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Pas Douglą surasta Fortas silpnybė
VVashingtonas. — Po Abe 

Fortas, kurs iš Vyriausio teis
mo pasitraukė spaudžiamas dėl 
apmokamų patarnavimų už teis
mo ribų, tame pat teisme atsi- 

x rado ir kitas į jį panašus — 
kraštutiniu teisiniu liberalizmu 
garsėjąs teisėjas W. O. Doug
las.

Apollo 11 liepos men. bandys nuvežti žmogų Mėnuliu
Trijų JAV astronautų kelio* 

nė su erdvėlaiviu Apollo 10 iki 
Mėnulio pakraščių ir atgal į pa
siilgtą gimtinę Žemę buvo sėk
minga ir įspūdinga. Įspūdinga 
ne tik jiems, bet ir žemės gy
ventojams, kurie televizijos 
pagalba iš 230,000 mylių nuoto
lio kelis kartus, kartu su as
tronautais, galėjo išgyventi nau
ją patyrimą — asmeniškai pir
mą kartą stebėti ir tyrinėti ki
tą dangaus kūną — Mėnulį.

Žiūrint į Mėnulio paviršiaus 
vieną gabaliuką iš taip arti, 
kaip jį “matė” televizijos ka
mera, neatsiginamai lindo vie
nas klausimas: kokios milžiniš
kos jėgos ir per kiek laiko 
veikdamos paliko ten tokius 
kraterius, griovius, kanalus, 
prarajas? Kas apibarstė Mėnu
lio paviršių apdailintų uolienų 
gabalais? Kokio milžino pėd
sakai ten įspausti?

Apollo 11 kelionė tuo pat 
keliu liepos mėnesį turėtų kai 
kuriuos tuos klausimus padėti 
išaiškinti. Apollo 11 skrydis tu
rėtų jau atlikti tą uždavinį, ku
riam prieš tai vykę skrydžiai 
išbandė priemones žmogui ant 
Menulio išlaipinti. Apollo 10 
kelionės metu įsitikinta, kad 
JAV mokslo ir technologijos 
pagaminti prietaisai jau

JAV mokslas ir technika jau pagamino tinkamus

Tik vieno mechanizmo pirmas, 
mygtuko paspaudimas pradėjo 
mėtyti laivą į visas puses, bet 
astronautų ir jų vadovų žemė
je krūvon sudėtos galvos grei
tai surado priežastį — vieną 
veiksmą reguliuoją du mygtu
kai buvo sukeisti vietomis. Tai 
buvo vienintelė kelionėje su-

rasta svarbesnė erdvėlaivio me
chanizmuose atsiradusi media
ninė klaida. Nemalonumo turė
ta laivo viduje, kur atsirado 
“sniego pūga”, kurią sukėlė at
sipalaidavusios ir pabirusios i- 
zoliacinės medžiagos.

Astronautai jau sugrįžo Že
mėn pirmadienį popiet pavargę,

prietaisus

bet laimingi ir barzdas nusi
skutę, kas irgi padaryta pirmą 
kartą. Ikšiol bandų skutimas 
erdvių kelionėse buvo uždraus
tas.

Apollo 11 skridimas numaty
tas liepos mėnesį. Tai kelionei 
parinkti astronautai jau seniai 
mankštinasi. Juos dar apšvies

visos nepaprastai komplikuoto

elektroninės dalys veikė gerai.

Kariškiai Sudane vėl pagrėbė valdžią
Kharfoumas. — Sudano pul

kininkai ir majorai pereito sek
madienio naktį nuvertė civili
nę krašto vyriausybę ir perda
vė valdžią kariuomenei. Sukilė
liai sudarė savo tarybą, kuri 
premjeru paskyrė buv. vyr. teis
mo pirm. Abubakr Awadallah, 
labai kairų intelektualą. Visi 
nuverstosios vyriausybės na
riai sėdi namų arešte, kariuo-

giau uždarytas, jo pagalbinin-

pravestas be kraujo praliejimo. 
Neatrodo, kad sąmokslo cent
ras buvo sostinė, bet netoli jos 
esąs kitas miestas ir radijo sto-

Thieu lankys 
Taiwan ir Seoulą

mas su prez. Nixonu Midway 
saloj Pacifike, P. Vietnamo 
prez, Thieu, vizituos Kinijos 
respublikos vyriausybę Taiwa- 
ne ir P. Korėjos vyriausybę 
Seoule. Tai jau ženklas, kad jo 
vyiausybė ėmė labai energin
gai ruoštis tam laikotarpiui, ka
da ims labiau išryškėti būsimos 
taikos rėmai Paryžiaus derybo
se, kada jam gali būti labai rei
kalinga draugiškų Azijos vals
tybių diplomatinė pagalba.

Ta proga pažymėtina, kad 
pietryčių Azijos erdvėje pasta
ruoju laiku vyksta labai gyvi 
kontaktai tarp to regiono anti
komunistinių vyriausybių, nes 
visos susirūpinusios naujos ko
lektyvinės apsaugas organizavi
mu. Velionies Foster Dulles lip
dyta apsauga dabar jau pabiru
si, reikalinga naujų grandžių. 
Tai aktualu ir dabar, nes kom. 
Kinija nerodo Ženklų, kad ji

Sudano sienos uždarytos, laik
raščiai sustabdyti, neveikia ae
rodromai, visi senieji vyriausy
biniai organai išblaškyti. Suki
lėlių vadas paaiškino, kad vy
riausybė nuversta dėl nesugebė
jimo valdyti kraštą. Tai jau 
antras karių perversmas nuo 
nepriklausomybės pradžios.

Premjeras Avvadallah prane
ša, kad laikysis socialistiniai de
mokratinio kurso, pagerins 
santykius su progresyviais ara
bų kraštais ir su Rusija. Jo su- 
darytoj vyriausybėj yra visas 
glėbys kompartijos vadų, ku
riems nebuvo palanki nuvers
toji vyriausybė. Kariškiai skel
bia, kad jiems labiausiai rūpi
mas klausimas yra “kario socia
linės padėties pagerinimas” ir 
kariuomenės apginklavimas.

Sudanas tapo nepriklausomu 
1956. Iki to laiko jis buvo Ang
lijos — Egipto kondominiumas. 
Ploto atžvilgiu Sudanas yra di
džiausia Afrikos valstybė, turi 
14 mil. gyventojų, bet tik 
medvilnė yra vienintelė ekspor
tinė prekė. Turtingas dykumo
mis ir džiunglėmis, bet nieko 
negirdėti apie žemės turtus. 
Ūkiškai labai atsilikęs, ikšiol 
nepajėgęs net kelio gerovės 
link surasti Visos problemos 
ten yra ūkinės ir rasinės. 
Krašto šiaurėje gyvena muzul- 
monai arabai pietuose negrai 
krikščionys, kuriuos po nepri
klausomybės gavimo šiauriečiai 
skerdė kiek tik pajėgė.

— Čekoslovakijos dr. Husa- 
kas, kurs Maskvos spaudimu 
užėmė Dubčeko vietą, lankėsi 
Varšuvoje ir pas Ulbrichtą Ber
lyne taikos daryti. Taip, matyt, 
Maskva padiktavo prieš pasau
lio komunistų suvažiavimui 
Maskvoje prasidedant, čekai 
vakar jau sužinojo, kad Husa- 
kas Lenkijoje pareiškė, kad 
Pragos kompartija oficialiai 
priima “proletarinio internacio
nalizmo” principą. Tai yra ne 
kas kita, kaip Brežnevo dokt
rina apie ribotą suverenumą. 
Tą principą taikant praktikoje, 
Čekoslovakija buvo okupuota 
be jos sutikimo ir prašymo.

Didžiųjų derybos 
gali nepasisekti

Jungi, Tautos. — Keturi Di
dieji vis dar neranda masto 
Vid. Rytų taikai sukirpti. Jau 
imama abejoti, kad tas darbas 
gali nepasisekti.

Vienu klausimu jau visi galu
tinai sutarė — kad Izraelis tu
rėtų teisę nekliudomas naudo
tis Suezo kanalu ir Aųuabos į- 
lanka į vandenynus išplaukti. 
Tas susitarimas jau praneštas 
ginčo šalims.

Kiečiausias riešutas tebėra 
Izraelio sienos. Maskva tebesi
laiko pirmykščio nusistatymo, 
kad Izraelis turi grąžinti visas 
užimtas arabų žemes, Washing- 
tonas palinko prie Izraelio te
zės, kad sienos būtų pataisytos 
ten, kur reikalauja Izraelio sau
gumas. Dabar jau linkstama ma
nyti, kad nebus prasmės kalbė-

dirbo ne tik astronautai, bet ir 
tūkstančiai įvairių specialistų. 
Dirbo labai ilgai, buvo išleista 
bilijonai dolerių. Tai labai 
brangūs bandymai, bet kai 
žmogus pajuto, jog esama gali
mybių pasiekti kitą dangaus 
kūną, niekas negalėjo nuo to
kio bandymo atsisakyti. Bet 
dabar jau atsirado ir tramdan
čių balsų, kad erdvių tyrinėji
mams lėšos būtų žymiai suma- 

savo patyrimais ką tik sugrį- žintos, kai tik bus įvykdyta vi- 
žusieji. Tos kelionės metu du 
amerikiečiai astronautai turėtų 
nutūpti ant Mėnulio su šioje 
kelionėje išbandytu “vežimė
liu” LM. į 

Kad tos kelionės pasisektų,

sa numatyta Mėnulio tyrinėji
mo programa. Erdvių tyrinėji
mai greičiausiai bus pasukti 
kita kryptimi — kad ir žemė
je gyvenantiems būtų iš tų ty
rinėjimų daugiau praktiškos 
naudos.

— Vaisi, sekr. W. Rogers 
dabar yra Irano sostinėj, kur 
atvyko pabuvęs P. Vietname, 
Tailande, Indijoje, Pakistane ir 
Afganistane, šioje kelionėje jis 
bus susitikęs su visais sąjungi
ninkais, kuriuos savo laiku vė
limus Foster bulles buvo su
jungęs dviem kolektyvinio dau
gumo sutartim, kad 
kelią Maskvai slinkti 
vėje pietų kryptimi.

— Seton Hali kat.
tetas ieško naujo prezidento,

užkirstų 
toje erd:

universi-

ty. Pareigas laikinai eis jo pa
galbininkas Msgr. Fleming. 
Universitetas yra South Oran- 
ge, N. J. ir turi 9,800 abiejų ly-

Oran- 
iy-

teto radijo stotį prbf. Jokūbas 
Štokas kas pinnadiehio vaka
rą transliuoja lietuvišką muzi
ką. Vyskupas Dougherty turė
jo ryšių ir su Lietuvos laisvini
mo veiksniais.

— JAV aviacijos seržantas 
Meyer, dirbęs mechaniku avia
cijos bazėje Anglijoje netoli 
Londono, pereitą savaitgalį pa
sigrobė didžiulį transportinį lėk
tuvą ir pats vienas išskrido van
denyno link. Jis mokėjo kiek 
skraidyti, tik ne to tipo lėktu
vu, todėl greit nukrito į Atlan
to gelmes. Prieš tai visą naktį 
ir dieną buvo gėręs angliškoj 
karčiamoj ir policininko parvež
tas į baraką išsipagirioti.

— Narkotikų pardavinėtojai 
New Yorko valstijoje,jei bus 
pagauti su 8 uncijomis ar dau
giau heroino, morfino, kokaino 
ar opiumo, bus baudžiami nuo 
25 metų iki gyvos galvos. Baus
mės padidintos nauju įstatymu, 
kurį ką tik pasirašė gub. Rocke- 
felleris.

Biafrai parūpinti 
švediški lėktuvai
Stockholmas. — Švedija jo

kiam kariaujančiam kraštui 
ginklų neparduoda, bet jos lėk
tuvais iš Biafros pakilę lakū
nai pradėjo bombarduoti Nige
rijos taikinius: aerodromus, ge
ležinkelį, naftos valyklas. Dabar 
jau žinoma, kad lėktuvus iš 
Švedijos iššmugeliavo grafas 
Carl Gustav von Rosen, šve
das lakūnas, pirmasis pradėjęs 
skraidinti maistą ir medika
mentus badaujantiems Biafros 
žmonėms. Kai jis prakirto ke
lią, tada jau ir kiti įsijungė į 
pagalbos teikimą karo pabėgė
liams.

Penkis lėktuvus nupirko 
Biafros draugai per vieną fik
tyvią Prancūzijos firmą ir ten 
juos apginklavo prietaisais ra
ketomis šaudyti. Tas pats gra
fas von Rosen suverbavo ir jau
nus Švedijos lakūnus, kurie jau 
tuos lėktuvus nuskraidino į 
Biafrą ir pradėjo puldinėti Ni
gerijos taikinius.

Biafra yra buvusi Nigerijos 
provincija, prieš pusantrų me
tų sukilusi prieš centrinę vy
riausybę, kuri buvo pradėjusi 
labai skriausti. Ibo genties žmo
nes, kurie sudaro didžiausią 
Biafros gyventojų daugumą. 
Centrinė vyriausybė buvo tik
ra, kad lengvai sukilimą sutvar
kys, bet išėjo visai kitaip —jis 
ne silpnėja, bet vis pamažu 
stiprėja. Taip atsirado civilinis 
karas, kurio galo nesimato. 
Jau ėmė plisti žinios, kad biaf- 
riečiai persikėlė per Nigerio 
upę ir pradėjo partizanauti pa
čioje Nigerijoje.

kai atsilikusių kraštų. Tarptau
tinių santykių programą išimti
nai sudarydavo finansavimas 
mažų tarptautinių susirinkimų, 
kuriuose dalyvauti būdavo pa
renkami įvairių liberalinių spal
vų intelektualai.

Nors abiejų fondų vadovy
bėse yra ir žinomesnių universi-

Ryšium su ginču dėl Fortas tetų žmonių, tačiau jų kritikai 
elgesio, kaž kas pasirūpino tuo- negali pamiršti tų fondų pinigi- 
jau plačiai paskelbti žinią, kad nių šaltinių — Las Vegas nak- 
Vyr. teismo teisėjas Douglas tinių piniginių lošimų klubų. 
jau seniai vadovauja 1960 į- 
steigtam Albert Parvin fondui 
ir už tai gauna per metus 12,000 
dol. Teisėjas Douglas tuojau 
pasitraukė iš tos apmokamos 
tarnybos, bet ne iš teismo. Pa
sitraukimas teisinamas sveika
tos sumetimais.

Tą fondą su 3 mil. dol. įstei
gė multimilijonierius Albert 
Parvin, kai tuos pinigus uždir
bo parduodamas Las Vegas vie
ną savo viešbutį su visais pini
ginių lošimų įrengimais. Atrodo, 
kad tas Parvin tik tokių įstaigų 
laikymu verčiasi ir iš ten se
miasi savo milijonus. Be to, da
bar paaiškėjo, kad bizniuose jis 
draugavo ir su L. E. Wolfson, 
kuris šiandien sėdi kalėjime už 
neregistruotų akcijų pardavinė
jimą, kuris taipgi turi savo var
du pavadintą fondą, kurio veik
lai planuoti patarėju buvo pa
teiktas buv. teisėjas Abe For
tas, skiriant jam iki gyvos gal
vos po 20,000 per metus.

Parvino fondo veiklą plana
vo ir vykdė teisėjas W. Doug
las, daugiausia dėmesio skirda
mas švietimui ir tarptautiniams
santykiams. Švietimas ribojosi las, toji revizija esanti sureži- 
stipendijų dalinimu Princetono suota jam iš teismo išmesti, 
universitete besimokantiem stu
dentam, suverbuotiem iš ūkiš- geruoju nesitrauks.

Amerikos advokatų draugijos 
profesinės etikos komitetas pa
smerkė buv. teisėją Fortas, 
toks pat sprendimas turėtų bū
ti taikomas ir teisėjui Douglas, 
nes abi bylos labai panašios, 
abejose maišosi Wolfsono pa
vardė. Tas komitetas jau yra 
paragintas Douglas bylą pastu
dijuoti.

Liberalai bando gelbėti W. 
Douglas kurdami teoriją, kad 
tikroji jo užpuolimo priežastis 
esąs noras jį išstumti iš Vyr. 
teismo, kur jis per 30 metų ko
vojo už apkaltintojo teisių iš
plėtimą kriminalinėse ir civili
nėse bylose. Tos veiklos rezul
tatas dabar jau toks, kad pagau
tas nusikaltėlis turi daugiau tei
sių kaip įstatymo vykdytojas po
licininkas, kurio pareiga yra*/ 
tą nusikaltėli atiduot? į teismo 
rankas.

Vakar paskelbta, kad Doug
las tvarkytame Parvin fonde 
Internal Revenue Service da
ro reviziją. Tai nėra geras 
ženklas nė Fondui nė teisėjui 
Douglas, todėl šis pastarasis jau 
pradėjo nervintis. Anot Doug- —

Tuo tarpu jis skelbia, kad pats

. Pradėjo--burtis Saigono aritikomunistai
Saigonas. — P. Vietnamo gu, jei taip išeitų, kad reiktų 

prez. Thieu jau pasisekė padėti pripažinti teisėta politinę par- 
pagrindus politinei organizaci- tija, ko taip labai nori. JAV 
jai, kuri bandys sujungti visas kongrese dirbą “balandžiai”.
P. Vietnamo antikomunistines 
politines ir nepolitines grupes, 
kad laimėtų politinį karą prieš 
Vietkongo komunistus. Organi
zacijos vardas — Tautinis so
cialdemokratinis frontas. Tai 
nebūsianti politinė partija siau
rąja prasme, kuri kovotų tik už 
valdžios pagrobimą, bet svar
biausias dabar jos uždavinys 
būsiąs sujungti tautą kovai 
prieš komunizmą laimėti.

Jau įvyko steigiamasis to sąjū
džio susirinkimas, kuriame da
lyvavo 20 0 0 atstovų. Prez. 
Thieu sulaukęs didelių ovacijų 
už tokį pareiškimą: “Mes vis
ką padarysim, kad taikos dery
bose Paryžiuje nebūtume ati
duoti komunistam. Jei reikės or- 
ganizuosim partizanus ir kovo
sim toliau”.

Kai ateis rinkimų laikas, to
ji naujoji organizacija turėtų 
varžytis už balsus su Vietkon-

Jungi. Tautos. — Sirija ir 
Jordanas pradėjo skųstis Jungt. 
Tautom, kad Izraelis ėmė vagi
nėti jų archeologinius turtus.

Jordano skunde sakoma, kad 
Izraelio pradėti kasinėjimai Je
ruzalėje, beieškant Saliamono 
šventyklos pamatų, vykdomi vi-

— Krašto apsaugos sekr.
Lai re! šiuo metu yra Belgijos 
sostinėj, kur vyksta Nato narių 
krašto apsaugos ministrų posė
dis. Ten vėl aptariamos proble
mos, kurios iškilo ryšium su Ru- tokiu būdu įsikišo didžiosios noviniai liaudies meno dalykai 

galėtų jau būti patikimas kai- sijos kariuomenės įsikūrimu Ce- 
mynas. Dar labiau aktualu pa
sidarys tada, kada Amerika pa
sitrauks iš Vietnamo ten karą 
baigus.

rimų paminklų Ūkimą. Nurodo
ma, kad dėl tų kasinėjimų tik
riausiai būsianti nepataisomai 
pažeista muzulmonų mečetė, ka

ti kitais klausimais, jei negali- ri, žiūrint tradicijų, esanti la
ma rasti bendro Sprendimo bai gerbiamas paminklas. Kesi- 
dėl sienų. Eina gandas dėl pa- nėjimus vykdąs universiteto rek- 
sitarimų nutraukimo. Būtų 
džiaugsmo Izraeliui, kuriam la
bai nepatinka, kad į tą reikalą

koslovakijoje. Būsią pasidalin
ta Žiniomis ir apie tai, ko tiki
masi iš Prancūzijos po prezi
dentinių rinkimų.

valstybės. Izraeliui būtų priim
tinos tik tokios jų pastangos, 
kurios priverstų-įtikintų arabus 
pradėti tiesiogines derybas su 
Izraeliu.

ir tuo būdu esanti pažeista 
tarptautinė konvencija. Abudu 
skundus prašoma paskleisti X 
Tautų narių tarpe. Izraelio pa
siaiškinimas dar nėra atėjęs.

torius apšauktas analfabetu.
Sirijos skunde suminėti ii 

okupuotos teritorijos išvežti se-

Į Frontą įsijungė 6 politinės 
grupės, bet tai tik pradžia. 
Trūksta dar ir organizacijų ir 
žymių asmenų, bet turima vil
ties, kad ateis ir tie, kurie ik
šiol neapsisprendė kaip geriau 
ateities politines kovas kovo
ti. Daug kas priklausys nuo 
to, kaip seksis prez. Thieu ir 
amerikiečiams Paryžiaus dery
bose.

Kad ten dar bus didelių var
gų, aiškėja ir iš Vietkongo de
legacijos vadovo Paryžiaus de
rybose pareiškimo NYT atsto
vui. Jis kalba taip, lyg Viet- 
kongas bus vienintelė P. Viet
namo vyriausybė karą baigus, 
kad tik nuo jos priklausys, kas 
dalyvaus rinkimuose ir kas ga
lės sudaryti vyriausybę.

Ir Amerikai skiriamas prie
kaištas yra tikra nesąmonė — 
girdi, todėl taikos derybos ne
juda iš vietos, kad prez. Nixo- 
no 8 punktuose nėra pasakyta, 
jog P. Vietnamas turi būti ne
priklausoma ir suvereni valsty
bė. Lyg kas nors ikšiol būtų 
tuo reikalu priešingai skelbęs? 
Aišku, pakartotas ir senas rei
kalavimas. kad JAV kariuome
nė turi pasitraukti be jokių 
sąlygų. Bet jei JAV padarys 
taiką Vietkongo sąlygomis, tai 
tas pokalbininkas iš anksto ga
rantuoja. kad Vietkongo valdo
mas P. Vietnamas palaikys su 
/\merika gerus santykius.

— Sprendimo niekas nere
mia. — New York City College 
vadovybė bcntaišindama studen
tų sauvalę suliko, kad .1970 m. 
pradedant pusė naujai priima
mų studentų atitiktų senas kva
lifikacijas. gi kita pusė, kuria 
sudarys negrai ir portorikieriai. 
bus priimama ir be tų kvalifi
kacijų. Toki sprendimą jau pa
smerkė beveik visi mero vietos

f iešką kandidatai ir pats meras 
Lindsay. Pritaria tik Norman 
Mailer.
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Just, Paleckis ižreiške komunistų purios iięrimų?
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yra i ir kitose valstybėse. _______________ - *« y* ** ___________ Mnsm štanomistai Msiūiė wur*
Tiktai partijos cenzūra nejasi-------- ----- —<• JgIS-------

Vienoj ar kitoj vietoj prasiver- 
žusio nepasitenkinimo spauda, 
radijas, televizija neskelbia, nes 
tos visos ryšio priemonės yra 
partijos rankose. Apie nepasi
tenkinimą dažniausiai patinam 
iš atsitiktinai prasmukusios in
formacijos į Vakarus.

Šiuo metu dėmes; patraukia

cM^raUzacijos — dėl Maskvos 
direktyvų visom respublikom ir 
satelitam; dėl satelitų centro di
rektyvų ūkinės gamybos apa- . tinė vadovybė įsakė savo eko* 
čiom. Kyla reikalavimai respub- pomistam pervertinti soyieti- 
likom ir satelitam didesnės lais- nio tipo ‘diriguojamą ekonomi- 
vės, respublikos ar satelito vi- ją’. Per metus ekonomistai kny- 
duje daugiau laisvės vietinei 
iniciatyvai.

Šio nepasitenkinimo reiški
nių iškelia laisvoji spauda, kai 
kada prasitaria apie tai ir so
vietinė.
Kai J. PALECKIS KALBA — 
apie rusus ir nerusus Sovietuo-

i I ingastakto- 
,7-4489.

ir Ro*tan» TR 6-6434.

Kųyga Įspėjo dėl “plano kul-

vietiniame mpke komunistįpiai gamybos gafimybes, nepafcydą- 
p^žimai pradėjo gūžėti karčią mas, ar medžiagos ir kitų reik- 
tiesą, kad jų krąštai prigyveno_ ..? ► meną tw yrą. piąnuotojąi iš
ūkįnę krizę,'kai tuo taupu Va- cpjįiret Pradedi D«ij3s staty- 
karų stąndąrtai ^števiai kilo, bas, kąį senosios jau eilė metų 
Vengrijoje 1964 gale komunis- nėra baigtos statyti. Tokios po-

litikos rezultatai esą katastro-

tyfroje: Budapešte esą 300,000 
prąšymų butam. “Beveik pu-

ros jg vado*
tord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-8770.

mažiausias visoje Europoje.
Knygoje buvo nurodoma, kad 

fabriko dų-ektJOfiųj pefeikia rū- 
pintis pelnu ir dėl to jis netu
ri paskatos darbo jėgą raciona
liai taupyti ir panaudoti ją tiks
lingai. Mitas, kad socialistinė
je sistemoje nesą bedarbių, te-

vais ne sykį ima klastoti rapor
tus apie darbo našumą.

New Yorke leidžiamas “No- 
voe Russkoe Slovo” (mus pa
siekęs E. J., dėka) gegužės 5 nr. 
linkęs įžiūrėti nepasitenkinimo 
ir net partijas nerimo Justo Pa
leckio pareiškime spaudai 
Maskvoje užsenių reikalų mi
nisterijoje.

(Justas Paleckis dabar yra 
pirmininkas “Tautybių sovie* 
to”, kuris yra lyg ir antrieji so
vietinio parlamento rūmai).

Minėtas laikraštis rašo, kad 
J. Paleckis užsiminė spaudai 
apie rusus ir nerusus Sovietuo
se. Paleckio pareiškimu, cari
nėje Rusijoje rusų (didžiaru
sių) buvo mažiau kaip 50 pro
centą visu gyventoju. Dėl to Le
ninas pasiūlęs Sovietų Sąjungai 
“daugianacionalinę struktūrą”. 
Nacionalinio klausimo toks 
sprendimas Sovietuose, ^i.pasak’' 
Paleckio, esąs pavyzdys visoni’ 
kitom socialistinėm valstybėm.

Ryšium su tais Paleckio žo
džiais laikraštis ir rašo: “Yra 
pagrindo manyti, kad šio komu
nistinio veikėjo pareiškimas ro
do valdančios partijos nerimą 
dėl tendencijos tautinėse res
publikose, esančiose Sovietų 
Sąjungoje, atsipalaiduoti nuo 
per didelės Maskvos centraliza
cijos. Stambiose respublikose, 
kaip Ukraina, liberalinė inte
ligentija reikalauja grįžti prie 
Lenino linijos, tvirtindama, kad 
Leninas kovojo prieš šovinisti-

' »-Af

Chicagoš Balfo apskrities valdyba. lš k. į d. sėdi z vicepirm. Pranas šulas, sekr. Vita Baleišytė, vicepirm. Fe
liksas Šereičikas, pirm. Valerijonas Šimkus, stovi Kostas Repšys, ižd- Kosjtas .Čepaitis, Juozas ftfackevičius, 
Edvardas Litvinas, vicepirm. organizaciniam reikalam Kostas Bružas. Valdyba rengia gegužinę birželio 15 
Bučo sode.  ž? •.

leisti profesinėm sąjungom ko
lektyviai rūpintis dirbančiųjų 
interesais. Pąrtįjos centre komi
tetas ir Kadaras refiormpm pa
galiau pritarė, ir nuo 1963 sau- 
sjo vykdomas vadįnamąs “Nau
jas ūkinis mechanizmas”.

Žinodami, kad bet kokios re
formos gąli sųsiląjukti Maskvos 
pasįprieštehnp, vengrai kiek
viena proga stengėsi įkalbinėti, 
kad jų reformos nereiškia grį
žimo ppe kapitalistinės siste
mos. Taip pat parsikvietė į Bu
dapeštą ekonpmistus iš Mask
vos. Tie lankė fabrikus, kalbė
josi su direktoriais. Pagaliau ta
rė sprendimą: esą “reformos 
pęppęštaraųją socialistiniam 
gakrejšnuj”. p vteųąs prasjtą- 

teka mažas kraš- 
tąs, tad tegul jį bus Guteejęs 
kiaulyte, su kuria galima dajy-

— kątefls prieš cent- 
FaJįacijį Mekoje).

NŽPINS DPERA£|JA

Balandžiu 14 Vilniaus klini- 
kjnėie ligoninėje buvo atlikta 
sajdgjingą girdipg joneraciia — 
pąke&į trys sutrikę širdies 
yęžįiRį. ^eteteto? metų šte-

duota dū&teto apyta
kos variklių W Ope
racijoje dalyvavo 25 specįalis-

f
T

to iį

M ...... .......... . .. te fiPto-
girio kaimo, Plungės rajono. Li
goniui 40 naętų amžiaus. (K )

ia
ta Vincui' Kinde*

M ATTHEJK p- BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned.' A. J. Baiton-BaJirūnaa, Llcenaed Manager and Notazy Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vytinamas

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriau Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2038 Menick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaigą didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952 

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo te visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės te federaUnės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamąica Ave^ Richmond Hill, N. Y. 11418; tek Vlrgiuia 6-1800.

AJtyDRlUS ARM.ON AS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
ffĄuįję Itut^uyos galima tuoj įsigytu Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- 
E vykti ūr į kteta raiesjįus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patepiąvteiaį. 42? Mfeįąbąn St. Ridgeūrood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, s*v. VVinter Garden Tavem. 1883 Madison St, 
El4į&V9f)įįt 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt_ pramogoms. Be 
t$, dupdąj^i potaidofcųyinial pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei-

SįbABJMNte VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
»nrnpietiftką duoną ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dąįią te Albertas Radžiūnas, sąv. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;

ANjOBUŠIO RęąJ Ęstate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
Jų, įr k- ijamų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil- 

1 investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta-
tate Ikį 6 y. pp. įŽ^ įfįuaąięa Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 6 GMAJSTO KRAUTU Vg. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodbayea, JJ.Y. 1|42L VĮ8-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST

We<kŪngs-ąnd Fąūies. Homp-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš- 
ka ^yąjgfaxvj& ąUda^tą 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

BUPĮteįOU GOOD8 CORP. 200 Orchard St New York, N.Y* 10002, 
AL f-Š3te* jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės,
yilnnnė^ mpdŪyynĮ? paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės,
manytos, apalyptoa, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* |

Ar reikalinga gynyba? Gal tynis Polaris tipo atominius po
vandeninius laivus; 1971-74 jie 
ir šioje srityje pasivys Ameri
ką; 8)Polaris — Poseidon Ame
rikos povandeniniam laivam So
vietai jau sudaro pavojų.

Klaida N r. 1. Antiraketinė 
sistema daug atsieisianti. Tie pi
nigai galį būti panaudoti mies
tą ir beturčiu 
spręsti.

Atsakymas. Jei

palaukti, kol priešas mus išžu
dys ir tik tada, jeigu dar kas 
išliks gyvas, galvoti apie gyny
bą? Ginklai pasensta. Todėl gal 
palaukti ir tik užpuolimo atve
ju pradėti diskutuoti, kokius 
ginklus gaminti ir vartoti? 
Kam reikalingi gaisrininkai? 
Jie tik triukšmą kelia. Kai na
mai užsidegs, tada spėsime pa
sirūpinti gesinimo priemonė
mis. Tokie klausimai iškyla kal
bant apie ABM raketas.

Tą reikalą gerai nušviečiąs 
straipsnis buvo išspausdintas 
gegužės 11 dienos “Twin Gire
lę” laikrašty. Jo autorė — Phyl- 
lis Schlafly.

Apsaugos sistema susideda 
iš trijų dalių. Etobulintas rada
ras su komputeriu pagauna, at
pažįsta, apskaičiuoja ir seka erd
vėje pasirodžiusį objektą. Atpa- 
žinus, Spartan ABM raketa pa
sitinka tą objektą už šimtų my
lių ir sunaikina erdvėje. Jeigu

ne visapatvaldystę”.
“Pagal 1959 metų surašymą 

didžiarusių buvo 54.65 procen
tai visų gyventojų. Tačiau de
mografai pastebėjo tendenciją, 
kad didžiarusių prieauglis mąž
ta, palyginti su “nacionalais”. 
Ateinančiais 1970 metais su
rašymas, galimas daiktas, paro
dys, kad didžiarusiai jau ne- 
bęturi daugumos”.

KAI KADARAS VAIRUOJA 
VENGRIJOS ŪKį — atokiau 
nuo Markso:

Į atskirą komunistinio režimo
valstybę žvelgia “Reader’s Di- pasitepą te sąnątete? Sprint 

ABM rakęte, tetei di
desnio greičio te vętete artimes
nėse distancijose.

Kremlius yrą pąsakęs, kad 
jis mus palaidos ąipminių rake
tų lietuj. Tai tvirtino te Cbrąš- 
čioyąs, lankyyįapniąsfc AT^ęrikoj 
Gynybos Sfįreteriųs Męlvįp 
Lated, kąltedąmąs tepėte

JI

problemom

nebus ruo- 
amerikiečiai 
bus išžudy- 
miestų, nei

Sovietų raketomis 
ti, ir nebus nei 
kam jais džiaugtis. Pirmiausia 
reikia išlikti gyviem. Tam tiks
lui ABM yra pati pigiausia prie
monė. Veno asmens gyvybei 
apsaugoti užtenka keturių dole
rių. Argi amerikiečio gyvybė nė
ra vertingesnė už keturis do
lerius?

Klaida Nr. 2. Antiraketinė 
sistema esanti provokuojan
ti.

Ątyąlkyrnąš- Tai nesusiprati
mas. šautuvas naudojamas ap
sigynimui ir puolimui, o ABM 
raketos — tik apsigynimui. 
ABM sistema yra tokia pat 
provokacinė, kaip pavojaus 
aliarmas įsilaužimo atveju. 
Aliarmo sistema nepavojinga, 
bol vagis jos nepaliečia. Net 
ir palietes, ji vagies neužmuša. 
Tas pąts yra su ABM raketo
mis. Jus veiks tik užpuolimo at-

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.— Čekai bėgą Šveicarijon 

maždaug po 20 per dieną. Nuo 
okupacijos jau užregistruota 
9,000 prieglaudos pasiprašiu
sių pabėgėlių.

— Mussolinio našlei Rache
lei Italijos vyriausybė paskyrė 
mažą pensiją.

lų gamybei, Rusija tam pačiam 
reikalui išleidžia 3 dol. 70 cen
tų. Kitokių lenktynių nebegali 
būti. Kad Amerika, neruošda- 
ma tos sistemos, parodysianti 
gerą gestą, yra tik mitas. 1967 
metų kongreso raportas rodo, 
kad nuo 1962 metų Amerika 
sunaikino 50 procentų savo ato
minių ginklų, o Sovietai per tą 
patį laiką jų skaičių padidino 
net 300 procentų.

Klaida Nr. 4. Antiraketinė 
sistema galinti neveikti.

Atsakymas. Buvęs gynybos 
sekretorius Clark Clifford savo 
atsisveikinimo kalboj kongrese 
pilnai į tai atsakė. Jei kinai 
pultų Ameriką atominiais gink
lais, 23 milijonai amerikiečių 
žūtų. Jeigu būtų ABM sistema, 
žūtų tik apie vieną milijoną, 
reiškia, 95 procentai būtų ap
saugoti. Antrajame pasaulinia
me kare priešlėktuvinė - gyny
ba numušdavo tik apie 10 pro
centų priešo lėktuvų, o vis dėl
to ji buvo reikalinga.

Klaida Nr. 5. AMB sistema 
nesanti reikalinga, nes Sovie
tai pažadėjo nepulti.

Atsakymas. Nesąmonė. Jie sa
vo apsaugos sistemą jau seniai 
įsirengė, nors ir žino, kad nie
kas jų nepuls. Buvęs gynybos 
sekretorius McNamara vienoje 
kalboje senate pasaka, kad nuo 
atominio puolimo Amerikoje žū
tų 160 milijonų žmonių.

Klaida Nr. 6. ABM sistema 
esanti pavojinga vietos gyven
tojam.

Atsakymas. Nėra 
Gynybos sekretorius 
vasario 13 kalboje 
kad Amerikoj yra
15,000 atominių bombų, bet 
sprogimo nebuvo. Nike — Her
cules raketos 1958-1968 buvo 
išdėstytos 85 vietose, bet ne
buvo jokios nelaimės.

Klaida Nr. 7. ABM tai

Atsakymas. Jei atsirastų aiš
kiaregis, kuris, žiūrėdamas i 
kristalą, pasakytų, iki kokios 
datos rusai ar kinai nepuls, bū
tų galima palaukti. Deja, to 
niekas negali pasakyti. Pearl 
Harbor užpuolimo metu Penta
gonas žinojo, kad po 3-4 me
tų tųrėsirne geresnius lėktuvus 
negu B-17 ar B-24. Geresni B- 
29 buvo pagaminti tik 1945 me
tais. Jei būtų buvę laukta, ka
ras tikriausiai būtų buvęs pra
laimėtas. Po Pearl Harbor pa
mokos žinome, kad reikia turė
ti ginklus, kokie tuo laiku yra

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė, 
VVoodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Savininkas — Helmut Vollmer =
206 East 86th Street į

(tarp 2 ir 3 Avė.) =
New York, N. Y. |

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. = 
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės š

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarten* |
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį. S

TeL (212) 497-8865

Alfą Jeweler
A. ŪSELIS 

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

267 St Niekotas Ave^ Bidgewood, NY*

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELJENE — Tek 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

gest” (balandžio mėn.) bendra
darbis Lester Velie, pabuvojęs 
Vengrijoje. Jis teigia, kad per 
paskutinius 15 mėnesių, nuo 
1968 sausio 1, Vengrija trau
kiasi nuo centralizmo į vadi
namą “Naują ūkinį mechaniz
mą”, kuris yra iš esmės priešy
bė tradicinei Markso ūkinei 
dogmai. Marksistinę dogmą 
Vengrijai užkorė Sovietai, ku
rie ir dabar tebelaiko Vengrijo
je 40,000 kariuomenės. Dėl to 
vengrai, ką daro, turi daryti 
labai atsargiai. O tai, ką jie 
ūkinėje srityje daro, korespon
dentas taip vaizduoja:

“Per ištisą pusę šimto metų 
Rusijoje ir per porą dešimčių 
su viršum satelituose keletas 
komunistų partijos vadų laikė 
griežtai savo rankose visa kraš
tų ūkinį gyvenimą. Kasmet 
planuotojai centre diktavo, ku- apsaugos, o Sovietai jau treji jus metus rengia tą sistemą,
ri pramonė turi būti kuriama: metai tą apsauga stato: 7) So- Vietoj kiekvieno dolerio, kurį tų galės būti pagamintos geres-
kokios trąšos turi tikti Žemės vietai per metus pastato sep- JAV išleidžia atominių gink- nės raketos.

ruošiąsi pinnąm ąĮftminiyn 
smūgiui prieš Ameriką: 3) So
vietai turi 200 atominiu tikėliu 
raketų. 20-25 mpgatnnu galiu-

nių ginklų gąąątemu 
te bazėmis; 4 per dvejus 
metus jų br a p eti
nių raketų slpičius kuMte 
padidės; 5) Soviete* įW*te 
FOBS raketes; Ė) Amęjte#

» Žmonių. Ra- 
gęn. Austin

POP WP automobiliu trenkti

iPtorfe Nr 3. ABM raketos

......... AMvtete* Tto yra daugiau 
šiol neturi jokios antirąkk<te6s nggų juokinga. Rusai jau tre-

Klaida Nr. 3. Taika priklau
santi nuo pasirašytų sutarčių.

Atsakymas. Fantazija. Wil- 
liam C. Foster pasakęs “Meet 
the Press” programoj, kad su
tartys su Sovietais yra geres
nis apsigynimas negu bet ko
kios raketos. Rusija sulaužė vi
sas savo pasirašytas sutartis. 
Kaip alkoholikas nepagydomas 
nauju gurkšniu alkoholio, taip 
Sovietai naujomis sutartimis. 
Užimdami Čekoslovakiją 1968 
rugpjūčio mėnesį, Sovietai su
laužė 17 sutarčių, kurios buvo 
tik 17 dienų amžiaus. Kas ne
pasimokė iš Teherano, Jaltos, 
Potsdamo, Budapešto, Vietna
mo, tas tari pasimokyti iš Če
koslovakijos. Komunistai vyk
do Leniną. 0 jis pasakė: Paža
dai yra tik dūžtančios šukės.

Iš to viso darant išvadą, yra 
aišku, kas gali eiti prieš gyny
bos įrengimą. Tai tie, kurie no
ri pasitarnauti komunizmui, su

pi- griauti Ameriką, ar neišmanė- 
nigų išiT»etimas, nes po 10 me- liai. Argi amerikiečio gyvybė

DBCTER PARK 
PHARMACY |Q 

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

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

WE DELIVER 
Mkhigan 2-4130

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
VVILLIAM R. BEST 

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

pavojaus. 
M. Laird 
paminėjo, 
išskirstyta

liai. Argi amerikiečio gyvybė 
nėra vertesnė už 4 dolerius?

Paulius Žitkus

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tol. 212 - 411-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago, III. 60629 — Tel. 312-476-2212

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į 
LITAS SERVICE CORPORATION

84-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draucūmo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
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brabyla: “Aš atėjau Dievo siun-

vainikuotas

Prancūzuos karaliumi kartu

THE WORKER

Laflcrtiti tvarto REOAKCIHS KOMISIJA.

Žuvusiųjų dienoje
Miestų bei miestelių aikštė

se ir laukuose visame krašte 
gegužės 30 amerikiečiai pa
gerbs savo žuvusius karo me
tu. Tai bus 101-oji žuvusių Pri
siminimo diena. Tą dieną atžy
mės iškilmingos apeigos. Gėlė
mis bus papuošti žuvusių kapai 
JAV ir kituose kraštuose. JAV 
karių kapinėse Anglijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, 
Italijoje, šiaurės Afrikoje, Fi
lipinų salose, Meksikoje užsie
niečiai atiduos pagarbą Ameri
kos kariam. Korėjoje, kur 24, 
000 amerikiečių prarado savo 
gyvybę, tautinėse Pusano kapi
nėse irgi bus suruoštas minėji
mas.

Specialios iškilmės bus tauti
nėse kapinėse visoje Ameriko
je, karo laivyno kapinėse ir ki
tose kariuomenės ir karo lai
vyno laidojimo vietose. Visur, 
kur tik yra Amerikos kariuome
nės dalinys ar karo laivas, bus 
pusiau iškeltos vėliavos ir iš
šautas 21 salutas. Gėlės bus nu
leistos į vandenį pagerbti žuvu
sius vandenynuose.

Žuvusių karių Prisiminimo 
diena, vadinama dar Dekoraci
jos diena, įvesta po Pilietinio 

— karo, kai moterys Vicksburge ir 
Columbus, Mississippi valstijo
je, ir Charlestone, Pietų Karo
linoje, papuošė Unijos ir Kon- 
feredacijos kapus. Šiauriečiai 
pasekė tuo pačiu mostu ir nuo 
to laiko per visą kraštą pir
mosiomis vasaros gėlėmis Ame
rikos karių kapai buvo puošia
mi per organizuotas bendruo
menių apeigas.

Kai generolas John A. Lo- 
gan pasidarė pokarinės respub
likos Didžiosios Armijos ko-

Ginti tėvynę nėra tiktai ginti 
šeimos židinius, asmenis ar tau
tos darbo vaisius; tai gelbėti 
tautai jos idealą, josios pasaulė
vaizdį, josios pastangas siekti

mendantu, jis 1868 gegužės 5 gėrio, josios ateities viltis ir 
išleido garsų įsakymą “kad tuo pačiu tarnauti sau ir žmo- 
kiekvienas Didžiosios Armijos nijai (P. Bertas). — Tauta ne- 
dalinys ruoštų atitinkamus mi- gali būti nuosavybė arba daik- 
nėjimus ir puoštų savo žuvu- tas kitos tautos, nenustojusi eg- 
siųjų draugų kapus gėlėmis... zistuoti kaip tauta (Julien).

Žinoma, kalbu apie raskilus.

Aš niekur kitur daugiau jų 
neregėjau, niekur kaip tiktai 
mūsų lankose. Ir Biržtvose, ir 
dar kartais kuriame pagriovyje, 
bet vistiek tiktai mūsų žemėje. 
Tai yra, kad ir pas kaimynus, 
ir manau, kad visoje parapijoje, 
ir — leidžiu — kad visoje mū
sų šalyje, bet niekur kitur per 
visą pasaulį, tebūnie man ne
uždrausta tikėti.

Jeigu man reikėtų nubrėžti 
popieriuje, kaipgi jis atrodo, 
tas mano raskilas — ne, nega
liu. Bet ir papasakoti nemokė
čiau — argi mes kartais pajė
giame aptarti kokie yra mylimi 
plaukai ar akys? Tačiau, jeigu 
vistiek, jeigu būtinai — kaip jis 
atrodo? Toks mažas augalas, 
toks prie pat žemės — žvagi- 
nis už jį daug kartų aukštesnis, 
o ką jau besakyti apie ilgas gel
tonas kartėles/ kurios lankoje 
prieš kitas žoles atrodo, kaip 
medžiai. *

Bet raskilas, jis vienas tebu
vo ieškomas prieš Vainikus.

Kaip atrasi jį, mažą, sakote? 
v .

kad bet kokie šio meto neramu
mai neliudytų ateinančiom kar
tom, jog mes pamiršome lais
vos ir nepadalintos respublikos 
kainą”.

Gegužės 30, kai gėlės yra pa
čiame gražume, buvo parinkta 
pirmąja žuvusių karių Prisimi- J 
nimo diena Washingtone, D.C. 
Greitosios pagalbos mašinos 
vežė gėles iš Botanikos sodo, 
Prezidento konservatorijos ir 
privačių sodų į Arlingtono ka
pines. Gen. Ulysses S. Grant, 
respublikonų kandidatas į pre
zidentus, buvo tribūnoje, o gen. 
James A. Garfield, tada buvęs 
Kongrese, vėliau tapęs irgi pre
zidentu, pasakė kalbą.

Daug kalbų buvo pasakyta 
Prisiminimo dieną nuo šios pir
mosios tautinės šventės. Viena 
iš daugiausiai jaudinančių buvo 
pasakyta Gettysburgo kovų 
laukuose 1934 prez. Franklino 
D. Roose velto. Kalbė
damas apie Pilietinį karą, jis 
pasakė: “Tautos tragedija bu
vo ta, kad žmonės viens kito ne
pažino”.

šie žodžiai gali būti pritaiky
ti dabar pasaulio žmonėm, ku
rie “nepažįsta vienas antro” 
tiek, kad užgniaužtų baimę, įta
rinėjimus, karo grėsmę, kylan- ; 
čia iš nežinojimo ir nesusiprati
mų. Ir dabartinių kovų siautime 
derybose amerikiečiai vėl yra r 
parodę didesnio tarptautinio su- t 
sipratimo ir patvarios taikos 
norą.

O, negali nepamatyti!. Jis yra 
žalias kaip niekas kitas, ir jo 
lapai garbiniuoti, garankštėti, 
iškarpyti labai dailiai — ir kas 
eate matę, galit paliudyti, jog 
ir žydėjo jis žaliai. Visai žalias 
žiedas.

Nežinau ar mėgo jį gyvuliai 
kai ganėsi vasarą, ir, ar džiau
gėsi radę žiemą sudžiūvusį, tru
pantį šiene — bet tik jis vie
nas buvo reikalingas žmogui, 
vienai didelei šventei. Jis ir 
rūta.

Kodėl? — klausinėjau, kai 
ateidavo laikas vainikų pynimui 
— kodėl tik jis? Aš norėjau į- 
siūlyti savo draugus, mažuo
sius baltus dobilus, kurie auga 
pagrioviais, ir taip kvepia, kad 
geidžiau pavirsti bite n* ieškoti 
jų paslėpto, neužmatomo me
daus. Sakiau, jie labai tiktų, jie 
neužimtų daug vietos, jie yra 
labai kuklūs — jie tiktai kve
pėtų — bet .man sakė: ne.

0 kaip, jeigu kokį raudoną 
žiedelį, bet kokį, kad jis iš to
lo praneštų, jog čia švenčių vai
nikas? Arba gelsvą, arba mėly

Štai, pavyzdžiui, Joana Arine- 
tė, atvykus genėti kandidato 

ralystės, ir dangaus karalius per

knodamas tą patį Karolį VII 
Reimso katedroje, kalba šitokią 
maldą: “Neužmiršk, kad tu, iš 

ką, pasiimi ir mūsų pareigas. 
Taip kaip mes vyskupai esam 
ganytojais ir vadovais vidinia
me sielų gyvenime, taip tu esi 
pašauktas kaip tikras Dievo 
garbintojas išoriniais veiksmais 
ginti Kristaus Bažnyčią nuo jos 
priešų”.

Karolis VU buvo vainikuotas 
1429. Mes esame XV amžiuje.

Pasauliečių vaidmuo 
Konstancos susirinkimo

Konstancos susirinkimas yra 
ypatingas tuo, kad jis patikri
no pačios hiearchijos veikimą 
-r atliko priežiūrinę funkciją. 
Savyje susiskaldžiusią ir Va
karus į nelaimingą schizmą į- 
traukusią bažnytinę hierarchi
ją didele dalimi vėl atstato pa
sauliečiai. Atsiradus Bažnyčio
je trims popiežiams, imperato
rius Zigmantas prikalba vieną 

Maironio Šeštadieninėje mokykloje, pagerbdami motinas, III skyriaus mokiniai vaidina “Pupučio puokštė”.
Nuotr. P. Bivainio
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ną — juk kiek priberta spalvų 
į darželį? — Bet man sakė — 
ne.

Kartais aš laimėjau — įpin- 
davo protarpiais virpuliukų, gal 
dėl to, kad jie yra raskilų gi
minė, ir jie man atrodė visas 
būrys, buketas varpelių iš vie
no stiebelio, kiekvienas vėjas 
pagaudavo juos, vistiek, ar kai 
pralėkdavo plaštakė pro šalį, 
ar tikras viesulas sukosi paže
me—aš girdėjau kaip jie skam
ba.

Ir jie dėkojo man, kad užta
riau, nes, įsiglaudę į raskilus 
ir rūtas, jie jau palieka šventi 
visam amžiui — po to, kai vaini
kai tokio didumo, kad tiktų ant 
viršugalvio — dainos didumo— 
yra susupti į balčiausią kvapią 
nosinę ir nešami į bažnyčią de
vintą mišparų vakarą.

žinoma, yra gera važiuote va
žiuoti — tai kai Močiutė keliau
ja, mes visos moterys taip vyks
tame — tačiau kai mes vienos 
su Mama, kaip nuostabu eiti 
pėsčia.

Yra vasara, pereini per savo 
laukų kelią, ir prieini Aptvarus, 
miesčionių pievas. Taip, ten ga
li eiti basas ir tiktai eiti, ne 
važiuoti.

čia noriu nubėgti atgal ir 
kalbėti apie važiuojamąjį kelią: 
iš pat sodybos, pakalniui, ta 
vieta visada be saulės, nes iš 
abiejų šonų auga dideliausi kle

DARBININKAS

demokratinimas po Vatikano II susirinkimo
=T

AUGUSTINAS RUBIKASjų (Joną XXHD šaukti susirin-

vas vėžes. Jis sveikina ir garbi
na jį sušaukusį Joną XXIII ir 
vadina jį “pastot verus et indu- 
bitatus”, — tikru ir neginčija
mu ganytoju, — nors iš visų 
trijų popiežių Jonas tokiam ti
tului turi mažiausiai teisių, ši
tokioj dvasioj tęsiamas, Joną 
liaupsinantis susirinkimas ne- kyfj spaudimą kovoje su pa
būtų vienybės pasiekęs. Bet ki- sauliečiais arba atitinkamai stip

rinti savo pozicijas feodalinė
je santvarkoje. Antraip kunigi
ja būtų pralaimėjusi ir investi
tūros ginčą visos Bažnyčios ne
naudai. šiuo atžvilgiu galima 
suprasti bažnytinės hierarchi- • 
jos tuometinę tendenciją viską 
centralizuoti ir koncentruoti pa
čioje viršūnėje.

Bažnyčia feodalinės santvar
kos nekūrė. Priešingai, ji pati 
turėjo toje santvarkoje realizuo
tis arba kurtis. Ji turėjo skai
tytis su tuometiniu istoriniu 
vyksmu, — kitaip ji būtų ati
trūkusi nuo gyvenimo ir prara
dusi savo įtaką.

Prancūzų revoliucija vieną tų 
feodalinių piramidžių, būtent 
— pasaulietinę, nugriovė. Tei
sę kalbėti ir spręsti jų vardu 
valstybiniame gyvenime žmonės 
iš feodalų atsiėmė atgal. Bet 
tai neliko be pasekmių ir bažny
tiniame gyvenime. M. Carrou- 
ges labai teisingai formuluoja 
sakydamas, kad 1793 nukertant

atvykus Zigmantui. Ką tik 
Aachene gavęs bažnytinį palai
minimą, arba “aštuntąjį sakra
mentą” (t y. vainikuotas), jis 
tuoj pasirodo Konstancoje, ka
lėdinėse Bernelių Mišiose tar
nauja diakonu su dalmatika, 
skaito evangeliją su nauju vai
niku ant galvos, — ir imasi ini
ciatyvos susirinkusių dėmesiui 
nuo Jono XXIII atkreipti į visos 
Bažnyčios rūpestį: kaip išsigel
bėti nuo susiskaldymo, nuo 
schizmos. Zigmanto dėka Kons
tancos susirinkimas tampa di
džiuliu kunigų ir pasauliečių 
kongresu Vakaruose. (Jame da
lyvauja ir žemaičių bei Lietu
vos bajorų delegacijos, narsiai 
gindamos religijos laisvę nuo 
prievartos). Išrinkdamas Marti
ną V, jis atstato Bažnyčios vie
nybę (1417). 550 metų sukaktu
vių iškilmėse skaitydamas pa
skaitą Konstancoje prof. A. 
Franzen yra pasakęs, kad už 

vai, o nusileidus į pakalnę įva
žiuoji į saulę, kaip į ežerą. Bet 
nereikia to šiandien, jeigu eina
me pėsčiomis. žinau, neimčiau 
užsiminusi, jeigu ne tiltas — 
koks tiltas? Žinoma mūsų, kai 
be manęs šventomis dienomis 
ar į turgų išvažiuoja, galiu būti 
bet kokioje vietoje namie, visa
da užgirsiu, kaip subilda grįž
tantiems važiuojant tiltas — ir 
mano širdis taip pat: mano my
limieji yra namie.

Gi dabar, kai einu pėsčia, kai 
basa, tiltas manęs visai nejun
ta, jis tyli, net kai užminu jį 
visa jėga. Juk tai aš išeinu, ir 
likusiųjų pareiga džiaugtis, kai 
grįšime.

O, kaip man patinka tas mū
sų kelias, iki Aptvarų, darby
mečiu tenaudojamas, jis yra 
gauruotas, sakau, apžėlęs, nes 
provėžos priaugę minkštos žo
lės, aš taikaus! ten eiti, ir ma
no kojos išsitenka, nereikia nė 
svyruoti, galiu tvirtai žengti vie
na vėže.

Ir štai pagaliau prasideda 
svetimi keliai — griovys skiria 
mūsų ir miesčionių nuosavybes, 
ir jų pusėje medžiai auga nege- 
nėjamai kaip siena, kartais ei
nant mėginu pralįst pro juos ir 
prarandu kelis plaukus ir ka
sos yra išpešiotos.

Esu kažkada pasakojus kokie 
medžiai auga patakiu, ir takas 
yra labai išlankstytas, tarsi pir

buvo pasaulietis ir veikė jų var
du.

Prancūzę revoliuciįa
Anų laikų feodalinė, pasau

liečių pasistatyta piramidė (ar 
piramidės) vertė ir kunigiją sta
tytis atitinkamus piramides (ar 
piramidę). Tikslas buvo atlai- binis aktas. Bet su karaliumi 

dingo ir tas pateptas asmuo, 
kuris vedė dialogą pasauliečių 
vardu.

Dabar reikėjo greitai persi
orientuoti ir pačioje Bažnyčio
je ir tą tuštumą užpildyti. Rei
kėjo ankstesnes, feodalinės 

■santvarkos padiktuotas dialogo 
formas tarp kunigijos ir pasau
liečių keisti naujomis ir balso 
teisę vėl atiduoti liaudžiai, “apa
čiai”. Prasidėjo, tiesa, Bažny
čios nufeodalinimo procesas, 
bet jis buvo periėtas: a. bažny
tinei hierarchijai buvo sun
ku sueiti į kontaktą su sociali
nę revoliuciją vykdančiomis ma
sėmis, (kurios buvo nedraugiš
kai nusistačiusios Bažnyčios at
žvilgiu); b. dezorientuota, sun- 
kion padėtin patekusi bažnyti
nė hierarchija ne visur laiku 
atsisakydavo senosios santvar
kos. O tai versdavo socialinę 
revoliuciją vykdančias mases at
sisukti ir prieš Bažnyčią.

Bažnytinių rinkimų pavyzdys
Pirmaisiais amžiais popiežių 

rinkdavo visi: kunigai ir kiti ti
kintieji, taip kad jis vadinda
vosi visų tikinčiųjų išrinktas. 
Bet V a. rinkimų teisė atsidu
ria jau miesto aristokratų ran
kose. Nuo XI a. teisę rinkti turi 
tik kardinolai, bet pasauliečiam 
paliekama teisė tuos rinkimus 
patvirtinti. XIII a. pabaigoje į- 
vedama vadinama konklavė — 
uždari rinkimai galimiems pikt
naudžiavimams išvengti. Tačiau 
pasauliečiai reikalauja veto tei
sės ir ją gauna. Pasauliečiai val
dovai gali atmesti nepageidau
jamą kandidatą ir tą teisę nau
doja (paskutinį kartą prieš 
kardinolą Rampola 1903 tą tei
sę panaudoja Habsburgai). Pi
jus X tą veto teisę 1904 panai
kina. Jis tai daro ne tam, kad 
pasauliečius nuo tokių rinkimų 
atstumtų, o vien dėl to, kad 
XIX a. valstybių vadai jau nėra 
kartu ir pasauliečių atstovai 
Bažnyčioje, kaip buvo ankstes
niais laikais. Jų dauguma jau 
yra nusistatę prieš Bažnyčią.

mas, kuris pramynė, bėgo žais
damas. Taip, ir pasakojau apie 
gėles — pempuokes ir gegužes, 
ir konvalijas, ir kačpėdėles — 
bijau kartoti, nes sustosiu ties 
jomis ir nepasitrauksiu.

Dabar prieiname ir čia akme
nų tvorą, lyg tam padarytą, kad 
medžiai neišbėgiotų, ir žengia
me per akmenis ir mes. Jie iš
dėstyti ilga eile per labai skais
čią lanką, ir labai šlapią, ir ak
menys man patinka, nes vieni 
yra kaip duonos kepalai, kai 
juos apšlaksto vandeniu prieš 
šaunant į krosnį — apvalūs. Ir 
kiti plokšti, tarytum tuos kepa
lus, iškeptus, perpjovė pusiau 
ir paguldė lygiuoju šonu — už
tat reikia taikyti žingsnius ir 
kartais šokinėti. 0 viena kartą 
esame keliavę, kai buvo van
dens beveik iki pat akmenų vir
šaus, ir žolė buvo įsimerkusi, ir 
vienas kitas lukštas žydėjo, ir 
aš ėjau paskui Mamą, ji negalė
jo laiku pamatyti, kad bridau 
per vandenį, ir ūkčiojau, toks 
buvo jis šaltas. Bet atrodė, kad 
esi nešamas, keliamas vandens 
ir žiedų viršūnių. O namie ko
sėjau ir skaudėjo gerklė.

Nūnai gi buvo tiek jau sau
sa, kad nėra reikalo eit akmeni
mis, ir niekas protingas taip ne
daro — bet aš negaliu išsižadė
ti šokinėjimo. Niekuomet! Ir 
taip stačiai nuo akmens nusiri
tu į dirvas, į miesčionių laukus.

Jau plaukia rugiai, mes eina

galvą Liudvikui XVI, Prancūzi- 
jos karaliui, kartu buvo nukirs-

nyčioje; jie neteko savo kalbė
tojo. Dogmiškai pasauliečiams 
niekas galvos nekirto. Teoriš
kai jie ir toliau liko Dievo tau
tos nariai. Bet socialinis per
versmas buvo sukūręs naują pa
dėtį. —- Tiesa, karaliaus paša
linimas visų pirma buvo valsty- 

me tarp jų, kaip apaštalai šven
tųjų knygų paveiksluose, takas 
yra toks siauras, jog du suaugę 
prasilenkdami turėtų sulaužy
ti kelis rugius. Ir tako vidu
ryje, kaip ir mūsų padirviais, 
auga zuikio rugiai, tokios nuos
tabios žolės, ir kai jas užmini, 
kutena kojų padus ir nori juok
tis.

Taip prieiname Kryžių, ir va
žiuojamą kelią. Tiesa, buvo dar 
vienas Kryžius, kur Aptvarai su
sikerta su jų lankomis — tenai 
aptvertas tvorele, čia gi stovi 
sau, kaip rugys. Aš visada no
riu po juo pailsėti — ir Mama 
juokiasi: — Kam turi tokias ma
žas kojas!

Ne kažin kiek beeisi, ir pri
eini žydkapius — jie prižėlę 
pušų, aptverti statine tvora, bet 
ne taip, kaip žmogus tvertų — 
su spragomis, gali matyti kiau
rai, kaip per rėtį. Bet ką regėsi, 
jei nėra paminklų, nei koplytė
lių? Ir tų kapinių nebijau, tai 
vienintelė mano drąsa. Reikia 
saugotis gyvų žydų, kad duotų 
teisingą svorį, kad nenusuktų 
mėro, ir vaikai bijo pasakų apie 
daugelį gąsdinimų, bet kartą 
numirė — jie net nesivaidena. 
Niekuomet neičiau viena pro 
vokiečių kapus, žinau.

Ir ramiai gyvena netoli trobel
ninkai, kurie teturi po plaštaką 
žemės, ir dirba padieniui pas 
ūkininkus arba verčiasi amatu.

(Bus daugiau)

Konstantino era eina prie ga
lo. Kunigaikščiai iš viešojo gy
venimo traukiasi. Tuo būdu 
jie netenka savo “pateptojo” 
vaidmens ir Bažnyčioje. Ryš
kiausiu pavyzdžiu yra pirmasis 
Vatikano susirinkimas, stovįs, 
galima sakyti, ant slenksčio 
tarp senojo, Konstantino laiko
tarpio ir naujojo. Dar Kons
tantino eroje vykusiame Tri- 
dento susirinkime dalyvauja ku
nigaikščiai arba jų atstovai, tai
gi pasauliečiai “iš viršaus”. Ant
rame Vatikano susirinkime pra
deda rodytis (tiesa, labai ne
gausiai ir nežymiai) pasauliečiai 
“iš apačios”. Gi pirmajame Va
tikano susirinkime (1869-70) nė
ra nei viršaus, nei apačios. Jis 
vyksta uždarom durim, ir nie
kas iš pasauliečių net nėra in
formuojamas (oficialiai).

Nutrūkęs dialogas
Nutrūkęs dialogas tarp hiera

rchijos ir pasauliečių (pasau
lio) davė pradžią didelei tikėji
mo krizei. Jei XIX a. milijo
nai proletarų pasauliečių nuėjo 
paskui Marksą, tai dėl to, kad 
su jais, atsidūrusiais nevilties 
kelyje, beveik niekas kitas tokio 
dialogo nevedė. Gi nutrūkęs 
dialogas atidarė duris bedialo- 
ginei ir, kaip pasirodė, labai 
pragaištingai ir pavojingai 
kritikai, ši nepasitenkindavo 
vien tik hierarchijos kritika, 
bet virsdavo Bažnyčios, dar vė
liau krikščionybės ir pagaliau 
paties Dievo kritika arba kovin
gu ateizmu.
Nutrūkęs dialogas taip pat ve

dė hierarchiją į monologą baž
nytiniame gyvenime. Dabar ji 
turėjo žodžio .monopolį, sako 
Carrouges. O tai jau reiškė.baž- 
nytinio gyvenimo klerikalinimą, 
arba dvasiškijos jame viešpata
vimą. Dėl to daugelio žmonių 
bažnytinis gyvenimas pradėjo 
apsiriboti kone vien tik bažny
tine santuoka, vaikų pakrikšti- 
jimu ir bažnytinėmis laidotuvė
mis. šiaip jau praktiškai di
džiausią savo gyvenimo dalį 
žmogus leido nesidomėdamas 
bažnytiniais reikalais.

Pijaus XI sukeltas katalikiš
kosios akcijos sąjūdis buvo nau
jų kontakto tarp hierarchijos 
ir pasauliečių formų ieškosimas 
su naujais pasauliečių vadais. 
Taip, pavyzdžiui, naujosios Lie
tuvos valstybės vadai, jos pre
zidentai Stulginskis, Grinius, 
Smetona, jau nebuvo kartu ir 
pasauliečių vadai Bažnyčioje, 
nėjo tų pareigų ir neatliko tų 
funkcijų, kokias atliko, pavyz-
džiui, Vytautas ir Jogaila, 
krikštydami žemaičius ir lietu
vius. Dabar buvo jau kita san
tvarka. Dabar jau ne valstybės 
vadai buvo vidinio bažnytinio 
dialogo su hierarchija partne
riais — kaip pasauliečių atsto
vai pačioje Bažnyčioje, — o ka
talikų akcijos vadai.
Antrasis Vatikano susirinkimas

Antrąjį Vatikano susirinkimą 
pagimdė naujasis sąjūdis. Jis 
stovi naujos eros pradžioje. Jis 
ne tik galutinai užbaigia aną il
gus šimtmečius trukusį Kons
tantino laikotarpį, bet ir pasku
tinių laikų krizę, nurodyda
mas išeitį iš jos. Visi kiti susi
rinkimai, pradedant pirmuoju 
Nicėjoje, vyko feodalinės san
tvarkos šešėlyje bei jos įtakoje. 
Antrasis Vatikano susirinki
mas stovi naujų laikų angoje. 
Jeigu jis iš esmės sprendžia ir 
pasauliečių klausimą, ir tuos 
sprendimus formuluoja atskiro
mis pastraipomis savo pagrindi
nėje konstitucijoje apie Bažny
čią, — tai ne dėl to, kad Baž
nyčia dabar būtų atradusi pa
sauliečius kaip Kolumbas savo 
laiku Amerikos indėnus, bet dėl 
to, kad naujai organizuojant 
hierarchijos ir pasauliečių san
tykius reikėjo (būtinai!) išeiti 
iš teologinių prielaidų ir atsi
remti į Švento Rašto mokslą 
apie Dievo tautą bei visų tikin
čiųjų bendrąją kunigystę (vi
siems laikams ir visiems žmo
nėms galiojantį mastą). Jeigu

(nukelta j 4 psl.)
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Valandos prie Alpių kalnų
Balandžio 12, 13, 19 ir 20 

Chicagoje netoli 5,000 žmonių 
minia matė naujosios J. Gaide
lio operos “Danos” spektaklius 
ir tą akimirką gyveno Alpių 
kalnų papėdėje Įkurtoje išvie- 
tintų asmenų stovykloje. Lai
mingose ir pakiliose meninėse 
akimirkose penkiems tūkstan
čiams žiūrovų buvo lemta su
grįžti į tą praeitį, kuri daugelio 
prisiminimuose palikusi pačias 
karčiausias akimirkas. Ir kai 
subėgdavo masinės “Danos” 
scenos, kai tos triukšmingos, 
masės fone pilna didybe, dail. 
A. Kurausko meniškai atkur
tos, sublizgėdavo snieguotos Al
pių viršukalnės, jauteisi ma
tąs šaunų lietuvišką ansamblį 
Alpių papėdėje. Rodos, tai bū
tų Mikulskio “Čiurlionis” ar So
deikos “Dainava”. Uždėk tik 
tautinius drabužius, pridėk sku
dučius, įvesk tautinius šokius ir 
pasodink būrį prancūzų ar a- 
merikiečių generolų, karštai 
beploj ančių.

Kai prieš spektaklius kelis 
kartus perskaičiau St. Santvaro 
parašytą “Danos” libretą, tokį 
lyrišką, romantinį su stipriais 
tautiniais brūkšniais, tikėjau
si “Danoje” pamatyti kažką pa
našaus į romantiškąją “Graži
ną”, tik ne iš kunigaikščių ar 
karalių gadynės, bet paskutinio
jo amžiaus ketvirčio, kur ir lie
tuvius ir eilę kitų Europos tau
tų lydėjo dideli sukrėtimai ir 
nemažesnės nelaimės.

Bet A. Kučiūno pastatyme, 
padedant rež. P. Maželiui ir ki
tiems meno vadovams, “Dana" 
nustojo libreto stipriais brūkš
niais akcentuoto tautinio dažo, 
smarkiai buvo apkarpyta ope
ros romantika ir pati operos

Muzikos Žinios
Amerikos lietuvių spaudoje 

“Muzikos žinios” retai kada pa
stebimos. Jos pasirodo regulia
riai be didelio triukšmo, rekla
mos, nuveikdamos gražu kultū
rinį darbą. Žurnalą leidžia AL- 
RK Vargonininkų bei kitų Lie
tuvių Muzikų Sąjunga. Žurna
lą redaguoja ir drauge admi
nistruoja pats tos Vargoninin
kų Sąjungos pirmininkas Vin
cas Mamaitis. Taip Muzikos ži
nių redakcijos, administracijos 
ir S-gos centro valdybos adre
sas yra 209 Clark Place, Eliza- 
beth, N.J. 07206. Tel. (201) 
351-9057.

Žurnalas išeina keturis kar
tus per metus. Jo prenumerata 
3 dėl. Be žurnalo dar leidžia
mas lietuvių muzikų vardynas. 
— tai savotiška muzikų enciklo
pedija, kur aprašomi visi muzi
kai ir jų veikla.

Neseniai pasirodė š.m. “Mu
zikos žinių” sausio — balan
džio numeris. Šitame numeryje 
prisimenama Operetės choro 
50 metų sukaktis. J. Stankūnas 
tęsia savo straipsnį apie vargo
nus. Aprašom) mirusieji muzi-
kai: Jonas Brundza. Juozas Stro- 
lia ir Motiejus Budriūnas. Juo
zas Bertulis rašo — Žodis mu
zikoje ir muzika žodyje. J. Ži
levičius rašo iš Lietuviu Muzi
kologijos archyvo. Chicagos mu
zikos kronika, muzikinė kroni
ka kitur.

Numeris turi 20 puslapių ir 
viršelius. Iliustruotas, spausdi
namas pranciškonų spaustuvė
je Brooklyne.

Bažnyčia . . .
(atkelta iš 3 psl.)

Vatikano II susirinkimas sako, 
kad “turimos žinios, patyrimas 
ir prestižas pasauliečiams lei
džia. o kartais net uždeda pa
reigą pareikšti savo nuomonę 
apie dalykus, liečiančius Baž
nyčios gerovę”, ir kartu reika
lauja įsteigti tam tikslui nau
jus organus Bažnyčioje, — tai 
dėl to. kad anksčiau kunigaikš
čių turėtos žinios ir prestižas 
dabar yra perėję į plačias ma
ses. (Bus daugiau)

REPORTAŽAS 1$ CHICAGOS

problema padaryta tarptautinė 
— karo poveikyje įvykęs žmo
nijos sukrėtimas ir to viso pa
dariniai. Pagrindinis dėmesys 
muzikai, nebeatsižvelgiant, kad 
kai kurie libreto sprendimai pa
sidaro keisti ir netikroviški.

Komp. Stanaitis įsimyli gyva
našlę dainininkę Daumantienę, 
o šalia vyksta stovyklos gyve
nimas, kur ir niūrioje bei ne
tikroje aplinkoje žmonės išsi
galvoja visokių linksmybių ir 
gyvena savąjį gyvenimą, net

PENKERI METAI KAIP DR. ANTANAS 
TRIMAKAS MIRĖ

Ketvirtasis Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto sekretorius, Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo Lietuvos 
delegacijos narys ir tos organi
zacijos politinės komisijos pir
mininkas, Vidurinė Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos vykdomojo komiteto vice
pirmininkas, Baltic Revue, La 
Revue Baltiųue ir Revista Balti- 
ca žurnalų redakcijos narys, Se- 
ton Hali Universiteto (Nevvark, 
New Jersey) profesorius. Lietu
vių Katalikų Mokslų Akademi
jos narys, Lietuvos Ūkininkų 
Sąjungos atstovas Vlike, Vytau
to korporacijos narys, Lillio 
Universiteto filosofijos dakta
ras, suskilusio Vliko apjungė- 
jas Antanas Trimakas staiga mi
rė nuo pakartotino širdies smū
gio 1964 vasario 27 savo na
muose Kosciuškos g. nr. 195.

Čion mano suminėti titulai ir 
pareigos nebuvo popierinės, no
minalinės, bet patikėtos jam 
dėl jo protinių sugebėjimų ir 
dvasinių savybių ir iškovotos 
neatlaidžiais darbais ir nuolat 
gaivinamos kūrybine valia ir 
dinamika. Bus dar labiau nuo
stabu. jei mes įsisąmoninsime, 
kad Antanas Trimakas per iš
tisą dešimtmetį buvo laisvės ko
vų vėliavnešys ne tik mūsų lie
tuvių, bet ir visų Europos pa
vergtų tautų.
Titulų ir pareigų, kuriuos ve

lionis buvo turėjęs ar ėjęs pra
eityje, neminėsiu. Jis ir patsai 
nemėgdavo jų minėti, nes jis ir 
nemėgdavo jų minėti, nes jis 
dabartyje gyveno ir dirbo 
ateičiai.

Kovo I. sekmadienį, vakare 
kuklioje St. Aromiskio laidoji
mo koplyčioje įvyko paskuti
nis velionies pagerbimas. Jisai 
buvo šauniai iškilmingas. Žmo
nių prisirinko tiek daug, kad 
kiti, negalėdami patekti į kop
lyčią, turėjo išsiskirstyti. Pager
bimui vadovavo St. Lūšys. Viso 
pasakyta 17 atsisveikinimo kal
bų. Koplyčion buvo sunešta 
daug gėlių, paaukota daug mi
šių.

Prano Narvydo parašytos knygos “Gimtinės takais" pristatymas, įvykęs gegužės 10 Winter Garden resto
rane. Iš k. j d. dr. A. Budreckis — ALTS-gos I-jo skyriaus ir rengimo komiteto pirm., V. Gruzdys iš Phila- 
delphijos, Pranas Narvydas ir V. Abraitis. pasakęs pa grindinę kalbą. Nuotr. L. Tamošaičio

džiaugsmo šventėje atliekant ir 
baletą su auksiniais parukais. 
Stanaičio arijos kartais nukryps
ta į Antakalnio pušynus, ir iš 
vieno kito žodžio pajunti, kad 
tai esama lietuvių. Bet vieną 
dieną tą įsismaginusį stovyk
los gyvenimą sudrumčia iš kaž
kur atsiradęs Nežinomasis — 
Daumantas. Kažkaip staiga vis
kas virsta aukštyn kojomis: 
rodos, turi griūti jau spėjusi 
susidaryti rutina, nes Nežinomo
jo dovana “ne deimantas žėrįs, 
tik žemės sauja, gyva krauju 
kovos draugų . . .” Ir įvyksta to-

Kovo 2, pirmadienį, po gedu
lingų mišių velionies palaikai 
buvo nulydėti į šv. Karolio ka
pus ir ten palaidoti... Nuo tos 
dienos praslinko jau penkeri 
metai... Velionis nebuvo už
mirštas. Ir š.m. gegužės 18 kuk
lioje Apreiškimo parapijos sa
lėje įvyko penkerių metų An
tano Trimako mirties paminė
jimas. Jį organizavo J. Giedrai
tis, A. Vedeckas ir A. Skėrys. 
Pastarasis minėjimą pravedė.

Prel. J. Balkono paskaita
Minėjimo branduolį sudarė 

prel. J. Balkūno kalba — pa
skaita. Kalbėtojas savo mašas- 
tiniu balsu, homiletiška tarena 
sugebėjo atkurti velionies An
tano Trimako gyvą paveikslą. 
Jam pavyko paliesti svarbiau
sias velionies savybes, apžvelg
ti stambiais bruožais velionį 
kaip žmogų, jo mokslinimo 
sklaidą. Platėliau buvo kalbėta 
apie jį kaip politiką, kaip dip
lomatą, kaip kultūrininką. Il
giausiai buvo kalbėta apie ve
lionies reiškimąsi išlaisvinimo 
akcijoje ir ypač jo nuveiktus 
darbus Vlike ir jo reikšmę Lie
tuvos visuomenei.

Vienas iš didžiųjų jo patrauk
lios taktikos laimėjimų buvo su
skilusio Vliko susikonsolidavi- 
inas, t.y. grąžinimas į jį Lietu
vių Fronto, Krikščionių Dar
bininkų, Sąjungos, Tautininkų 
Sąjungos ir Laisvės Kovotojų. 
Tuo pat laiku į Vliko veiklą bu
vo įjungti ir keli kiti visuome
niški sąjūdžiai. Reforma buvo 
padaryta laiku ir tinkamai, nes 
reformuotas Vlikas veikia sėk
mingai. Prel. Balkūnas sa
vo kalbos pabaigoje kvietė vi
sus lietuvius įstoti į Vliko rė
mėjus ir dėti kasmet po plytą 
į tautos laisvinimo rūmus.

Kitų prisiminimai
Gener. konsulas A. Simutis 

irgi iškėlė vertingus velionies 
darbus laisvinimo kovoje ir 
kvietė vykdyti jo testamentą.

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, iškėlęs velionies veik
los reikšmę lietuvių tautai ir jos 
vedamai išsilaisvinimo kovai, 
apgailestavo, kad mūsų spauda

DARBININKAS

kia tragedija, kad Daumantie- 
nė, atpažinusi savo tikrąjį vy
rą ir supratusi, kokią didelę mi
siją jis atliko kovojančiai tau
tai pasilikęs kovos lauke, pasi
junta nusikaltusi ir nusižudo.

Maždaug toks keliais brūkš
niais “Danos" siužetas. Šalia 
Daumantienės, Stanaičio. Neži
nomojo — Daumanto dar daly
vauja Daumantienės kambario 
draugė Rimantė ir A. Pakalnis, 
buv. karininkas, o šalia jų ir 70 
žmonių choras — vienas iš svar
biausių naujosios operos voka
linių ir sceninių papuošalų.

Kas žavu “Danoje”? Tai gra
ži. į tą įvyksiančią skaudžią ir 
netikėtą dramą atvedanti mu
zika. Yra tikrai puikių arijų, 
duetų ir choro dainų. Spektak
lio pažiba St. Baras, D, Stan- 
kaitytė. Taip pat J. Vaznelis, 
kuriam spektaklio pabaigoje 
publikos širdyse susikaupia di
džiausios simpatijos kaip veikė
jui, išlaikiusiam ištikimybę ir 
tautai ir žmonai, R. Mastienė 
ir Alg. Brazis.

Spektaklio pabaiga jau nebe 
“čiurlionietiško” ar “dainavie- 
tiško” pobūdžio, kur skambėtų 
liaudies dainos, skudučiai ir t.t. 
Alpių kalnų papėdėje, viršu
kalnėse sniegui baltuojant ir 
dangaus skliautams sutemus, 

nekelia viešumon jo darbų, lei
džia jiem prisidengti užmaršos 
dulkėmis. Jis iškėlė svarbą tu
rėti savo tautinius kapus, kurie 
galėtų priglausti mirusius lietu
vius, kur galima būtų pastaty
ti vieną didingą tautinį pamink
lą. Ilgainiui tokia vieta gali tap
ti mažu lietuvių panteonu.

Velionį trumpais, bet šiltais 
sakiniais prisiminė J. Pajaujis, 
neseniai persikėlęs iš Washing- 
tono, D.C. Papasakojo, kaip 
Antanas Trimakas, remdama
sis Vliko įgaliojimais, gavo 
prancūzų okupacinės zonos val
džios pripažinimą ir tapo Lietu
vos generaliniu konsulu su būs
tine Tuebingene.

J. Pažemėnas prisiminė, 
kaip velionies pastangomis bu
vo gauta iš prancūzų karinės 
administracijos penkeri namai 
Pfullingene (prie Reutlinge- 
no), ir juose apsigyveno Vliko 
nariai su šeimomis. Ten pat 
buvo įkurtos ir Vliko įvairios 
įstaigos.

Tenai Vlikas išbuvo iki išsi- 
kėlimo į JAV. Daug gardaus 
juoko teko išgirsti, kuomet J.P. 
atskleidė, kad vietiniai vo
kiečiai pradėjo vadinti Pfullin- 
geną — Vlikingenu.

Minėjimą baigiant
Užbaigai J. Bulevičius nuotai

kingai padeklamavo keletą Mai
ronio, Brazdžionio, Mačernio 
rinktinių eilėraščų.

Minėjime dalyvavo apie sep
tyniasdešimt rinktinių asmenų. 
Visi apgailėjo, kad minėjime ne
buvo velionies našlės J. Trima- 
kienės. Bet ji negalėjo atvyk
ti dėl neseniai įvykusio susižei- 
dimo.

Minėjimas buvo baigtas tau
tos himnu. Dalyvis

1969 m., gegužio 28 d., nr. 37

iš vieno i'š geriausių laisvajame 
pasaulyje lietuvių masinio cho
ro krūtinių išsiveržia paskuti
nė giesmė nusižudžiusiai Dau- 
mantienei ir visoms sukrėsto
sios epochos aukoms:

Tėve mūsų, Tėve gailestin - 
gas,

Atleiski savo klystantiems 
vaikam —

Tešviečia tavo veidas rūpes
tingas 

Visom dienom, visiem lai
kam!

Giesmei išsiliejant į vis ga
lingesnį fortissimo ir uždangai 
pamažu leidžiantis, publika tie
siog nustoja kvapo, kažkas 
gniaužia širdį, ne vieno skruos
tais nurieda ašaros ... ir ne die
noms, bet mėnesiams ir metams 
pasilieka gyvas “Danos” prisi
minimas.

Užbaigai šio reportažo karto
ju lietuvių jėzuitų vienuolyno 
viršininko Chicagoje kun. J. 
Kubiliaus, su kuriuo drauge 
žiūrėjome paskutinį . “Danos” 
spektaklį, žodžius: “ši opera iš
liks”. VI. Rmjs

MEMMINGEN, 
V. Vokietija

Motinos dienos minėjimas

Šiais švietimo ir šeimos me
tais Motinos dieną paminėjo 
Vargo Mokyklos mokinės. Pro
gramą parengė mok. žibutė Po- 
vilavičiūtė — Pagels, kuri pra
dėjo mokytojauti vos prieš 7 
mėn. Buv. mokyt. Vyt. Berno
tas papuošė meniškai sceną, 
išryškindamas pirmą Vargo Mo
kyklą: motulę prie ratelio.

Programos vedėjai Kristinai 
Radzevičiūtei atidarius minėji
mą, apylinkės pirmininkas pri
statė ypatingą svečią iš Toron
to, tėv. Placidą Barių, O.F.M. Jo 
sidabrinio jubiliejaus proga bu
vo sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Svečias buvo kai kam pažįsta
mas iš Miuncheno laikų, 1945- 
47. Tėv. Placidas padėkojo ir 
pasveikino susirinkusius.

Apie Motiną, Lietuvę Motiną, 
Memmingeno Lietuvę Motiną ir 
apie jos dabartinius uždavinius 
išlaikyti šeimoje lietuvybę, pra
dėti ir tęsti vargo mokytojos pa
reigas. trumpai kalbėjo tėv. 
dr. Klemensas Žalalis.
Programoj penketukas padai

navo “Saulelė tekėjo", “Bly
nai", “Plaukė žąselė” ir pade
klamavo “Pas motinėlę”. Fl. 
Butkutė paskaitė apie motiną iš 
Eglutės. 11. Vernerytė padekla
mavo “Vainikas Mamytei". Br. 
Dasytė — “Mamytės padėjėja", 
Kr. Radzevičiūtė — “Našlaitės 
gegužis".

Jaunųjų šokių grupė pasiro
dė pirmą kartą. Mokytojai pa
lydint pianinu, pašoko “Kalve- 
lėlis" ir “Noriu miego, saldaus 
miego". Gi tautiniu šokių gru
pė pašoko “Sadutę".

Programos pabaigoje rengė
jos išdalino gėlių puokštes kiek
vienai esančiai salėje motinai, 
o sergančioms buvo nuneštos į 
namus. —T. Kl.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ 
ATSTOVAI EUROPOJE

Pavergtųjų Tautų Seimo de
legacija, kurią sudaro Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos (V. Sidzikauskas), Rumu
nijos ir Vengrijos atstovai, nuo 
gegužės pradžios lankosi Eu
ropos sostinėse. Gegužės 6-7 
delegaciją priėmė buv. Britani
jos ministeris pirmininkas Alec 
Douglas Home, parlamento na
riai: A. Fitch, E. Griffiths, T. 
Beamish, P. Kirk, J. Amery, S. 
W. Digby, Lordai S. Osvvald ir 
Gladvvyn, taip pat užsienių rei
kalų ministerijos Rytų Europos 
departamento direktoriaus pa- 
vad. Sidney John Guy Cam- 
bridge. Vizitai buvo vaisingi ir 
instruktyvūs.

Šalia Pavergtųjų Seimo vizi
tų. min. Sidzikauskas dalyvavo 
jos valstybių diplomatų pasitari
me pas Lietuvos Charge d’Af- 
faires V. Balicką, taip pat bu
vo susitikęs su Londono lietu
viais.

Gegužės 8 Pavergtųjų Seimo 
delegacijos garbei Bonnoje mi
nisteris Wendelin surengė pri
ėmimą, kuriame gausiai atsilan
kė Bundestago atstovai, tarp 
jų ir Bundestago užsienių reika
lų komisijos pirmininkas dr. 

Kopf. Pavergtųjų Seimo dele
gacijos vizitas užsienių reikalų 
ministerijoje, po užsienių rei
kalų ministerio W. Brandto ge
gužės 7 d. pareiškimų Hambur
ge, negalėjo būti labai šiltas, ta
čiau buvo naudingas.

Vokietijoje V. Sidzikauskas 
taip pat lankėsi Vasario šešio
liktosios gimnazijoje. Iš Vokie
tijos Pavergtųjų Seimo delega
cija nuvyko į Europos sostinę 
— Strasburgą. Anksčiau Euro
pos Tarybos patariamojo seimo 
ir to seimo komisijos paverg
tųjų rytų Europos tautų reika
lams vadovybė buvo panūdusi 
į tiltų statymą su sovietiniu pa
sauliu. Dėl to buvo susidariusi 
tarp Pavergtųjų Seimo ir Stras- 
burgo tam tikra įtampa. Tačiau 
dabartinis Pavergtųjų Seimo 
delegacijos apsilankymas Stras- 
burge rado labai palankias nuo
taikas. Ir naujasis Europos tary
bos patariamojo seimo pirmi
ninkas. Šveicarijos atstovas Oli- 
vier Riverdin, ir naujasis gen. 
sekretorius, buv. Austrijos už
sienių reikalų ministeris Tok- 
čič, ir seimo komisijos neatsto
vaujamų valstybių reikalams va-

(nukelta į 5 psl.)
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Tev. Antanas Jurgelaitis, OJŲ švenčia

KĘSTUČIUI KUDŽMAI
mirus, poniai Kudžmienei, sūnums ir giminėms gilaus 
liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą

Algis Vedeckas
Vytautas VebeUinas su žmona 
ir Skėrių šeima

veikęs su jaunimu, kun. Pran-

vienuolyne Somerset, Ohio. * 
logiją dar trejus metus studi

Fakultete Washingtone, D. C. 
Į kunigus įšventintas 1944 bir
želio 7 domininkonų koplyčio-

KĘSTUČIUI KUDŽMAI 
mirus

žmoną Reginą, vaikučius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime

NIJOLĖ ir EUGENIJUS UŽPURV1AI

amieras Jenkus. Buvo tokių lie- 
tsviškų šeimų, iš kurių du trys 
išėjo | kunigus ar įstojo į vie- - je Washingtone. Toliau vėl tę- 
nuolyną.

Tokia buvo ir Jurgelaičių 
šeima. Dvi dukros yra Nukry
žiuotojo Jėzaus, seselių vie
nuolyne. Sesuo M. Baptistą šiuo 
metu eina slaugės pareigas Vil
ią Maria Elmhurste, Pa. Sesuo 
M. Paulina yra mokytoja šv. 
Petro parapijoje Bostone. Sū
nus Antanas yrą vienuolis do-

AfA

KĘSTUČIUI KUDŽMAI
minis

-- —
žmoną Reginą, šeimą ir Dr. V. Ingelevičiaus šeimą 

giliai užjaučia

—...—
S. ir J. MAKAUSKIAI

AfA

KĘSTUČIUI KUDŽMAI 
staiga mirus,

jo žmoną Reginą ir sūnus giliai užjaučia

GEDIMINAS ir DANUTĖ 
SURDĖNAI

ANTANUI BENDORIUI

mirus, skausmo ir liūdesio valandoje jo žmonai, dukroms 
ir sūnui nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A. RYLIŠKIS

Liūdėdami dėl mūsų brangaus draugo ir nenuilstamo 
kultūrininko bei visuomenininko

ANTANO BENDORIAUS
mirties, jo žmonai, dukterims, sūnui ir kitiems arti
miesiems reiškiame mūsų gilią užuojautą.

H. ir A. Gražiūnai, S. ir A. Skėriai, J. Žaliaduonis

Mylimai motinai
A f A

URŠULEI GERVINIENEI
mirus, jos dukrą Stasę Ofrossimovienę su vyru ir visus 
artimuosius užjaučiame

E. ir J. Andriušiai, E. ir L. KAsIcai,
L. Puodžiūnienė, B. ir N. Tautvilai,

R. ir V. Viliamai, J. ir A. Vainilaičiai

IRENAI STANKŪNIENEI MAŠIOTIENEI
mirus, sūnų Joną Stankūną su žmona, sesutę Janiną, 
brolius Vladą ir Vitą su žmona nuoširdžiai užjaučia

VITALIJUS ir MARY GRUDZINSKAI

AfA

IRENAI MAŠIOTIENELSTANKŪNIENH
mirus, Donatą Mašiotą ir gimines gilaus liūdesio valan
doje užjaučia ___

] SKĖRIŲ SEIMĄ

gijoje Providence, R. L, dėsto 
svetimas kalbas, yra svetimų 
kalbų dekanas.

Šių vienuolių motina Ona dar 
tebėra gyva, gyvena So. Bosto
ne. Kilusi ji iš Vilkaviškio. Tė
vas Vincas, miręs 1953, buvo 
kilęs iš Pilviškių.

Antanas Jurgelaitis, baigęs 
viešąją mokyklą, lankė Boston 
Latin aukštesniąją mokyklą, ku
rią baigė 1935. Įstojęs į do
mininkonų kolegiją Providen
ce, mokėsi iki 1937. Tais me
tais įstojo į domininkonų vie-

sė teologijos studijas. Dominin
konų ordino vyresnysis j| iš
siuntė į Limos miestą, Peru v- 
bėje, kur nuo 1945 iki 1948 
tęsė studijas ir gavo daktaro 
laipsnį.

Filosofiją dar studijavo San 
Marcos universitete
Santo Domingo universitete Do
mininkonų Respublikoje, apke
liavo pietų Ameriką.

Į Ameriką sugrįžo 1949 ir bu
vo paskirtas ispanų kalbos mo
kytoju. Providence kolegijoje. 
Dar buvo moksleivių namų rek
toriumi, disciplinos komiteto 
pirmininku ir fakulteto senato 
nariu. Jis parengė ispanų kal
bos programą, kuri buvo duo
dama per televiziją. Televizijo
je tvarkė ir Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą.

Vasaros metu rekolekcijas lie
tuvių ir anglų kalba veda lie
tuvaičių seselių vienuolijom, 
1956 buvo kapelionas studen
tų ekskursijai, kuri lankė Euro
pą.

šv. Jono universitetas jį ap
dovanojo Our Lady of Guada- 
lupe medaliu už jo nuopelnus, 
siekiant geresnių santykių tarp 
abiejų Amerikų.

Jis visada patarnauja šv. Ka
zimiero parapijai Providence. 
Nuo pat mažens yra Lietuvos 
vytis. Dabar yra trečio laipsnio 
vyčių narys.

Birželio 1 d. 10:30 šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje Pro- 

I vidence jis atlaikys sukaktuvi- 
I nes mišias. Po mišių lietuviai 

• jam rengia-pagerbimą parapijos 
salėje. Kitą sekmadienį, birže
lio 8, jis laikys mišias savo tė- 
viškėje — So. Bostono lietuvių 
šv.Petro bažnyčioje. Mišios bus 
11:30 v. Pamokslą pasakys do
mininkonas Tėvas Žvirblis.

studijavo

Vysk. V. Brizgys įšventina j kunigus Antaną Saulaitį, SJ. šv. Juozapo 
bažnyčioje Waterbury, Conn., gegužės 17 d. Dešinėje jėzuitų provincijolas 
Tėv. Kęstutis Kijauskas. Nuotr. P. Ąžuolo

I IŠ VISUR

Tčv. A. Jurgelaitis, O.P. Jonas A. Stoškus

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVES
šv. Antano gimnazijoje Ken- 

nebunkporte, Maine, abiturien
tų išleistuvės įvyks birželio 1. 
Garbės svečiais bus Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor- 
ke A. Simutis ir preL Pranciš
kus Juras. Jis laikys pamaldas 
ir pasakys pamokslą, o konsu
las įteiks gimnazijos baigimo 
diplomus. Pabaigoje bus moki
nių choro koncertas ir vaišės.

Šiemet šv. Antano gimnazija BricfaeDOrt. CoiUI. 
išleidžia dešimtą abiturientų _
laidą -— 18 jaunuolių iš visos Gegužės 9 Sv. Jurgio bazny- 

« . - s imi o o IrAmerikos bei Kanados. Visi 
jie priimti į kolegijas bei uni-

ja gyvuoja 13 metų ir ją bai
gusių yra 130 jaunuolių.

įleidus abiturientus, kiti mo
kiniai dar pasiliks vieną savai
tę. Mokslo metai baigsis birže
lio 6.

Į abiturientų išleistuvių iš
kilmę kviečiami visi lietuviai. 
Ji prasidės pamaldomis 10 v. 
ryto.

— Apie kun. Alfonsą Šulins
ką rengiamai monografijai sa
vo prisiminimus parašė kun. dr. 
Juozas Prunskis, Pranys Alšė- 
nas, Vytautas Svilas, dr. Vytau
tas Majauskas. Fotografijų at
siuntė Alfonsas liekis, A. Paš- 
konis, dr. V. Majauskas, A. Šu
linskas, P. Narutis. Redakto
rius visiem didžiai dėkingas ir 
laukia daugiau atsiliepimų iš 
kun. Sušinsko draugų ir jo bu
vusių daugelio mokinių. Sušins
ko knyga “šviesos ir šešėliai” 
jau suredaguota. Prie to ren
giama trumpa monografija. Pra
šom siųsti atsiminimus, laiškus, 
fotografijas, ar kitokią me
džiagą, kas padėtų išryškinti 
“Maršo jaunystei” autoriaus as
menybę. Vasarą manom vis
ką galutinai paruošti spaudai. 
Savo prisiminimus ar kitokią 
medžiagą siųskite kun. T. Nar
butui, 1922 Leo St., Dayton, 
Ohio 45404.

— Skulptoriaus Vytauto Rau- 
linaičio, prieš metus tragiškai 
žuvusio, minėjimas įvyks birže
lio 1 šv. Jurgio parapijos salė
je, kur bus išdėstyti jo meno 
kūriniai. Minėjimą rengia skau
tai akademikai.

— Philadelphijos ateitinin
ku metinė šventė įvyks birže
lio 29. Pamaldas laikys kun. K. 
Širvaitis. Pagrindinis kalbėtojas 
bus dr. V. Vygantas.

— Kun. Theo Palis — Teo
filius Palukaitis paskirtas kle
bonu amerikiečių parapijon 
Our Lady Queen of the World, 
Pittsburg, Calif. Ilgesnį laiką ; 
jis dirbo St. Raymond, Menlo : ; 
Park, Calif., St. John, San Lo- 
renzo, Calif., ir St. Leo, Oak- 
land, Calif., kur pernai buvo 
administratorius klebonui su
sirgus. Kun. T. Palio naujas 
adresas: 255 Alves Lane, Pitts
burg, Calif. 94565.

— fV-sios Dainų šventės re
pertuaro dalis — muz. Br. Bu
drumo kantata Lietuvos švie
sos Keliu yra jau paruošta iš
siuntinėti. Muzikinė Komisija 
prašo JAV ir Kanados lietu
vių chorus registruotis ir kartu 
pranešti kiek vienetų tos kanta
tos reikia atsiųsti. Adresas: Mu
zikas Petras Armonas, 4538 So. 
Hermitage Avė., Chicago, III. 
60609.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybos posėdy pri
tarta pirm. V. Alanto pasiūly
mui ir nutarta dar prieš prade
dant atostogų sezoną išleisti 
“Pranešėją” nr. 2, padidinant 
puslapių skaičių nuo 8 iki 12. 
Pirmininkui pasiūlius, nutarta 
organizacijos ribose šiuos me
tus pavadinti Vaižganto metais, 
nes šiais metais sueina 100 m. 
nuo Juozo Tumo - Vaižganto, 
vieno iš L. žurn. Sąjungos stei
gėjų ir garbės narių, gimimo.

BALTIMOBE, M D.
Prie lietuviu namų paprastai 

yra darželiai, kuriuos moterys 
gražiai prižiūri. Tad nenuosta
bu, kad praeiviai sustoja ir pa
sigėri žydinčiom gėlėm. Lietu
vių darželiai, daržai geriau pri- kad ir jie Įstotų į jų organiza- 
žiūrimi nei kitų. Savo kiemuo- ciją. 
se mėgsta žmonės pasėdėti, pa
ilsėti po dienos darbų.

Suaugusių klubas savo gegu
žinę turėjo gegužės 18 State 
Parke, Baltimorės priemiestyje. 
Vaikam buvo daug žaidimų, o 
vyresnieji pailsėjo prie stalų.

Lietuviškos radijo valandė
lės vedėjai A. Juškus ir K. Las- 
kauskas šiemet savo metinį pik
niką rengia ne birželio mėnesį, 
bet rugsėjo mėnesį.

Bronius Gudelauskas, pirmos 
kartos lietuvis, sulaukęs gra
žios senatvės, po ilgos ligos 
mirė šv. Agnietės ligoninėje ge
gužės 11. Velionis buvo susi
pratęs lietuvis, dalyvavo lietu
viškuose parengimuose. Gedu
lingos mišios už jo sielą auko
tos šv. Alfonso bažnyčioje ge
gužės 14. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinės. Liko nuliūdę 
giminaičiai Jurgis Bucevičius ir 
jo šeima, Jonas čučulis ir šei
ma, Darata Adomaitienė ir nu
liūdęs, brolis Stasys.

Lietuvių postas 154 ir jų pa- 
gelbininkės turėjo svarbų susi
rinkimą. Buvo išrinkti kandida
tai, iš kurių vėliau bus renka
ma valdyba kitiem metam. Ki
tas susirinkimas bus birželio 
mėnesį.

Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
skyrius gegužės 25 surengė 
ekskursiją į Midland Maryland, 
kur aplankė kleb. kun. J. An- 
toszewski, buvusį šv. Alfonso Dirbo laivyno akademijos siu- 
vikarą. Važiavo autobusais tuoj 
po 8:30 v. mišių. Kunigas gra
žiai priėmė svečius. Praleidę 
dieną, vakare grižo į Baltimorę.

Šv. Alfonso parapijos C.Y.O. 
savo vakarą surengė gegužės 
25 šv. Alfonso mokyklos salė
je. Į vakarą buvo pakviesti šv. 
Alfonso mokyklos graduantai,

Egzaminam rengiasišv. Alfon
so mokykla. Mokslo metai bai
giami birželio 15. Specialią už
baigimo programą rengia mo
kytojos — seserys kazimierie- 
tės.

Kristaus Kūno šventė iškil
mingai bus švenčiama birželio 
8, sekmadienį, per 8:30 mišias. 
Didysis choras giedos kun. 
L. Budrecko mišias. Mišias au
kos prel. L. Mendelis. Procesi
joje dalyvaus ir mokyklos vai
kai. Visi parapiečiai kviečia
mi dalyvauti.

Feliksas Rutkus, ankstesnės 
kartos lietuvis, staiga mirė ge
gužės 16. Kol išėjo į pensiją, 
dirbo siuvykloje. Jis buvo pir
mojo karo veteranas ir vienas 
iš pirmųjų, kurie suorganiza
vo lietuvių postą 154. Buvo to 
posto ištikimas narys. Buvo su
sipratęs lietuvis, dalyvavo Įvai
riose organizacijose. Gedulin
gos mišios už jo sielą aukotos 
šv. Alfonso bažnyčioje gegužės 
21. Palaidotas tautinėse kapi
nėse. Liko nuliūdusi podukra 
Stella Kažinskas, posūnis Jonas 
Jasilaitis ir anūkė Valerija.

Jonas Budelis, ankstesnės kar
tos- lietuvis, mirė birželio 19 
savo namuose Wickes Avė., No
reli Park, Baltimorės priemies
tyje. Jau kelinti metai, kaip bu
vo išėjęs į pensiją ir sirguliavo.

čioje priėmė sutvirtinimo sak
ramentą 120 vaikučių ir mer
gaičių.

Bažnyčioje įrengtas oro vė
sinimas, atsiėjęs 13 tūkstančių 
dolerių.

Bridgeporto vyskupas VValter 
W. Curtis susirūpino bažnyti
niais chorais, kurie, vykdant 
naują liturgiją, dabar yra suirę. 
Vyskupo įgaliojimu išrinktas 
komitetas, kad viską pertvar
kytų. Į komitetą įeina kun. F. 
J. Medynski, kun. Pierre A. 
Botton ir trys vargonininkai. 
Chorų ir vargonininkų susi
rinkimas įvyks birželio 7, šeš- žinę, kuri įvyks Lietuvių Dar- 
tadienį, 8 vai. vak., Norwalk 
Central Catholic High School, East Hartforde, Conn. Geguži- 
West Rocks Rd., N orwalk, nės pradžia 12 vai. dieną. Tęsis

Pavergtųjų Seimo delegaciją la- Conn. Vyskupas pageidauja vy- iki 9 vai. vak. 
rų ir moterų keturių balsų Gros Johnny Menko orkest- ninė mokykla baigia dvidešim- 
chorų. Muzika — klasinė ir da- ras, tad bus galima smagiai pa- tuosius mokslo metus. Užbaigi

mo aktas bus birželio 8 d. 3

Europos taiitg
f atkelto iš 4 psL)

vergtosios Europos problemoms

Iš Strasburgo Pavergtųjų Sei
mo delegacija išvyko pasidali
nusi | dvi grupes. Viena pasu
ko į šiaurę, į Skandinamijos sos-

ryžių, Romą, Vatikaną... Lie
tuvos atstovas V. Sidzikauskas 
yra su “pietiečiais”. Gegužės 16

cūzįjoB parlamento pirmininko 
kabineto direktorius (pats pir- bartinė liturginė.
mininkas buvo išvykęs į užsie
nius). Gegužės 19 delegaciją 
priėmė užs. reikalų ministeri
jos rytų Europos departamen-

Mirė Ignas Strutinskas, 
daug metų darbavęsis Šv. Jur
gio parapijai, ir Kotryna Jaku
tis, sena parapietė ir ilgametė

HARTFORD, CONN.

Bus įdomi pirmoji gegužinė

Birželio 1, sekmadienį, L. A. 
P. klubas rengia įdomią gegu-

že, Lighthouse Grove Park,

šokti. Klubo šeimininkės sve-
čius vaišins lietuviškais valgiais.

Blogam orui, esant, gegužinė 
tuo pačiu laiku vyks klubo pa
talpose, 227 Lawrence St.,

vykioje. Velionis buvo ištikimas 
šv. Alfonso parapijos narys, šv. 
Vardo draugijos narys, buvo 
Baltimorės susivienijimo iždi
ninkas, susipratęs lietuvis, ku
ris mylėjo savo kalba ir bažny
čią. Gedulingos mišios su trim 
kunigais buvo šv. Alfonso baž
nyčioje gegužės 21.. Palaidotas

nuliūdusios dukros Magdalena 
ir Adelė, nuliūdę sūnūs Juozas, 
Leonardas, Edvardas ir eilė 
anūkų.

Karaliau* Mindaugo šeštadie-

to direktorius, o gegužės 20 — Darbininko bei kitų lietuviškų Hartford, Conn. se.
Senato pirmininkas. Kor. laikraščių rėmėja. O. J. Bernotas

v. popiet šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Į užbaigimą atsilankys 
poetas Jonas Aistė. Visi kvie
čiami dalyvauti šiose iškilmė-

Jonas Obelinis

— Prof. dr. Jokūbas Stukas, 
buvęs Seton Hali Universiteto 
So. Orange, N. J., Tarptauti
nės Prekybos Instituto direk
torium 3 metus, pakeltas į pre
kybos divizijos direktorius, ir 
nuo rudens semestro jam bus 
suteikiamas vyresniojo profeso
riaus titulas. Šiuo metu jis asis
tuoja universiteto prekybos ko
legijos dekanui naujų prekybos 
kolegijos rūmu pastatyme. Nau
jieji rūmai kainuosią pusantro 
milijono dolerių ir statyba bus 
pradėta šiais metais.

— Vitos Kanados lietuvių 
jaunime stovykla ruošiama rug
pjūčio viduryje Winnipegc. 
Man.. Kanadoje. Amžius — ne
ribotas, atlyginimas — žemiau- 
šias^tiįcslas — duoti progos va
karų ir rytų Kanados lietuviš
kam jaunimui susitikti ir pa
bendrauti. Smulkesnių infor
macijų teirautis adresu: Kun. J. 
Bertašius. 432 Elgin Avė.. Win- 
nipeg 2. .Mamtoba. arba; Pet
ras Regina. 1596 Crediton 
Pkwy., Port Credit, Ont
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Bothered by Roaches Rats or Mice
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PLASTICS
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1558 McDonald Avė. Brooklyn N.Y.
Call 336-6060GOLDEN

New York City. Daily 8 to 5:30 pm. 
Phone 226-4021

tories low rates free estimates — 
ASTRO EXTERMINATOBS

74 Conseiyea Street Brooklyn, N.Y.
388-5304*

« RAV TECHAI1CIAN 

DGPYPRS GROUP

fe# 9W-723H5506

CARPENTERS 
and 

CARPENTER FOREMAN
Union - Steady. Work in N. Y. C. 
and Lower Westchester TU 6-0500

needs molders and helpers 
Apply at George L. Meade, Found- 
ry Co., 244 South Road, Bedford, 
Mass.

668-4300 or apply 1-3 PM Tues. and 
Wed at: L Stern & Co., Ine. 320 
Washington St. ML Vernon, N.Y.

EXP UTENSILS ASSEMBLER 
S. EXP HANDSAW. CUTTER
Steady nice working conditions

TYPIST—.CLERK 8100
Midtown firm has fine opportunity. 
Diversified duties. Good fringe be
nefits. Call Mr. Zee —

< 582-2610

»»»»!»,»«»»

MEMOBIAL DAY ŠAUTE

P.O.Q 
TOOL AND 

MANUFACTURING

Dial 301 - 228-2550 Terminą!
JERSEY CITY, N J. 

Call 494 *060

Pairi Varalkm

fe* (H*> 357-36B3

STfAK HOUSE
1980 FLATBUSH AVENUE 

Brooklyn. N. Y. 
ES 7-7674

ALBERT
FRĘNCU

A FAMILY PLACE 
Call 

212 GR 3-7775

futbush 
SURGICAL

1260 Nostrand Ąvenue 

Brooklyn, N. Y. 

CaH BU 2-7772 CUESTĘR 
READY MIX

RQUTE 94 
CHESTER, N.Y. 

Call 914 - 469-2375

Veda K. IVtorias
Pasaulio čempionas Petrosjanas 

po 12 partijų išlygino mačo padėtį 
su varžovu Spaskiu iki 6-6. Petros- 
janui užteks 12 tš., kad išlaikytų 
pasaulio- čempiono - vardų. Spaskiui 
gi reikia 12^ tš., kad paveržtų ti
tulų.

Moterų mačas dėl pasaulio karū-

Gaprindašv*, veda santykiu 7-4.
Bostono tarpklubtaėsę, So. Bosto

no lietuvių piliečių draugijos antro jį 
komanda, kuriai vadovauja Bronius 
Skrabulis, įveikė septyniųs varžo
vus: Cambridge, Witz, Tufts, North- 
eastern ir Bryent & Stratton po 
3-2, Brpcktonų ir Bostono universi
tetų po 5-0. Tos divizijos užbaigos 
lentelė tokia: MIT 10-1, Harvard 
9’A, Cambridge 8, Boylston 7, Lithu- 
anian 7. Viso 12 komandų. Pilną 
lentelė tilpo Boston S. Globė, geg. 
18. Komandoje gana sėkmingai žai
dė B. Skrabulis, R. Karosas, A. Ke
turakis. Iš jaunuolių žaidė tik vie
nas Vyt Paliulis.

Kereso-Mikėno partija iš visasą
junginių komandinių p-trių Rygoje, 
prieš Kalėdas. Baltais labai išradin
gai sulošė Estijos didmeistris Ke-

BEALTOR
Cfmveniei^ ųnd Friendly Service

25 East 40th Street 
New Yprk fety 
Call LE 2-6566

MALĖ - FEMALE

804 We* Pr. A Bay Avė. 
TOMS RĮVEfl 08753 

Dial 341-0770

ience on 
starting

ROfeCKĘgPP!

POJJNĘM-ĄN’S RIVEREDGE Bos
2 Moodus 5, Conn. Family vacation

HAIRSTYLISTS 
Steady Position

1 P-K4—N-KB3
2 N-QB3 — P-Q4
3 PxP — NxP
4 KN-K2 — B-N5
5 P-KR3 — NxN
6 NPXN — B-B4
7 R-QN — Q-Q4
8 N-N3 — B-Bl
9 P-QB4 — Q-R4

10 B-N2 — P-QB3
11 B-Ę3 — Q-B2
12 B-Q3 — P-K4
13 0-0— P-KR3
14 P-B4 — B-K3
15 PxP — N4į2
16 PxP — QxN
17 PxP —B-B4 +
18 K-Rl — E-JĮTl
19 Q-K1 — B-Q3
20 QxB4-------K-Q
21 QxR4------ K-B2
22 RxPH------ KxR
23 R-NH-------N-N3
24 Q-B7+ — B-B2
25 K-Nl — RXįl
26 P-B5 — RxB
27 PxR —Q-R7+
28 K-B2 — Q-N6+
29 K-K2 juodieji pasidavė

FOR THE FINEST
OF CONTINENTAL. CUISINE

VOEBKOS SPEOALYBfiS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAU81O8 KOKYMS PRODUKTAI

mėpos, lietuvifea duona ir kiti produktai

AB 4-3210
Florai Park, L.I.: 298-17 Htftetoo Ava. — 343-8118

Hl 84S62

M 5-4184

H. W. MALĖ

Kelionei ir TV užkandžiai -

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
FOODS DIVISION

Contact Mr. E. C. Polarolo 
THE COCA COLA COMPANY

480 Mercer SL, Hlghrtown, N J. 
(608) 448-9100

READY Tp BfOyE U P,

Happy and Joyous

to all our

Ynu aae tarifai to eone and sm " ’TT * t? I1!’.-' ? ' "
jQdQ£ Bflsd iMLrdftst spfrf-

NATION-WIDE ART CENTER 
Open 6 Days ų Week 
Original Oi! Paintings 

Custom framing at discount prices 
2712 Nostrand Avė Brooklyn 

Call DĘ 8-8112

BE B RĘST HOME 
A Home Away from Home 

Good fbod & recreation facilities 
Catholic jChurch wi£hin the Area. 
Jacksonville Road ML Holly N J.

Call 609 - 267-4025

D. D.
Painting Co.

CALL WA 6-5370
Commercial work, all overhead 
work. Inside and outside. Sidewalk- 
cement f inish. Roofiųg and all jvork 

guaranteed.

r. ’ 
PRINTING

FOR CHURCHES AND CLUBS 
Tickets R3ffl.es Programs 
Throwaways Envelopes 

BLACKMAN PRINTING 
93 Ralį* Avė. — Call GL 3-6910

WE HAVE THE TRUCKS (3) for 
Commercial, Industrial & Factories 
We handle anything in the Great 
Metropolitan area and LJ. — Call 
516-822-2090 8 AM to 5 PM ask 
for Mr. Tony Di Marce.

CRAIG - N1WEL 
PHOTQ STUDIO

HįĮe take Pictures at Low Rates.
Weddings, Parties, Showers, Family
Bičiutes—86 W 167th Street N.Y.C.

Call 5SB-2220 

ęųe, Sųnday nigl?t buffet, all sports 
and activities. Golf and horses near- 
by. Color' folder. 203 - 873-8179

Call Mr. Ciacciarelli — 768-1900

toms ZAKON 
6909 5th Avenue — SH 8-1793

taOur Hmf ry *y

KEYPUNCH OPERATORS
All Shifts 029/059 

Min 2 years experience 
MERRITT BUSINESS SERVICE 

221 Park Aye South N.Y.C.
Call 228-3570

Polyethylene Extruder Operatore.
Flėxographic Printers 

. Polyethylene Bag Making 
Operatore

Experience preferred, not necessary 
Excellent fringe beneflts 

including pension. 
Steady all year work 
including overtime.

Apply to our Personnel Dėpt.
337.-6191

5 Raritan Rd. Oakland, N.J. 
POLY PLASTIC 

PRODUCTS,
**• Ine.

An Egual Opportunity Ėmployer

Sectyš;Ond Typists
Full and Part Time

PRATT

have a variety of interestingWe have a variety <rf interesting 
positions. HS grads with eleetrie 
typewriter skills preferred. Most 
secretary jobs reųuire shorthand. 
Many bęnefits includįng unusual 
vacation and free tuition.

CAIA,
PERSONNEL DEPT.

622-2200, Ext458
For More Information

BOOKKEEPER
ACCOUNTS RECETVABLE. 

GOOD OPPORTUNITY. 
CALL 279-1227

Oerk-Typist
BROOKLYN

IF TOU HAVB:
• Good typing skills 

(IĘM eleetrie)
4 A flair tor detail and figure vrork
• The desire to handle a responsi- 

ble position in Personnel Records
WHY COMMUTE?

• Modern air cond. offices
• Uberal fringe beneflts
9 Congeniųl atmosphere
f Cafeteria on premises

For detali and appointment call 
MissHovard, 768-8900

EXECUTIVE SECRETARY 
BROOKLYN 

Why Commute?

._ Indivfdual with good
skills. Handle detali for busy exec- 
utive of nationally famous manu- 
facturer. Modern air conditioned 
Office. Many co-pd benefits tnclude 
modern pafetarta on preiųises. For 
fanmediųte Jnt«rview pati:

Mln Hotrard, 768-8769

R£P4MB MAN

fett

stovykla prie Atlanto
Via berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kviečiami atsigai- 
vinti kūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę dvasią Pran- 
tiškonų vedamoje stovykloje Kennebunkpbrt, Maine. — 
Stovykla veikia nuo birželio 27 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdvus baseinas laukia jaųnimp!

Dėl registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTERY

Kennebunkport, Me. 04046 Tel. (207) 967-2011

IX BUgsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adiroodakų kalnų perlo —

LAKE GEORGF N.Y
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

Fąctory Help wtafad |2£0 per hr,

GENERAL FACTORY HELP 
Steady nice vvorking conditions 
Call 274-0300 ask for Lucy Rosa 

PROSPERITY CLEANERS 
4812 25th Avenue 
Long Island City *

GENERAL FACTORY HELP
Good salary — Day shift. No exp. 
necessary. Steady, nice working 
conditions. GLOBAL STEEL PRO
DUCTS 95 Marcus Blvd. Deer Park, 
LJ. Call Mr. Genova (516) 586-3456

METAL MEN — POLISHERS 
AND PAINTERS 

Experienced only. Good wages good

AUTO BODY 46 Central Avenue, 
Orange NJ. Call 201 -672-9811 ask 
for Tony Marino

EXP GARDENER
Steady position in Roslyn area — 5 
day week 8 hour day matured man 
preferred salary based on experi- 
ence and guiekness.

Call 516-791-5100

MEN
Expanding new Corporation is look- 
ing for men to fili the following 
positions: 
MATERIAL HANDLERS 2nd 
3rd shifts. Supplies maehines 
operators with raw materials
work, O. takes away finished goods. 
SERVICE OPERATOR 2nd shift, 
provides maintenance and cleaning 
of plant and grounds.
PLASTICS FORMAN 2nd and 3rd

and 
and 
and

tie injection and rubber molding 
operations.
Paid holidays and vacation, shift 
premiums and ęducational assist- 
ance program. Appointments to be 
mąde through our receptionist, call 
(201) 72Ž-7900. Cormedics Corp. A 
Subsidiary of Corning Glass Works 
69 Fourtb St., Somerville, NJ. —

An Esual Opportunity Ėmployer

CAN LINE
LEAD MECHANIC

We are looking for we!l ųualified 
Cųn Makers nrith extensive experi- 
ence and a thorough knowledge of 
Body Ifakers, Sprayers. Double 
Seamera, etc. Down-The-Line-Me- 
chanics preferred with beer and 
beverage can b&ckground. Good Em- 
pk>yee Benefits & attractive wages. 
Opportunity to grow with an ex- 
panding (flvMon of a well estab-

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maištas.
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 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway Exit 24, į 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATEK MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

Lietuviška vasarviete
BANGA

Cape Cod, Mass.
Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo garsaus 
Craigville Beach. Patogūs kambariai ir atskiri namukai, 
kur patiems galima gamintis valgį. Skanūs lietuviški val
giai. Grynas pušų oras ir rami vietovė poilsiui. Svečiams 
be savų automobilių — transportacija į ir iš paplūdymio. 
Šalia “Bangos” randasi ežeras su paplūdymiu. Žuvavimo 
mėgėjams yra laivelis. — Norintieji puikiai praleisti 
atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė 
BANGA

BOX 188, CENTERVILLE CAPE COD, MASS. • (617) SP 5-4633

TO PLACE

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

TYPIST-MONITOR 
BOARD 

Clerical duties, 9-5. 
$90 - S100

Hunts Point area, Brome
------  589-2100 ------

CLEANING WOMEN 
DAY WORK 

Good Salary and Benefits 
Apply JOSEPH’S RESTAURANT, 
279 Dartmouth St. Boston. Phone: 

617 CO 6-1502

Good 
TYPIST — LIGHT STENO 

for large, pleasant 
VVASHINGTON HETGHTS, 

Real Estate Office. 35 hr. vveek 
$100. Call. Miss Kelley. 927-4110

Exp OPERATORS on Dresses sec- 
tion work and full garment steady 
ali year round union shop all bene
fits convenient bus transportation 
VALI FASHIONS 16 Osgood Avė 
Staten Island. Call 442-9143

CLERK TYPIST
Good starting salary 

Excellen fringe benefits 
Pleasant Air-Conditioned Office 

Brooklyn resident preferred. 
Call Mrs. Capps — 768-0561

SECRETARY
Steno preferred. Pleasant Air-con- 
ditioned Office, conveniently locatcd 
in Bay Ridge. Brooklyn — ncar all 
transportation. Call:

492-6840. Ext. 100

SERVICE

5 BORO 
INVESTIGATION SERVICE

MATRIMONIALS and 
MISSING PERSONS 

665 New York Avė. Brooklyn
Call 467-5510

MIKE’S Music and Electric Center 
We repair all makes Radio or TVs 
Black & White or Color take in. We 
also trade your old sėt for recondi- 
tioned one. Call any hour. — 1444 
Broadway Brooklyn. Call 491-6186

CROWN LUMBER C0. INC. 
For the Do It Yourself People 
Ūse our Cash and Carry Plan. 

62-65 Fresh Pond Road 
Ridgewood — VA 1-6778 

Ask for Mr. Frank

STATION TAXI — 791 Fairvievv 
Avė Ridgewood Bklyn 24 hour Ser
vice for airports and hospitals for 
weddings and parties for prompt 
courteous service local & 1ong dis- 
tance call 497-9888

CYPRESS OUTOOOR 
SWIMMING POOL 
Open 7 days a wwk 

A Family Placc 
852 Jamaica Avė Bklyn N.Y. 

Call AP 74)788

Maintenance Men (2) — Jani toriai 
work for Ist and 2nd shiftx. Mušt 
be honest. dependabk. ąmbitious. 
Good starting salary. excellent com- 
pany benefits. — GENTRY CORP. 
17-01 Nevins Rd.. Fair Lawn. Mrs. 
Competiele (201) 791-7100 for ap- 
pointment.

GUARDS
FULL OR PART TIME 

Htgh Starting Salary 
Many bcneftts - Uniforma fumished 

Call
(212» WH 4-1470 / (281)798-1171

R3ffl.es

