupių ke
lionių samdykite

Suburbau
Transit Corp. 

autobusus
Patogūs - modernitki 

su atialdymu

Skambinkite:
dienos metu (201) CH 9-1100 
vakare — (609 ) 448-5154

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lutya, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418; tel. 
212-849-1193 • Irena Veitaa,72 Congress Street, Braintree, Mes*. 
02185; tel- 617 - 843-2146 • VILU A MEŠKA, 42 Beaeh 8U Menu- 
ment Beach, Cape Cod, Mas.02553; tel. $17-788-3281.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE
Tel.: 867-3680

SERVICE

PAINTING & 
PAPERHANGING 

& SANITAS 
Ali Boros

All Work Guaranteed 
Call TA 7-6762 (9-2)

PEDRO GUIMONES
401 139th St. Bronx 

Floor Scraping & Painting 
All Work Guaranteed

Call 669-4517

Call 453-6447 773-2494
R. G. & P. General Contractors

See us first for Free Estimate 
PAINTING - PLASTERING 
PLUMBING - CARPENTRY

ELECERICAL INSTALLATION 
202 McDougal St. Brooklyn, N. Y.

Emily-Kay Bridal Salon 885 B’way 
bet. 41st A 42d Bayonne FE 9-8826 
Custoin made individually styled 
Bridal and Brides-maids govvns. For 
immediate and fall vveddings priced 
from a low $69 Ready-made govvns 
in stock at lovvest prices!

TEX VVELBORNE
HOME REMODELING 

ALTERATIONS - CARPENTRY 
All Work Guaranteed

13 Champlin Avė Bellport L.l.
Dial 516 AT 6-8445

ARROW PRIVATE CAR SERVICE 
Door to Door Service

Air Ports, Theaters, Schools, Re
sorts. Dependable safe transporta- 
tion — 8515 12 Avė Bklyn 833-2037 
- 745-9660; if no answer 259-2621

Bus. Tel. 693-7845 Res. 789-9170 
CLARENCE J. JOHN 

Licensed Electrical Contractor 
Industrial, Commercial, Residential 

674 Rogers Avė., Bklyn, N.Y. 11226

RESORTS

Aldrich’s Land O’ The Sky Adiron- 
dacks Bolton area. Enjoy the beau- 
tiful view of Lake George from our 
recently installed swimming pool 15 
aers of privacy—haven for children, 
S^’bedrms, kitehen, living rm, bath 
170-150 wk. Call 518-644-9706, write 
H. Aldrich, Bolton Landing.NY 12814

Hunter Lake Lodge, Parksville, N. 
Y. Exit 98 on Rte. 17 (Quickway) 
Swim Boat, Fish, Racevvay elose by. 
Rms hskpg Cottages Bar-Liquor 
store on premises. Rates start $9 per 
person with meals a day. Tel. 914 
292-4269 Prop. James W. Cozzette.

Sunnybrook fun, frolic, relaxation 
for the entire family. New swim- 
ming pool, boating, fishing at your 
front door. Eve. entertainment, de- 
lightful German-American meals, all 
churches nearby, $52 and up wkly. 
during July & Aug. Special Spring- 
Fall rates. Booklet. 518 - 943-3131, 
Ernest Bitter, Rd. 1, Catskill 2, N.Y.

EXPO 67 modern apartments near 
Kontreal Botanical Gardens, 15 min. 
by bus and Metro to Expo 67 aite— 
direct eonneetions. Brochures A re- 
servation slips on requesL M i lot Ap
artments (1963) Ine. 3990 E. Sher- 
brooke St. Montreal, Canada — TeL 
(514) 259-9346.

THE GLENDELLA
A Family Place 

BARRYVILLE, N.Y.
Telephone 914 - 956-2894

Surnmer fun in beautiful Sulivan 
County. 130 aeres overlooking the 
Delevvare River. Great hunting on 
our property. Fully stocked bar, 
clean, modern, reasonable.

Your host
HARRY ARNOLD 

Broshure

H- W. RRAUI

WANTED EXP OPERATORS on 
Sportswear steady work nice work- 
ing conditiona— section work. Work 
near home — Union shop GEMINI 
SPORTSWEAR 1086 Cypress Avė 
|UdgewQoU Queens

OPERATORS on ladies, coats, lin
ine and Mning makei> — ą|l 
sections. Work near home. Busy 
ahop. Pleasant atmoaphere. Union 
shop, Local 129 (516] MY 1-9440-1

OPERATORS 
On Presses

Steady work. Good pay. Union shop
Near R.R. and bus
GROVE PRESS

75 Benpington Avė. FReeport 8-1330

OPERATORE — on single needle 
sewing maebine. Pleąsant working 
conditions. Work near home. Plastex 
Protective Products Ino., 9 Grand 
St., Garfield, N.J. 201 - 779-4946.

WANTED EXP OPERATORS
On Ladies Sportswear

Complete garment or section work 
steady work paid holidays union 
shop Local 23. Bilt Rite Sportswear 
4132 Park Avė near Tremont Avė 
Bronx Tele 583-5930

HELP W. MALĖ

WANTED EXP BODYMEN 
TO WORK ON BUSES

Steady work — work near home
BODY RITE

57 County Avė Seacacus N.J.
Call 201 - 866-4919

CASEWORKERS M. S. W. also 
Counsellors 21 plūs full time yr. 
round for group homes & group 
residence. Good Salary & Personnel 
Policy (212) JAckson 2-3700 Ext.21.

PRESS OPERATOR
Rotary Tab Card operator expe- 
rienced preferred, būt will train if 
vvilling to leam.

WATTS BUSINESS FORMS
250 Hudson St., N.Y.C.

267-9100

REPAIR MAN —
Electric Motors 

Fully Experienced 
Call OL 8-2440

PHOTOSTAT
OPERATOR

Comml exp. for top graphic art 
studio in Mt. Kisco — 661-1060

MECHANIC- 
ENGINEER

HOTEL
Refrigeration License Eastside 
Hotel in Midtovvn.

Salary $149.18
40 hours from 4 PM to 12 midnight

Tel. PL 5-4400
Ext. 214 or 224

WANTED AUTO MECHANIC 
& TRUCK MECHANIC 

Chevrolet in Westchester County. 
Steady work nice working conditions 

5 day week 
Call 914 WO 1-5100 

Ask for Mr. Al Lanni

WANTED EXP MACHINISTS
• 1 FirsCH^ass

1 Second Class
Steady work Full time

MICRO INST
127 Stage Road Monroe N.Y.

SCHOOLS

KAY LAURE
For a Beauty Career 

Enroll Now
for Day and Evening Fall Term 

Free placement Easv terms
KAY LAURE

School of Beauty Culture
Veterans accepted

8 Ouffy Avė Hicksville L.l.
Call 516 OV 1-5313 
Send for Brochure

POPPEN HUSEN 
INSTITUTE 

Established 1868 
Drafting Machine Shop Secretarial 

114-04 14 Road College Point 
FL 9-1354

Kas norėPy skalbtis Darbininke 

prašomas skambinti:

OLenmore M9J3

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

J. B. Shalte-Salnskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P*way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsa-nuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

«Tagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SU Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Modemiška koplyčia su 
Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BU YUS
FUNERAL HOME

Mario Teixeira, Jr.
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Nevvark, N.J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir J 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN. 

Tel. BA 9-1181

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS
PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. laibai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Franciscan Fathers 
darbininkas

910 Willoughby Avenue
Brooklyn, N.Y. 11221

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

Tel. 516 AN 1-2864
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Dr. V. Paprocko rūpesčiu su
rasta Aleksandro Karolio Kur
šio disertacijos kopija Leideno 
universitete, Olandijoje. Dr. A. 
Kuršius buvo New Yorko pir
mas mokytojas ir gydytojas 
1659. Po poros metų grižo į 
Olandiją, kur dar studijavo me
diciną ir 1662 liepos 12 gavo 
daktaro laipsni už disertaci
ją apie inkstų ir pūslės akme
nis. Disertacija dabar išleidžia
ma atskiru leidiniu. Išleidžia
ma originalo — lotynų kalba, 
taip pat išversta į lietuvių ir 
anglų kalbas. Leidžia Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga, kurios suva
žiavimas bus rugsėjo 2-3 Cle- 
velande.

L. K. Motery Sąjungos 29 
kuopos pirmas po atostogų su
sirinkimas bus rugsėjo 17 d. 1 
v. popiet Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne. Valdyba 
kviečia visas sąjungietes ir na
res atsilankyti, nes reikia ap
tarti daug Įvairių reikalų.

Lietuvos vyčių N.Y. ir N.J. 
apskritis prisideda prie lietuvių 
jaunimo išvykos, kuri bus rug
sėjo 9 Sunken Meadows Sta
te Park, Long Island. Išvykai 
rengti komitetan Įeina vyčių 
apskrities vicepirm. Edvvard 
Schmidt. Išlaidom padengti vy
čių centro valdybos pirm. A. 
Vasiliauskas paaukojo 20 dol. 
Numatoma, kad vyčių apskritis 
irgi prisidės su auka.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje" ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipų ir ki
tų Įtartinų asmenų sekimas ir 
ju^enksmingų siekimų atiden
gimas skaitvtoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokštees galima Įsigyti Darbi- 
n i n k o administracijoje: 910 

TVillouehby Avė., Brooklyn. N. 
Y. 11221. '

Vienuolynas ........ .... GL 5-7068
Spaustuvo ............ .... GL 2-6916
Administracija ........ GL 2-2923
Redakcija ............ .... GL 5-7281

Expo 67 Darbininko organi
zuojama ekskursija Įvyks rug
sėjo 1-4. Autobusas su patar
navimais vietoje bei nakvyne 
asmeniui 52 dol. (N.J. — 56 
dol.) Su privačiu kambariu — 
60 dol. Užsiregistravę iki rug
piūčio 28 d. prisiunčia užstatą 
10 dol. asmeniui. Autobusas su
stos prie liet, bažnyčių Eliza- 
beth ir Keamy, N.J., rugsėjo 1 
d. 4 vai. popiet, prie pranciško
nų vienuolyno Brooklyne — 5 
vai. popiet. Prašoma nesivėlin- 
ti ir vežtis kuo mažiau daiktų. 
Įsidėti pilietybės dokumentus. 
Dėl informacijų kreiptis: Darbi
ninkas, 910 Willougyby Avė., 
Brooklyn, N.Y. Tai. GL 2-2923, 
vakarais GL 5-7068 arba pas 
M. Šalinskienę VI 7-4499.

Bostono Dramos Sambūris 
spa^fc 8 atvyks Į New Yorką 
ir Darbininko metiniame paren
gime suvaidins Petro Vaičiūno 
5 veiksmų komediją ‘“Nuodė
mingas a n g e 1 a s”. Režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gūžina' Šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol. Ši naują, pa
trauklų ir naudingą lietuviškų 
dainų rinkini galima Įsigyti 
pas autorę, knygų platintojus 
ir Darbininko administracijo
je, 910 Willoughby Avė., Broo- 
klvn, N.Y. 11221.

Ieškoma darbo sargui, galin
čiam dirbti prie apartmentų. 
Žiną prašomi paskambinti EV 
7-3830.

Iš “Rūtos” ansamblio veiklos
Newark, New Jersey

Muz. Alg. Kačanausko vado
vaujamas “Rūtos" ansamblis 
rugpiūčio 13 išleido jubiliejinę 
ilgo grojimo kalėdinių giesmių 
plokštelę.

Plokštelė Įrašyta Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Brookly
ne, diriguojant muz. Alg. Ka- 
čanauskui, akomponuojant sol. 
L. Stukui. Plokštelė paįvairin
ta duetais ir solo, kuriuos atli
ko sol. Florence Schirm, sol. L. 
Stukas, Vai. Melinis ir J. Ma
jauskas.

Lietuviu jaunimo išvyka (pik
nikas), rengiama L.B. N.Y. apy
gardos valdybos ir jaunimo or
ganizacijų, Įvyks ne rugpiūčio 
26, kaip anksčiau buvo skelb
ta, bet rugsėjo 9, šeštadienį, 11- 
5 vai. Sunken Meadovvs State 
Parke, L.I., N.Y. Programoj dai
nos, žaidimai, sportinės varžy
bos. Geriausiai pasirodžiusiem 
bus įteiktos dovanėlės. Visas 
jaunimas (nuo jauniausio iki 17 
m.) bus pavaišintas, bet tėvai 
prašomi atsivežti savus užkan
džius. Neturintiem susisiekimo 
priemonių, jos bus parūpintos. 
Tuo reikalu skammbinti Z. 
Dičpinigaičiui 277-6965. L. B. 
Nevv Yorko apygardos valdyba 
apmoka visas susidariusias iš
laidas ir ragina visus tėvus leis
ti jaunimui (nežiūrint kokiai or
ganizacijai priklauso ar visai 
nepriklauso) plačiau susipažin
ti ir pabendrauti prieš naujų 
mokslo metų pradžią. Laukia
ma visų jaunuolių iš Nevv Yor
ko ir apylinkių. Panašią išvyką 
būtų galima padaryti metine 
— tradicine lietuvių jaunimo 
švente. — Rengėjai.

Sunnyside, L.I., gyvenanti 
moteris išnuomoja baldais ap
statytą kambarį. Galima naudo
tis virtuve. Butas gražioje vie
toje ir prie gero susisiekimo. 
Nuoma prieinama. Pageidauja
ma draugiška moteris. Informa
cijai telef. TW 8-5193.

Reųuest Records firmos ve
dėjas paprašė ansamblio vado
vo, kad paruoštų naują lietu
višku dainų repertuarą penk
tai plokštelei.

Ansamblio pirm. Vai. Meli
nis ir sekretorė D. Dutkutė rū- 
tiečiam surengė jubiliejinę iš
vyką rugpiūčio 27 autobusu Į 
Pennsylvanijos kalnus pas p.p. 
Garmus.

Rūtietės Marytė Melinytė, 
Gerri Kern ir Marytė Menkutė 
išteka. Tai pirmas Įvykis “Rū
tos” ansamblio istorijoj, kad 
tais pačiais metais ištekės tiek 
narių.

Busimom nuotakom ilgiausių 
metų linki ‘ Rūtos" ansamblis 
ir jo vadovas Alg. Kačanaus- 
kas. Koresp.

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

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

Ieškoma moteris 2-3 dienom 
savaitėj drabužių išplovimui. 
Cleaning laundry 2 or 3 days a 
week — part time. No child- 
ren. Ideal housevvife. Telefone 
(516) HU 7-4596.

Ieškoma nuolatinė pardavėja 
moterų drabužiu krautuvei. 
Dirbti reikia ne visą dieną. 
Reikia mokėti angliškai. Kreip
tis telef. 849-7240.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
pataisyti moteriškus drabužius. 
Darbą galima išsinešti namo. 
Kreiptis tel. 849-7240.

Ridgewoode išnuomojami 1 
arba 3 kambariai su baldais ar 
be jų. Centralinis šildymas. Šil
tas vanduo, šviesa, gazas, vir
tuvė ir kiti patogumai. Arti au
tobusas ir Canarsie linijos De- 
Kalb stotis. Arti paštas, parkas, 
krautuvės. Ramus rajonas. 20 
minučių iki Nevv Yorko. Kaina 
35-50 dol. mėnesiui. Rašyti: V. 
Geibavičius, 73 Wyckoff Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11237. Telef. 
EV 6-0923. Skambinti nuo 6-7 
vai. vak.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
apsigyventi Bayside, Queens, 
šeimoje, kur galėtų prižiūrėti 
senutę. Informacijai skambin
ti vakarais po 7 vai. tel. BA 4- 
0104.

AUTOBUSAI Į 
VVASHINGTONĄ

Rugsėjo 10 rengiama kelionė 
autobusais Į Washingtoną. Ke
lionė ten ir atgal — 10 dol. as
meniui. Žmonės bus paimti 
nuo Šalinskų šermeninės ir nuo 
Maspetho ir Brooklyno (Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės) baž
nyčių. Bilietus galima užsisaky
ti pas M. Salinskienę ir klebo
nijoje iki rugsėjo 8. Autobusai 
išvažiuoja 7 v.r. ir grįš apie 11 
v. nakties.

Cypress Mills sekcijoj išnuo
mojami 2 kambariai su baldais, 
virtuve, atskiru įėjimu. Arti Ja- 
maica traukinys. Tel. MI 7-37- 
96.

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai. Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol., persiunti
mas 50 c. Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

m
ŽINIOS__

Bostono arkivyskupijos kata
likiškas jaunimas (CYO) rugpiū
čio 29 rengia Bostono kolegi
jos sporto aikštėje 14 geriau
sių CYO orkestrų muzikos var
žybas. Pradžia 7 v.v. Įėjimo bi
lietai 1 dol. iki 3 dol.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselės 
vienuolyno sodyboje Brockton, 
Mass., rengia pikniką Darbo 
dienos šventėje — Labor Day, 
rugsėjo 4. Šventė pradedama 
mišiomis 11 v.r. Programoje: 
nuo 1 vai. iki 3 vai. popiet 
koncertas, kurį duos Brockton 
City Cosmopolitan orkestras, 
nuo 3 iki 4 vai. Įvairus spor
tas, kuri praves Arnoldas Ple- 
vokas ir nuo 4 vai. iki 7:30— 
šokiai. Į pikniką organizuojami 
specialūs autobusai. Bilietus 
jau pardavinėja Nellie Grabol

Prel. Z. Ignatavičius rugpiū
čio 20 šv. Petro parapijos salė
je rodė paveikslus iš savo ke
lionių po šv. Žemę, apie lietu
vių kolegiją Romoje ir žymes
nes vietas Lietuvoj. Prel. Igna
tavičius yra liet, kolegijos Ro
moje vicerektorius ir šiuo me
tu lankosi Amerikoje pas savo 
gimines bei draugus.

Kleb. kun. A. Baltrušūnas, 
kuris kartu yra ir Naujosios 
Anglijos lietuvių kunigų vieny
bės pirmininkas, rugpiūčio 21 
išvyko dalyvauti Kunigų Vie
nybės seime, kuris vyksta rug
piūčio 23-24 Nevv York.

Inž. Antanas Novickis iš N. 
Y., grįždamas iš Montrealio pa
rodos, trumpam buvo sustojęs 
Bostone aplankyti savo bičiu-

For sale — 2 family, 11 
room house, completely fur- 
nished. $5,000.00. Call 782-85 
97 — Frank Draugelis. Will va- 
cate upon elosing.

liūs. Į tolimesnę kelionę — Ca- 
pe Cod, ji palydėjo ir inž. Mi
kalauskas. Čia jis ilgesniam po
ilsiui apsistojo Jansonų vasar
vietėje Audronė.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje mi
šių, palaidoti šie asmens:

Jurgis Poška (birželio 21) 
81 m. amžiaus, gyvenęs 8 
Brevvster, So. Boston. Nuliūdi
me paliko podukra. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Jonas Kiūrąs (birželio 27) 
58 m. amžiaus, gyvenęs 59 En
terprise, Dorchester. Nuliūdi
me paliko žmoną. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Elena Stukas (birželio 28) 67 
m. amžiaus, gyvenusi 393 Met
ropolitan Avė., Roslindale. Nu
liūdime paliko vyra. Palaidota 
Forest Hills kapinėse.

Juozas Sapega (liepos 3) 52 
m. amžiaus, gyvenęs 142 Hun- 
tington Avė., Boston. Nuliūdi
me paliko žmoną ir keturias se
seris. Palaidotas miesto kapinė
se.

Malvina Janco (liepos 5) 73 
m. amžiaus, gyvenusi 143 \V. 
6, So. Boston. Nuliūdime pali
ko anūką. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

Veronika Pocius (liepos 25) 
84 m. amžiaus, gyvenusi 184 
Gold, So. Boston. Nuliūdime 
paliko dukterį ir sūnų. Palaido
ta Naujos Kalvarijos kapinėse.

Juozas Krutulis (liepos 29) 
72 m. amžiaus, gyvenęs 77 Al
bam Dorchester. Nuliūdime pa
liko žmoną ir dukterį. Palaido
tas Forest Hills kapinėse.

Ona Kairis (rugpiūčio 8) 80 
m. amžiaus, gyvenusi 25 Nore- 
ross (Trele, Dorchester. Nuliū
dime paliko dukterį. Palaidota 
šv. Mykolo kapinėse.

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai ■— įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street - 7 ‘aukštas,
Boston, Mass.; Tel. 426-1340

Miss O’Sullivan

a a

ONAI ŽUKIENEI-BAČAUSKAITEI

Lietuvoje mirus, jos broliui Kaziui Bačauskui su šeima 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

BAISOGALIECIŲ KLUBAS
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C Didžiulis, tradicinis
| “LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
I RADIJO PIKNIKAS
į
v. rengiamas New Jersey apylinkės lietuviams
V įvyks

! Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 10
Š ROYAL GARDENS PARKE

990 E. H AZELVVOOD AVĖ., RAHVVAY, N.J.
$

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. • Meninė programa 3 vai. p-p. 
Šokiai nuo 4 vai. p.p. grojant Gutauskų orkestrui.

$ Šokimo kontestai - Išlaimėjimai - Kiti įvairumai

? Įėjimas $1.50
£
V Veiks DARBININKO spaudos ir plokštelių kioskas

Lietuvišku valgių bufetas

$ _ PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! —
8 Visus maloniai kviečiame'
8• Dr J. J. Stukas. Direkt.

Directions: ROYAL GARDENS PARK. 990 E. Hazelwood Avenue,
5 Rahvvay. N.J. can be reached by Public Service Bus No. 62 from 
x Newark. Elizabeth or IJnden. which stops at tbe front gate. Those 
M Corning by car can take P,S. Hlghvvay 1 About 3 miles past Linden, 

berrr right at Davvrence St. Circle and then around to the left, cros- 
ę sing tre highway. Procecd overthe bridge and tum left on E. Hazel- 

wood Avė. to the Park On the N’ew Jersey Turnpike, take exit 12 
O to Roosevclt Avenue, and turn right on Hart Street to Park.
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