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Sako: Sudieu Amerikos pluralizmui..
Esą imigrantiniai palikimai 
kad menkesni, bet kad jie

Tokiom stambiom antraštėm 
jėzuitų laikraštis America (į ku* 
rį dėmesys teko atkreipti E. 
M. dėka) gegužės 11 pradeda 
straipsnį Thomas F. Magner, 
Pennsylvanijos valstybinio u-
niversiteto slavistikos profeso-

greitai blėsta — ne dėl to, 
esą nereikšmingi

Jūs parodysite man savo baž
nyčią, kur jūs sekmadieniais 
girdite pamaldas jūsų ypatinga 
kalba; parodysite jūsų laikraš
tį, kuris duoda žinių ir pasi
skaitymų ta kalba; aš sutiksiu

naus.
jūsų žmoną, su kuria jūs kal
batės ta kalba, ir jūsų vaikus,

Komunistų ofenzyva perkelta į Europos sostines

š.

traukimu
DĖL VIETNAMO: derybų ma
žiau, kautynių daugiau

Paryžiuje Amerikos ir
Vietnamo delegacijos buvo su
tarę kalbėtis kasdien. Susitari
mą jau sulaužė: tarp pasikalbė
jimų pereitą savaitę darė dvie
jų-trijų dienų pertrauką, šią 
savaitę jau ir keturių — kal
bėjosi pirmadienį, o kitas pa
sikalbėjimas bus penktadienį.

Derybos nuo gegužės 10 iki 
šiol tedavė tai, ko ir buvo lau
kiama — propagandinius kalti
nimus Amerikai ir norą gauti 
tik vieną atsakymą: kada Ame
rika visai sustabdys bombarda
vimą. O apie š. Vietnamo ka
riuomenės atitraukimą nenori 
ir kalbėti — tokios kariuome
nės visai nesą. Tuo pat dery
bų metu š. Vietnamas sustipri
no puolimus Saigone, Ashau 
slėnyje, prie demilitarizuotos

kurie mokosi specialioje šešta
dieninėje mokykloje. O be to, 
yra bendruomenės patalpos, 
kuriose jūs susirenkat savaitga
liais pasigrožėti kultūriniais pa
rengimais. Bet visa tai aš esu 
matęs anksčiau: tarp kroatų, 
tarp italų ir daug kur kitur. Ir 
aš jum santūriai (nes jūsų kul
tūrinės emocijos čia liečiamos) 
pabrėšiu, kad jūsų vai
kai apskritai nekalba jūsų “po- 
kultūrės” (šubculture) kalba ir 
kad jų vaikai tikriausiai ja ne
kalbės; kad jūsų kunigai ar mi- 
nisteriai dabar laiko pamaldas 
šia kalba tik “senoliam” (“old- 
timers”); kad jūsų laikraštis da
bar turi skyrių anglų kalba, ku
ris kasmet didėja, o skyrius jū
sų kalba siaurėja; kad jūs ir jū
sų žmona, su kuria tikrai kal
bate savo kalba. įmaišote į ją 
angliško elemento tiek daug, 
jog jūs pasijustumėt nejaukiai 
su šia amalgama jūsų kilmės 
krašte.”
Nykimo laipsniai:

Sakydamas, kad etninės gru
pės su savo “pokultūre” tirps
ta amerikinėje kultūroje, auto
rius numatė to tirpimo proce
są vykstant per tris generaci
jas. Pirmos generacijos imi
grantai tvirtai laikosi savo tra
dicijų. Perdėtai vaizduoja savo 
įtaką iki atskirų asmenų noro 
būti “egzilinių vyriausybių” na
riais. Jų vaikai, antroji gene-

Paryžiaus derybų delegacijų pirmininkai: Amerikos ambasadorius Harri- 
manas, S. Vietnamo ministeris Xuąn Thuy.

Paryžiuje komunistai puolėjo rolėje. Prahoje Kosyginas šaldė 
laisvės siekimus. JAV prezidentui beliko abejoti, ar komunis
tai taikos nori, Prancūzijos prezidentui beliko grasinti pasi-

zonos. Pasirodė ir sovietinės 
raketos, kokių lig šiol nebūta.

Prez. Johnsonas gegužės 23, 
pagerbdamas Khe Sanh gynė
jus, aiškino, kad š. Vietnamas 
sustiprino puolimus kaip tik 
derybų metu. Pripažino, kad š. 
Vietnamas niekad tokiu
nesiuntė savo kariuomenės 
P. Vietnamą kaip dabar. Apsau
gos sekr. Cliffordo, ambasado
riaus Harrimano pareiškimai 
patvirtino, kad bombardavimo 
susiaurinimas buvo komunistę 
panaudotas, nieko iš jų negau
nant.

Anglijos ministerio Stewart 
kelionė pas Sovietų ministerį 
Gromyko nieko nedavė: gegu
žės 24 Stevvart parsivežė tik 
tuos pačius Gromyko kaltini
mus bei reikalavimus, kuriuos 
š. Vietnamas pareiškė Paryžiu
je.

PRANCŪZIJOJE anarchija tebeauga
Prancūzijoje trečia savaitė 

gyvenimas paraližuotas. Pagerė
jimo ženklai pasirodo ir vėl 
dingsta. Rodės pagerės, kai vy- 
riausybė ir profesinių sąjungų 
vadovybės sutarė pakelti atly
ginimus apie 35 proc. Tačiau 
darbininkai fabrikuose tą susi
tarimą atmetė. Jie virto įran
kiu jėgos, kuri reiškiasi šalia 
profesinių sąjungų vadovybės 
ir kuri siekia politinio tikslo — . . . _ .
pašalinti de Gaude režimą. Ro- nas išvyko iš Prahos gegužės ti pasisakymai prieš Maskvą 
dės pagerėjimas, kari pariame-n- 25 — 4 dienas anksčiau, nei Kosygino apsilankymas nea- 
te gegužės 23 komunistų siū- buvo planuota. Kvyko su kai bejotinai sustiprino Novotny 
lymas pareikšti vyriausybei ne- kuriais laimėjimais. Esą jis įti- padėtį. Gegužės 30 posėdyje 
pasitikėjimą pritrūko net 11 kinęs Čekoslovakijos vadus, partijos centro komitete susi- 
balsų. Pagerėjimas, kada kitą kad jiem geriau apsimoka nu- rems dvejopos jėgos: — libera- 
dieną de Gaulle paskelbė duo^ sileisti Maskvai nei susilaukti lizacijos šalininkai ir “konser- 
siąs naują programą ir birže- jėgos spaudimo. Esą Kosyginas valyvieji” komunistai, šiuo mė
lio 16 tauta referendumo ke- išgavo Čekoslovakijos sutikimą, tu profesinėse sąjungose ir ki- 

kad šiemet Varšuvos pakto val
stybių kariniai manevrai bus 

prezidentas pasiliks pareigose Čekoslovakijoje; kad šalia ko- 
iki 1972, jei ne, pasitrauks. Ta- munistų partijos nebus leistos

liu galės pasisakyti — taip ar 
ne. Jei bus “masyvus taip”,

čiau po jo kalbos opozicija su
skato organizuoti “ne” ir dar 
labiau sustiprino streikus, ku
rie apėmė apie 10 mil. žmonių.

O vidaus reikalų ministeris į- 
spėjo, kad susekti slapti gink
lų sandėliai. Ekstremistai esą 
galį pavartoti ginklus studentų 
demonstracijoje gegužės 27. 
Šiuo metu padėtis be pragied
rėjimo.

PRAHOJE stabdė laisvės medžio augimą
Sovietų min. pirm. Kosygi- kitos partijos; kad bus pritildy-

tuose susirinkimuose priimami 
reikalavimai, kad iš centro ko
miteto pasitrauktų Novotny ir 
penki jo šalininkai.

Teismas prieš Amerikos chaosą

— Belgijos sostinės universi
tetą gegužės 23 užėmė studen
tai, reikalaudami vidaus tvar
kos pakeitimo.

— Stockhohne gegužės 27 stu
dentų sąjunga nutarė uždaryti
studentų namus, kuriuos nuo aiškinęs, panaikindamas spren- 
gegužės 24 laiko užėmę kairie
ji studentai.

Vyr. teismas gegužės 27 mo- dimą David O’Brien, 
bilizacijos kortelių deginimą iš- 1966 už kortelės deginimą bu- 
aiškino kaip nusikaltimą prieš vo nuteistas 6 metus, 
federalinį įstatymą. Atmetė 
Bostono teismo aiškinimą kad 
deginimas tesąs tik “nepritari
mo teisės” tam tikra vieša for
ma. Bostono teismas taip buvo

kuris

BROOKLYNO MOKYKLOSE 
tebėra chaosas

Brooklyno 8 mokyklų chaė' 
sas nuo gegužės 9 vis nebaig
tas. Mokyklų superintenden
tas Donovan įsakė pašalintiem 

ANTIES KRAUJO BROLIJA mokytojam grįžtiįdarbąvieti-

— Berlyno gegužės 27 stu- Baltimorėje gegužės 24 buvo 
dentai užėmė vokiečių kalbos- nuteistas kun. Ph. F. Berrigan 

ir dar pora 6 metam kalėti. Jų 
nusikaltimas — spalio 27 mo
bilizacijos bylas jie apliejo 
krauju. Skelbė, kad tai demon
strantų kraujas. Vėliau išaiškė-

instituto patalpas, o viršum 
televizijos iškėlė raudoną vėlia-

skelbė, kad kai kurios Vaka-
rų firmos nutraukė sutartis jo, kad tai kraujas... anties, 
su Lenkija. Tai esąs sionistų kurią jie nusipirko turguje.
propagandos vaisius. Kun. Ph. Berrigan garsėjo ir

paskiau. Gegužės 17 į Catons-

Amerikos kultūros 
pluralizmaš:

Autorius konstatuoja, kad A- 
merika yra laikoma tautinių 
(etninių) įvairybių mozaika. Dėl 
to ji vadinama “pluralistinė 
bendruomenė — sudėta iš skir
tingų kultūrinių, kalbinių ir re
liginių elementų”, šio pluraliz- 
mo esą niekas geriau neišreiš
kia, kaip amerikietis, rašomas 
“su brūkšneliu” — “the Polish- 
American, the Lithuanian - 
American”, trumpai “Other - 
American”, kuris “laikosi savo 
ypatingos kalbos, savos bažny
čios, savos organizacijos, savo 
ypatingo laikraščio’

Jis matąs apie save kitas to
kias etnines grupes, jaučiąsis 
ne vienas, patenkintas ta įvai
rybe. ši įvairybė gimdanti tar
pusavio indiferentiškumą, ku - 
ris esąs savotiškos rūšies tole
rancija.
Pluralizmaš nykstąs:

Autorius dėl tos etninės įvai
rybės kelia klausimą: “Ar tai 
tikrai amerikinė mozaika? Ar 
200 milijonų valstybė nėra dau
giau kaip spalvingas mišinys 
etninių nuolaužų, sušluotų 
draugėn iš įvairių pasaulio 
kampų? Ar pluralizmaš gali tik
rai išaiškinti Amerikos kultū
ros augantį vientisumą (homo
geniškumą), augantį maisto, 
mados ir opinijos tapatumą 
nuo vandenyno iki vandeny
no? Ar tai tikrai pluralistinė racija, jau esanti “hyper-Ame- 
bendruomenė, kada kultūrinio

Prie Washingtono žuvo keturi lietuviai
Gegužės 25 d. 3 v. ryto 

prie Washingtono, 29 kelyje, 
automobilio nelaimėje žuvo ke
turi lietuviai: dr. Mykolas Slap- 
šys, jo žmona Monika Siapšie- 
nė — Blažytė, dailininkas — 
skulptorius Vytautas Raulinai
tis, Rahane — Ona Puzinaus- 
kienė-Kerzaita^ Sunkiai sužeis
ta AldonaRaiiUnaitienė.

Penkiadienį, gegužės 24, __________________
Raulinaičiai atvyko iš Clevelan- žmoną motiną Clevelande ir skirtingumo tarp lietuvio kato
do pas savo draugus Slapšius. broli Zigmą Kario redaktorių. 
Diena buvo lietinga. Tą patį 
vakarą vos atvažiavę, jie ke
liavo pas Dargius, Columbia, 
Md., kur buvo architektų -inži
nierių susirinkimas ir kur V. 
Raulinaitis skaitė paskaitą

Išvažiavus po paskaitos, taip 
pat lijo. Matomumas buvo blo
gas. Netoli Slapšių namų, kiyž- 
kelyje įvyko katastrofa. Jie, pa
matę raudoną mirksinčią švie
są, buvo sustoję. Pradėjus va
žiuoti, staiga pasirodė kito ma
šina—station wagon, kuri smo
gė į Slapšio mašiną. Slapšio 
mašina 85 pėdas numesto nuo 
kelio. Atvykusi pirmoji pagal- 
ba, negalėjo atidaryti durų, tu
rėjo su acetileno ugnim nude
ginti viršų, kad galėtų išim
ti keleivius. Priekyje sėdėję M. 
Slapšys ir V. Raulinaitis buvo 
vietoj užmušti. Užpakalyje sė
dėjusios moterys buvo sunkiai 
sužeistos. Nuvežus į ligoninę, 
už keleto valandų mirė Moni
ka Slapšienė ir Ranė Ona Pu
zinauskienė. Dailininkas Vytautas Raulinaitis

Kita mašina važiavo keturi pn« *u»ptūrų.

tauto Puzinausko žmona, pali
ko keturis vaikus, nuo 17 iki 
7 metų, palaidota antradienį 
Washingtone. Slapšiai palaido
ti trečiadienį Washingtone. Jie 
vaikų neturėjo. Paliko tik bro
lius, seseris ir kitus gimines. 
Dail. Vytautas Raulinaitis per
vertas laidoti į Clevelandą. Ten

ko du vaikus, sunkiai sužeistą ricans”; jie truputį gėdysis sa
vo tėvų dėl jų “mužikiškos” 
kalbos ir jų seno pasaulio įpro
čių. šie vaikai sutrumpins sa
vo pavardes, nors, galimas 
daiktas, ves savo kilimo mer
gaites. “Sūnaus sūnus, trečioji 
generacija, jaučiasi užtikrintas 
savo amerikoniškume; jo ang
lų kalba yra gimtoji, ir jis net 
pajus nostalgiją, susidomėjimą 
savo kilmės kalba; jis, gal būt, 
ves mergaitę tokio pat kilimo, 
bet, gal būt, pasirinks ir iš ki
tos kultūrinės srovės” ...

Augantis Amerikos 
konformizmas:

Esą importuotai kultūrai iš
gelbėti vienintelis kelias — 
vengti miestų, ribotis smul
kiais ūkiais; ten “pokultūrė” 
gali išlikti — rodydamas! pa
tenkinta savimi, bet keistoka 
visiem kitiem.

“Importuotos kultūros mirš
ta ne dėl to, kad jos menkes
nės; jos miršta dėl to, kad 
daugelis jų skirtingų bruožų pa
prasčiausiai yra nereikšmingi 
naujajai kultūrai. Amerikiečiai 
atsiliepia į kultūrinį ritmą vi
sai skirtingai nuo protėvių iš 
savo kilimo kraštų, kur jie gy
veno susiję ramiai su vieta ir 
užsiėmimu... Amerikos kultū
ra tapo standartizuota ir ho
mogeniška savo vertybių ir 
savo pasireiškimo atžvilgiu, 
ir tokis nukrypimas kaip *hip- 
piai’ paprasčiausiai tik pabrė
žia kultūros visumos konfor
mizmą”.
Išvada:

“Pluralizmaš kaip Amerikos 
kultūros būdinga žymė dar ne
pradingo, bet dabartiniu me
tu jis tapo tiek neesmingas, kad

liko Hartforde ir švedo liutero
no Minneapoly yra mažiau ne
gu tarp Prancūzijos ir Belgijos 
katalikų, gyvenančių Prancūzi
joje ir Belgijoje? Ar valstybė, 
kurios pusė gyventojų greitai 
bus jaunesnė nei 30 metų, ne
turi jokio vientisumo?”

Tokiais klausimais autorius 
pakiša sugestiją, kad Amerika 
nėra tik pluralistinis “miši
nys”; kad Amerika turi savo 
valstybinę ir kultūrinę idėją ir 
ta idėja auga, plinta per visus 
200 milijonų nuo vandenyno 
iki vandenyno. “20 amžiaus an
troje pusėje Amerika yra tapu
si tokio vientisumo valstybė, 
kad atsitiktiniai “kitonišku
mai” apskritai tik pabrėžia vi
suotinį konformiškumą”.

Tais žodžiais autorius pasa
ko, kad vadinami etniniai skir
tumai nyksta, užleisdami vietą 
bendros amerikinės kultūros 
ženklam. Tam procentui įrody
ti ima argumentuoti faktais.

Argumentai nykimui įrodyti:
“Jūs sakysite, kad aš klystu.

McCoy pakartojo, kad jie ne 
bus priimti. Mokytojų sąjungos 
vietinis skyrius (350 mokyte 
jų) paskelbė streiką kad paša
lintieji nebus priimti. Donovan 
pagrasino streikuojantiem ne 
duoti atlyginimo.

KENNEDY — HHH 
McCARTHY

Louis Harris

jaunuoliai. Iš jų vienas žuvo 
vietoje, kitas mirė kitą dieną. 
Ranė Ona Puzinauskienė, Vy-

___  ___ __ _ opinijos 
ville, Md., į mobilizacijos įstai- mas rodo ,tarP demokr^tll to
gą įsiveržė 9 asmens, pagrobė M pasirinkimą į prezidentus: 
600 bylų ir aikštėje sudegino. Humphrey ar Keimedy —46- 
Tarp tų devynių buvo vėl kun. 42; Kennedy ~~
Ph. Berrigan, jo brolis jėzui- Humphrey ar McCart-
tas P. Berrigan, neseniai pasi- ~ 49:37. Tačiau laik^^ vei-

ITALMOJE laimėjo komunistai Hogan, pasitraukusi iš Mary- jam daros vis palankesnė.
ItaUjoje gegužės 20-21 rinki- knoll vienuolė Marian Peter ir — Humphrvy, jei bus nomi- 

muose nepramatytai laimėjo ištekėjusi už kunigo T. Melvil- nuotas kandidatu į prezidentus 
daugiausia komunistai: 1963 bu- le, taip pat pasitraukusio iš Ma- — rašo U. S. News... —gali 
vo gavę 25.3 proc. balsų, da- ryknoH. - --
bar 26.9 — parlamente padidi
no atstovų skaičių 11, senate 2. Odisejaut keliu 
Laimėjo ir kr. demokratai: Graikijos jaunas policiniu- — Šveicarija nutarė pra- 
1963 gavo 38.3 proc., dabar kas Kloudas gegužės 26 buri- kasti St. Gottardo tunelį —11 
39.1 — naujų atstovų parla- niu laiveliu, 21 pėdos ilgio, iš mylių. Tai bus ilgiausias pasau- 
mente turės 6, senate 2. Apie Atėnų išplaukė kebu, kuriuo ly tunelis, jis atsieis 70 mil. pr0C 
trečdalį pralaimėjo Neimi so- per 10 metų plaukiojo legen- Būsiąs baigtas 1970. Pirmas tu-

— Saugumo Taryboje gegu
žės 21 13 balsų pasisakė prieš 
Izraelio pastangas sujungti vie
non valdžion Jordanijos ir Iz
raelio teritorijom priklausan
čias Jeruzalės dalis. Susilaikė
Amerika ir Kanada.

tyri-
. .. .......... Povandeninis atominis lai-

D6L DAIL. V. RAULINAICIO vas “Scorpion” su 99 įgulos vy-
LAIDOTuVIŲ rajs ^ejyje Viduržemio jūros

Artimieji prašo visus bičių- į Norfolką dingo be žinios. Nuo 
liūs ir organizacijas vietoje gė- gegužės 21 negirdėti iš jo jo- 
lių ir užuojautų slysti aukas kios žinios. *

Atominis povandeninis laivas dingo?
Mini-lėktuvu per Atlantą

Buvo mini sijonėliai, dabar 
atsirado ir mini-lėktuvas.. .Ka
lifornijos lakūnas Miroslav Slo- 
vak, kilęs iš Slovakijos, per 22 
metus skraidė normaliais lėktu
vais. Dabar jis sugalvojo per
skristi Atlantą mini-lėktuvu, 
kuris turi Volkswageno moto
rą skrenda 80 mylių per va
landą. Jis pasiryžęs per Atlan
tą nuskristi į Kaliforniją per 
90-95 valandas. Atstumas 8000 greitai mes pasakysime jam su- 
mylių.

Ingridos ir Andriaus RauHnaL ANTISEMITIZMO ŠALTINIS
— . ------- o— -----------r_. _ jronnoHv naudai- nnmiia mokslo fondui, c/o Dr. A Rabbi R. Hertzberg, N. J.,
traukęs iš MaryknoH kun. J. !ua ?e_nDe^y_J^“^’_x^ J Butkus, 2370 Cantorbury Road. “T*16 French Enlight-

ment and the Jews” dėstoma, 
, kad antisemitizmą sukėlė ne 

s BAŽNYČIA OLANDIJOJE • krik^ionybė’ šviečiamojo 
“ • amžiaus išsigimimas. Antisemi-Olandijos vyskupų pntanmu ..__  .. 6 i-j- « „. r .. trano šaknys gludi Voltaire,suorganizuota anketa parode, . Z. KToi «««, v J Diderot ir kt idėjose. Nuo jųkad tik21 proc. tėvų non, kad ... .... .__ ... . _ L.. hitlenzmo tik vienas žmgs-jų vaikai pasirinktų religini . .. .. ,__ .r2i?a..n.LLn - .7 nis. Amenka esanti sukurta ne

vo,taire^“eu± 
* jų, o jis norėjo visom grupėm

ir tradicijom laisvės. Dėl to A-

sau antrininku pasirinkti Ken- 
nedy, tik ne Robertą, o Edvar-

dieu. kaip savo jaunų dienų at
siminimam”.

America žurnale pareikštos 
idėjos nėra naujos. Bet jų kė
limas iš naujo, nauja argumen
tacija ir pramatymas ateities 
Amerikos kultūrai verti didės- 

_ ---------- • — Prahoje Pan American menkoje antisemitizmo reiški- vvklose. Materialiai parems nio mūsų dėmesio ir kritiško
cialistai—daugiausia komunis- dinis Odisėjus. Kelio ilgis 3200 nelis per Alpes buvo prakas- Airways gegužės 20 atnaujino niai svetimesni. 100,000. kurie buvo išmesti iš susimąstymo. Po susimastvmo
tų naudai. Kr. demokratai lai- mylių. Kelionė truksianti 3 tas 1964 — St. Bernard, 3,5 savo įstaigą, kuri buvo uždary- — Thailandas ir Laosas už- savo namų ar kitaip nuskriaus- mėginsime grįžti ir prie pašisa- 
mėjo dešniųjų grupių sąskaita, mėnesius. mylių. ta prieš M metų. draudė lankytis “hippiam”. ti dėl politinių motyvų. kymo...

demokratai:

ta prieš M metų.

— Čekoslovakijoje rengiasi 
reabilituoti 40.000 asmenų, ku
riuos ankstesni komunistiniai 
režimai per 20 metų laikė ka
lėjimuose ar koncentracijos sto
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Amerikos riaušių vaizdai Lietuvoje
Jei laikrarščių skaitytojai Lie

tuvoj būtų naivūs lengvatikiai, 
tai daugybė lietuvių Amerikoj 
šiom dienom turėtų gauti tele
gramų iš Lietuvos nuo giminių 
bei pažįstamų, klausiančių: 
“Atsiliepkit, ar dar gyvi” .,. 
Taip turėtų būti, jei skaityto
jai priimtų kaip “tikrą pinigą” 
rašytojo Algimanto Čekuolio 
Literatūroj ir Mene (16-17 nr.) 
nupieštą Amerikos paveikslą.

Prisižiūrėjęs į Ameriką iš 
Kubos, per Fidelio Castro aki
nius, Čekuolis pasakoja:

“Jau mėnesį liepsnoja Jung
tinių Amerikos Valstijų mies
tai”.

“Riaušės apėmė jau 125 
stambiausius šalies miestus, ir 
vien per pastarąsias septynias 
dienas”.

“Čikaga. Iki pamatų su
griauta ir sudeginta 16 kvarta
lų. Sužalotas ir priverstas nu
tūpti vyriausybinis lėktuvas.”

(Pastebėtina, kad Lietuvoj, 
kaip ir apskritai Europoj, 
“kvartalas” tai ne amerikietiš
kas keleto namų “blokas”, o iš
tisa miesto dalis, kaip, pavyz
džiui, Paryžiaus Lotynų kvarta
las. Tad, kai “iki pamatų su
griauta ir sudeginta 16 kvar
talų", tai — patikėjus — turi 
kilti klausimas, kas gi beliko 
iš Chicagos ...

Panašus įspūdis, kaip iš 
“bloko” pavadinimo “kvarta
lu”, gali susidaryti ir miesto po
licijos helikopterį pavadinus 
“vyriausybiniu lėktuvu” .. .)

Toliau gražiau:
"Vašingtonas. Liepsnos ir 

dūmai apėmė tris dviejų kvad
ratinių kilometrų rajonus. 600 
gaisrų. Prezidentas Džonsonas, 
pakilęs malūnsparniu apžiūrėti 
sostinės, buvo priverstas nu
tūpti ir pavadino padėtį ‘siau
binga'

(šiuo atveju prezidento heli
kopteris jau tik malūnsparnis, 
nebe “vyriausybinis lėktuvas”, 
bet vistiek jis buvo ... privers
tas nutūpti! Skaitytojams lei
džiama spėlioti, ar tai riauši
ninkų priešlėktuvinė artilerija, 
ar jų naikintuvai privertė pre
zidentą nutūpti...)

"Niujorkas. Manhetene su
daužytos visos vitrinos. Bruk
line 71 gaisras.”

Ir “71 gaisras Brooklyne” 
skamba garsiau, kai nepastebi
ma, kad tai miestas, kuriame 
gyventojų tiek pat, kaip visoj 
Lietuvoj, ir kad 70 gaisrų per 
savaitę čia ne toks jau nuosta
bus įvykis).

"Kanzas-sitis. Minios negrų 
sąmoningai neklausė draudimo 
išeiti temstant į gatves, vyko 
snaiperių dvikovos. Sušaudyti 
penki jauni negrai, policijos 
viršininkas Nkelis reikalauja 
“siųsti daugiau šovinių”. Su

griauta policijos nuovada, kilo 
80 gaisrų” ...

(Būdamas rašytojas, Čeku-o - 
lis ir publicistikoj naudojasi į- 
spūdingesniais žodžiais. Jo žo
dyne vietoj “nušauti”, atsiran
da “sušaudyti”, nors gal ir žino 
skirtumą tarp sutemus vyks
tančiame sąmyšyje nušovimo 
ir sušaudymo. Policijos įstaigos 
sugriovimas nedaug atsilieka 
“pagražinimu” nuo “visų Man- 
hattano vitrinų sudaužymo”).

"Niuarkas. 200 gaisrų. Uosto

krovikų ir jūrininku, tiek neg
rų, tiek baltųjų, protesto strei
kas, persimetęs į kitus Atlanto 
pakrantės ir net Meksikos pan- 
kos uostus” ...

(Iš vieno didelio gaisro, kur 
sudegė apie 200 nūrrrų, čekuo
lis padarė 200 gaisrų ir, ži
noma, nesuskubo sužinoti, kad 
gaisras neturėjo nieko bendra 
su tuo metu kitur kilusiomis 
riaušėmis, ir kad jis buvo už
kurtas trylikmecio berniuko, 
kuris pats nemoka paaiškinti,

kodėl jis tai padarė. Iš Kubos 
stebėdamas, čekuolis, žinoma, 
nepastebėjo, kad ir streikai A- 
merikoj tai ne koki politiniai 
proteste!, o legaliausia priemo
nė darbininkams išsirėikidauti 
atlyginimus, apie kokius “dar
bininkų rojuose” daibininkam 
nei svajoti, nei tik Užsiminti 
neleista. Tiesa, Amerikos uos
tų laivų krovikai yra šiek tiek 
ir politiškai streikavę: boikota
vo laivus, vežančius prekes ko
munistiniams valdovams...)

Taip ir panašiai pagal Mask
vos interesus sutaisyta informa
cija yra kasdien Lietuvai teikia
ma intelektualinė dieta. (Elta)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mestis, dabar vadinama "Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50ę. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba j Darbininko administraciją, 

„910 ISiUoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prieForest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido- 

.jtuvęs, .Koplyčios nemokamai visose miesto dalyje. Tel. Vlrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

(Lietuvoj reta kas težino, kas 
tas “Manhetenas”. Tur būt, ne
aišku tai ir pačiam čekuoliui, 
jeigu patikėjo Kubos gandone
šių “sparnuotu žodžiu” apie vi
sų jo vitrinų sudaužymą. Gal 
pamanė, kad tai kokia univer
salinė parduotuvė. Bet tie, kas 
žino, kas tai yra Manhattanas. 
arba turėjo pamanyti, kad jo 
centre sprogo vandenilinė bom
ba. arba .. .tik nusišypsojo dėl 
tokio čekuolio pasakojimo.

KAS IŠ RUSU MOKOSI 
LIETUVIŠKAI

Kai kurie kolonistai Lietuvoj 
panoro išmokti lietuviškai. Ge
gužės 12 d. Tiesoj rašo, kad 
“Žinijos” draugija tokiem 
suorganizavusi lietuvių kalbos 
kursus. Tie kursai veikia jau 
treti metai, ir šiemet mokinių 
skaičius jau pasiekęs .. .250

Ta proga prasitariama, ką 
rusai kolonistai Lietuvoj vei
kia. Tie, tiksliau kalbant. —tos, 
nes kursuose, atrodo, daugiau
sia mokosi moterys kuriom 
prireikė lietuvių kalbos, yra 
namų valdybų technikės, inži
nierės. sekretorės, buhalterės, 
arba moterys, kurių . .. pavar
dės lietuviškos (atseit, už lie
tuvių ištekėjusios).

Rusai jau susitvarkė Lietu
voj taip, kad lietuviškai išmok
ti jiems nėra reikalo. Jei ku
rie įsigeidė išmokti, tai grei
čiau iš smalsumo. Spaustuvės 
inžinierė Smirnovą aiškiai pa
sakė: “Beveik visi mano bend
radarbiai moka rusiškai. Bend
raudama su jais, nejaučiu sun
kumu. Bet mane domina lietu
vių literatūra, lietuvių kultūri
nis gyvenimas". (Elta)

A. L. Jenkins (k.) Valstybės departamento Baltijos skyriaus reikalų vedė
jas, kalbasi su dr. K. Valiūnu, Vliko pirmininku, gegužės 11 Cotumbia uni- 
veršiteto klube, kai Pabaltijo Moterų Taryba rengė savo metinę šventę.

Nuotr. V. Maželio

THEODORE \VOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

BUTAUTAS ATVYKSTA | KITĄ 
KRURIShKV RUOŠTI

S. Butautas nuo pereitų me
tų yra atsiųstas į HaVaną ir 
jam pavesta treniruoti Kubos 
krepšininkus, šiuo metu jis 
rengia Kubos valstybinę rinkti
nę tarptautinėms rungtynėms. 
SPORTAS gegužės 7 Skelbė 
jo įspūdžius. Atrodo, kad ku
biečiai, nors ir yra nutarę pa
simokyti to sporto, bet nėrtabai 
linkę atsisakyti nuo Įprastų tra
dicijų, kuriose tvarka ir draus
mė toli gražu ‘ne pirmoj vie
toj. Tarp kita ko, sako Butau
tas,—

“Komandos sudaromos var
žybų išvakarėse, ir treneriai 
joms vadovauja tik per varžy
bas. Rungtynių žaidžiama labai 
mažai”.

S. Butautas pasiūlė jiems 
naują susitvarkymo planą, bet 
ne viskas jam sekėsi sutvarky
ti taip, kaip jam atrodo būtų 
reikalinga:

“Atrodo, kad 1969 m. pir
menybės vyks pagal naująjį 
projektą. Beje, viena svarbi 
detalė: neturi reikšmės, kur žai
dėjas studijūęūt ar gyvena, jis 
turi žaisti komandoje tos pro
vincijos, kurioje yra gimęs. 
Tai labai trukdo normaliam 
darbui, bet kubiečiai šios tra
dicijos nenori keisti”.

(Lietuvoj toks “provincializ
mas” būtų nesuprantamas, jei 
Kupišky gimęs sportininkas ne
galėtų dalyvauti kauniškėj ar 
vilniškėj komandoj. Bet iš ki
tos pusės žiūrint, gal toks dės
nis daugeliui ir patiktų. Dabar

ir iš įvairių Rusijos kampų 
Lietuvon atsikrausčiusieji pa
tenka į lietuvių sportininkų ei
les ir į “Lietuvos respublikos” 
reprezentacines komandas. Kad 
tose komandose vis dėlto tebe
vyrauja lietuviai, tai pasiekia
ma kažkuriais kitais būdais. 
Gal, daugiausia, pasistengiant 
būti pranašesniais už atėjūnus).

Kovo mėnesį rašytame laiš
ke S. Butautas minėjo, kad:

“Kadangi Kuboje nėra pajė
gių varžovų, balandžio mėn. 
išvykstame (Kubos rinktinė. 
E.) į Europą, kur dalyvausim 
Sofijos taurės turnyre, rungty
niausime Rumunijoje, Lenkijo
je, Vengrijoje ir, gal būt, Ta
rybų Sąjungoj. Būtų labai ma
lonu susitikti su Žalgiriu. Tad, 
galimas daiktas, iki greito pasi
matymo!”

Bet tas nostalgiškas pageida
vimas SPORTE spausdinamas 
jau po balandžio mėnesio. At
rodo, kad pasimatyti neteko ..

(Elta)

Prof. J. Tonkūnas mirė
Profesorius Juozžs Tonkū

nas, buvęs Liet'ūvos Žemės Ū- 
kio Akademijos rektorius (Dot
nuvoje), 1934-39 Lietuvos švie
timo ministeris, gegužės 6, ką 
tik sulaukęs 74 m. amžiaus, mi
rė Dotnuvoje, kur apie 15 pas
tarųjų metų dirbo kaip moks
linis patarėjas prie žemdirbys
tės instituto (vadovaujamo bu
vusių J. Tonkūno studentų). Jo 
darbai pastaruoju metu buvo 
riboti daugiausia pievininkys- 
tės srityje. Kada nekada jis bu-

Ką reiškia siūlymas: vykite Lietuvon pas gimines į kaimą
Sovietų Sąjungos Inturis- 

tui Amerikoje atstovaujantieji 
kelionių biurai, pranešdami a- 
pie ekskursijų į Vilnių suvar
žymą, kartu praneša ir kitą 
naujieną, iš kurios iš pirmo 
žvilgsnio gali susidaryti įspū
dis, lyg Maskva būtų netikėtai 
plačiai beatverianti duris pa
skiriems lankytojams. Būtent 
siūlo specialias vizas, leidžian
čias nuvykti pas gimines, gy
venančius miesteliuose ar kai
muose ir viešėti tenai mėnesi 
ar net ilgiau.

Tai būtų tikras perversmas 
Maskvos valdžios politikoje ap
silankymų tvarkyme, jeigu tos 
“specialios vizos” nebūtų aprai
šiotos “virvutėmis" ir net la
bai ilgomis “virvėmis". Tų vi
zų davimo tvarka nustatyta to
kia. kad. vietoj naujovės, vis
kas gali likti, kaip buvę, jo
kios viešėjimo pas gimines ga
limybės gali nebūti, kaip ir ne
buvo, bet čekistams gali susi
daryti labai gera proga per 
metus kitus patikrinti ir papil
dyti sąrašus visų savo valdi
nių. kurie tikrai turi užsieniuo
se giminių — tokių giminių, 
kurie dar nėra atitrūkę nuo 
savųjų, tiek neatitrūko, kad 
dar norėtų net aplankyti. Sąra
šai galėtų susidaryti labai tiks
lūs su adresais ir visais kitais 
duomenimis. Už tų sąrašų su
darymą “įsirašantieji" patys ir 
užsimokėtu, netgi nepigiai: po 
47 dolerius nuo galvos . . .

Sąlygos tokios: Ii Duos ar ne
duos visą, sprendžia ne sovie
tinis konsulatas, o “atitinka

mos SSSR įstaigos-’, kurios tą 
klausimą spręs gal šešis, gal 
aštuonis mėnesius, o gal ir il
giau. 2) Paduodant pareiškimą 
tokiai vizai gauti, reikia tiksliai 
nurodyti giminių vardus-pavar- 
dės, adresus, savo irgi, ir pri
dėti 97 dolerius, iš kurių 47 
už SSSR įstaigų darbą — aiš- 
kinimąsi, duoti ar neduoti vi
zą. Jeigu neduos, tai 50 dolerių 
grąžins, o 47 vistiek liks jiem. 
Jeigu visą duos, tai 50 dolerių 
įskaitys į kelpinigius.

Maskvos valdžia, be abejo, 
tokių vizų prašymų tikisi dau
giausia į okupuotus Baltijos 
kraštus ir Ukrainą (ten, kur 
daugiausia gauna siuntinių). 
Jei daugelis susigundytų papra
šyti tokių vizų, tai į Maskvos 
iždą suplauktų stambi dolerių 
suma. O po pusmečio ar metų 
jie gali duoti vieną kitą tokią 
visą, arba gali ir nė vienos ne
duoti. o doleriai*vis tiek jiems 
lieka. Imti mokestį, ir gana 
stambų, už neduotas vizas — 
tai išradimas. įrašytinas į sąra
šą tų išradimų, kuriuos tikrai 
rusai bus išradę pirmieji. Ar 
tas naujas vizų planas numato 
plačiau atverti duris lankyto
jams į okupuotos Lietuvos kai
mą. ims aiškėti po keleto mė
nesių. O kad tai yra naujas pla
nas doleriams šienauti iš gi
minių pasiilgusių išeiviu, tai 
aišku jau ir dabar.

(Elta)

VILNIUJE EKSKURSANTAM 
TIK 5 DIENOS!

Maskvos valdžia staiga suvar
žė ekskursijas į Vilnių: vietoj

18 dienų, kaip buvo pastaruo
ju metu, dabar ekskursijoms 
Vilniuje leidžiama sustoti tik 
penkias dienas. Todėl su Intu- 
ristu bendradarbiaujančių kelio
nių biurų šiemet pradėtos or
ganizuoti ekskursijos atšaukia
mos ir užsirašiusiems grąžina
mi įmokėti pinigai. Tiems, ku
rie pasitenkintų penkiomis die
nomis, siūlo vykti individualiai, 
be ekskursinių papiginimų.

Kelionių biurai (amerikiniai) 
įtikinėja, kad jie dėję visas pa
stangas, kad 18 dienų viešėji
mo Vilniuje laikas nebūtų 
trumpinamas, bet tai, sako, 
“is a matter completely beyond 
our control” (dalykas už mūsų 
valios ribų).

Maskva, kaip paprastai, dėl 
tokių potvarkių nesiaiškina, ir 
to staigaus ekskursijų suvaržy
mo (iš tikrųjų — sustabdymo, 
nes 5 dienos tai tik mažai tesu- 
interesuotiem praeiviam) prie
žastys tegali būti spėjamos. 
Spėjimai veda į įvykius Lenki
joje ir Čekoslovakijoj, kuriuos 
Vilniuj ir apskritai Lietuvoj 
žmonės tyliai, bet labai atidžiai 
stebi. (Elta)

—Domas Urbas, buvęs “Sa
kalo” knygų leidyklos Kaune 
korektorius, technikinis redak
torius ir kalbos prižiūrėtojas, 
balandžio 28 susilaukė 60 metų 
amžiaus. Nuo pat karo pabai
gos dirba Vilniuje, grožinės li
teratūros leidykloje. Ligi šiol 
išvertęs į lietuvių kalbą per 
70 knygų iš rusų, lenkų, latvių, 
vokiečių, žydų ir prancūzų kal
bų. (Elta)

vo pagiriamas, kaip darbštus 
mokslininkas. Kad 13 metų J. 
Tonkūnas išbuvo NKVD sto
vyklose, sovietinė spauda nu
tyli. (Elta)

Vargonę koncertai
Buvusiame Kauno “Sobore”, 

nepriklausomybės laikais — Į- 
gulos bažnyčioj, dabar įrengta 
skulptūros ir vitražo galerija 
(ten dabar stovi ir J. Zikaro 
“Laisvė”, buvęs Nepriklauso
mybės paminklas prie Karo Mu
ziejaus).

Kaip ir Vilniaus katedroj, 
taip ir čia, rengiami ir koncer
tai. Balandžio pradžioj abiejo
se vietose buvo vargonų muzi
kos festivalis. Balandžio antrą 
Kaune koncertavo dar jaunas, 
bet jau į viršūnę iškilęs vargo
nininkas Leopoldas Digrys. Pro
gramoje buvo Bacho, Franko ir 
čekų ompozitorių kūriniai.

Išpeikė ir pripažino .. . 
pirmūnais

Prekybininkus, tai yra, val
dinių bei vadinamųjų “koope
ratyvų” parduotuvių vedėjus 
ir tarnautojus Lietuvoj peikia 
kone kiekviename žingsnyje. 
Net ir valdiniai laikraščiai mir
ga visokiais priekaištais jiems, 
ir tie priekaištai dažniausia į- 
rodyti nenuginčijamais faktais.

O tačiau Maskva ir šiemet, 
kaip ir pernai, tuos peikiamus 
Lietuvos prekiautojus pripaži
no geriausiais visoj savo impe
rijoj, ir vėl jiems paskyrė pir
mūnų vėliavą.

Iš to daroma išvada, kad to
ji vėliava nėra gerumo ženklas, 
o tik ženklas, kad kitur Sovie- 
tijoj su prekyba esama dar 
prasčiau, negu Lietuvoj.. .

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modermsaa 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Fanerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 112U8; 
tel. 277-5604.

RIDGEVVOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ii- Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas istuiaa — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11Z27. Tel. EM 6-3200.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW

BR1TALN, CONN. Tel. BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, J r. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Nevvark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BANDžIUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond Hill, N. Y. 11418; tel. 846-9286.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Riciimond Hill, N. Y. 11418; tel. Vlrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos gailina tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pilkėjo žemęs. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Westem Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
jr vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP. 200 Orchard SL Ncw York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus i 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite I

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar 
Certificates”, butams ir t.t. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko. kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNT.NIŲ IŠTAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon’o lietpalčiai. Parūpinami "dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 71th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1’931 m. I'cr tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mos turime didel; 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų- geriausių siuntiniui ir tai piginu
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų UNION TOURS 
1 East 36th St. Ncw York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 \V. Chicago Avė. 60622; Los Angeles. Calif. — 344 North La Brca 
Avė. 90036.
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Mirusius prisimenant
Pagarba mirusiem tiek pat bais žymėjosi jos senoliai, su

sens, kaip ir žmogus. Tai liū- darę mum pagrindą būti tauta.
Laikomės jų palikimu ir jų ka
pais, nes, anot Lamartine, mi
rusiųjų pelenai yra kūrę tėvy
nę. Mūsų senoliai ir didvyriai 
savo meilėje -tėvynei sudegė, 
kad mes toliau ja degtume. Už 
jų darbus ir auką lenkiamės 
jų kapam. Pagarbiai klostome 
gėlėmis mirusiųjų kapus.

Mirusius tautos veikėjus, kū
rėjus ir karius prisimindami,

kurias išskaitome ne tiktai raš
tuose, bet ir kapinėse. Žmonių 
daugumos buvo ir tebėra tiki
ma, kad mirusieji tik persike-

Vakarų Vokietijoj sunku ras
ti laikraštį, kuris tylomis butų 
praėjęs , pro Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo penkias
dešimtmetį. Gi demokratijos, 
paveikios laisvės politikos ir 
susivienijimo klausimam skir
tas “Laisvės balsas”, nedaug 
ką mažesnio formato negu vil
niškė "Tiesa”, prieš pat Vely
kas išleido net specialų 16-kes 
puslapių numerį trijų Pabaltijo 
kraštų 50-sioms laisvės meti
nėm paminėti. Auksiniam Pa
baltijo jubiliejui skirtas nume
ris papuoštas 36-ioms nuo
traukomis.

Pirmajame puslapy atspaus
dinti Estijos, Latvijos ir lietu
ves * himnai originaliomis kal
bomis ir jų vertimai su tų vals
tybių herbais bei žemėlapiais. 
Vedamajam redakcija pasirin
ko Lietuvos valstybės įkūrėjo 
karaliaus Mindaugo šūkį: “Nie
kam nebernausime, niekeno 
vergais nebūsime”.

Žinių apie mūsų kraštą, jo o- 
kupavimą ir lietuvių kovą už 
laisvę gausu ir bendruose pus
lapiuose. Mūsų autorių straips
nius puošia dvi Vilniaus nuo
traukos, laukų kryžius, foto
grafija tariamojo seimo, už ku
rio prezidiumo matyti ne Lie
tuvos herbai, o kūjis su piautu- 
vu ir didžiuliai Stalino su 
Leninu paveikslai, susiėmęs

jubiliejus
AUGUSTINASUPtNAS

vokiečių spaudoje
būdu pramonės įmonių veiki
mas padarytas priklausomu nuo 
vadinamų broliškų respublikų, 
pirmoje eilėje nuo Rusijos. Už 
parduodamas žaliavas Maskva 
ima tokias kainas, kokias ji 
nori, o už gaminius sumoka 
taip pat tiek, kiek jai patinka. 
Jei lietuviam būtų duota bent 
tiek laisvės, kiek turi, pavyz
džiui, rusų kaimynai suomiai, 
jie galėtų šeimininkauti daug 
ūkiškiau. Iš to turėtų daugiau 
naudos ne tik Lietuva, bet ir 
Rusija.

Lietuvių skyrius vokiečių 
balsas” 

baigtas ištraukomis pačių vo
kiečių pasakojimu apie pokario 
Lietuvą. 1945-50 tūkstančiai iš
badėjusių Rytprūčių vokiečių 
užplūdo Lietuvą, ieškodami išsi
gelbėjimo nuo bado mirties, 
lietuviai ištiesė jiem pa?al- 
bos ranką. Daugelis jų, vėliau 
grįžę namo į Vakarų Vokietiją, 
aprašė tai spaudoje. Tais apra- 
švmais, surinktais i knygą “Ba
das, neapykanta ir geros ran
kos”, dabar pasinaudpio Vaka
ru Vokietiios laikraštis auksi
niam Pabaltijo jubiliejui pa
minėti.

darytą pažangą, sovietinę oku
paciją ir nuo pat pirmųjų jos 
dienų ikj šiol vykdomą pasi
priešinimą: 1941 ir 1944-52 
ginklu, o nuo 1952 iki pasku
tiniųjų dienų — tyliu rusiškos 
dvasios atmetimu ir tautinės 
sąmonės stiprinimu. Šiam pasi
priešinimui lietuvių tauta lau
kia iš Vakarų solidarumo ženk
lo ir paramos.

Inicialais wcb pasirašęs auto
rius apibūdina sovietinį Lietu
vos ūkį. Jis nurodo, kad per 
25 viešpatavimo metus sovie
tai toli gražu nepasiekė to gero
vės laipsnio, kurį būtų galėjęs laikraštyje “Laisvės 
duoti pusė nepriklausomo gy
venimo šimtmečio be beveik 
trečdalio visų gyventojų sunai
kinimo. Žemės ūkio sukolekty
vinimas atnešė Lietuvai didelį 
skurdą ir žudynes. Nors per 
20 metų padaryta pažanga, ta
čiau ir šiandien derliai Lietuvo
je perpus mažesni negu Vaka
rų Vokietiioje, nes vartojama 
perpus mažiau mineralinių trą
šu, o motorizavimas yra 8-10 
kartų silpnesnis. \

Sovietai sukūrė Lietuvoje to
kias pramonės šakas, kurios 
naudoja įvežamas žaliavas. Tuo

prieš kūjį ir piautuvą”. Jame 
autorius kalba apie 1939 me
tų Maskvos susitarimą su Ber
lynu pasidalyti Pabaltijo kraš
tus if Lenkiją, Lietuvos oku
pavimą, gyventojų trėmimus, 
ųžsiehio reakciją į sovietų ag
resiją, lietuvių kovą už tėvy
nės išlaisvinimą.

Prof. Juozas Eretas supažin
dina vokiečių skaitytojus su 

____ _ ________ _______ ______ Lietuvos vieta Europoje ir jos 
vę, dailininko Jonyno raižinys kultūroje bei didžiųjų vokie- 
— Saulėlydis Nemuno ir Ne- tokių kaip Lessingas, Her- 
ries santakoje, tautinių šokių J — »-*- -»
šokėjų grupė ir Vasario 16-o- 
sios akto fotokopija.

Bendrame skyriuje užtinka
me dar Tautos Fondo išleis
tos markutės, skirtos klijuoti į 
aukotojo pasą, nuotrauką. Joje 
.vaizduojamas^ lietuvis partiza - 
nas, su ginklu rankoje stojęs 
ginti tėvynės laisvės.

Lietuvių skyrius pradėtas dr. 
Petro Karvelio rašiniu “Vytis

verstas kolchozininku, klausiąs, 
kada žemdirbiai vėl išvys lais

prisimintini ir gerbtini, gal 
net daugiau negu juos palaido
jusieji, kurie taip pat bus pa
laidoti.

Visuotinio įsitikinimo, kad 
esąs kitas gyvenimas, negalima atžymime juos įvairiais pagar

bos ženklais. Juose tartum at
gyja ir gyvena naujųjų kartų 
siela. Jie mus moko, įspėja, ra
gina ir peikia. Ir tos pamokos 
bei įspėjimai mūsų priimami su 
didesne pagarba ir įsiklausy-r] 
ibu, negu dar gyvųjų asmenų. ] 
Šių žodis dar gali pasikeisti, o -| 
mus palikusiųjų — jau neši- 
mainąs. Girdime ir vertiname 
jį pro nubėgusius metus, kurių 
negalime pakeisti, bet galime 
pasimokyti.

Priešas, kuris tykoja paverg
tą tautą pražudyti, puola ne tik
tai gyvuosius, bet ir mirusius. \ 
šie jam yra pavojingi savo by
lojimu apie tautos praeitį, jos 
garsius žygius ir pergales; jie 
darosi pavojingi ir dėl pagar
bos, kuria gyvieji apsupa dar 
stipriau, negu laisvės laikais. 
Dėl to nelaisvės laikais griau
nami ir niekinami mirusiųjų di
dvyrių paminklai; trinami jų 
vardai iš pastatų; braukiami iš 
knygų ir įstaigų pavadinimų. 
Ar viso to nedaroma dabar o- 

nenutraukiamu ryšiu, jungia kupuotoje Lietuvoje? Ar visa 
tikinčiųjų dvasiniu bendravi- tai nereiškia, kad mirusieji te
mų. Prisiminti savo artimuo- beturi savo dali kovoje už tė- 
sius, be tos pareigos, šeimai ar vynę? Mums visa tai reiškia, 
giminei yra dar reikalavimas kad savo tautos mirusius turi- 
meilės, kuri gyvuosius jungė; me dar labiau kelti ir gerbti, 
ji tiekti ir toliau nemari. Prisi- Vainikų diena Amerikoje yra 

, minti savo tautos žmones, pir- skirta mirusiem prisiminti. Te
ma musų iškeliavusius, tautai būna ji mum jungties diena 
yra jos buities reikalas. su artimaisiais, savo tautos as-

Tauta gyvena ne tiktai šia menimis ir šio .krašto laisvės __
,. T. , Pabaltijo merginos savo tautiniuose drabužiuose Pabaltijo Moterų Tarybos
diena. Ji laikosi tolima praei- ir geroves kūrėjais, kūne jau šventėje gegužės 11 Columbia universiteto klube New Yorkė.
timi, kurioje veikė ir savo dar- iškeliavo pirma mūsų. Nuotr. v. Maželio

grįsti tiktai mirties baime ar 
palikusiu liūdesiu, mylimam 
asmeniui mirus. Didelis grau
dulys, tiesa, neleidžia apsipras
ti, kad jau nesama kartu, ir di
delė yra paguoda tikėti, kad

kė jimas į pomirtinį gyvenimą 
turi stipresnį pagrindą? Kas 
yra visuotiniu būdu ir visais 
laikais tikima, laikoma teisin
gu dalyku. Pomirtinio gyveni
mo tiesą teigia kiekviena reli
gija, ne vien krikščioniška. 
Krikščionybė pomirtinį gyveni
mą dar pagrindžia Dievo ap
reiškimu. švento Rašto žodžiai 
ir pats Kristaus prisikėlimas 
iš numirusių patvirtina, kad su 
šia žeme žmogaus gyvenimas 
nesibaigia.

Pirma mūsų išėjusieji gyve
na. Jie gyvena kitame pasauly
je, kurio gyviesiem neduodama 
regėti.

Mirusius prisiminti krikščio
nių tikėjimas laiko gyvųjų pa
reiga, nes vienus ir kitus sieja

Lietuvai skirti trys puslapiai.

deris, Goethe ir kitų, domėji- 
musi bei žavėjimus! mūsų liau
dies kūryba. Kultūrinis lietu
vių tautos brandumas suteikia 
jai teisę į laisvę ir nepriklau
somybę, kurią ji vėl atgaus.

Augustino Upėno straipsnis 
pavadintas “Lietuva — ken
čiantis kraštas”. Autorius ap
gailestauja, kad Vakarų Vokie
tijoje apie Lietuvą per mažai 
žinoma. Ypač menkai infor
muotas jaunimas. Upėnas savo 
rašiny ir pateikia pagrindines 
žinias apie politinę ir ūkinę 
mūsų tėvynės padėtį. Jis nuro
do, jog Lietuva yra komunis
tų partijos diktatūriškai val
doma. Kadangi Lietuvos komu-

- nistų partija nū©- 1949 spalio 
8 yra visiškai įlieta į Sovietų 
Sąjungos komunistų partiją, tai 
ir svarbiausi Lietuvos reikalai 
sprendžiami ne Vilniuje, bet 
Maskvoje. Komunistų partija 
tvarko okupuotą Lietuvą tie
siogiai per savo padalinius ir 
netiesiogiai — per bendruo
sius administracijos organus. 
Tuo būdu krašto ūkį ir visą 
gyvenimą slegia dviguba biuro
kratija — partinė ir adminis
tracinė. 1941 metais ir po ka
ro Lietuvoje vyko žmonių nai
kinimas, kurį tarptautiniai įsta
tymai vadina genocidu arba 
tautžudyste, o komunistai — 
klasių kova. Tačiau okupantai, 
labai mėgstą planus ir statisti
ką, iki ‘šiol nepateikė statisti
nių duomenų apie tai, kiek po 
karo Lietuvoje išžudyta žmo
nių, kiek ištremta į Sibirą ir 
t.t. Pasaulio viešuma ir lietu
vių tauta turi teisę tuos skai
čius žinoti ir reikalauja juos pa
skelbti.

Lietuvos diplomatijos šefas 
Stasys Lozoraitis rašiny, pava
dintame “Pasipriešinimas tebe
sitęsia”, pora sakinių apžvel
gia Lietuvos praeiti, sumini ne
priklausomybės laikotarpy pa-

LEONARDAS ŠIMUTIS PASITRAUKĖ
Leonardas šimutis vėl dėme

sio centre, kai jis, perkopęs 
75 metus, atsisveikino su Drau
go redakcija, kurioje jis pralei
do didžiąją savo gyvenimo dali 
— nuo 1927 metų.

Dėmesį sustabdom prie jo 
kaip prie vieno iš ilgiausiai, 
patvariausiai ir įtakingiausiai 
vadovavusio lietuvių veiklai 
Amerikoje, o taip pat kovoju
sio dėl Lietuvos laisvės bei pa
žangos.

Atvykęs į Ameriką prieš 55 
metus (1913), Peru, III., kole
gijoje, Chicagos De Paul ir Lo
jolos universitetuose, paskiau 
New Yorko Fordhamo univer
sitete studijavo teises, literatū
rą, žurnalistiką, sociologiją ir 
nuo 1914 jau veikė Vyčiuose, 
LRK Federacijoje (nuo 1953 
jos pirmininkas), LRK Susivie
nijime (nuo 1934 jo pirminin
kas).

Kai reikėjo pagalbos Lietu
vai pirmojo karo pabaigoje, L. 
Šimutis buvo Tautos fondo

1918-19 sekretorius ir vajaus 
vedėjas. O 1926 ir pats parvy
ko į Lietuvą. Ten buvo išrink
tas į seimą, bet kitais metais 
parvyko atgal į Ameriką, kur 
buvo reikalingesnis.

Kai reikėjo pagalbos Lietu
vai antrojo pasaulinio karo pra
džioje, Sovietam užplūdus Lie
tuvą, L. Šimutis organizavo 
Amerikos lietuvių patriotų vie
nybę ir nuo 1940 buvo Alto 
pirmininkas. Kai reikėjo gelbė
ti tremtinius ir buvo organizuo
jamas Balfas, L. šimutis 1943- 
48 buvo Balfo direktorius. Sa
vo ilgų metų darbe L. šimutis 
parodė ištikimybę Jungtinėm 
Valstybėm, meilę Lietuvai, mo
kėjimą sugyventi su kitaip gal
vojančiais, gebėjimą susiprasti 
su nauia ateivių banga.

L. šimučio atsisveikinimas 
su laikraščiu duoda progą šio- 
je vietoje jam pareikšti visuo
menės pagarbą ir dėkingumą 
už tai, ką jis yra atidavęs lietu
viam ar Lietuvai.

XXXII. t 152 psl. nurodyta,

“Saulės”

tą 1918 vasario 5, o pradėjusi 
veikti kovo 6. Bet “Švietimo 
Darbas” 1922 m. 1-3 nr. mo-

lentoje 
o moki- 
Kas ne- 
nukopi-

4
UKMERGIŠKIS 1

das su kiemu ir sodeliu, kuria
me mokiniai pertraukų metu 
pasivaikščiodavo. Ir mokoma
sis personalas buvo gerokai su
stiprintas. Direktoriumi paskir-

Kvieska. P. Gumbelevičius į 
gimnaziją nebegrįžo.

Mokslo_■ metai pradėti pa
maldomis švč. Trejybės baž
nyčioje ir iškilmingu aktu gim-

Ukmergėje pasikartojo Voro
nežo lietuvių gimnazijos trage
dija, kai mokiniai komunistai 
darė kratas pas savo mokyto
jus ir juos suiminėjo.

kyklų apyskaitoje sako, kad 
Ukmergės gimnazija įsteigta 
1918 balandžio 7” Atrodo, kad 
“švietimo Darbo” nurodyta da
ta yra tikslesnė, todėl jos reik
tų ir laikytis.

Apie Ukmergės gimnazijos į- 
steigimą smulkesnių žinių nė-

(2) gės parapijoje buvo du kuni-
Lietuvių Enciklopedijoje gai, jų tarpe gana veiklus tie

nusistatyta didesniuose mies
tuose laikyti valstybines gim
nazijas. šiai vyriausybės min
čiai pritarė ir “Saulės” draugi
jos vadovybė.

Antrais mokslo metais Uk
mergės gimnazijoje mokomieji

tvismnė* gimnazijm dienos dalykai buvo normaliau dėsto- 
Antrieji mokslo metai pra- mi, bet dėl mokytojų trūkumo 

dėti 1919 rugsėjo 1 buvusiose nevisi dalykai buvo einami: 
miesto keturklasės mokyklos nebuvo paišybos, kūno kultu-

UKMERGĖS GIMNAZU4 PRISIMINUS
Jos 50 metų sukakties proga 

(1918-1968)

1919 sausio pradžioj bolšeyi- patalpose Vytauto gatvėje, ei- 
kam okupavus Ukmergę, ko- nančioje Utenos kryptimi. Tai 
munistinis raugas pradėtas ir buvo tikros mokyklos vaiz- 
gimnazijoje. Vienas kitas pri
tarėjų atsirado ir iš mokinių 
tarpo. Pradėti rengti mitingai, 
bet per trumpą laiką komunis
tinis gaivalas nespėjo giliau į- 
leisti šaknų. Dėl grynai patrio- tas gamtininkas, idealus moky- 
tiškos veiklos Ukmergės ko- tojas Jonas Baronas. Matema- 
munistų buvo nuspręsta sušau- tikai ir fizikai dėstyti Elena 
dyti kun. F. Daniusevičių, ku- Baronienė ir istorikas Vincas bos pamokas įvedė 
ris laiku įspėtas pasitraukė iš ” ' -----
Ukmergės. Direktorius B. Dir- 
mantas buvo areštuotas ir ge
gužės 3 besitraukiančių iš Uk
mergės bolševikų išgabentas į

bonas kun. Anicetas Barakaus- 
kis, kuris lengvai galėjo atlaiky
ti pamaldas.

Buvusios rusų laikų gimnazi
jos patalpos buvo vokiečių už- Rusiją. Dar šiandien yra atsi nazįjoje. Prieš iškilmingą aktą 
imtos. Lietuviškoji 
gimnazija prisiglaudė Kauno 
gatvės gale, vėliau ten įsikūrė 
Valstybės Iždinė, o po jos Lie
tuvos Banko Ukmergės sky
rius. Patalpos buvo mokyklai 
nepritaikytos. Mokslas pradėtas 
su trimis klasėmis ir trimis mo
kytojais: direktoriumi Baliu

aukštesnę mokyklą, sunku pa- vilu Gumbelevičiumi. Direkto- 
sakyti. Atrodo, kad prie gim- rius dėstė istoriją ir geografiją, 
nazijos įsteigimo Ukmergėje J. Buožis — matematiką, P. 
yra prisidėjęs Šėtos klebonas Gumbelevičius — lietuvių k., 
kun. Jurgis Tilvytis — žalvar- lotynų k. ir gamtą. Po vasaros 

atostogų atvyko daugiau moky
tojų: nepaprastai kilnios sielos 
kapelionas kun. Felicijonas Da- 
niusevičius, medicinos studen- 
dentas Stasys Gruodis ir pasi
traukusios vokiečių komendan-

nis, kuris vėliau ir Šėtoje įstei
gė vidurinę mokyklą, nes jis 
gimnazijos atidarymo pamal - 
das atlaikė ir pasakė gražų pa
mokslą. Jei jis nebūtų rūpinę
sis gimnazijos reikalais, tai var
giai jis būtų buvęs pakviestas į tūros tarnautojas Franz Koss. 
istorinę gimnazijos atidarymo Berods, tada buvo suformuota 
dieną. Juk tuo metu Ukmer- ir ketvirtoji klasė.

menančių, kaip gegužės 3 per gimnazijos kapelionas kun. F. 
miestą m klasės mokinys Virži- Daniusevičius, mokinių chorui 
la su šautuvu ant pečių varė giedant “Asperges me”, pa
savo direktorių per miestą. Ir šventino patalpas.

Prasidėjus mokslo metam, J. 
Buožis paskelbė mokiniam, 
kad nebeinąs daugiau gimnazi
jos inspektoriaus pareigų, o 
kapelionas pranešė, kad gimna
zija esanti suvalstybinta. Vė
liau teko patirti iš- ano mėto 
Lietuvos valstybės veikėjų, kad 
laikinosios vyriausybės buvo

ros ir muzikos pamokų. Kar
tas nuo karto lietuviškų dainų 
ar giesmių pamokydavo gim
nazijos kapelionas kun. F. Da- 
niusevičius, kuris iš mokinių 
ateitininkų buvo suorganiza
vęs ir chorą. Paišybos pamo
kos įvestos trečiais mokslo me
tais (1920-21) ir paišybą dėstė 
Rakickaitė. Mokiniam buvo di
delė naujiena, kai ji į paišy- 

liaudies 
tautinius ornamentus.

Po Rakickaitės klasikinės or
namentikos mokė J. Ignatavi
čius, lietuviškai nė žodžio ne
mokėjęs. Per pamokas klasėje 
jis nekalbėdavo, tik 
brėždavo ornamentus, 
niai juos kopijuodavo, 
sugebėdavo tinkamai 
juoti, jam atskirai jis padėda
vo ir rusiškai paaiškindavo. Jis 
buvo lenkiškos kultūros žmo
gus, bet tuo metu, kai ėjo žūt
būtines kovos su lenkais, tai 
lenkiškai kalbėti .buvo labai

iniciatyvos organizuoti vietoje Dirmantu, Juozu Buožiu ir Po- Po ^varymo iš Uk
mergės gimnazijos direktoriu
mi vietoje išvežtojo B. Dirman- 
to paskirtas kun. F. Daniusevi- 
čius. Mokslo metai buvo užbaig
ti normaliai. Nauji mokslo me
tai pradėti naujose patalpose 
ir jau su nauja gimnazijos va
dovybe. Pati gimnazija buvo su
valstybinta.

nepopuliaru. J. Ignatavičius 
Ukmergės ir kitom bažnyčiom 
piešė religinius paveikslus. Jo 
buvo pieštos ir Veprių Kalvari
jos kryžiaus keliu stotys, ku
rias dabartiniai okupantai su
naikino. Didelį įspūdį gimnazi
jos mokiniam padarė J. Igna
tavičiaus pastatyti per gimna
zijos surengtą vakarą du gyvi 
paveikslai: Mindaugo krikštas 
ir Gedimino sapnas. Tai buvo 
kažkas nepaprastai didingo.

(Bus daugiau) Nw*r. V. Matelio
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labaivienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

Jonas Obelinis

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietes viloje į

AUDRONĖ
•į

s

moks- 
birže-

operos atvykimą į New Yorką 
ir kvietė visus Philadelphijos 
ir apylinkių lietuvius atvykti į 
“Gražinos” pastatymą birželio 
2. Po programos — vaišės, šo-

S

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

| Geriausiai paihėsžt per atostogas garsiame CAPE COD 5 
jj! kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje į

Bendruomenės pirm. Juozą
Gailą pasakyti pagrindini žodi.

87 EAST BAY R O. OSTERVILLE CAPE COD MASE. 02855 
Tel. (Arva 617) 428-8425

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. ir jau dabar S 
priimami užsakymai.

Kreiptis: g
E. JANSONAS 15 Roaeilale St. Boston, Mass. 02124, Tel. 288-5999; Sj 
po birželio 22 — tiesiai j vilą AUDRON t, Mrs. Marija Jansonas, * 
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod, Mass 02S55, Tel. 428'8425. $

Visi mielai kviečiami atvykti! S

jom. Vyresnieji deklamavo, tu Philadelphijos Lietuvių B- 
skaitė pačių paruoštus rašinė- nės pirm. Jonas Stiklorius svei- 
lius, skambino pianinu, šoko kino uolias “Operetės” choris- 
tautinius šokius ir dainavo cho- tęs ir jų atsidavusį vadovą ir

Rožė ir Albinas Žukauskai, veiklūs N J. visuomenininkai, gegužės 12 Newarke atšventė savo vedybų 25 metų 
sukaktį. • ./ Nuotr. V. Maželio

PHILADELPHIJOS ŽINIOS 
dūrę gatvės “džiunglėse”, turi 
būti tvarkomi miesto agentū
rų ir net policijos, tik todėl, 
kad jie neturi gerų motinų,— 
tai vis labiau iškyla geros mo
tinos svarba pasaulyje.

Philadelphijos Bendruome
nės Balso — radijo valandėlės 
gyvavimui gegužės 11 šv. An
driejaus parapijos salėje buvo 
suruoštas jaukus, seniem ir 
jauniem prieinamas ir supran
tamas linksmavakaris. Pagrin
dinę programos dali atliko mie
los viešnios iš New Yorko — 
“Operetės” moterų choras, va
dovaujamas Mykolo Cibo. Pro
gramai talkino ir vietinės jė
gos: Anelė Kaulinytė akompo- 
navo “Operetės” chorui ir tau
tinių šokių grupė “Žilvinas”

Motinos dienos minėjimą pa
gal tradiciją ir šiais metais ren
gė Philadelphijos Vinco Krėvės 
vardo šeštadieninė lituanistinė 
mokykla. Kaip gražu stebėti, 
kai mažieji sukaupia visus sa
vo talentus ir sugebėjimus sa
vo mamytėm pagerbti. Minėji
mas Įvyko gegužės 5 Šv. And- 

‘ riejaus parapijos salėje, tuoj 
po lietuviškų mišių. Susirinko 
gausus būrys lietuviškas visuo
menės. Sėdėdami prie alyvų 
žiedais papuoštų stalų, apkrau
tų mokyklos tėvų komiteto pa
ruoštais užkandžiais, šeimos ir 
pavieniai asmenys klausėsi 
nuoširdžios programos. Dalyva
vo darželio ir visų aštuonių 
skyrių mokiniai. Patys mažiau
si sakė eilėraščius ir atliko žai
dimą kartu su savo mokyto- sušoko kelis šokius. Vakaro me-

re- visų vardu dėkojo už skambias
Minėjimą atidarė ir susirin- dainas. Philadelphijos LB vice- 

kusius pasveikino mokyklos pirm, jaunimo reikalam Jonas 
vedėja Reda Ardienė, pakvies- skladaitis padėkojo buvusiai il- 
dama Pietinės New Jersey gametei šokių mokytojai V. Pu- 

zinienei ir pristatė publikai nau-
• jasias mokytojas Esterą Ben- 

Prelegentas paryškino, kaip džiūtę ir Gemą Krevėnaitę. 
svarbu turėti geras motinas, Svečias iš New Yorko, P. Kli 
ir kaio daug Įtakos šeimoje ir večka, pranešė apie Chicagos 
valstybėje turi dora motina ir 
kokią svarbią rolę turėjo ir tu
ri lietuvė moteris, žmona ir mo
tina. Kai šiandien vis dažniau 
galim stebėti, kaip vaikai, atsi-

kiai ir loterija linksmoje subat- 
_ . vakario nuotaikoje.

. Dar vis girdėti malonūs atsi
liepimai apie balandžio 20 Įvy
kusį Philadelphijos Ateitinin
kų koncertą. Nedažnai tenka 
vieno vakaro metu stebėti ir iš
girsti net tris žymius lietuvių 
talentus, būtent, išraiškos šo
kių žinovę Eleną Kepalaitę iš 
New Yorko, Chicagos Lietuvių 
operos solistę Daivą Mongirdai- 
tę ir dailiojo žodžio meistere, 
aktorę Zitą Kevalaitytę -Visoc- 
kienę iš Chicagos. Gaila, kad Į 
šį menišką ir taip įdomų vaka
rą nedaug publikos teatsilankė 
ir tuo nuvylė rengėjų pastan
gas duoti aukštesnio lygio pro
gramą — koncertą.

Elena Petronienė staiga mi
rė gegužės 12. Jos netekę liūdi 
vyras Juozas Petronis, sesuo 
Bronė Petrauskienė ir seserė
čios Bemardeta ir Loreta. Ve
lionė buvo labai malonaus bū
do, uoli parengimų lankytoja ir 
dosni lietuviškų reikalų rėmė
ja.

Sofija Romanauskienė, viena 
iš uoliausių vietos moterų vei
kėjų, po širdies priepuolio jau 
ilgesni laika gvdosi ligoninėje.

SMJ.

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

Baltimores žinios
Kun. A. Dranginis gegužės 

26 minėjo savo kunigystės su
kaktuves. Jau 12 metų, kaip jis 
darbuojasi šv. Alfonso parapi
joje. Kun. J. Antoszewski savo 
kunigystės sukaktį minės bir
želio 12.

Seserų kazimieriečių rėmėjų 
bingo žaidimai buvo gegužės 
24 šv. Alfonso mokyklos salėje. 
Visas pelnas skiriamas seselėm 
kazimierietėm.

Sodaliečių susirinkimas bus 
birželio 2 tuoj po 8:30 vai. mi
šių. Sodalietėš birželio 8 ren
gia taip vadinamą “Sidewalk 
Sale” Eudowood Plaza. Parda
vinės lietuviškus valgius ir ki
tus dalykus. Praeitais metais 
toks išpardavimas buvo 
sėkmingas.

Sv. Alfonso mokyklos 
lo metų užbaigimas bus

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong. kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai. vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. H New York Thniway Exit 24, > 
Nor?'nway 87 iki Lake George Village; ten 9N keliu 7 myl. { Siaurą. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. Tel. (518) NH 4-5071

DARBININKAS

klubo 35 
įsikūrimo

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENE sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. O2I32.

NEWĄBK. N.J.
Newarko Lietuvių Moterų bet ir po gėlę kiėlcvienai “klū- 

Klubas gegužės 5 minėjo savo 
35 metų sukaktį. Klubas įsi
steigė 1933 metais.

Po pamaldų šv. Trejybės lie
tuvių bažnyčioj buvo surengti 
pietūs šv. Jurgio dr-jos salėje. 
Bažnyčioj dalyvavo gražus skai
drus klubo narių, o į pietus at
silankė ir daug svečių.

Rengimo komitetas — Chris- 
tina Yakavonienė, Marijona 
Barrett ir Rozalija Basil ?—pa
rūpino ne tik skanius valgius,

Worcester, Mass.
Jau keliais atvejais spaudoje 

rodėsi žinutės apie Maironio 
parką — jo patogius įrengimus, 
kur pradeda spiestis visas lie
tuviškas judėjimas.

Labdaringos draugijos valdy
ba, kuriai šis parkas priklauso, 
matydama, kad turimose patal
pose, statytose prieš penke
rius metus, jau netelpa jauni
mas, praeitą rudenį pradėjo 
patalpas plėsti. Buvo pristaty
ta antra salė ir atlikti kiti pa
tobulinimai, kad ne tik nariai, 
bet ir kitos organizacijos čia 
rastų sau vietos patogiai vyk
dyti savo kultūrinius užmojus.

Daug darbo ir rūpesčio val
dyba Įdėjo, bet užtat ne vie
nas praeivis žavisi patalpomis, 
kurios yra jaukios, gražios, pa
čiame mieste, ant ežero kran
to. Čia rasite ne tik dvi pa
kankamo dydžio sales paren
gimam, bet ir narių kambarį 
su bilijardo stalais ir kitom žai
dimo priemonėm, be to, sko
ningai minkštais moderniais 
baldais apstatytą svečių kamba
rį, dvi erdvias gerai Įrengtas 
virtuves, o atsigaivinimui —net 
tris barus.

Šiuo metu statyba yra baig
ta. L. B. Worcesterio apylin
kės valdyba čia surengė pirmą
jį parengimą — skulptoriaus J. 
Dagio ir tapytojų J. Pautie- 
niaus ir S. Smalinskienės kū
rinių parodą, praėjusią su di
deliu pasisekimu.

Oficialų naujųjų patalpų ati
darymą, su iškilmingais pietu
mis ir menine programa, ren
gia Maironio parko valdyba. 
Jis įvyks birželio 2, 1 vai. po
piet. Į atidarymą ir pietus 
kviečiamos visos organizacijos 
ir vietos bei apylinkių lietu
viai. Adresas: 52 So. Ouinsjg- 
mond Avė., Shrewsbury, Mass.

bietei, o pirmininkei Jievai Tre
čiokienei baltą orchidėją.

Pietuose dalyvavo kun. Pet
ras Totoraitis, sukalbėjęs mal
dą, ir prelatas I. Kelmelis, ta
ręs sveikinimo žodį. Pirmi
ninkė Jieva Trečiokienė prave
dė trumpą programą. Ji prista
tė klubo valdybą ir nares, ku
rios priklauso prie 
metus, nuo pat jo 
(jų yra devynios).

Iš viso klube yra 50 narių. 
Jei kuri narė iš klubo pasi
traukia arba miršta, tai Į jes 
vietą priimama kita, bet nieka
dos klube nėra daugiau kaip 50 
narių. Yra sąrašas moterų, lau
kiančių prisirašyti prie šio klu
bo.

Jieva Trečiokienė yra viena 
iš klubo steigėjų. 4 metus ji 
ėjo sekretorės pareigas, 30 me
tų buvo klubo pirmininkė.

Klubas susikūrė depresijos 
laikais, kada buvo daug šeimų, 
reikalingų pagalbos. Moterų 
Klubo narės supirkdavo ir pa
čios aukodavo tom šeimom 
maistą. Kalėdų šventėm išda
lino 25 “Christmas Baskets”.

Klubas taip pat aukoja vi
siem lietuviškiem reikalam, 
kaip tai Baltui, Lietuvių Tary
bai ir kitiem. Tiem reikalam 
jis rengia Įvairius parengimus.

Nors dauguma narių yra čia 
gimusios, bet klubo susirinki
muose visos kalba lietuviškai.

Pirmihmkef Jievai" Trečiokiė-’ 
nei priklauso didelė padėka, 
kad per 30 metų ji mokėjo ši 
klubą gražiai tvarkyti. Už vi
sus gražius darbus linkim jai 
dar sulaukti daug gražių mete
lių. Korespondentė

Steigiamas naujas
L.K.M. Federacijos
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

SU VARŽYMAI DARBO 
PASIRINKIME 

Klausimas
Esame nauji ateiviai (D.P.), 

čia neprastai Įsikūrę, turime 
savo namus ir abudu su vyru 
turime gerus darbus. Iki pen
sijos dar toli. Mūsų vienturtė 
duktė ištekėjusi už amerikono, 
bet jis yra nepaprastai geras 
žmogus, malonaus būdo ir su 
mumis labai gerai elgiasi. Kar
tais su vyru pakalbame, kad 
jis yra mums tiek pat artimas 
kaip ir duktė.

Jie labai gerai sugyvena, tu
ri du vaikučiu. Duktė nedirba, 
jis neleidžia, sako, motina tu
ri būti namie su vaikais. Jis 
pats jau 12 metų parduoda In
surance policies (draudimą). 
Šešis metus dirbo toje pačioje 
bendrovėje. Uždirbo labai ge
rai.

Prieš porą mėnesių atvažia- 
vo į lą bendrovę vienas virši
ninkas iš “centro”, žentas pras. 
dėjo skųstis, kad tas žmogus 
esąs ne žmogus, o “mašina”; 
sako, tikras “computeris”. 
Visiem pradėjo joti ant spran
do, visiem statyti nebūtus ir 
nereikalingus reikalavimus, 
prie visų kabintis. Mūsų žen
tas pradėjo nemiegoti nakti
mis, rūpintis ir galų gale nuta
rė pamesti darbą.

Tarėsi su žmona ir su mu
mis, ir visi nutarėme, kad jei 
negali susikalbėti su nauju vir
šininku, tegul išeina ir gana.

Pametė darbą ir tuoj susira
do kitą kitoj draudimo bendro- “plati” ir “neribota”. Kitų vals- 
vėje. Tada atsitiko baisus daly- tijų “reikalavimai” yra pana- 
kas. žentas gavo laišką iš advo- šūs.

Atsakymas
Tamstų žentas, atrodo, buvo 

pasirašęs tam tikrą sutartį su 
savo bendrove. Yra neįmano
ma čia patarti, nemačius žento 
su savo bendrove pasirašytos 
sutarties.

Paprastai tokios sutartys 
yra sudaromos tokiose srityse, 
kur yra pavojaus, kad, išėjęs 
iš bendrovės, buvęs tarnauto
jas pasinaudos savo turimomis 
žiniomis ir “pasiims” savo bu
vusio darbdavio klijentus (cus- 
tomers). Kitaip sakant, bendro
vė — darbdavys nori užsitik
rinti, kad, darbą palikęs, jos 
buvęs tarnautojas “neatims” 
jai klijentų.

Tokios sutartys yra galimos, 
ir teismas pripažįsta jas galio
jančiom, jei jos yra “reaso- 
nable” ' (neperdėtos). Sutarčių 
reikalavimai turi būti tokio 
pobūdžio, kad jie, teismo nuo
mone, “apgintų” ir “apsaugo
tų” Jbuxu§įų^darbd.ayio_ jųtęrę^. 
sus ir tuo pačiu laiku be reika
lo “nevaržytų” buvusio tarnau
tojo interesų.

Teismas svarsto, ar “laiko” 
ir “vietovės” atžvilgiu ta sutar
tis yra “priimtina”. Pav. Massa- 
chusetts teismai tokią sutartį 
pripažintų galiojančia, jei ji 
draudžia buvusiam tarnautojui 
verstis toj pačioj srity, kaip 
jo buvęs darbdavys, nedaugiau 
5 metų (kartais ir mažiau) ir 
jei nurodyta sutarty vietovė, 
kurioj jis negali pardavinėti 
“draudimo” policies, nėra itin

lio 9. Mokiniai dalyvaus 8:30 
mišiose, kurias aukos prel. L. 
Mendelis. Užbaigimo aktas bus 
3 v. popiet mokyklos salėje. 
Vaikai kviečia visus atsilanky
ti į j<l programą. Diplomus ir 
pažymėjimus Įteiks prel. 1. 
Mendelis.

Lietuvių Bendruomenė birže
lio 16 kviečia visus dalyvauti 
šv. mišiose. Jos aukojamos už 
birželio mėn. ištremtuosius Į 
Sibirą.

Antanas Stalgys, naujos kar
tos lietuvis, prieš dešimti me
tų atvykęs į Baltimorę, mirė 
gegužės 22. Velionis buvo su
sipratęs lietuvis, dalyvavo įvai
riuose lietuviškuose parengi
muose. Jis dirbo dirbtuvėje, kol 
išėjo į pensiją. Gedulingos pa
maldos už jo sielą buvo šv. Al
fonso bažnyčioje gegužės 25. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko sūnus Sigitas ir 
Algirdas.

Numatyta Hartforde steigti 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos skyrių. Steigiamasis susi
rinkimas Įvyks birželio 5 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Klubo apatinėje salėje.

Hartfordo nemažoje lietuvių kato, kad jis neturi teisės vers- Esu tikra, kad jei Tamstų 
kolonijoje jaučiamas trūkumas tis draudimo agento darbu mū- žento advokatas turės abejo- 
vieneto, kuris apjungtų visas sų mieste ir net už miesto, ne- nių, ar pasirašytoji sutartis a- 
lietuves moteris vieningam ir 
platesniam visuomeniniam ir 
kultūriniam darbui. 
Hartfordo skyriaus 
rūpinasi ir dabartinė 
jos pirmininkė Vincė 
nė. Ji atvyks iš New Yorko ir 
praves ŠĮ susirinkimą. Taip pat 
dalyvaus kelios viešnios iš New 
Haveno skyriaus. Jos apibū
dins Federacijos tikslus, veik
los pobūdi ir atsakinės į klausi
mus. Nutarus steigti Hartfordo 
Federacijos skyrių, bus praves
ti valdybos rinkimai ir aptaria- mudu su vyru būtume labai 
mos ateities veiklos gairės, šia
me susirinkime tikimasi su
laukti gausaus lietuvių moterų 
dalyvavimo. — Rengėjos.

LM.K.F. 
Įsteigimu 
Federaci- 
Leskaitie-

žinau, kiek tai mylių. Mus vi
sus kaip perkūnas trenkė. Jei 
jiem teks išsikraustyti iš mū
sų ir vykti į tolimą vietą, mes 
iš proto išsikraustysime be vai
kų ir anūkų.

Mudu su vyru negalime su
prasti, kaip tai galima uždraus
ti žmogui darbą pakeisti ir kaip 
tokiame laisvame krašte, kaip 
Amerika, gali kas kam pasaky
ti, kur jis gali arba negali 
dirbti. Mūsų žentas turi ad
vokatą ir su juo tarėsi, bet

dėkingi, jei Tamsta mums pa
tartum, kas reikėtų daryti ir 
kaip reikėtų žentui pagelbėti.

Nusiminę tėvai, Illinois

titinka vietinių teismų nustaty
tą standartą, jis leis teismui 
spręsti, ar Tamstų žentas turi 
laikytis savo duoto “pasižadė
jimo” pagal sutartį, ar ne.

Žinoma, buvęs darbdavys 
kartais gali gauti iš teismo lei
dimą vadinamajam “ i n - 
junetion”. Jei taip įvyktų, vie
tinis advokatas irgi žinos, kas 
yra darytina. Bendrai kalbant, 
jei sutartis . yra “neperdėta” 
(reasonable), ji bus teismo pri
pažinta galiojančia, ir Tamstos 
nieko negalėsite padaryti. Nie
kas neverčia žmogaus pasira
šyti sutartį; jei jis pasirašo, jis 
turėtų prieš tai apsvarstyti ir 
aptarti galimas pasekmes.

tK»Kur»ija i Kennebu n k portą rengiama birželio 7-9. Visi galis pamatyti
CL’iiT Kop,ytM ,r «ti *v. Antano gimnazijos koncerte. Autobuse yra likę

_ kelios vietos, kreiptis { Darbininko admniistracija (212 ) GL 2-2923.
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ADOMAVICię SUKAKTIS

Vladas ir Liucija Adomavi
čiai, gyveną 54 Whittier Rd. 
Clark, N.J., gegužės 17 'at
šventė 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Vladas buvo žymus sportinin
kas. Sporto mėgėjam buvo ži
nomas “Juja” vardu. Būda
mas Kauno “Tauro” sporto klu
bo nariu, šalia pareigų savo 
komandoje, kelerius metus žai
dė Lietuvos futbolo rinktinėje 
centro puolėju, šalia futbolo 
dar lavinosi krepšinio ir stalo 
teniso srityse. 1938-1939 žaidė 
Lietuvos Karo Mokyklos krep
šinio komandoje, kuri ypač tuo 
metu buvo labai rimtas varžo-

jė.

viiSM

produktas ypatingai

kevičienė, iš žmonos pusės bro
liai Statulevičiai — Albinas ir 
Aleksas su šeimomis ir Leonas 
Bažsys.

GfeAŽI DOVANA MOKYKLOS 
«M&MO*ftOOA

viso krašto maisto krau- RONFORO MOVING 
. and STORAGE 
LOCAL 4 LONG

204 Moųroe SL Brooklyn
24 hr Service—638-1442. Low rates 

Insured Movers; 7 days a week.

EVEREADY

Seno Scotty, Go-Tųų^j

scotch šst-ata.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

šinio vienetam.
Pereitą rudenį “Juja” at

šventė 50 m. sukaktį. Adoma-

lietuviškai

ir paruoštas vartojimui, šiltas 
Ir šaltas. Be kaulų, iš anksto 
vatas, mėsingas, be riebalų, bet 
sultmgas. Lenkiškas kumpis, 
kaip pagrindinis maistas, reko-

SMBASSY
TAXI & UMOUSINE SERVICE 

U Call We Go
Airports, Weddings, Funerals, etc.

992-7400
1230 Ogden Avė Bronx 

ask for Mr Mills

OLD McDONALDŠ 
CAMFSfTE

located 1 mile North of red 
at VPnrtaboro N.YM on RL 
ott Rt. 17 at kbdt 113 and go Kbrtb. 
100 sttėa wtth rasite aettta^ 
pinas.

Tel. (914) 888-2337 į 
Wurtsboro N.Y. 12790

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
‘Kur tūkstančiai taupo milijonus” 

ALFRED W. ARCH1BALD 
PresiAent

ftto banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna Ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai, e Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus

Lake Drew Lodge 1 hr from N.Y.C. 
boating, fishing. swimming. tennis, 
etc. Special cfiscount to: groups — 
chundies, bus outings. SP 6-0761, 
FO8-4441, JA9-3716 in N.Y.C.; 
(914) 878-4821 — R.FJ). 2, Holmes 
P.O.N.Y. Ludingtonville, N.Y.

L * D TRUCKING 
No Job Too Big or Too Small 

(2) 68 Vans 3 Men 
All Work Guaranteed . 

Can
892-1980 or 823-8407

muo rmiHMOS
Lietuvos Atsjminimų Radio Valanda 

NEW YOftKE _
Šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J- Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. HHlside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878. •*

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma- . 
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei- 
ka Vi 5-6332 ir Romas Kėzys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle VII-

Snovų tvirtinimu, prekių 
Buvai, neseniai atplaukę į New 
Yortro uostą, leidžia spręsti, 
kati yra atnaujinamas pastovus 
lenkiškų kumpių pristatymas

Ą. KfiūrtB ir WJL SciffiiaEstiėg. amerikiečių importininkam. Iš 
‘ " tikrųjų, tai maloni žinia vi

siem šio lenkiško skanėsto mė
gėjam. (Pr.-Sk.)

Norėdamas turėti medžiagos 
pažinti bolševizmo tikslam, įsi
gyk šias knygas: Bolševizmo 
Metai, 436 psl., 1 dol. Teroro ir 
vergijos Imperija — Sovietų 
Rusija, K. Bielinio, 308 psl. 1 
dol. Baisusis Birželis, P. Nau- 
miestiškio, 238 psl., 3.50 dol. 
Šios knygos gaunamos Darbi- 
ninko spaudos kioske^ ,,

Brookfybe. 479 psL, kietais vir- *f> •a-v

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Ltžhtumion Reader for 
Selj-Instruction. Parengė W.

Kaina 1 dol.

Amens In Amber, Leonardo 
Andriekaus anglų kalba poezi
jos-— eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus ffiūstfScFfčš. D. Jo
naitienės vCTtifias. Kietais vfr- 
šeltids, kafiha 4 dol. Gaunama 
Darbininkė adriūnistracijėje.

MALONEY BROTHERS
ROOFING FULLY INSURED 

Ali work guaranteed — no job too 
small or too big. 505 68th Street 
Brooklyn. Call 745'8555

Bookkeeper Asristant knoudedge of 
accounts payable 4 some payroll for 
major internat’l Co. in Bklyn, Qns 
area. Salary open, benefit program, 
profit sharing incentive. Aircondi- 
tion, parking lot. Vacation in 6 mos. 
Call Charles Joseph, (212) 497-4900

Kelionės plačiame pasauly
VVTLLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mldiigan 2-4130

Operators (sewing machine). Ex- 
perienced or straight sewers and 
merrow. Suits, dresses, blouses. 35 
hour week. Steady work, modem 
plant. D’Armigene Ine., Bay Shore. 
MO 5-9200 — Work near home

EXP OPERATORS 
on Merrow machine

Mušt do a complete garment steady 
work — work near home Danbury 
Knitting Mills 1026 Cypress Avenue 

Ridgewood Queens.

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Glen Head L. I.

MemberF.D.I.C.

U.S. Highway #46

MEMORIAL DAY SALUTE 
to all our friends and customers

First National
Bank of

Glen Head

(At the Airport) 
(201) 288-9868

10 Glen Head Road

395 Woodcleft Avenue
Acme Tool and 623-8100

Machine

Cortipany

CAFE

YAL

580 Davis Avenue

Kearny,New Jersey

MACHINE SHOP 
HELP WANTE0

No eaperience necesaary 
Call bctween 8-4;30 PM 
VA Or VA 1-1W8

MEMORIAL DAY SALUTE

UMCE 
MONTOWAC

MontVUle, N.J.

Open Meritortal Day for the 1968 * 
season under new management:

Beach Club - Day Caro p
Picnic Area 

Season, Family and Individual

MEMORIAL DAY SALUTE

MEMORIAL DAY SALUTE

S& H COAT CO INC. 
1620 Manhattan Avenue

Union City, NJ. 
CaD (201) 863-0624

BARBARA FRANZ JACOUES

Špecializing in Hair Weaving 
Also: safe relaxers, mini wigs and 
folds.. All human hair used. Former- 
ly bf Paris and Stockholm — 36-62 
Broadvvay — Xu 3-S15O

HOUSE OF ,HAIR 
FASHION

FINE HAIR STYLING

105 West 72nd Street N.Y.C.
Call SU 7-3543

BENDIX ESSO 
SeftVICE

We Do General Auto 
Re*pkirs

MARTI N’S 
BODY SHOP

660 So. 2nd Street 
Plainfield, N. J.

MEMORIAL DAY SALUTE 
from

MEMORIAL DAY SALUTE

HUDSON

to.
80 Broad Street 

New York City 10004 
Call Dt 4-5200

Branchvile Service Cen+er 
FLYING A

Open 7 days a week 
We do general auto repairs 

24 hour wrecker service

Kolite No. 206 
BRANCHVILLE. N. J.

TAMMER BROOK 
GROVE

PICNIC AREA 
A Family Place

Highway #24 
Long Valley NJ 

Call 876-3255

MEMORIAL DAY SALUTE

DEVIN PRODUCTS 
COMPANY

FOOD SERVICE 
EQU1PMENT

Ta E. Front Street 
TRENTON NJ.

Call (609)393-7108

Joe Ward 433-3313 or 437-6736

MEMORIAL DAY SALUTE

MEDAI OF ST FRANCIS 
ST. FRANCIS 

_OE ASS1SI____
FRANCISCAN FATHERS

135 West 31st Street 
New York City 

PE 6-8500

MEMORIAL DAY SALUTE

GEORGE'S 
SEM=0OT 
STEAK HOUSE

1980 Flatbush Avenue
Brooklyn, N. Y. 

ES 7-7674

MEMORIAL DAY SALUTE 
to all our friends and eurtotnera

68 Wert Main Street 
PATCHOGUE L. I. 

516-GR 5-4666

VICTOR’S

240 Cblumbus Avenue 
(Corner Tlst Street)

new York city

LARSEN
BAKENO
Company

732 HENRY STREET

BROOKLYN, N. Y.

< Call 
MA 5-1600

RENT A NEW CAR $69.50 
7 Day Week 

Air Conditioned. 
FREE MILĖS!

,. Daily—Weekly — Monthly 
ASTORIA RENTAL YE 2-4100

EXP OPERATORS ON DRESSES 
Section work steady work all year 
round good salary work near home 
PUERTO RICAN SPORTSWEAR 

275 Grand Street N. Y. C. 
------  Call .226'8309 ------

SEE THE LARGEST 
SELECTION OF PAGEMAKER 
- and ALGLAS BOATS

-ON THE ĘAST COAST 
AT CPL YACHT SALES 

“Algks f? Wahoo”

$5,390 Del.
C. P. L. YACHT SALES

189 W. Mohtauk Hgwy. 
Lindenhurst, N.Y.

888-5600

Doc Soul and His Red Hot Record 
Machine Entertainment for all oc- 
casions: parties, diskoteks, wedding 
receptions, cocktaH sips — For the 
best in music. contact Doc Soul at 
his Soul Clinic 529-2914. Also comes 
Mth band — Bandah Thomas Jr. 
produetion..

EXP OPERATORS 
ON DRESSES

Section work steady all year round 
vrork near home — LAURIE ANN 
ORIGINALS 830 Westchester Avė.
Brome, 991-061i r

JACKSQN’S FLOOR 
WAXING SERVICE

General Cleaning all work done at 
reasonable rates We also do light 
moving — 1880 Strauss St. Brook
lyn: Call 342-5043

OPERATORS 
W0RK ON D1RESSES

Section work or complete garment 
Steady—good pay nice conditions 

Union Shop ROYAL FROCKS 
64 W 23 Street (4th Fl.) OR 5-4511 

(Between 5th and 6th Avės)

0PERATORS EXP 
ON SPORTSWEAR

Steady work all year round 
LEE YEE SPORTSWEAR 
81 Walker SL (4th Floor) 
Call CH 6-8898 or 925-3292

ii",
INVENTORY CLERK — M ALE 

Good salary mušt be good at flgures 
also teletype operatore fennrte 
Steady nice vvorking conditions 

work near home DAVTD SMITH 
234 46th Street Brooklyn 
Call GE 9-5600 — ext 234

OPERATORS 
exp on Blindstich & Overlock 

Machines 
and exp zipper setters 

Steady work nice working conditions 
ARDEE CO 50 South 4th Street 

Brooklyn Call EV 8-5572

DRUMMER BOY 
STEAK & LOBŠTER 

HOUSE
1 mile North from the Bear Moun- 
tain Bridge — Charcoaled broiled 
steak in diriing room salad & bread 
beverage all for $2.95. Open 6 days 
a week, elosed Tuesdays. Call 914 - 
446-3365 ask for Kurt Mandosky.

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

267 St. Nfcholas Avė., Ridgevvood, N.Y

F1ITH

Tel. (212) 497-8865

Deiux Corrtrol Pariel installed right 
over your bed. It Controls Ughts, Įri
ti, spėakers and other eleętrical ob- 
jeets. Ali can be controlled right 
from the bed. For Information call 
Robert Electric Repafr, 962-2865. 
58 W 126th Street, New York City.

OPERATORS 
ecperienced on Skirts for single 
needle machines. Steady light work 

Aiso FLOOR LADY 
Etfperienced — good pav 

CAPITAL INC 638-4567
38 - 6th Avė. Brooklyn

ANDREWS WEST WELDING 
SERVICE & REPAIRS 

Industrial commercial and domestic 
all work done at reasonable rates— 
all work guaranteed. Call ST 3-6660 
for fast prompt service.

Thoroughly Ęxpe0enced 
CARBON COLLATOR 

Steady work $90 a week to start 
PREfERRED mNDERY 
101 Crosby Street N. Y. C. 

CaU WO 6-2865

COMPLETE HOME
improVe'Ments

10x16 Finished Basements for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Can 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

GUAROS full tune sėcurity work 
— plėasant sUrroundings, Uhtforms 
fumished, fringė benefits. Splendid 
opportunity for intelligent men. 
Mušt have a car and a tėtephone. 
Call and ask for lifr. DlMartlho, 
716 - 244-3400.

Kas norėty skalbtis Darbininke

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio jvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai. • Įvairūs papuošalai moterim

Charm Bėauty Shoppe
REGINA CSELIENĖ — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas
Plaukų dažymas

Universa! šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
pa ū;d:junas.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

"Praying Honds" 
by Albrecht Dūrer

52nd Street st Lenngfon Avenue 
Ray Kerbelis, Oir.

PL 3-5300

>IKKAtjANTĮ DISKŲ PREKYBA NEW YORKE 
TOKIUOS SPECIALYBES

CLERK TYPISTS (2) 
Steady work Publishing Housc 

Mature people desired 
PLENUM PUBLISHING CORP. 

227 W 17th Street N. Y. C. 
Call 255-0713 Mr. J. Phillips

gfam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamų patarnavimų

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

PEERLESS MEMORIALS 
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y.

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak

SCHALLER&WEBER
AVgBCIAUSIOS KdkYBĖS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — IrrfcnpUi, įvairiaūsida mėsos, lietūviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitdcbMite/

9 DIDŽIULĖS KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-85 &L) — TR 1-3047 | Frinktln Sų, UI.: 181 Hemprtead Tpxe. — 437-7677
R*dUe*ebde: 56-54 Myrtle AveMre — VK 4*^68 Fluehinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552

Jaekaon Heights: 82-10 37th Avenue —. OE 5-1154 

PouShkeeprte, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-MS6

A8 4-3210Arterijoje: 26-28 8teinway Street 
Florai Park, L.I.: 256-17 HtlteMa Avė. — 343-6116 į
E. Northport, UI.: 250- A Lark FMd Rd. 516-757-0601 '
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CHICAGOS LIET OPERA ATVYKSTA Į NEW YORKĄ

GražinM'opera Chicagos scenoje. Ji čia statoma koncertiniu būdu šį sekmadienį, birželio 2 d. 3 v. popiet 
Brooklyno kolegijos Walt Whitman salėje.

Lietuviškam kryžiui ir įvai
riem pastatam Flushing Mea- 
dows - Corona parke nuo van
dalizmo apsaugoti įsteigtas spe
cialus piliečių komitetas, ku
riam pirmininkauja Petras Wy- 
tenus. Dalyvaujant administra
cijos atstovam ir organizacijų 
vadovam, šaukiamas viešas su
sirinkimas gegužės 29, trečia
dienį, 8 vai. vak. Lietuvių Pilie
čių Klube, 69-61 Grand Avė., 
Maspeth, N.Y. Tuo reikalu ge
gužės 26 vėl rašė Long Island 
Press ir Daily News.

Great Neck LB apylinkė 
ruošia pikniką, kuris įvyks ge
gužės 30 d. 1 vai. p.p. Kings 
Point Parke. Įvažiavimas iš 
Redbrook Rd. Kviečiame daly-

Gadmninas Kuodis Bostono 
universitete gavo magistro 
laipsnį pažymiu Magna cum 
Įaudė. Su diplomu gavo ir uni
versiteto dovaną, kaip baigęs 
antruoju. Studijavo ekonomiją 
(Business Administration — 
marketing). Gegužės 19, sekma
dienį, buvo iškilmingas diplo
mų įteikimas, o pirmadienio va
kare Kuodis išvyko į Washing- 
ton, D.C., kur dirbs kelis mė
nesius Lever Brothers bend
rovėje, kurios centras New 
Yorke. Gale metų persikels į 
New Yorką. Vashdngtone gyve
na Gedimino sesuo su vyru ir 
vaikais — Barzdukai. Kartu su 
Gediminu išvyko ir jo žmona 
ankstesnės kartos Lietuvių Dar
bininkų sąjungos veikėjo Ku
dirkos, iš Norwood, anūkė. Ge
dimino tėvai — inž. dr. Jonas 
ir Bronė Kuodžiai gyvena Bos-

Už «.*. Algiu EiduĮcrriKaur 
vėlę šv. mišios bus aukojamų^ 
Apreiškimo parapijos bažnyčio-' 
je, birželio 1, šeštadienį, 11 v. 
ryto. Po pamaldų Cypreat 
Kilis kapinėse bus šventina
mas paminklas. Visi draugai irį’ 
pažįstami kviečiami dalyvauti.

Moksleivių ateitininkę sus-, 
rinkimas buvo gegužės 4 pas 
kun. dr. A. Norių. Susirinkimą^ 
pravedė Aušra Kregždytė, se£? 
kretoriavo Rita čepulytė. Dis
kutuota Jurgio Oniūno refera
tas apie komunizmo metodus 
patraukti jaunimui. Kun. A. 
Norius padėjo išaiškinti nesu
sipratimus. Po susirinkimo bu
vo vaišės ir klausėme muzikos. 
Moksleiviai dėkingi dvasios va-
dui už nuoširdžią globą. (A.K.)
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vauti visus apylinkės ir toliau
gyvenančius lietuvius. Gėrimus 
ir užkandžius prašome patiem 
pasirūpinti, nes piknike nieko 
nebus parduodama. Atvažiavi
mas: Iš Long Island Express- 
way sukti į Lakeville išvažiavi
mą ir važiuoti Lakeville Rd. į 
Great Neck pusę. Už poros 
mylių Lakeville Rd. pasikeičia 
į Middle Neck Rd., važiuoti tie
siai iki Redbrook Rd. ir sukti 
į kairę. — Valdyba.

JUOSTOS-TAKELIAI — 
Milda Kvedaras, 5 Drum St., 
Iselin, N.J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

NEWARK, N J.
40 valandų atlaidai Švč. Tre

jybės bažnyčioje bus birželio 
2-4. Sekmadienį atlaidai prasi-

Chicagos Lietuvių Opera at
vyksta į New Yorko La Guar- 
dia aerodromą šį šeštadienį, bir
želio 1, 12 vai. specialiu Uni
ted Airlines lėktuvu. Iš aerod
romo vyks į Statler Hilton

deda , po sumos su procesija, viešbutį $2LSt. ir 7Aye.,Man- 
kitais rytais — 7 vaL Sekma- hattan), kur apsistos dviem diė-
dienį ir pirmadienį 7:30 vai. 
vak. iškilmingi mišparai ir pa
mokslas, antradienį 7:30 vaL 
vak. iškilmingos lietuviškos mi
šios, pamokslas, atlaidų baigi
mo procesija. Pamokslus sakys 
tėvai pranciškonai. Parapijos 
kunigai kviečia visuomenę at
laiduose gausiai dalyvauti.

nom. Jų transportui abiem die
nom “Laisvės žiburio” vadovy
bė nusamdė du autobusu, šeš
tadienį pramatytas susipažini
mo vakaras neįvyks.

Gražinos spektaklis birželio 
2, sekmadienį, prasidės punk
tualiai 3 vai. Kelrodis mašino

mis ir traukiniais nurodytas ki
toje šio puslapio vietoje.

Iki pereitos savaitės galo iš 
kviestų amerikiečių svečių į 

Gražines operą kongr. Edna 
F. Kelly pranešė, kad dalyvaus, 
gi sen. JL Javits įstaiga papra
šė dviejų bilietų, šiuo metu 
neaišku, ar senatorius dalyvaus. 
Jei dalyvaus, tai tars trum
pą žodį. Programoje — Romo 
Kezio atidarymo žodis (1 min.), 
amerikiečių svečių pristatymas 
— Antanas Mažeika, ir po ope
ros LRK pirm. Jono Klivečkos 
baigiamasis žodis (1 min.).

Naugarduko karvedys — Al
girdas Brazis; Krivis, Naugar
duko vyriausias kunigas — Jo
nas Vaznelis.

Gražinos veiksmo aprašymas 
lietuvių ir anglų kalbomis yra 
knygelėje, kurią gaus kiekvie
nas koncerto dalyvis nemoka
mai. i

Autobusai į Gražinos pastaty
mą, sekmadienį, birželio -2, iš
vyksta: iš Paterson, N. J., 1 v. 
nuo šv. Kazimiero par. bažny
čios; iš Kearny, N. J. 1 vai. 
nuo Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos bažnyčios; iš 
Elizabeth, N.J., 1:15 vai. nuo

Parduudatna vaistų laborato
rija ir ofisas. Plačiai žinomi 
vaistai bei mostis nuo reuma
tizmo. Labai pelninga įmonė. 
Rašyti: P. Deken, North Sta., 

.. P. (X Box 9112, Newark, N. J. 
07104.

Lietuviškai vasarvietei Cape 
Cod ieškoma vasaros sezonui 
2 mergaitės padavinėti į sta
lą ir tvarkyti kambarius. Kreip
tis: Mrs. M. Jansonas, 15 Ro- 
sedale St., Boston, Mass. 02124 
TeL 288-5999.

tono priemiesty Arlington, 
Mass.

Aušros Vartę parapijos, iš 
Montrealio, Kanados, choras 
koncertavo Laisvės Varpo ra
dijo valandėlės naudai Bostone, 
šiam lietuvių chorui vadovau
ja Kanados prancūzė M. D. 
Roch. Choras gerai išlavintas. 
Jis taip pat turi savo oktetą, 
kuris atliko dalį programos. 
Buvo netikėtumas, kada Ju
lius Gaidelis buvo pakviestas a- 
komponuoti jo paties parašy
tam kūriniui. Koncerto pia
nistu buvo prof. V. Vasyliū- 
nas.

Lietuviai televizijoj. Birželio 
1, šeštadienį, 1 vai. popiet te
levizijos 4-ta stotis pakartos tą 
pačią lietuvių programą, kuri 
buvo rodoma Vasario 16 pro
ga. Ta programa bus matoma 
visoj Naujojoj Anglijoj. Nepa
tingėkime padėkoti stočiai 
nors keliais žodžiais. Ir šis pa
kartojimas yra gal tik todėl, 
kad daug kas anuo kartu rašė 
laiškus, dėkodami už progra
mą.

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono skyriaus susirinkimas 
įvyks birželio 9 d. 6 vai. vak. 
Tautinės s-gos namuose, 484 
E. 4th St., So. Bostone. Kal
bės Federacijos pirmininkė 
Vincė Januškąitė-Leskaįtįenė iš 
New Yorko. <

Lituanistinė mokykla baigia 
mokslo metus. Dabar vyksta eg 
zaminai, o išleistuvės bus bir
želio 8. Džiugu, kad ir po ke
liolikos metų dar yra geras mo
kinių skaičius, kad nepavargo 
nei mokytojai, nei tėvai ir yra 
mokinių.

Programoje:
iškilmingas aktas, vaišės ir šokiai.

šv. Petro ir Povilo par. baž
nyčios. Pramatyti autobusai iš 
Williamsburgo ir Woodhaveno 
nevyks dėl nepakankamo užsi
registravusių skaičiaus.

IRT
SUBVVAY STATION

Pagrindinius vaidmenis Gra
žinoje atliks: Liūtauras, Nau
garduko kunigaikštis — Stasys 
Baras; Gražina, jo žmona — 
Danutė Stankaitytė; Rimvydas

Sedgwick, 407 Barnum Terr. 
ext Stratford, Conn. 06497. Te
lef. (203) 929-4372. Autobusas 
birželio 7 d., apie 5 vai. pp. su
stos Holidy House 3 mylios

Motina, 
žmona, 
vaikai ir 
brolis

Įėjimo auka vaišėm ir šokiam — 4 dol., 
moksleiviam —- 2.00 dol.

Vytautas R. RauTmaitis
AVĖ

koncertinėje formoje statomą J. Kamavičiaus 
operą 

ee

Maironio šeštadieninės mokyklos 
abiturientų išleistuvės

įvyks birželio 8 d. 5 vai. popiet
MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALEJE

Vietą vaišėm reikia iš anksto užsisakyti, skambinant komiteto 
pirmininkei A. Gerulaitienei — telef. MI 1-7092.

Reiškiu gilią užuojautą

DR. FERDINANDUI KAUNUI
su šeima ir seseriai Reginai, jų mylimam sūneliui 
ROLANDUI mirus

NINA POLOVINSKAS

ROLANDUI KAUNUI
mirus, jo tėvui dr. FERDINANDUI KAUNUI su šeima 
ir seseriai Reginai gilią užuojautą reiškia

Jai&.tr Edvardas ŠISAI
Union, N. J

AJA
Pranešame giminėms, bičiuliams, artimiesiems, čiurlionie- 
čiams ir lietuvių dailininkų šeimai, kad 1968 gegužės 25 
Washingtone, D.C., įvykusioje automobilių katastrofoje 
žuvo mano brangus sūnus, mano neužmirštamas vyras, 
Ingridos ir Andriaus mylimas tėvas, jaunesnysis brolis, 
per pasaulį keliavęs visada skaidria širdimi, 1968 balan
džio 3 sulaukęs 50 metų amžiaus.

Pirmoji šių metę ekskursija 
organizuojama pas TT. Pran
ciškonus į Kennebunkport, Mai
ne, birželio 7-9. Ekskursijoje 
gali dalyvauti iš New Yorko, 
Elizabeth, Newark, Linden, ir 
Kearny, N. J. bei iš New Ha- 
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže
lio 7 d- 1 vaL PP- prie lietuvių
bažnyčių: Elizabethe ir Kearny, /\j a-Jc-jtd - Kl " 
N.J. Brooklyne prie pranciško- —-----------
nų vienuolyno, 680 Bushwick 
Avė. apie 2 vai. p.p. Kelionė 
nakvynės viešbuty ir 4 kartus 
valgis — asmeniui 38 dol. Ga
lima iš anksto rezervuoti kam
barius su privačia vonia ir ki- Z 
tais patogumais. Bus aplanko- . ę 
mos šventovės, nauja koplyčia f* 
dalyvaujama §v. Antano gim
nazijos mokslo metų pabaigos 
programoj — išleistuvėse. Su
sidarius didesniam _ skaičiui, 
vykstama su dviem patogiais 
moderniškais autobusais. Grįž
tama birželio 9 vakarą. Rezer- 
vaciiom kreiptis pas T. Petrą 
Baniūną, 680 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N.Y. 11221. Telef. 
(212) GL 2-2923.

Stratford-Bridgeport —Stam- 
ford ir apylinkės lietuviai, no
rėdami dalyvauti ekskursijoje,

Kaip važiuoti į Gražinos operą
Automobilinis South (dešiniuoju). Ta trumpa

Iš Long Island važiuoti Shore gatvė jau pažymėta pridėtame 
(Beit) Parkway, įsukti į 
bush Avė. ir 
Nostrand Avė., 
pridėtą planą.

iš visų kitų

važiuoti 
nuo čia

vietovių

Palaidotas 1968 gegužės 29 Visų Sielų kapinėse.
Jums apie tai pranešdami, pasiliekame begaliniame liū
desyje ir skausme.

Dailininkui-skulptoriui

VYTAUTUI RAULINAIČIUI
nelaimėje žuvus, jo brolį Zigmą Raulinaitį — KARIO 
redaktorių — ir kitus šeimos narius giliai užjaučia

DARBININKO redakcija

Flat- 
iki 

pagal

imti
Brooklyn — Queens Express-

plane.
Vietiniais traukiniais

Du traukiniai iš Manhattan ir 
Bronx važiuoja į Flatbush Avė. 
stotį.

Važiuojant Jamaica linija iš-
_. . . .. . lipti Fulton St stotyje ir sekti

way, kurs yra vakarinėj Pros- rodyklę su užrašu IRT B’way 
pect Park pusėj, važiuoti iki Be- 7 th Avė. Line. ,
verlėy Road, pasukti kairėn ir Važiuojant 8 Avė. linija (A: 
važiuoti iki Ocean Avė., pasuk- traukinys) išlipti Broadway-Nas-^ 
ti dešinėn ir važiuoti iki “H” sau stotyje ir sekti rodyklę į B- 

nuo Milford gas station Wood- Avė., pasukti kairėn ir važiuo- way 7th Avė. Line. Imti tiktai 
mont, Conn. Arčiau gyvenan- ti H Avė., kuri išsiskiria į du traukinius su užrašais languose 

;tiem gera proga prisidėti. keliu. Važiuoti Campus Road To Flatbush Avė.
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 50 metų sukakčiai . Atlieka CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA ir Simfoninis

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
Dirigentas: Aleksandras Kučiūnas

Chorvedžiai: Arvydas Vasaitis, Alice Stevens ir Alfonsas

99 Gečas

Walt Whitman auditorijoje
BROOKLYN COLLEGE

Bedford Avė. ir Avenue H, Brooklyn, N. Y.

Solistai: Stasys Baras, Danutė Stankaitytė, Jonas Vazne
lis, Algirdas Brazis, Kristina Bartulis, Bro
nius Mačiukevičius, Julius Savrimas

BILIETAI po 3, 4, 5, 6, 8 ir 10 dol. gaunami pas platin
tojus ir koncerto diena prie Įėjimo. Vietos numeruotos.

Skulptoriui
VYTAUTUI R. RAULINAIČIUI

nelaimėje žuvus, broliui Zigmui Raulinaičiui, Kario re
daktoriui, ir visai Velionies šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Pranciškonų spaustuvė

Tragiškai žuvus 

dail. VYTAUTUI RAULINAIČIUI 
gilią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems reiškia

NEW YORKO LIETUVIŲ DAILININKŲ 
SĄJUNGA

Tragiškai žuvus tauriam lietuviui, buv. Operetė* choro 
nariui

daktarui MYKOLUI SLAPŠIUI su žmona,
jo broliui Tadui gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Operetės Moterų Choras 
ir jo vadovas Mykolas Cibas


