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kariam. Prezidento LBJ politikai niekinti komunistę talkininkai ėmėsi “teismo'

sužeista 100.

mušti tik 13.

bė Ladies’ Home Journal, kai 
jos vyras jau kalbėjęs nesąs 
negras. “Bet jei žmonės maną- 
kad aš esu negro tėčio sūnus, 
tai ir viskas tvarkoje”, jis pa-

negu pačius 
prezidentas 
Maskvą.

įįį^, kurios supranta kovus 
prieš komunizmą svarbą ir jau* 
čia reikalą viela eisena pado* 
monstruofi tflcręję amorikiočię 
nuotaikas kovą Vietnamo atžvil*

O Masintoje gegužės 1 iškil
mėse, naujasis apsaugos mmis- 
teris marš. Grečho skelbė, kad 
“Jungtinių VaWbh®onppoliš- 
tii»ė" buržuazija” tebereiškia

““ Viceprezidentas Humph* 
rey pagal Bartis opinijos tyri
mo duomenis pralenkia šen. R. 
Kennedy kaip kandidatas į vi
ceprezidentus santykiu 51:40. 
Prieš pusmetį buvo šen. Ken
nedy naudai santykiu 81:39.

Daug betariu atliko » ribe- 
ka savo pareigą Vietname. Apie 
vieną iš jų, apie Algį Reivitį, 
parašė “Vytis’* balandžio nr. 
Jis iš MiddSe Village, N.Y. tar
navo aviacijoje Vietname. B jo

ja. Kom. Kiniją skelbė, kad A- 
merikos lėkteįtai bombardavo 
Kinijos teritoriją. Amerika tai 
paneigė ir skelbia, jog tai pro
paganda. ■ '*.*’*'

Pasak Chr.Sc.Monitor,A-

. Pareiškiant solidarumą JAV Y. Alto pirm. A. Budreckis ir 
kariam, kovojantiem Vietrygpę, L-B.N.Y. apygardos pirm- A. 
gegužės 13 New Yorke * ■ ...... .......
nis paradas prasidės vįd

jog 
leidimas Švedijoje to komunis
tų spektaklio -prieš Amerikos 
prezidentą neprisidės prie san
tykių gerinimo tarp Švedijos ir 
Amerikos.

ŠVEDAI DAVĖ SCENĄ komunistų spek
takliui prieš prezidentą LBJ

“Mes išeiname iš fakto, kad 
žmonių mokslinė ateitis reika
lauja naujos krikščipnių teolo
gijos. Kas yra tiesa'teeto^M 
tas yra lygiai tiesa irmarksiz-

džios transporto priemonėm tu
ri teisę naudotis ir privatinių 
bei parapinių mokyklų moki-

Prezidentas de Gaulle uždrau
dė Prancūzijoje rengti komunis
tų propagandinį teismą Jungti
nių Valstybių prezidentui LBJ 
kaip karo nusikaltėliui, tai jį į- 
sileido Švedija. Spektaklis su
rengtas 95 metų anglo filosofo

naujas divizijas, gabena sovieti
nes raketas. Pavojus gresia pen
ktom šiaurinėm p. Vietnamo 
provincijom. Labiausiai dviem, 
kurias siekia atkirsti — Quant- 
ri ir Thuathien. Kautynės sina 
dėl strateginię punktą —nuo* 
stotingos kaip niekad anksčiau. 
Amerikos lėktuvai bombarduo
ja Migų aerodromus, kelius, ku
rie jungia š. Vietnamą su Kini-

Ižd.—- V. Pidvariotis, informa
cija liet. spaudai —.S.Dzikas,

nes kapitalizmas darbininkam 
yra paneigęs jų kūrybines ga
lias”. ,

Laikraštis dar prideda, kad 
vienas jėzuitas simpoziumą ver
tinęs skeptiškai, nes “abidvi pu-

Bostone gegužės 7-8 bus kon
ferencija, kurtoje dalyvaus ka
talikų, protestantų, ortodoksų 
ir žydų, atstovai. Kalbėsis tema 
“Sąžinės vaidmuo”. Prieš kon
ferenciją betgi vieno tikėjimo 
atstovai suskilo— konferenci
joje atsisakė dalyvauti žydų ti
kėtino, dvi stambios grupės: 
“ortodoksų žydų kongregacijų 
sąjunga” ir “Amerikos rabinų 
taryba”. Jie mano, kad gatima 
dalyvauti pasitarimuose dėl ben
dros visuomeninės ar socialinės 
akcijos, bet diskusija tikėjimo 
tiesų klausimais nepriimtina. *

' — Rinkimus šiuo msfu skel
biant, pagal WJT, Nisonas iš 
867 delegatų gautų 450 dele
gatų balsus.

Balandžio 28 popiežius kalbė
jo Vatikano sekretoriatui krikš
čionių Vienybės reikalam. Į- 
spėjo, kad vienybės su kitais ti
kėjimais kelias ilgas ir sunkus. 
Kalbėdamas apie kliūtis tame 
kelyje minėjo •*- “be abejo, di
džiausia kliūtis ekumenizmo ke-, 
lyje pats popiežius”. Protestan
tai tuojau pasiskubino patvir
tinti, kad taip esą iš tikro. Pro
testantui nepriimtinas pats po
piežiaus autoritetas, remiamas 
neklaidingumo dogma. šios 
kliūties priminimas popiežiaus 
kalboje nereiškia jo noro atsisa-

Balandžio 28-30 Marienbade, 
Čekoslovakijoje, buvo vėl kon
ferencija tarp krikščionių teo
logų ir marksistų.

Buvo kalbama apie koegzis
tenciją ir gal bendradarbiavi
mą tarp vienos ir kitos ideolo
gijos, Prancūzų komunistas Ga- 
rąudy tuojau pasisakė už ko
egzistenciją. Katalikų teologų 
samprotavimam, kiek juos at
pasakojo N.Y. Times, stipriau
siai atstovavo dr. Erich Kellner, 
pirmininkas Vak. Vokietijoje 
veikiančios draugijos, vadina- 
namos Paulus draugijos, kuri 
organizavo patį dialogą.

Kellner skelbė z optimizmą: 
“Pagrindiniai skirtumai tarp 
dviejų sistemų gali būti nuga-

Gan. W. C. WMtmoretimĮ 8 
dienų kelionė po Ameriką 
baigta. Jos viršūnė buvo balan
džio 28Kongrese jo kalba, tru
kusi 28 minutes ir pertraukta 
19 kartų aplodismentais. Pri
imta palankiai, nors negausūs 
Kongrese “balandžio” politikos 
šalininkai kaltina prezidentą, 
kam jis šaukėsi generolo pagal
bos, o kiti aiškina, kad genero
lo kalba rodžiusi, jog karas ne
laimimas (Chr. Sc. Monitor). 
Pats generolas grįžo į Vietna
mą įsitikinęs, kad 95 proc. ame- 
rikiečię remia Amerikos karius 
Vietname.

< ? Nėū Yorito Altas balandžio Mažeika, eisenos tvarka

New Jersey naikina diskriminaciją
New Jersey senatas gegužės niai. Sprendimas dar turi gauti veikėjų pasitarimą. Nors LB.

1 26:6 balsais nutarė, kad vai- asamblėjos pritarimą. New Yorko apygarda jau kiek
anksčiau buvo pradėjusi lietu-

— Kongrese-yra projektas rių padalinto organizavimą ir 
balsavimo teisę suteikti nuo 18 atsispausdino specialius rek- 

AtskinĮm vstdijrisk > vie- lamos lapelius,' šiame susinnki- 
tinto halsarimo teisės nevieno- me prisijungė pne bendro or
dos: Georgijuj ir Kėntucky yei- ganizacinto darbo. • 
kia 18 metų sistema, Alaskoje Sudarytas bendras ad hoc 
19, Havajuos 20, kitur 21. komitetas, kuriam vadovaus N.

Ramparte mėgnviitaff garsėjo 
istorija apie ČIA. Rengėsi gar
sėti kita istorija, kurioje pasa
kotų, kaip Kolumbo vyčiai 
rengiasi paimti valdžią. Bet pa- 

— Sataonan balandžio 25 at- rigarrino ir tuo, kad magazino 
vyko naujas Amerikos atstovas redaktorius W. Hinckle taros- 
EDsworth Bunker. Cabot Lod- gą sąmokslą ir išmetė ii tei
gė išvyko.

vės aptarimas iš abiejų pusių 
buvo panašus: tikroji laisvė reiš
kia asmens teisę išplėtoti savo 
kūrybines galias. Nesutarė, kaip 
ši laisvė pasiekiama. Profeso
rius Garaudy, pavyzdžiui, tvir
tino, kad laisvę tegali užtikrin
ti tiktai tikrasis socializmas,

U. S. Neves and W. Report 
mano, kad Baltuosiuose Rūmuo
se stiprėja karinė įtaka vietoj 
ligšiolinės civilinės. . Laukiama 
karnaunanta atierteim* Viatna- 
m*. Dabar yra 440,000, iki me
tų galo būsią 475,000. Tvirtina
ma, kad: Westmoreland prašęs 
didinti kariuomenę iki 600,000. 
Darybą _ galimybės dar labiau 
sumažėto, š. Vietnamui atsisa
kant Valst. sekr. Rusk siūlan- 
tiem derybas paaiškino, kad š. 
Vietnamas jau atmetė 28 tokius 
derybų pasiūlymus.

Vietnamo komunistai telkia 
pagal demilitarizuotą zoną 4

laiško J. Stokai matyt kaip jis 
prašė ir gavo leidimą jute sa
vo helikopterio pritaisyti Lietu
vos Vytį (žiūr. paveiksią). Tai 
— rašė jū — vienintelis lėkte-

teKirktteMtai.

Anglijos parlamento kairieji Amerikos Kongrese šen. Rus- karo eigą, tai jie tai laiko pro- 
darbiečiai reikalavo, kad už. sėli: “Negali įtikti kai kuriem paganda. Jei nepakviečia, tai 
reikalų ministeris Brownas pro- žmonėm. Jei prezidentas pa- sako, prezidentas neduoda pa- 
testuotų Amerikai, nes Amen- kviečia generolą pranešti apie tikimos informacijos”, 
kos lėktuvai Haipbongo uoste ----------------------------- - ■ ■ 1 ■ —
pataikė į anglų laivą. Brownas
atsakė, kad prieš savaitę vfet- Humplirey ar Kennedy i viceprezidentus 
kongo mina nuskandino anglų * J J *
laivą Saigono uoste, ir niekas 
tada nereikalavo protestuoti. 
“Kai taip atsitinka Hažpbongo 
uoste, tai kai kurie iš jūsų tai 
laiko karo didinimu; o kada at
sitinka Saigono uoste, pratina

sės — sakė jis — simpoziume 
siekė savo tikslų: krikščionys 
norėjo geresnio elgesio su baž
nyčios nariais komunistų valdo
muose kraštuose, o komunistai 
dairėsi politinės naudos kraš
tuose, kurių* gyventojų daugu
mas yra katalikai”.

^Gegužes 6-7 bendruomenes tarybos rin- 
kimai. Visi lietuviai kviečiami dalyvauti

Nuo nepavykusios invazijos lais, reikmenim raketom ir tre- vykdomąją valdžią, 
apie Kubą vis tylima, — sako niruotais kovotojais į Vietna- 
H. J. Taylor (WJT) gegužės 1. mą. 
Bet Pante dėl Este konferen- lyvlę zscaUBą prašesnes prene^K 

dėjau į magaziną 860,000 doL, tl AtgMfat SpSflMNfcefc 7429 
o dabar jie mane išmetė kaip 851h RdL, WeodtaNen, N. T. Tu* 
seną batą”. Bmetė, nes jis kai- tef. m 34651 Tai įpttn pen
tino redaktorių Hinckle išlaidu- do pagrindtetae organizatorius 
mu, tas įtarė, kad Keatingas tiksliau nustatyti Iteteviam pa
norės juo nusikratyti, tąd uibė- radę skiriamą vietą.
go už ridų. Nors magazinas pa
siekęs flri 228,730 tiražo, bet 
metus suvedė su 350,000 doL

— MeifcVo ir Roma susitarė — Sovietai erdvėje yra nete-
dėl natūralinių dujų. Italai duo- kę bent tuzino savo kosmonau- ~ Mmneeotoj - fowoj balan
da vamzdžius ir kitus įrengi- tų. Triną nuomonę paskelbė ba- 30 nuo tornado žuvo 16, 
mus, iš Sovietų gaus dujas po landžio 30 Julius Epštein iš 
poros mėnesių. Dujos iš Ukrti- Hooverio instituto karo reika- — Amerikiečiai š. Vietname 
nes iki Triesto tina 1200 kilo- lam. neteko nuo karo pradžios 521
metrų. Prancūzija bus prijuhg- — Amerikoj* 7,3 mil. naudo- lėktuvo. B jų Migų buvo nu- 
ta prie dujų 1969. jasi viešąja labdara.

rijoje prezidentas LBJ girdėjo 
faktų, kurie viešumon nebūvo 
keliami. Kai kuriuos jų auto
rius mini.

— Lotynų Amerikoje verti
nama, kad Sovietai savo raketų 
bazes kaip laikė, taip ir laiko 
Kuboje. Tai jiem esanti svar- ~ Venezuelos prezidentas in- ge išvyko. dyklos jos pirmininką ir maga*

formavo, kad Sovietai padidino — Amerikos negrai mllijo* lino steigėją didžiausią akcinio- _____ _____
— Iš Kubos su Sovietų 10, Kuboje subsidijas subversinei nieriei sutarė sudaryti fondą ko- ką Edward Kretingą nuostolio, žurnalas v* smma* toD^arizuoja su kariniu per* surasti, bet krip daugiau savo

000 tonų laivu išplaukė ir Ku- veiklai. Veikėjai tokiai veiklai vai už teises. Kasmet jie su Keatingas, kuris 1901 įriti- ri esąs katalikų liberalų įsttig- veranu ir kad Rs stengsis at- puti naudot laimėti. Tti jau ne 
bos laivas Cerro Pelado su gtek* treniruojami 43 stovyklose. dės po vieną milijoną doL gė magaziną, pareiškė: “Aš į- tas”. statyti konstitucinę tvarką. tericgų dialogas, bet primini.

■ 1 ■ “Lietuvių Bendruomenės N.
Y* apygarda kviečia visas orga- 
nizacijas ir neorganizuotą vi- 

' | 8 ■ suomenę šioje eisenoje dalyvau-
ti ir tuo parodyti, kad mes, lie- 
tuviai, vbe jėga remiama kavą 

L. vĮ H prieš komunizmą. Kovą, Jcu-
rioje non^aža musę . .jaunęię 
tautietę dalyvauja.“

E Gegužės 1 LB N.Y. apygar- 
valdybos ir apylinkių pirmi- 

• nmkų posėdy aptarta asmeni
nių kontaktų veiklos išplėtimas 

lietuviai Ir Lietuvos Vytis Vietname mas. Apygardos valdybos na
rys A. Sperauskas balandžio 30 
lankėsi Waterbury. B ten i paradą atvytabent vienas X 2. Neteisinga būtų dialogą va- 

busas lietuviu. Uftvtesti taip teologų ir atrištų, arba 
pat Baltimorės, Philadelphijos, tikintų ir netikinau dialogu; 
New Jersey, Connectkuto, Boa* pirmuoju smuiku grojo pro

fesorius Garaudy, prancūsų ko- 
kuri *•— *• te 5®** «"«« tomtoto narys

Hm jn dangini negu
torijolMigtiakoTOlS. ■ . Metate, nes jta yra kovojantta
----------------------------------------------- **Fl^d* Metate paga! savu doktriną. Jei 

gan Mti nuoširdus dialogas 
tarp tikinčio ir atrišto, tai var
gta! įmanomas tekti dialogas 
tarp reogiią teigMnao ir pnes 
religiją kovojančio, tarp teolo
go ir bonuntoto.

3. Jti tobtogre su komunis- 
ta kafltari, tai ano jėzuito ver-

— GraMjae bareliui ptinfcr- ttetonae atrodo ttiatagaK viena 
Mtetete totete te MMM- «?- “*? "5*

mam yykdyti komisijos nariam, 
popiežius Paulius VI gynė tau
tinių kalbų įvedimą į liturgiją; 
reiškė zanririipinimą dėl “efūzo- 
dų nedrausmės, kuri pasbtiš- 
kia įvairiose srityse”; ragino 
kurigus ir tikintuosius laikytis 
“nuošaliai nuo neprotingų savi- 
vatiškų eksperimentų”; derintis 
su “liturgijos šventumu”. — 
Tai vis apėjimai tiem, kurie ne
pakankamai atsargiai vykdo Ii- 

šiandien pasauly “agretiųes jė- turgines reformas, 
gas”, vykdo “kriminalinį • ka
rą” Vietnamą Kaltino Įr Ki
nijos komunistus, kad jie' nero
do vienybės š. Vietnamu!' pa
remti.

Kinijos atstovas iš tų iškil
mių demonstratyviai pasitraukė. 

^Amerikos ambasadorius Thomp- 
sbnas visai nedalyvavo, kiti jo 
pareigūnai nepasitraukė. N. Y. 
Times aiškina, kad tie žodžiai 
esą švelnesni nei pernai kalbė
tieji Aiškinimas nepajėgia nu- 

?• stelbti augančio įspūdžio, kad 
tikrasis konfliktas Vietname ei
na tarp Amerikos ir Sevietę. 

/MMtt8H9i<rr«HgHmii«ii9n8ii8ti8M8uiit8iaiigMgti8iUh«ėM8iiai!fna<itit8iiaiiinfittiieuanait8;i8t.iiiiu«i<fu8*i«itenii:8ii8ti8iiiii8tiana

Hairi ženklai bažnytinio itiumo raidoje ir pokaį- 
Moose tarp katalikų ir nekafaliky

PppMBus prašneko dėl kai kyti dogmos, tereiškia tik sun- 
kurių ženklų. Balandžio 27, kai- kenybes, kaip sunku vienybę 
bėdamas liturginiam nutari- pasiekti mintyse.

tinimo kalba pasireiškė ir Penn- 
sylvanijos universiteto profeso
rius Gabriel Kolkos, taip pat 
teisininkas rašytojas Samuel 
Rosenheim.

“Teismas” prasidėjo gegužės 
_ ....... 2. Kai Sartre atidarymo dieną
RusseHio vanta; tikrasis jo bo-

tetas remti mūsų kariam Viet
name, Lietuvių skyrius.

Bendru sutarimu platina 
anksčiau LB N.Y. apygardos iš
leistą atsišaukimą, kuriame tarp 
ritko rašoma:

“Gegužės 13 d. 12 vai. Man- 
hattane amerikiečių patriotinės 
organizacijos ruošia eiseną,, pa
vadintą /Support Our Boys in 
Vietnam’. Tai demonstracija tę

ši informacija gal yra netiks
li. Bet tokia kokia ji yra, ji ver
ta šių pastabų:

1. Gal laikraščio korespon
dentui nepasisekė tiksliai per
duoti dr. Kellner minties; sun
ku patikėti Kellnerį tiek Besi
orientuojant, kad galėtų tvirtin
ti, jog tai, “kas tiesa yra teolo- 
gtyti, tiesa lygiai esanti ir

— Graikijos karinė junta 
uždarė prokomunistinę partiją; 
rinkimų nebus bent metus; Inu 
pakeista konstitucija, stiprinant

RAMPARTS PASIDAR8
— Amerika norėjo pasiųsti SKANDALĄ IR SAU 

į Maskvą į kosmonauto Koma-
— Per vieną mėnesį La Ca- rovo laMotuves savo du astro- 

bana tvirtovėje buvo 166 nu- nautus, bet Maskva atsakė, kad 
bausti mirties bausmėm. Prieš tai nereikalinga, nes tai jų vi- 
sušaudant iš kiekvieno buvo pa- daus reikalas 
imta po 7 pintus kraujo, kuris 
parduodamas š. Vietnamui po 
50 dol. už pintą.



SKAITYTOJAI TALKINA:

HAVEN RĖALTY
JOSEPH ANDRUSIS

ittautas Beleckas

Norite geros iheitiSkdė fotegrafijos

pu Komtinttas, Tilnffainas J 
.Ui* k- -* -~ *« i. ■savO uu&ipL ymast paTSSlas tB- 
ih£ rUjūtaita tatakHEtB^ vafca- 
HBuSEbh opKMnmą. žinoma,

Toronto Varpo ohora* balandžio 23, 
Galina Goblenė — tautinių tokii^ ya

ai*k 'dk2ė- tertkasčuudELptų įsanrnną dm woensuore* 
ner^b:

“JAU prifeš ilgesnį biką vys
kupas Brazys, -kinis dalyvavo 
ir paskutinėje konsilijos sesijo
je, kreipėsi į kardinolą Julių 
Doepfnerį, pirmininkaujanti Vo
kietijos Vyskupam, teiraudama
sis dėl tavo veiktai tinkamas 
viėtds vidurio Vokietijoje. Augs
burgo vyskupo dr. Josef Stimf- 
te dėka vyskupas Brazys atsi
kėlė dabar į Bad Woerishofeną. 
Vieta, manoma, tinka ramiam 
moksliam darbui. tJlrieh pa
rapijos nauja klebonija bus pu
ritoną kbhferėhcijom. Pati baž
nyčia, kuri dar .tebestatoma, 
bus vieta Uėtaviam susirinkti. 
Vyskupui, kuris nieko bendro 
neturi Su naujos parapijos reli
giniu patarnavimu, vdHečių

vbno Sovietę Sąjungoje ar sate
lituose gali vykti savo rizika, 
jog ŠariMjŪos gali palaikyti 
savo piliečiai*.

ko siekiama švietime? - 
“Stengiamasi mokiniui duo-

Zį- >“■' > t*’
Daugelis skaitytojų talkina būti ša 

redakcijai, siųsdami kitą laik- perdavė '1 
raščių iškarpas su informaci- po Brazio 
jom, kurios, jiem rodos, gali reiškė dė 
būti-ntadingos ar įdomios Dar- vyskupam 
bihinko redakcijai ar skaityto-. ramą. . 
jam. Redakcija šią zialką labai 
vertina ir gaunamai informa
cijas mėgina daugiau ar mažiau 
perduoti skaitytojam.

< “Nfe riestas, manM^ ^n pa- 
stebėjęs, kad mūsų aptinkbje 
žmogaus vertę linkstama ma
tuoti apčiuopiamom normom: 
ūgiu, svoriu, kūno forma, am
žiumi, akių, plaukų bei odos 
spalva, užimama visuomenėje 
vieta, banko knygute, ^‘dosnu
mu” ir tt Etinis asmfens cha
rakteris vertinamas tik tiek, 
kiek už jį galima gauti rinkėje. 
Pragmatinis auklėjimas rūpina
si ne stipria principinga asme
nybe, bet lanksčiu, aplinkos vė
jams pasiduodančiu, sugeban
čiu vaidinti jam skirtą rolę in
dividu. Būk simpatingas, ir vi
suomet šypsokis — tai pirmu
tinis pirktinių žmonių santy
kiuose reikalavimas”.

Šerui kdmūhirino atžvil^u (tūo 
j&čftl ir rihnti ir mušti komu- 
ništaš) dartai kiek supranta
mesnė tik materialistinių ir i- 
dealistinių konfliktų^šviešdjė”.

dalykų prafeąoriuš. Jis 
statė su 
“laiko”

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radto- 
cortoota, color ir kt TV, tapė recordertid, patefonai, for- 
grafai, iv. skaičiavimo mažinus, didi registeriai, rašomos 
mašinėlės ribomis kalbomis. Vist gaminiai NefUnkeh, 
Gtundtg, Zenlth, Burroughs, Otytaptlų Rojai, ete. Kata
logai ir ihfbrmadjas grarita tik prane*i savo adresų a® 
J. LGtEDRAfTIS, IOBmyDr,ENor*pirt,N.T. 11731 
>-»■.•„.-i

šioje vietoje ' “liudininkas” 
prof. A. Paškus ir klausia: “Ka- 
žm ar datiai 
eivijos kartą 
ti dvasinių vertybių alkstančia 
generacija?” — Atsakyti į tai 
kviečiame t naują “liudininką”.

L JjBais daugiau) *

na, kad didelį Amerikos tikin- trokšta išmokti aukotis, siekia 
čiųjų dlJtai religija netrukdo $ pijtesti meilės ugnį.” į
hedonistiniam gyvenimo būdui, 
nei kriia jokių etinių konfliktų. 
Bent Bu šiolei’-fr* katalikų gyve
nimas šiame krašte pašlamė
jo daugiau ‘sekmadienine prak
tika*. Net ir dvasiškija rodė ak
tyvumo apčiuopiamų vertybių 
kryptimi, ty. fondų organiza-

UmIzmHb IMifrie
Sofiste Pefrašfcūvičiufė

_ NeskaitAht fiettrri^Į o- 
peras solistų, tteiEMOjancių j- 
vairiuose Rus^įfiB mfestudee ar 
laikinai išvykusiu j Bulgariją 
bei ĖgU>tą, viena buvusi ^liri 
VŠniaūs operos sdfistė, Jadvy
ga Petraškevifinte, jau keletas 
metų yrą persikėlusi .gyventi

J. Br. H forringtdo, Conn. 
atsiuntė “The Torrington Be- 
gister” vasario 16 dienos nr., 
kuriame yra reportažas apie 
Lietuvos nepriklausomybę; re
portažas padarytas iš pasikalbė
jimo su kun. J. Prunskiu, J. 
Audėnu ir kt. Sis reportažas 
buvo ir kituose laikraSfiuose 
(kai kurie buvo Darbininke su

kta tarta- minėti). Jis žymėtinas čia dėl 
tataHfe. !- to, kad jis paruoštas The As- 
Žti tabtai, sociated Press Detroito štabo 
hi&tai ta ' nario lietuvio Justino Barius - 

ko. Yra ir daugiau lietuvių ame- 
rikiečių spaudoje, ir būtu į- 

|Etagltai> domu jų vardus protarpiais iš- 
girsti.

... Tbdš  -------- ------- -——-------—

C kas žmogaus dvasiai? — 
tuštuma:

“Viktor FrankL vienas iš žy
miausių psichiatrų vakaruose 
prisipažįsta, kad jo pacientų 
dauguma abejoja gyvenimo 
prasme. Tokią žmogaus psichi
nę būklę Frankl vadina egzis
tencine tuštuma. Jo statistikom 
40 procentų vokiečių, šveica
rų ir austrų studentų išgyve
na tą egzistencinę tuštumą, kai 
tuo tatpu amerikiečių študen- 

“Abiem, pragmatinio ^ąĮū- tų tarpe tas skaičius pakyla iki 
rdšmo apaštalui (J. Dewey) procento. A Prarikl ’ patirta, 
ir komunizmo kūrėjui (Mark- atrodo, patvirtina rašytojo 
sui), religija yra opijumas...” Koeštlėrio pasakymą, kad kiek

vieno žmogaus širdy esanti skir
ta vieta Dievo sostui. Jfei tas 
sostas palieka tuščias, žmogus 
bando pasodinti į jį kitus die
vukus.. Vieni pav. egzistenci
nės tuštumos duris atidaro 
barzdotam Marksui, ar kovin- v^tat. iš s 

siuntė “The . 1 
landžiu 1Z nr.iĄmiame plačiai 
atpasakojama ųį£|ybė$ departa
mento parūpinta brošiūra vyks- 
tantiem į Sovietų Sąjungą. Anot 
laiKrasCMĄ DrosiuTa pnsvaro oO- 
V1BR| , IUSCfl| poDcnlra

K. Ž. ii Vokietijos atsiuntė 
“Mindelheimer Zeitung”, Bad 
Woerishofen Rundschau, balan
džio 7 ilgą straipsnį, vardtt “lie
tuvis vyskupas rėzftfaoją 
po mieste”. Tai laškritaBė in
formaciją iš pi&talbė^nto ta 
vyskupu Pr. Britan.

Korespondentes infer- 
mttėja jute vyskupo Č. feritelb WHW, 
biografiją, ta* to
husvorus Europos uetuvių re>- 
balam; tate jo uždaritad M- ”

w*Mą yrtgu: toOdRytei, geMvtą ®r
tpyky noKlto atanjtaU mm Mogmflfe? Juane genute utisvads 

VYT. MAŽELIS 
Td-HVacU 7-M77

«tt MMHh SnO. MmM. N. T.

Žnngtas vėiksmę motyvai:
Tokios filosofinės idėjos vy

rauja Amerikoje. Pragmatinės 
filosofijos Įtakoj žmogaus vei
kimui akstinai motyvai yra 
svarbiausi naudos, uždarbio mo
tyvai: “anglosaksų pasauly kon
krečios naudos, uždarbio moty
vas bmie stipriausiai pneikita. 
Nors krikščioniškos vertybės, 
ypač angliško puritamzmd for
mose, dar stipriai įsišakniję Šia
me krašte, visttek pragmatinio 
taūrafizmo pažiūra persunkia 
visas, net religinio gyveninio 
formas”.

This announcement is neitber an offer to sėli nor a solicitation 6f an- 
offer to buy these securities.

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Com, Ine.

8,321 Units
One Unit consists of share of Conunon Stock no par valtie, and one 
|5.00 Debenture. Price — $12.00 per Ųnit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained frorn the undersigned and from such other dealers as may 
lawftilly offer these securities in this State. »

LITAS Investing Co., Ine. .
86-01 114th Street, Richmond Hill, N. Y. • Te!. Hl 1-6799

įvairių moterišką drabužių krautuve 
krautuv^e yra tatiis Įvairiu gatavų unterfitem dralądių| nadrln- 
kiinhš: tteigtoės - balinės bei darbo suknetea, megstnkai, apatinukai, 
biiuskutės, kojinės, čia gaunama stuntintemė gatavi moteriMd dra
bniai, pritaikinti Įvairimus progoafe ir dydžhfl. ■ -
95-04 JAMAICA AVĖ. Wbodhavan, N.Y. 11421

— Tat 849-7240 — . .

gam Leninui, kiti išbalusiam 
meilės apaštalui Hugh Hef- 
ner, treti nesiprausustem beat
nikai, beviltiškai protestuojan
čiam prieš pragmatinį konfor
mizmą, dar kiti L.S.D.”

Pragmatinis žmogus komuniz
mo ir demokratijos konflikte:

“Laikant empyrinę tikrovę 
žmogaus veiksmų baze,—netel
pa pragmatiko galvoj mintis,

.. 15*01 ta* Yerko mieste — parduodami Ir taisomi : 
įGRUNDfe t ftLEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE t 

Ne*, rtajal, ktenb. rėdljkL Hi-Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
taiojami ėteMo ftetegrafte

6H1MAN ELECTRONIC SERVICE CORP. 
^ecĮeEsbd patarhavimui Ir vteoe dalys Įvairiems Europos gamybos

Jau dešimt metų, kaip Vb- 
niaut miestas ištaiko pučiamų
jų .instrumentų orkestrą varta 
Trimitas. Orkestro sumėnyto- 
jas orgaitizatorius V. žibus, 
neilgai su tuo orkestru dirbęs, 
mirė, bet jo palikimas Vilniaus 
miestui tebėra gyvas ir, anot 
kovo 18 Tiesos, “tapo aktyviu 
mūsų kultūrinio gyvenimo da
lyviu”.

Trimitas jau yra atlikęs be
veik pustatro tūkstančio kon-

Nami} pirkimo, pardavimo, apdraudbs ir visais reikalais kreipkitės Į 

‘ liosurance-RealEstate 
JOHN ORMAN ACENCY

Pildomi miesto, valdybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiMdmaL — Tek Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
TeL VIrginia 6-1800 '

dtenhfe finonių stekenus tai 
sartykita Amerikoje.

PASKŲS: afrio amorHdnio prbg* 
mtatao driįuią ir jos jtaką. *-

Prof. A Pašals, semiasi prie- 
lata, kad gyvenime “mntas 
gimdo veiksmą”, tad kreipia dė- 
inesį | šio “laiko” vadovaujan
čias filosofines mintis. Šėko:

“Vargu ar bus tūli nuklysta 
nuo tiesos teigiant, kad prag
matizmas kaip filosofinė teori
ja ir kaip gyvehimo būdas, yra 
chartaleringa apfinka Šiauri
nė Amerikai, o gal net ir vi
sai anglosaksiškai kultūrai. I> 
gruntiniai šita srovės atstovai 
kaip Ch. Pierce (1839-1914), W. 
James (1842-1910), j. Dewey 
(1859-1952) visi buvo ameri
kiečiai”.

Pragmatinės filosofijos prak
tinės išvadas: “tiesa yra tai, kas 
naudinga, kas praktiška; tai, ką 
galima perkelti į veiksmą patir
tinėje srity”... “Nėra1 pras
mės todėl kalbėti apie pasto
vias nekintamas tiesas: kas 
šiandien tiesa, rytoj gali būti 
klaida; kas šiandien, bloga, ry
toj gali būti gera”.

“Realu esą tai, kas prieina
ma juslėmis arba jas pratęsian
čiais instrumentais, pav. mikro
skopu. Visa kita, ko juslinis pa
žinimas nepasiekia, esą mitas, 
fantazija ar gryna tikrovės ne
atitinkanti abstrakcija... Apri
bojus tikrovę empiriniu pažini
mu nebelieka joje vietos Die-

-v*
C1a
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JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimai Įvyks gegu
žės 6-7.

JAV LB Tarybos rinkimai - K
v . • J K. parapijos klebonas, N ew

Business Office G L 2*2923 
by FRANCISCAN FATKERS

x ‘ Edltgrtal Office GL 5-7281 •
THE WORKER (T^« copyruht)

Eina nuo 1915 metų.
1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Second-class postage pald at Br^oklyn Port Office
Puhllrhed Mmi*weekiy except hollday week» and July and First week 1p Aujurt 
*hen publlahed weekly.

Prenumeratos kaina >7.00 — Subacrlptlon per year >7.00
Laikrašti tvarko REDAKCINI KOMISIJA.

Stralpantu* Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia rMakcilos nuomonę. Už skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

Balsuojame gegužės 6-7!
J.V. Lietuvių Bendruome

nės tąrybos rinkimai gegužės
6 ir 7 d.d.

Balsuoti gali visi lietuviai 
nuo 18 metų amžiaus, nepai
sant, ar bendruomenės nario 
mokestis mokėtas ar ne.

Paštu balsuoti, kai šie žo
džiai bus skaitomi, jau bus per- 
vėlu.
Asmeniškai kurioj vietoj ir 
kurią dieną bei valandą baisą 
paduoti, paskelbta šio (laikraš
čio 8 pusi.

O čia kartojame žodžius, ku
riais kreipėsi į lietuvius per 
Jokūbo Stuko radiją

PREL. JONAS BALKONAS, 
Bendruomenės garbės narys ir 
buvęs Bendruomenės organiza
cinio komiteto pirmininkas:

“Bendruomenės tarybos rin
kimai yra, sakytum, koks ter
mometras mūsų lietuviškosios 
išeivijos tautinei temperatūrai 
patikrinti. Dalyvaudami gegu
žės 6-7 bendruomenės rinki
muose, ne tik parodysime, kad 
nesame tautiškai atšalę, ne tik 
paliudysime savo gyvą tautinį 
rvšį, bet savo pavyzdžiu padė
sime gaivinti bei ugdyti lietu
vybę ir tuose savo tautiečiuo
se, kuriuose ji dėl vienos ar 
kitos priežasties yra prigesusi 
ar atvėsusi. Todėl gegužės 6-
7 dienomis visi Amerikos lie
tuviai nuo 18 metų pajudėkim 
atlikti savo tautinę pareigą .. . 
Nesakykime, be manęs apsieis .

Kai 1922 m. dar klieriku 
grįžau iš Lietuvos į Ameriką, 
čionykštę lietuvių bendruome
nę radau susirikiavusią ideolo
ginės kovos frontais. Tų fron
tų santykiai buvo grubiai ko
vingi. Atsikvošėjimas iš tų sta
čiai barbariškų tarpusavio ko
vų tvaiko atėjo tik su Lietuvą 
ištikusiomis nelaimėmis. Sovie
tų agresija ir Lietuvos nepri
klausomybės sužlugdymas visus 
patriotiškai nusiteikusius fron
tus skatino ieškoti bendro ke
lio. Tuo būdu atsirado Ameri-

kos Lietuvių Taryba, atsirado 
Balfas, o 1951 padaryta pra
džia ir bendruomenės organiza
cijai.

“Per praėjusius 15 metų 
bendruomenės vardas Ameri - 
kos lietuviuose prigijo, o bend
ruomenės organų tinklas ap
jungė nemažą skaičių koloni
jų nuo New Yorko iki Los An
geles ...”

ANTANAS SABALIS, inžinie
rius, Woodhaveno apylinkės val
dybos narys, kreipėsi per Lais
vės Žiburio radiją:

“LB rolė mūsų gyvenime yra 
tur būt, visi sutiksime, kad atei
tyje jos svarba padidės. Todėl, 
kokia ji bus, kas turės didesnį 
ar mažesnį svorį joje — pri
klausys nuo kiekvieno lietuvio, 
kuris dar nėra visiškai gero gy
venimo apsvaigintas ...

“Būtų galima daug kalbėti 
apie įvairius tiesioginius bend
ruomenės darbus, kurie dauge
lį iš mūsų vienaip ar kitaip lie
čia; tie, kurių vaikai lanko šeš
tadienines mokyklas, norėtų 
matyti iš LB daugiau paramos; 
jaunimo atstovai norėtų maty
ti įgyvendintus kai kuriuos sa
vo projektus, — kiekvienas ko 
nors laukia ...

“Lieka kiekvienam lietuviui 
asmeniškai atsakyti: ar iš tikrų
jų .. . mes esame taip ilgai lais
vėje gyvenę, kad demokratiš
kojo proceso nebenaudojam ir 
esame nuvertinę laisvę? .. . 
Laisvė reikalauja 
kovos;
sportininkų taurę reikia nuolat 
laimėti.. .kitaip taurė atiteks 
kitiems. Demokratijoje šis pro
cesas vadinasi rinkimais. Bal
suodami mes naudojamės lais
ve. Kas nebalsuoja, laisve 
nesinaudoja, lygiai kaip ir tas, 
kuris yra vergijoje ir balsuoti 
negali.

“Pagalvokime apie tuos, ku
rie mielai mūsų vietoje balsuo
tų, jei tik pavergėjas jiems leis
tų. Visi a’teikime į rinkimų vie
tą ir balsuokime!”

Pirmoji rinkiminė apygarda 
apima: Aliaskos, Arizonos, Ca- 
lifornijos, Colorado, Havajų, I- 
daho, Montanos, Nevados, N. 
Mexicos, Oregono, Washingto- 
no, Utahos ir Wyomingo vals
tybės.

Kandidatai:
Avižienis, Algirdas, profeso

rius, inžinierius,
Bakūnas, Vladas, laikraštinin

kas,
Bartkus, Izidorius, inžinie

rius,
Brazdžionis, Bernardas, poe

tas, redaktorius,
Bulota, Antanas, braižytojas,
Činga, Jonas, agronomas,
Dabšys, Rimtautas, inžinie

rius,
Gediminas, Bronius, radijo 

valandėlės vedėjas,
Grinius, Liūtas, inžinierius,
Grušas, Pranas, matematikas, 
Kungys, Stasys, inžinierius, 
Markevičius, Albinas, 

mo agentas,
Matulionis, Margis, 

tas,
Mažeika, Antanas, 

rius,
Motiejūnas, Jonas, inžinierius,
Pažemėnas, Regimantas, ga

mybos prižiūrėtojas,
Pažiūra, Vladas, mokytojas,
Stančikas, Bronius, inžinie

rius,
Telyčėnas, Alfonsas, pensi

ninkas.

Balsuojama už 
žiau kandidatų.

draudi-

studen-

inžinie-

Visų rinkimimy apylinkių kandidatai

10 arba ma-

Antroji rinkiminė apygarda 
apima: Arkansas, Alabamos, Il
linois, Indianos, Iowos, Kansas, 
Kentucky, Louisianos, Minneso- 
tos, Mississippi, Missouri, Ne- 
braskos, N. Dakotos, Oklaho- 
mos, S. Dakotos, Tennesee, 
Texas ir Wisconsino valstybes.

Kandidatai:
Ambrozaitis, Kazys, medici - 

nos daktaras,
Anysas, Jurgis, Arvydas, che

mijos asist. profesorius,
Avižienis, Karolis, techni

kas,
Bertašius, Jonas, agronomas,
Biežis, Steponas, medicinos 

daktaras,
Blinstrubas, Teodoras, peda

gogas, braižytojas,
Bobelis, Kazys, medicinos 

daktaras,
Borevičius, Jonas, R. K. ku

nigas, S. J.,
Galvydis, Vytautas, kelių kon

strukcijos inžinierius,
Germanas, Vytautas, archi

tektas,
Gehiotis, Romas, veterinari

jos gydytojas,
Gintneris, Antanas, žurnalis

tas, mokytojas,
Grigaravičius, Stasys, moky

tojas,
Ignatonis, Jeronimas, peda-

gogas,
Jasaitis, Jonas, teisininkas, 

tarnautojas,
Jurkūnas, Jonas, diplomuo

tas statybos inžinierius,
Juška, Bronius, mechanikas,
Kasniūnas, Vytautas, žurna

listas,
Kisielius, Petras, medicinos 

daktaras,
Kleiza, Vaclovas, sociologas,
Kriaučeliūnas, Leonas, vete

rinarijos daktaras.
Macevičius, Bronius, meni

ninkas,
Maldeikis, Petras, pedagogas,
Modestavičius, Algirdas, che

mikas,
Nainys, Bronius, inžinierius,
Nemickas, Romualdas, dar

bininkas (pašto valdininkas),
Patlaba, Petras, R.K. kuni

gas,
Petroliūnas, Pranas, 1 a b . 

technikas,
Petrušaitis, Petras, mechani

kas,
Prapuolenis, Leonas, ekono

mistas,
Purvinas, Martynas, pedago

gas,
Pužauskas, Algirdas, žurnalis

tas, redaktorius,
Razma, Antanas, medicinos

daktaras,
Rūgytė, Alicija, mokytoja,
Rūkštelė, Antanas, dailinin

kas, meno istorikas,

Skališius, Eduardas, architek
tas,

kantaras, Antanas, agrono
mas,

Šidlauskas, Kazys, advoka
tas, prokuroro padėjėjas,

Šimkus, Mečys, teisininkas,
Real estate brokeris,

širka, Julius, pedagogas,
Tallat-Kelpšaitė, Dalia, mate

matikė,
Trimakas, Kęstutis, R.K. ku

nigas, S.J.,
Vaičiūnas, Jonas, žurnalistas, 

tarnautojas,
Vijeikis, Vladas, spaustuvės 

savininkas,
Zakarauskas, Vaclovas, R. K.

kunigas-kanauninkas,
Žadeikis, Jonas, tarnautojas.
Balsuoti nedaugiau kaip už

23 asmenis.

klebonas, Worces-

J u ozą s, leidėjas ,

Juozas, technikas ,

Britain.
Griežė-Jurgelevičius, Stasys 

tarnautojas, Boston.
Jutt (Jutkevičius), Jonas, R.

K. parapijos 
ter.

Kapočius,
Boston.

Karmuza,
Waterbury,

Matulionis, Balys, gydytojas, 
dr., Boston.

Pauliukonis, Pranas, pedago
gas, Worcester.

Urban, Joseph, prekybinin
kas, Waterbury.

Ustjanauskas, Antanas pre
kybininkas, Hartford.

Vileišis, Petras, dr., verslinin
kas, Waterbury,

nuolatinės
ją, kaip pereinamąją

Detroito LB apylinkės valdybos buvę ir esami pirmini nkai, kandidatai j JAV Bendruomenės Tarybą. Iš k. į 
d. Vytautas Majauskas, Vytautas Kutkus, Kęstutis K eblys ir Jonas Urbonas. Nuotr. K. Sragausko

Trečioji rinkiminė apygarda: 
Michigano (išskiriant Grand Ra- 
pids apylinkę), Ohio, New Yor
ko (vakarinė dalis su Buffalo ir 
Rochesteriu iki linijos Senegos 
ežero), Pennsylvanijos (vakari
nė dalis su Pittsburghu iki lini
jos ties Altona, ją įskaitant) ir 
W. Virginijos valstybes.

Kandidatai:
Butkus, Antanas, dr. chemi

kas, iš Clevelando,
Daugėla, Jonas, visuomeni

ninkas, iš Clevelando,
Eidimtas, Feliksas, visuome

nininkas iš Clevelando,
Gailiušytė, Jūra, chemikė, iš 

Clevelando,
Yucius-Jucevičius, Vytautas, 

nekilnojamojo turto pardavė
jas, iš Pittsburgho,

Kamantas, Vytautas, 
rius, iš Clevelando,

Keblys, Kęstutis, dr. 
rius, iš Detroito,

Klimas, Antanas, dr. 
rius, iš Rochesterio,

Količienė, Veronika, 
ja iš Pittsburgho,

Kutkus, Vytautas, 
rius, iš Detroito,

Majauskas, Vytautas, dr., gy
dytojas, iš Detroito,

Mikonis, Juozas, nekilnoja
mo turto pardavėjas, iš Cleve
lando,

Mikšys, Povilas, teisininkas, 
iš Clevelando,

Pautienis, Algimantas, inžinie
rius, iš Clevelando,

Pauža, Vladas, mokytojas, iš 
Detroito,

Ramanauskas, Vladas, dr. gy
dytojas, iš Clevelando,

Razgaitis, Pranas, inžinierius, 
iš Clevelando,

Smetona, Julius, teisininkas, 
iš Clevelando.

Urbonas, Jonas, braižytojas, 
iš Detroito,

Zaparackas, Algis, 
rius, iš Detroito.

Balsuoti nedaugiau
10 asmenų.

Arvydas, archi-

Jonas, architek-

Algirdas, istori-

inžinie-

inžinie-

profeso-

mokyto-

Vincentas, inžinie^

Longinas, kunigas,

Domas, gydytojas,

Vytautas, dailinin-

inžinie-

NUO

SAIGONO
Septyneri kovų 
ir varnų metai

VILNIAUS
IKI

Pora vyrų neišlaikė ir mėgi
no pabėgti. Deja, nepasisekė. 
Vieną radome arabų nužudy
tą, o antras buvo sugautas ir 
nuteistas metams Į drausmės 
batalijoną — Colomb Bechar, 
Saharoje. Iš ten retas turėjo 
laimės sugrįžti sveikas ir gyvas.

Po apmokymo išskirstė mus 
ir pasiuntė į Tunisą, Bizerte 
uostamiestį, kur buvo formuo
jama XIII brigada. Pulko vadu 
buvo paskirtas energingas De 
Gaulle pasekėjas, pulkininkas 
De Serigni. Čia gavome nau
jas uniformas ir modernius a- 
merikoniškus ginklus.'

16, anglų lai- 
išplaukėme. 

ir didelis lai- 
kariuomenei

Dar dvi savaites pasitrenira- 
vom. Taip brigada jau buvo 
parengta kovai.

KELIONĖ Į RYTUS 
1946 vasario 

vu “Ormondo” 
Buvo tai gražus 
vas, pritaikytas
transportuoti. Čia reikėjo laiky
tis griežtos drausmės ir žiūrėti 
švaros. Kitos dienos rytą buvo
me jau toli nuo Afrikos kran
tų, plaukėme Azijos link, į In
dokiniją.

Kelionė tęsėsi tris savaites 
22 paras. Dienos bėgo nepa
prastai greitai, nes nuo ryto lig 
vakaro buvome užimti kajučių

valymu, tvarkymu. Laivo kapi
tonas, anglas, ir prancūzų kari
ninkai inspektuodavo laivą 
kiekvieną dieną. Paskui viso
kie pratimai su gelbėjimosi 
juostomis, kad nelaimės atveju 
mokėtume tinkamai pasinau
doti, nes tuo metu jūroje dar 
buvo gana daug nuo karo už
silikusių minų. Kiek vėliau te
ko nugirsti, kad šis “Ormondo” 
laivas užplaukė ant minos ir 
Australijos vandenyse pasken
do. Be to, dar turėjome valyti 
ginklus, sportuoti. Buvome su- 
pažindomi su kinų kalbomis, ži
noma, mokėmės ir prancūzų 
kalbos.

Laive buvo įrengta kino sa
lė, kurioje turėjome progos 
pamatyti keletą angliškų filmų. 
Nakties metu iš eilės privalė- ' mės batalijoną. 
me eiti sargybon.
Laive buvome apie 70 lietu
vių. Tad vakarais susirinkdavo 
dainos mėgėjų grupė ir nakties 
tyloje užtraukdavo lietuvišką 
dainą, šiuo mūsų pavyzdžiu pa
sekė ir kitų tautybių grupės, 
išliedamos savo sielvartą daino
je. Laivo kapitonui ir įgulai pa
tikdavo pasiklausyti dainų iš ki
tų kraštų ir kitomis kalbomis.

Nepaprastai greitai prabėgo 
savaitė, kai pasiekėme pirmą 
uostą Port Said. Pasiėmę kuro 
ir vandens, plaukėme tolyn. 
Iki šiol jūra buvo rami, ir jos 
paviršius buvo lyg veidrodis. 
Kai įplaukėme į Indijos vande
nyną, pasikėlė bangos. Pasiju-

tome blaškomi Į visas puses. 
Daugelis iš mūsų nepajėgė at
sispirti neišvengiamai jūros li
gai, kai laivas suposi “valso rit
mu”. Oi, kiek vargo!

Įdomiausia buvo plaukti Sūe- 
so kanalu, kada laivas vos tik
tai juda pirmyn. Mums užtru
ko visą parą jį perplaukti. Su
lipę ant denio, stebėjome ne
paprastai žavingus vaizdus. Iš 
abiejų 
gražiai 
gatvės.

Keli 
vo laimę pamėginti naujoje že
mėje. Nušokę nuo laivo, plau
kė Į krantą. Bet jų nelaimei,. 
anglai juos pagavo ir grąžino 
prancūzam, šie bėglius nubau
dė po šešius mėnesius į draus-

pusių matėsi namai ir 
palmėmis pasipuošusios

legijonieriai norėjo sa-

Taip vandenyno bangų be 
pasigailėjimo supami, pagaliau 
pasiekėme Singapore, kuri 
praplaukėme nesustodami. Reiš
kia, atsidūrėme jau Azijos že
myne, o kovo mėnesio 9 die
ną įplaukėme į Saigono uostą, 
kuris ir buvo mūsų paskyrimo 
vieta.

SAIGONE
Dar laivui nesustojus, vieti

niai, anamitai, pradėjo irtis ma
žais laiveliais prie “Ormondo” 
ir nesuprantama mums kalba 
siūlė savo krašto prekes: ba
nanus, ananasus, kokuso riešu
tus ir kt. Visi jie atrodė vieno
di — mažo ūgio, išdžiūvę, gel
toni, apsirengę juodom arba

baltom kelnėm ir marškiniais, 
o ant galvos turėjo dideles 
šiaudines skrybėles, iš po kurių 
kyšojo dvi stipriai supintos ka
sos, lyg žiurkių uodegytės. Ar 
tai buvo vyrai ar moterys sun
ku buvo pasakyti.

Išlipę iš laivo tuojau pat tu
rėjome užsidėti tropikinius šal
mus, kad apsisaugotume nuo 
saulės smūgio. Saulė čia negai
lestingai kaitino. Mūsų gerklės 
išdžiūvo, kad negalėjom nė nu- 
sispiauti. - !

(Bus daugiau)

inžinie-

kaip už

apygar-Ketvirtoji rinkiminė 
da apima: New England, Con- 
necticuto, Maine, Massachu- 
setts, New Hampshire, Rhode 
Island ir Vermont valstybes.

Kandidatai:
Bražėnas, Vilius, inžinierius,

Penktoji rinkiminė apygarda 
apima: Dęlaware, Floridos, Ge
orguos, Marylando, New Jer- 
sey, New Yorko I-ji (rytinė da
lis iki linijos Senegos ežero), 
N. Carolinos, Pennsylvanijos 
(rytinė dalis su Harrisburgu iki 
Vidurio apygardos vakarinės ri
bos), S. Carolinos ir Virginijos 
valstybes. Taip pat Virgin Is- 
land su Puerto Rico, Wash- 
ington, D.C. ir Panamos zono
mis.

Kandidatai:
Barzdukas, 

tektas, Va.,
Bučinskas, 

tas, Md.,
Budreckis, 

kas, N.Y.
- Cibas, Mykolas, muzikas, N.Y.

Dabušis, Viktoras, kunigas, 
New Jersey,

Dilis, Vladas, inžinierius, 
New Jersey,

Gruzdys, 
rius, Pa.,

Jankus, 
New York.

Jasaitis, 
Florida.,

Jonynas, 
kas, N.Y.

Kezys, Romas, ekonomistas, 
Nęw York,

Kulber-Kulbokienė, Helen, 
arch. dekoratorė, N.Y.,

Mažeika, Antanas, J r., chemi
kas, N, Y.

Miklas, Kęstutis, inžinierius, 
New York,

Nemickas, Bronius, profeso
rius, N.Y.,

Penikas, Domas, ekonomis
tas, N. Y.,

Radzivanas, Bronius, gydyto
jas, N.Y.,

Stikliorius, Jonas teisinin - 
kas, Pa.,

Suromskis,. Kazimieras, real- 
estate, Fla.,

Šlepetys, Jonas, teisininkas, 
New York,

Somkaitė, Rozalija, farmaci
jos daktarė, N.J.,

Vasaitis, Antanas, miškinin
kas, Md.

Balsuoti nedaugiau kaip už 11 
kandidatų.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybą renkant, balsuotojai ga
lės išreikšti pageidavimą, kas 
JAV lietuvius turėtų atstovauti 
Lietuvių Bendruomenės Seime; 
išrinktoji taryba ar atskirais rin
kimais išrinkti atstovai.

Rinkimų komisija ir Bostono LB apylinkės valdyba, iš k. j d. l-je eilėje Br. Kruopis, adv. Jonas Grigalius, 
Antanas Matijoška—pirmininkas, Al. Lapšys, St. Aujonis; ll-je eilėje — Antanas Viliniškis, J. Bakšys, J. 
Liutkonls, Pr. Muėinskas, H. Čepas. Trūksta nuotraucoje P. Bliumo ir P. Martinkaus. Nuotr. P. Plikinto



!■*

1967 m., gegvž»o 3 d., nr. 31.darbininkas

Nauja šv. Antano koplyčia Kennebunkporte
naujos idėjos, naujos medžiagos, naujos formos (3)

šv. Antano statula (detalė), aluminijaus skulptūra. Nuotr. V. Maželio

tūra — nuliedintos iŠ cemento, papuoštos 
akmenukais ir mozaikų stiklais.

Koplyčioje vyrauja balta spalva, kurią 
įvairiais tonais ir spalvų žaidimu pagra
žina vitražai. Tamsios grindys, tamsūs 
suolai, kontrastuodami su šviesa sienų 

-.spalva, sudaro asketinį vienuolišką įspū
dį. .

Čia spausdinamos nuotraukos dau
giausia liečia detales, iš kurių matyti 
technikiniai bei stintiniai savumai. Tuo 
pačiu grafiniu stiliumi dail. V. K. Jony
nas apjungė savo skulptūras, vitražus, 
reljefus, stiklą, cementą, aluminijų ir 
medį. .

Koplyčia pradėta statyti 1965 per 
lietuvių dieną, baigta praeitais metais 
prieš pat Kalėdas. Jos iškilmingas pa
šventinimas bus šiemet per lietuvių die
ną rugpiūčio 6.

Dail. Vytautas K. Jonynas šiai šven
to Antano koplyčiai sukūrė visą vidų — 
altorius, vitražus, sienų dekoracijas, sta
cijas, baldus. Pagal naujuosius liturgijos 
reikalavimus, didįjį altorių atsuko prieš 
žmones, Švč. Sakramento altorių priglau
dė prie dešinės sienos, jį specialiai or
namentuodamas .

. Galinėj sienoj sukūrė skulptūrą — 
šv. Pranciškaus viziją, kairėje įstatė pen
kis skaldyto stiklo vitražus, kurie vaiz
duoja: šv. Jurgį, Aušros Vartų Mariją, 
šv. Kazimierą, Šiluvos Mariją, Rūpinto
jėlį. Prie altoriaus įdėjo didelio formato 
vitražą — Saulės giesmę.

Dešinioji koplyčios siena paversta di
dele stacijų — kryžiaus kelių skulptū
ra, kur vienoje kompozicijoje sudėjo vi
sa 14 stacijų. Stacijos — reljefinė skulp

'■i

Nuotr. V. MaželioKryžiaus kelių—stacijų detalė, cemento skulptūra.

Indelis Šventam vandeniui Nuotr,-V. Maželio Sietynas viršum didžiojo altoriaus, aliuminrjus. Nuotr. V. Maželio

Tabernakuio durelės (detale), bronza. Nuotr. V. Maželio

šv. Petras — vitražas zakristijoje Nuotr. C. J. van staden

šv. Paulius vitražas zakristijoje Nuotr. C. J. van Stadea



neoš {steigtos jBUĮD* vytft( n
mo sekcijos posfety 1967 batai- pžaitOTtlč- 
džio 22 Cievefende aptarta Pie- Kiti fe 
tų Amerikos lietuvių jaunimo CV všee 
gyvenimai ir AmerikoErKana- 
dos ryšiai su kaimyniniais kraš
tais. •' ’

Jaunimo sekcija buvo įkurta 
pagal Jaunimo kongreso reaoliu- 
cijų pageidavimus, o jos narius 
pasikvietė PLB valdyba, nu
matydama sekcijos siekimus ir 
veiklos būdus, papildytus veiks
nių konferencijos nutarimuose 
New Yorke sausio 14-15. Sekci-

dŪMttUMk -.n*a«»nfo r^ikaliĮ . mi- 
fcfotertai W Brandtm šį užuo
jautos laiškų dėlK-Adenaue- 
fKik ndrtfes: “Mirus buvusiam 
^tašerahutan kancleriui Dr. Kon 
indui Adenaueriui, turiu garbės

jos nariai korespondencinra bū
du pasiskirstė pareigas, šiame 
posėdyje pasirinkdami ir spe
cialias dėmesio sritis. Pirminin
kas ir PLB

narė Būta DemauksMl' 7 autinių 
' • ■.Fo įdutiartir Jaunuos . kong- - kad jfe 
reso komiteto ir finansų komi
teto revuijas, Šato. metu bai
giamos, PLB valdyta numato 
likusį turtų ir u&aigtuiusbei 
tęstines darbus pervesti jauni
mo sekcijai, kurios pavyzdžiu 
ir vietovių, apygardų ar kraštų 
Jaunimo metų komitetai persi-

nimo reikalam Vytautas Ka
mantas rūpinsis ir ryšiais ^su

retorė Jūra Gailiušytė ' kreips 
dėmesį į Europos jaunimo vei
klą, kartu rūpindamasi rekla
ma ir Sutartimis JAV Peace, 
Corps pavyzdžiu siųsti šiaurės 
Amerikos mokytojų Vasario 16 
gimnazijai ir jaunimo organiza
cijom talkininkų ilgesniam lai
kotarpiui į Pietų Ameriką. Pie
tų Amerikos jaunimo rūpesčiai 
pavesti vicepirmininkei-iždinin- 
kei Mildai Lenkauskienei, kuri 
lankėsi IV Pietų Amerikos lie
tuvių kongrese. Antanas Saulai
tes, S.J. ir toliau vadovaus PL
IS stovyklų skyriui, renkan
čiam žinias apie visas laisvojo 
pasaulio jaunimo vasaros sto-

tus jaunimo veiklai skatmti ir 
talkinti. •.

Birželio mėnesį, pranešė Vac
lovas Kleiza, rengiamas JAV 
LB globoje jaunimo organiza
cijų pirmininkų ir su jaunimu

šamų P*kelti. VtdOMO Kleiza 
pritarė sumanymui įtraukti į 
dalyvių tarpų ne. tik jau esa
mas mokytojus, bet ypač jau
nimo .organizacijose ir stovyk
lose veikianfius ir sukančias 
lituanistinėje srityje. Tolimes
ni planai turėtu neužilgo pa* 
aiškėti

Vasaros metų rengiama tris
dešimties studentų ekskursija į

tarimas, kurio programoje bū
tų PLB jaunimo sekcijos nuo
statų ir veiklos apibūdinimas, ir 
atskirų organizacijų pastabos 
apie planus 1968 metam. Kon
ferencijoje dalyvautų organiza
cijos, sudariusios centrinį Jau
nimo kongreso komitetą, čia 
paaiškėtų ir būdai, kuriais ga
lima prisidėti prie ryšių ir vei
klos su kitų kraštų lietuvių jau
nimu.

Rugpiūčio mėnesį Kolumbi
jos lietuviai ruošia savo kolo
nijos 20 metų sukaktuves ir

Europą, kurios metu daly- • 
via susitiks su Europos lietu
vius, kelionę Užbaigdami įdo
mia bendra stovykla.

Rudenį Vasario 16 gimnazi
jai būtų reikalingi įvairių sri
čių mokytojai. Asmens, turį rei
kalingas specialybes ir' moką 
veikti su lietuvių jaunimu, vyk
tų metam ar ilgiau, gaudami 
atlyginimą.

1968 pradžioje Brazilijos jau
nimas rengia stovyklą, panašią 
į jaunimo stovyklą IV P AL kon
greso metu šiais metais. PLB 
jaunimo sekcija išsamiai svars
tė būdus, kuriais bus galima 
prie tokios stovyklos ir bend
rai prie ryšių, žinių, spaudos ir 
veiklos prisidėti. Mildos Len
kauskienės pranešimą papildė 
Pietų Amerikoje buvusieji PL 
B valdybos vicepirm. Stasys

Jūra GaHtakytč, Vadovas Kleiza, Milda Lenkauskienč, ' Vytautas Kamaatąi, A^«^ė SauiaiUs, fcJ.

į woąuąstąą.^įMĮąš, /
Worcesterio lietuviai turėtų 

gausiai dalyvauti rinkimuose, 
kad galėtų pravesti savo kan
didatus Į LB Tarybą — kun. Jo
ną Juutkevičių ir Praną Pauliu- 
konį. Rinkimai bus gegužės 6 
ir 7. Worcesterio lietuviam iš
siuntinėti balsavimo vokai. Kas 
negavo vokų, gali balsuoti sek
madienį šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. Balsavimo ur
na bus atidaryta nuo ryto 
iki 3 v. popiet.

Jaunęję talentę pasirody-

Tamšauskas, parengimų komisi
jos pirm. P. Račiukaitis, nariai 
R, Jokubauskas, A- Giodas, M.

Vaidyba nutarė sudarytį po
litinę komisiją, kuri pavesta j. 
Starėnui, iki šiol buvusiam ry
šininkui su rezoliucijų komisi
ja Los Angeles. , Pr.

tų. Vidury programos šeštadie- ________ _ _________
ninės mokyklos choras, veda- watlrins ir J. Lendraitienė.- - 
mas V. Burdulio, padainavo 
-tris dainas, pabaigoje Saulės 
Staškaitės vedama LB šokėjų 
grupė pašoko kalvelį, šustą, 
lenciūgėli. Pirmos premijos po 
5 dol. paskirtos: M. Kurliands- 
kaitei, R. Pauliukonytei, Z. Ba- 
btekaitei, A. Dabrilaitei ir D. 
Adamavičiūtei, knygos: E. Mei
lui, R. Motytei ir L. Baškytei.

LB vietos apylinkes nauja 
valdyba balandžio 23 posėdyje 

_ _ . . pasiskirstė pareigomis: pirm. P.
mas buvo balandžio 23 šv. Ka- stahėlis, vicepirm. V. židžiū- 
zimiero parapijos salėje. Ren- 

Barzdukas ir Dalia Tallat-Kelp- gė LB vietos valdyba.- Rengi- 
šaitė.

PLB Jaunimo sekcijos adre- 
1829 

Lampson Rd., CIeveland, Ohio 
44112.

nas, sekr. J. Starėnas, ižd. J.

sas: Jūra Gailiušytė,

mo komitetą sudarė pirm. P. 
Račiukaitis, nariai R. Jokubaus- 
kas ir A. Glodas. Programai va
dovavo R. Jokubauskas. Pro
gramoje dalyvavo Įvairių talen-

LOS ANGELES, CA|IF.
- GYVENIMO teMFY 

REIKIA PASIJUOKTI

Siekdami turto ar garbės gal
votrūkčiais dirbame, bėgame, 

ir su-

mejiĄ.0

Clevelando DLK Kęstučio vilkiukų draugovė* vadovai. IS k. į d. Marija 
Pužkonienė, draugininkas Vytautas Kamantas, Regina Nasvyticnė. '

Nuotr. VI. Bacevičiaus

skubame, pamiršdami ir su
stoti. Sakoma, kad ir daugelis 
negalių dėl to prisikabina. Ne
vienas ir sukniumbame, ligoni
nėse atsiduriame ar ir visai am-

Ne-

gis Matulionis ir Vytautas Vili
mas. Aktorė Agota Dūdienė, 
davusi daug atmintinų liūdin
čios motinos^ vaidmenų, čia 
mums pateikfe linksmos kaimo

ST. PETERSBŲRG, F LA.

> Rinkimai j tarybą
Naujai Įsisteigusi - Lietuvių 

Bendruomenės auksinio tri
kampio apylinkė, apimanti St. 
Petersburgo, Tampas ir Clear- 
vtyterio lietuvius, jau turi 43 

• fffliiiiii meto ruošiamasi 
tarybos rinkimam, kurie Įvyks 
gegužės 6-7 Floridos Lietuvių 
Klubo salėje, 488646 Avė. No., 
St. Petersburg. Rinkimų būsti
nė gegužės 6 bus atidara nuo 
11 vai. iki 5 vai., o gegužės 7

Lojalumo vakarų rengia Lie
tuvių vyčių 26 kuopa gegužės 5 
d. Visas vakaro pelnas, skiria
mas parapijos salės atnaujini
mui. Vakaro vedėju yra Jonas 
Mattrick. Praeitais metais to
kiame vakare Atsilankė labai 
daug žmonių. Programa buvo 
net kartojamą. Tada ir kilo 
mintis padidinti parapijos salę. 
Kleb. kun. J. Jutkėvičįus vėliau 
paskelbė visos parapijos atnau
jinimo planą ir pradėjo aukas

^MBteikMi - - Tamsiai . nuoširdžia 
^užuojautą. Tvirtai, tikėdamas 
r laisvės ,bei demokratijos dės- 
ntas ir griežtai atmesdamas 

^smurtą tarptautiniuose santy- 
ktaose, š» įžymus Vokietijos 

-atstovas stiprino visų Europos 
-pasitikėjimą geresniąja a- 

RteškimL Tokių velionio įsitiki- 
hnimų kilni išraiška buvo taip 
h pat jo draugingas nusistaty- 
Lmas Baltijos Valstybių atžvil- 

■ giu. Todėl aš esu tikras, kad 
lietuvių tauta atjaučia vokiečių 
tautos gedulą dėl šio didžiojo 
Valstybės vyro mirties.”

— Kanados liet. mokyto ję 
suvažiavimas buvo balandžio 1 
Jaunimo Centre * Hamiltone. 
Dalyvavo apie. 40 mokytojų. 
Iš JAV buvo nuvykęs švietimo 
Tarybos pirmininkas J. Ignato- 
nis. Buvo simpoziumas, lietęs 
lietuviško mokymo klausimus. 
Auksytė iš Toronto skaitė pa
skaitą “Nauji keliai skaitymo 
mokyme”. Matulaitis iš Toron
to supažindino su skaidrėmis 
ir jų pritaikymu mokyklai. Pre
zidiumui pirmininkavo J. Mik
šys iš Hamįltono, jam talkino 
Lukoševičienė iš Montrealio, 
sekretoriavo L. Nakrošienė iš’ 
Toronto, B. Juozapavičienė iš 
Hamiltono.

— Kun. Justinas Lapis, ilga
metis Šiaulių šv. Jurgio parapi
jos klebonas, balandžio 23 mi
rė Šiauliuose.

— Scrantono vyskupas J. 
Carroll McConntck specialiu 
laišku kreipėsi į visas jo vys-

JUUIUU uiauit U UldUCJV UUK3S . .... . ...
rinku. Vyčiai nori šiam atnauji l kupųoje esančias lietuviškas pa- 
nimui surinkti 1006 doL/ iš jų 
500 doL jau įteikė statybos fon
dui. Tlkiasi, kad ir šiemet 

-bus daug žmmBų
kare. G. Janufo

rapijas, kviesdamas paremti Lie
tuvių Religinės šalpos vajų. 
Vajaus iždininku paskirtas pre- 
latas. Jonas F. BolL Tam tiks-

CLEVELAND, ORIO
žinybėn iškeliaujame, nieko to, 
ko taip siekėme, su savimi ne- 
pasiimdami..O reikėtų kar
tais ir sustoti, atsikvošėti, na, 
ir pasijuokti. Ir gyvenimas ne- 

Vyresnio amžiaus vilkiukų atrodytų toks sunkiai rimtas ir 
būrelio vadovė yra akademike tietas.
skautė Mariia Puškorieno (707 Los Angeles lietuviam to- 
East 162 St, CIeveland, Obio, poflsinga atvanga ateina.

Gegužės 7, sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, 12:30 vaL Sv. Kazi
miero parapijos salėje Vasario 
16 gimnazijai remti 105 būre
lis, Sofijos Puikūnienės vado
vaujamas, pasitelkęs Los Ange
les scenos darbuotojus su re-

VISI Į TARYBOS RINKIMUS būreliai su 19 berniukų ir 3 va-

Balsavimo teisę turi visi lie
tuviai, sulaukę 18 m. Kandi
datų sąraše statomas kryžiukas 
prieš kandidato pavardę, už 
kurį balsuojate. Mūsų apygar- 

_ doje balsuoti galima nedau
giau kaip už 10 kandidatų. Už 
mažiau galima.

dovais.
Vyresnio amžiaus

44116, telef. 851-2595). -
Jaunesnio amžiaus vilkiukų 

būrelio vadovė yra akademike

Balsavimas -abiejose lietuvių vytienė (17618 Ingfeside Rd., 
parapijų salėse įvyks gegužės CIeveland, Ohio 44119, telef. 
6 nuo 9 vaL iki 4 vai. ir gegu- 486-6877).

motinos paveikslą. — nuo 12 vai. iki 3 vaL po-
Tad staptelkit minutėlę, ati- piet. Visi apylinkės lietuviai 

dėkite kasdieninius darbus — kviečiami tomis dienomis atsi- 
jie nepabėgs — ir ateikite Į ŠĮ lankyti j klubo patalpas ir at- 
vaidinimą: ir ■' rūpesčiai išsiblaš- likt savo organizacinę ir lietu- 
1 z_ ■■ = pareigą. Auksinio trikam

pio Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkės rinkimų komisijai va
dovauja A. Paleckis.

Veronika JakusovM, sekret

kys ir jūsų gyvenimas, gal, at
rodys šviesesnis. Turėdami ma
lonumą patys, jūs kartu padė
site ir vienintelei Europoj liku
siai, bet vargo tebespaudžia- 
mai tikrai lietuviškos dvasios 
mūsų aukštesnei mokyklai — . 
Vasario 16 gimnazijai.

Alkaniems bus paruošti 
skanūs lietuviški valgiai.

Jums atsilankius vaidinime, 
džiaugsis ir kuone šimtas Va
sario 16 gimnazijos mokinių.

Stasys J. Paltus

PUTNAAACOML

Ateitininkę šventė -

Maloniai kviečiame visus aį^- 
linkių ateitininkus atvykti f TPtit- 
namo Barboros žagarietėš MAS 
kuopos metinę šventę, kuri į- 
vyks gegužės 14. 7

Programa: 11 vai mišios; 12 
vai pietūs; 2 vai. akademi
ja: įžodžiai, paskaitą, meninė 
programa; 4 vai. gegužinės pi- 
maldos; 5 vai. vaišės;. 6:30 Vai. 
šokiai, grojant orkestrui. ;

Kaina visai dienai 2 doL, šo
kiams— L50 dol.

Prašome visų atvykstančių 
kuopų kuo anksčiau pranešti 
Aldonai Rygdyt^ šuto adresu: 
L C.. Convent Bendrabutis, 
Putnam, Comi. 66260./ -

vių parapijose numatytos ba
landžio 36 ir gegužės 7.
— Soottlo, Washington, 16 

lietuvių susirinkę balandžio 2, 
nusprendė atgaivinti Lietuvių 
Bendruomenės skyrių Seattle 
mieste. Pirmininku išrinktas 
inž. Bronius Masiokas, sekreto
re — Giedrė. Girdauskaitė. M. 
Dambrauskui pasiūlius, buvo 
nutarta įnešti Seattle lietuvių 
šimtinę į Tautos Fondą.

su soliste Daiva Mongirdaite 
ruošia koncertą gegužės 6 d. 7 
vai. vak. Bickford Park aukš
tesniojoj mokykloj, Toronte.

lESKOMAS

žės 7 nuo 9:36 vai. iki 4 vai po- Draugovės naujuoju draugi- hsonunu Juozu Kaributu pne- 
piet. ninku yra skautininkas filistę- ruošia du linksmus vaidi-
Infonnacijos reikalais prašom ris Vytautas Kamantas (477 Co- “imus: Kazio Binkio “Kai atsar- 

kreiptis į komisijos narius: An- fe Plaza, Willoėtfick, Ohio 44094, S3 <^aro 2®^” br V. Braziu- 
taną Jonaitį telef. 531-4668, telef. 944-1448)į 110 “Nebrendfla”.
Leokadiją Balienę — 481-8262, Draugovės ir būrelių sueigos Visi atsimename Kazį Binkį 
Ramunę Širvaitytę — KE 1-46- vyksta kas dvi savaitės trečia- poetą ir jo “Atžalyną”, 
86, Juozą Kaklauska — 531- dienio vikarais nuo 7 iki 9 v. Kaune, Vilniuj, visoj Lietuvoj 
1058, Igną Stankeyifių — 881- tunto būkle (24600 Lake Shore ir tremty statytą. Tai štai da- 
5425. Bfvd., Eucfid, Ohio). Kitos suei- matysime jo mažesnį veika-

Pagal turimus adresus bal- gos bus gegužės 10 ir 24, ir bir- ImM “Kai atsarga daro gėdą”, 
savimo lapai išsiuntinėti vi- želio 7. Be sueigų dar numaty- Z___2_22J __ 22_'
šiem L.B. nariam. Balsuotojų ta aplankyti akvariumą, zoolo- vaizduoja Lietuvos nepriklauso- gegužės 7 per 8:30 mišias, ku- 

gijos sodą, suruošti keletą išky- jnybės pradžios % metus, kai aukos preL L. Mendelis. 
lų, dviejų^ dienų stovyklėlę va- priešo dailios šnipės mėgino vaikučiai nusifotogra-
saros meta : ir vykdyti kitokią 
Pilėnų tunto skautavimo prog
ramą.

tatarimo meta balrarimo bos- P™™?
n, uidbu MOKm w Uetuviai bemmkaj nu0 7

L. B. ^ylinkiy mehl s»-
. .. M (7 -j,*; tikimus ir susipažinę su drau-

* govės tvarka, drausme ir prog- Binkio “Kai atsarga daro gė- Labdaros vaju* prasidės ge- Leon: M. PilraptyB, Hudson, Mass.
♦ rama. Draugovės pagrindinis dą” veikale vaidina: Laima Sta- 7 į. tęsis iki gegužės 14. 9 aj v Wfthdhav»m N Y

JAUNESNIEJI SKAUTAI tikslas yra auklėti lietuviui ber- Skaitė, Dalia Steikūnaitė, Ele- Sv. Alfonso parapijoje vajui va- 2 V Rągan^M, Woodhaven, .
niūkūs skautiškoje dvasioje n> Vilimienė ir Margis Matu- dovauja kun. Antanas Drengi- ^kmies įnaią.*X Boruta*. 1 4^ j(. Rudaitis, CMcago, m?

Clevelando Pilėnų tunto taip, kad jie užaugtų nuošir- Ikmis. nis, kuris laiškais kreipėsi į pa- / f !
DLK Kęstučio jaunesniųjų skau- džiais lietuviais ir gerais bei Brazhilio “Nebrendiloje” rapiečius, prašydamas pagal* popiet Kiekvienais metais pro- Visiems aukūJuKtaus teatlygina Visagalis! 
tų (vilkiukų) draugovėje yra du naudingais jaunuoliais. D. šmaikščiai roles atlieka jau- vajus skiriamas našiai- cesijoje dalyvauja labai daug

čiam ir seneliam globoti. žmonių. Kviedami ir Mb me- Mūsų padėka irjąnkltaMfalcfeėktte priąidėti
ProcMiįa Marijos gorboi bus tols kuo gausimi dalyvauti. le auka DtyąprgąrM, Įltyynšą febui -Aukas tiųati 

gegužės 14, motinos dieną, 4 v. Jonas OboHnb Francbcan M6aastery,BB9 tahwick Ave^ Bruokl

Registracija lietuvių, norin- 
čių bhlsuoti, gyvenančių Cleve- 
lande ir priemiesčiuose, bus
tęsiama iki balsavimo datos ir

lio “Nebrendfla”.

V. Brazhilio “Nebrendila’

Baltimores žinios
• p

šv. Alfonso mokyklos vaikai 
balandžio 28Hurėjo savo pro
cesiją bažnyčioje. , Baigdami 
procesiją, padėjo gėlių puokštę 
prie Marijos -altoriaus ir. uždėjo 
gėlių vainiką* ant Marijos sta
tulos.

Pirmoji vaikę komunija bus

iš Lasčių km., Aluntos valsč? 
Ieško giminės. Kreiptis į Mrs. 
Liobe, 94-19 86th. Avė., Wood- 
haven, N. Y. 11421.

onŲ kultūros židiniui - 
CENTRUI AUKOJO

LITERATŪROS VAKARAS
Hartfordo Moterų Ratelis 

kviečia visus Hartfordo ir apy
linkės lietuvius į literatūros ir 
meno vakarą. Programą atliks 
dramaturgas Algirdas Lands - 
bergis. Kartu vyks dailininkės 
Vidos Krištolaitytės kūrinai pa* 
toda. Vakaras įvyks gegužės 6 
d.; 7 vai. vak. Hartfordo Pifie- 
čių Klube. Įėjimo auka 2 dol..
studentam ir moksleiviam — 599 4^ fučEtius, Richmond Hill, N.Y., įrašo mirusį Joną Fr. 
1.50 dol. Vakaro pelnas skiria- TlTiW '
mas Lituanus žurnalui paremti.

200 doL Lietuvių Bencfruomenė, New Yorko apygardos valdyba 
Auja Lletuvty Fondas iždininką Vincą Padvarietį, Richmond HiH, N.Y.

Iki šiol iš Hartfordo lietuvių
tarpo į Lietuvių Fondą dau- 100 dd. Tėv. Alfonsas Bernatonis, O.F.M. Cap., West Germany, 
giausia (300 dol) Įnešė Micha- 55 4^ Ona Stuporas, Brodtiyn, N.Y.
liną Kutaitienė (šiuo, metu žiau- J -
risti automobilio nelaimėje su- Ant. Kardas, New York, N.Y.
feisto). - 25 dd. Ona Barris^, Brooklyn, N.Y.

&om» dienom., Įreni Burac- wy
taenė lietuvių Fondo nariu į- *

demoralizuoti mūsų žalio kai- fuo® parapijos salėje.
mo vyrukus, bet pačios savo Vardo draugijos metinis
smailins pirščiukus nusvilo seimas buvo balandžio 30 Ci-

Sie du vaidinimai įdomūs dar v* Center. Seimas baigtas iŠ* ------- ------------
ir tuo, kad beveik visi vąidinto- ktiminga vakariene. Įžanginę amžino savo vyrą a.a. Juozą p» TOdtf. Jos. Obelenm, Brootlyn, N.Y. 
jai yrą jauni, režisoriaūs Juo- kalb3 pasakė naujas Baltimo- Rusecką, mirusį tremtinio mir- Em. Jurerifius, EBzabeth, N J.
n Kutinto naujri "atrasti". vyskupas Tomas Mardaga. Ūmi Vorta^je. iabire^to mfr- v NoreiMrat, Redondo. CaBf.
-Bilikfo-KriatsugadUogė. „jB> prasmego- i’?2±

Visi dalyvaukime JAV LB Tarybos rinkimuose gegužės 6-7
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.•. Poilgoi^jM^ np4>.*iĄw
tono Liąt^viĄ Dranw» Sambų- ractfc di 
ris- gegute 6, šeštadienį, 7 y. k<Ljftekta 
v. So. Bestom aųkSL mokyk- dartte ir «d 
los salėje (TĮtomas Park) stato rm»: , 
Petro Vaičiūno.5. veiksmų pje- j.V*i«ė|Yata 
sę ‘ Nuodėmingą angelą”.. • bfrb
v Kodėl U* v si lt ii m pasirink- AtaįgBa* J*B1

***?■■■•■ **• ’ .
žinoma, galima rasti pakan- 

karnai gerų dalykų tiek užsie- 
ninėje, tiek ir čionykščių mū- 
su autorių naujojoje dramatur- Antasag Wj 
gijoje. Bet spektaklio rengėjai ®»j« 
mano, kad nebus nusižengimo «s parengtam

. cąu <»«tinr« ąss-sasa: toMtai 
glvco 888-9253A.F. Gcratan, *» 
A*e - “S” BrooMyn, N.Y. PAUL** 
AWNIMGS N«w - au typra Gu»r- 

.etateėd wortrmarwiWp — Rraaouėbla 
]Mtices> Mes darome tangaraa jr du- 
rims itorines sautes-Hetaus užnotai-

kurį nors įkandamesnį kad ^ir 
senesniųjų mūsų kūrėjų veika
lą pagal turima* pajėgūs suvai
dinti kiek galima geriau, M- 
vengiant akivaizdaus mėgėjiš
kumo, nę|jū įmantriausią lite
ratūrinį šedevrą scenoje suvo
lioti. Be to, ir mūsų senasis 
Petras Vaičiūnas, kurio kūri
niai savo laiku sudarė didžiau
sią dalį nepriklausomas Lietu
vos dramos teatro repertuaro, 
nėra misijMŪnęs visiškas panie
kas, nes, anot Balio Sruogos, jjs 
duoda gana, plačią schemą ir 
erdvę aktoriaus ir režisieriaus 
kūrybai ir dėl to ilgam buvo už
kariavęs mūsų sceną. =•

"Nuodėmingas angelas" pa
traukia dėmesį n* tiktai gyva 
dramine įtampa ir komiškomis 
prošvaištiitnls, bet ir turinio po
žiūriu yra ir šiandien žiūrovui 

. priimtina*, nės neparemtas jo
kiomis dienos aktualijomis ir 
dėl to nė kiek nepasenęs. Taip 
pat tenka atsižvelgti ir į tai, 
kad šis veikalas čia dar nevai
dintas, o jaunesniajai kartai ir 
visai nepažįstamas.

“Nuodėmingą angelą” režisuo
ja akt. Aleksandra Gustaitienė, 
žvelgdama į šį kūrinį naujesniu 
žvilgsniu, panaudodama jame 
muzikos, baleto ir kitas teatri
nes priemones.

Dail. Viktoras Vizgirda “Nuo-

Balandžio 9 luB.Patąrsono 
apylinkės narių metinis susirin
kimas išrinko naują valdybą. 
Jos nariu sąstatą galima va-

S O M. 1U
Bngį.1teka ink# ir 
kad naujofi apyte»kės ; 
palengva įMjąnntoni i 
dama įorganizacinį ben

Maironio mokyklos mokytoja Vėliau buvo kviečiami liudi- 
;:'A. MąrįnHraė perskaitė teis- ninkaį. Maironio mokyklos dįb- 
mui pateiktą skundą, kad pas- kytoja, prityrusi pedagogė J. 
kutiniųjų penkiolikos mėtų lai- ĮCrififfini jiudgo, kad tituanis- 
kotarpyje iškilo taktas, jog or- tim* auklėjimas vis sunkėja, 
ganizuotoje lietuvių veikloje tie- nes moterys vaikam neįdiegia 
tuvė moteris vis mažiau ir ma- meilės Sėtuvių kalbat

dinti tikrai atsinaujinusiu, nes 
be 2, grįžusių po keterių metų 
pertraukos, į naują valdybą įė
jo .3 nauji ir jauni' žmonės: An
gelė ■ Stankaitjenė, Almantas 
Meižys ir Vidmantas Matusaitis.

Nauja apylinkės valdyba sa
vo periname posėdyje balandžio 
16 pasiskirstė pareigomis, ko
optuodama pirmininku ilgame
tį apyL v-bos pirmininką An
taną Rugį. Valdybos kitų na- 
riiį pareigos: vicepirmininkai 
Algimantas Šaulys ir Vidman-___ ______
tas Matusaitis, sekr. Antanas birželio 11. 
Gelažius, ižd. Almantas Meižys, 
nariai r— Angelė Stankaitienė, 
Algirdas Ėitmanas, Petras Cin
kus ir Vytautas Gružas.

Naujai išrinktoji valdyba, 
pagausėjusi ir dviem trečda
liais atsinaujinusi, nebuvo pa
kankamai drąsi parinkdama 
sau pirmininką: niekas iš nau
jai išrinktosios valdybos narių 
nesutiko imtis pirmininko pa
reigų. Išeitis tebuvo surasta

nės darbą, suras atetči$ dau
giau veiklių b-nės narių, fnb 
padidindama apylinkės pajėgu
mą, subrandins savo tąrppr ir 
kandidatus į valdybos piymjnųi- 
kus. Tik tuo būdu ir galima už
tikrinti ateitį L. B. gyvybei ir 
veikiat .

Naujoji valdyba savo pir
muoju veiklos žygiu žada stip
riai padirbėti L.Ę. tarybas tie
kimus propaguodama ir tuo pa
remdama savo apylinkės rinki
mų komisijos uždavinį. Ritąs 
v-bos rūpestis tradicinio birže
linių įvykių minėjimo rengi
mas. Minėjimas numatomas

Visų gerųjų darbų mecena
tas, dteusis apylinkės narys 
Jonas Krukonis paaukojo 100 
doL apylinkės švietimo reika
lam (mokyklai -vadovėliam ir 
priemonėm). Taip pat žada 
dar skirti lėšų viešojo knygy
no (Public Library) papildymui, 
knygomis apie Lietuvą anglų 
kalba. Su šitokia stipria para
ma ir naujai valdybai lengviau 
eiti į naujus veiklos metus. Ge
ros sėkmės naujai Patersono 
apylinkės valdybai, dosniam 
jos rėmėjui ir visiem geros va
lios talkininkam!

Apylinkės narys

LAWBENCE. MASS.
KUNIGŲ PAKEITIMAI

Bostono arkivyskupijos pa
rėdymu prieš kiek laiko buvo 
iškeltas šv. Pranciškaus para
pijos vikaras kun. Antanas 
Bandzevičius. Gegužės 2 nuo 
klebono pareigų atsisakė prel. 
Pranciškus Juras, P.A., kaip 

dėmingam angelui” pagamino tik kviečiant ir kooptuojant jau sulaukęs 75 metų ąjnž. 
tikrai gerai suplanuotas ir mę- jau 16 metų pirmininkavusį A. Klebonu paskirtas kun. Petras prieš 10 metif prieinamom

’ sąlygom įgijo stiprų' mūrinį na
mą, kuriame įrengė parapijos 
pradžios mokyklą, kuri šiamę 
mieste priskaitoma prie geriau-

VISATOS SLIBINAS PRARYS SAULĘ
Nenusigąskit Gegužės 9 ryt- miegą nutraukė mūsų piemuo 

mėtį įvyksiąs dalinis sauL's f

senų amžių kiniečiai — Laot- 
sės, Konfucijaus mokiniai — 
labai lyriškai išaiškindavo: sau
lė aptemstanti, kadangi kosmi
nis slibinas ją praryjąs. Tik 
ėmus degti gerklei, jis ją vėl 
išspjaunąs.

Mėnulis pašiepia saulę
Mūsų laikais šis reiškinys 

yra išaiškinamas gana papras
tai: šaulė aptemsta, kada ją už
dengia mėnulis. Jeigu pasitai
ko, kad ją pilnai uždengia, tuo- 
met turime pilną saulės už.e- 
mirr.ą. Tcombt porai sekundžių 
pasirodo žvaigždės. Tamsa ir 
nerimą* apgaubia pasaulį. Bet 
dažniausiai .. mėnulis uždengia 
saulę tik dalinai. Tas įvyks

šakalys, kuris čia prieš 17 me
tų ketverius metus vikaravo. O- 
Hcialus naujo klebono priėmi
mas bus gegužės B d, 7 vai. vak.

Prel. P. Juras' čia klebonavo 
43 metus. Kai jis čia atvyko, 
rado tik įpusėtą mūrinės baž
nyčios statybą. Jo rūpesčiu ji 
buvo baigta statyti, įrengta, iš- 
dekoruota.

gąnizuotoje lietuvių veirioje lie
tuvė moteris vis mažiau ir ma
žiau dalyvauja. Moterys nesu- ______r_____
kūrė bendros masinės moterų kymai jaunosios kartos visuo- 
organizacijos. Lietuvė išeivė ga- mPnininirių — S. MvilaMs, 
na retas ir dažniausia pasyvus u SHąiM*, D. Buigirausltai- 
svečias L. Bendruomenėje. Kiek - . . .. . - . -
moterų J.A.V. L; Bendruome
nės centro valdyboje? Kiek jų 
taryboje? Kultūros taryboje? 
švietimo valdyboje? Antro - 
je sktmdo dalyje lietuvei išei- 
vei prikišama tautinės savigar
bos stoka, kuri essanti pasi
reiškusi perdaug akiu ir greitu 
prisitaikymu prie čia rastų nau
jenybių. Svarbiausias kaltini
mas, kad neįsąmonino , savo 
vaikų, jog jiem labai naudinga 
būti dvikalbiais, kurių viena 
turi būti lietuvių kalba. Kai 
iš mažens to neįstengiama pa
daryti, šeštadieninės mokyklos 
gauna labai nepalankią me
džiagą, iš kurios jau sunku iš
auginti entuziastingą mokinį 
lietuviuką.

Mok. J. Gerdvtlieni, dirban
ti 16 metų Maironio mokyklo
je, kaltino lietuvę motiną, kad 
nesirūpina savo vaikų tautiniu 
auklėjimu.

čio* . perdaug konservatyvios, 
siauros; kas jaunimui patinka, 
vyresnėm nepriimtina. Jauni
mą domina platesni vandenys, 
— • rriškimasis amerikiečių a- 
kademiniame' gyvenime, kos
mopolitizmas. Tačiau jos negai- 
linčios laiko ir lietuvybei.

Po trumpos pertraukoss teis
mo pirminftikė dr. O. Laba
nauskaitė perskaitė 
teismo sprendimą: 
. . .Teismas, išklausęs kal
tintojų, gynėjų x ir liudininkių 
pareiškimus, rado, kad, išsky
rus sektiną pavyzdį davusį ma
žą būrį, didžioji moterų dalis 
rasta pakaltintina ir baustina: 
1. vyresnioji, jau šeimą užaugi
nusi, penkeriem metam, 2. jau
nesnioji, bet jau savaimingai 
besireiškianti, dešimčiai metų 
sunkiųjų visuomeniškai atlikti
nų tautinių darbų, dirbsimų L. 
Bendruomenė* rėmuose...”

Toliau skatinama sugrąžinti 
L. Bendruomenėn savo sūnus

AIDŲ balandžio numery yra dukras, kurie nuo jos nuto- 
šie straipsniai: Feiftsas Jucevi-. lo Teismag reiškia ypatingą pa- 

garbą tam mažam būnui mo
terų, kurios nuėjo sunkiuoju vi-

FuMy guaranteed tnonty to Litbu- 
ania U* Doltar Certiflcątes for the 

L Ipsaial Doliar Stora of Vneahp^yl- 
‘ torj that ybu have beari! ao qmėh 
; abouL Your relativ^ caa aelėet 
. from a liūge aMortment of fineat 

quality American, West-EJuropean. 
and domestic merchandiae auch- as 
foods, clotbtag, materiala, shoes, 
bousehold goods, appbances and 
many other artides. U* Dotlar Cer- 
tificatra are worth more than twiee 
aa mucb *r caob ta rabele. Prices 
tai the Speciat DeHar Stora have 

" been reduoed to leee* than hatf. Spe- 
cial DoUar Stores are located in 
many large dttes and more are be- 

K ing opened. up. Wbere tbėre is no 
Spedal DoUar store, tbe redpfent 
ean stiU buy tbe šame merchandise 

t *t tbe šame tow prices by maiL 
. Ąteolutely no fee. There te no charge 

£or ibis , sėrvice, as* tbe expenses 
arė paid by Vneshposyitorg. No U- 
mit—you can send any amount and 

; as oftęn as yoo ^ish. Order now.
brder otHy through Intertradė Ėx- 
prėse Corp. 125 East 23rd Street, 
New York, N.Y. 10010; Tel: 982- 
1530 —- Ask for our free catalog.

HELP WANTED

$ BONUS $
$ dVERTIME $

PACKING AND ASSEMBLY 
DAY SHIFT

APPLY

OSROW PRODUCTS CO.
Hazel St Glen Cove L.I.

Nauji Aidai

ABDON MILLS
Due to our expansion program we 
have openings for weavers and 
smash-piecers on XD looms. Rayon 
experience preferred, būt wfll train 
personnel with cotton experience.

APPLY

ABDON MILLS CORP.
170 GLOBĖ MILLS AVENUE 

FALL RIVER, MAS*. 
Ū17-C7S-8019

čius — Tarp mirties ir mito; 
Juozas Girnius — Tarp heroiz- \ **<*A*V9 9%**a*te*«MFJ**
moJr realizmo (prašant po- ^cneniSkumo ir tautinės sa

vigarbos keliu.
z Teisėja dr. O., Labanauskaitė 
iškėlė labai svarbų reikalą, bū
tent, tyrinėti /pavergtos Lietu
vos ir Sibiro moters lietuvės 
vaikų tautinio auklėjimo prob
lemas. Šio* tonos prašosi dis
kusijų ateičiai

Bendrai pėėmus, moters teis
mas sudomino visus, sužadino 
naujų minčių, naujų idėjų. LB.

kalbį su F/ Jucevičium); Da-

mane purtydamas ir šaukda- Dalinis saulės užtemimas ge- žadėjo statyti mokyklai sporto su Jeronimu Kačinsku; Andrius 
mas: “Gūšti, rupūže, kdkąsr gūžės 9 bus inatomas beveik repeticijų, pramogų salę. Sesu- Sietynas — Pulgiui Andrii&iui 
Ko ąš tau lauke paruodysu!” visose JAV-bėse, bet nevienodu tėm mokytojom įgijo patogų 60 metų; Ant Rukša — Huma- 
Jįs nemelavo. Tekėjo pusiau už; laiku. Kalbant apie saulės už- namą gretimam prie mokyklos nizmoskleidimasisXVIa.Lietu- 
temusi saulė...nėpaprastai įs- temimo laiką, reikia atskirti sklype. voję; Dr. V. Mar. — Tautiš-
pūdingas vaizdas. Pasaulis sken- tris momentus: pradžia critėmi- Prie bažnyčios nugriovė se- kūmo klausimas sovietinėj teri- 
do keistoje, beveik gąsdinančio-' mo, ty., pats pirmas mėnulio nebetinkamą gyventi di- torijoj.

NAUJAUSI 
PRANCOZŲ 

Ir ITALŲ 
modeliai. 

įvairūs kailtniy 
ir kailiu 

papuosaly 
pasirinkimas

DH»XIS PASIRINKIMAS. URMO
ną, nebetinkamą gyventi di- torijoj.
džiūti namą ir, pripirkęs dar Iš grožinės literatūros: Dan- 
porą gretimų sklypų, padarė guolė £adūnaitė — Eilėraščiai; 
didelę, patogią automob. staty- Benediktas Rutkūnas — Eilė- 
ti aikštę. Kitos bažnyčios šiame raščiai.
mieste tokių aikščių dar netu- Apžvalgoje rašo: Ig. Malūnas
rėjo. — Šatrijai 40 metų; VI Vt— z.

1949-1951, kai lietuviai iš Vo- Laišku apie R. Skipitį; J. Sir- ^^ral.Tt><^T'al s* 
'JT **** EST - P"“ Me«j« Amerikon, ku- gaila - Šiluvos koplyfios pa-

kapių Raisto. Tiesiai per Ku- pradžia — 8:20, vidurys 8:49, rte Lawrence apsistojo, prela- šventinimo iškilimų plokštelė; tric Adre, Metate, eto. Approved 
kutienės kopūstų darią pašilei- galas — 9:19. tas parūpino baldus ir buvo pa- Juozas Lingis — Sovietą istori- ------- « - -------
dau į ten. (Daug kartų Kūkutie- - Bostonas: ĖST — pradžia— vedęs tam pačiam kun. P. ša- kai grumiasi su normanistais.

VidUryS “ 855’ gallS“ SUraSti iiem darbą fab" Recencijos: dr. J. Grinius — 
strėnas už lota darbą). g;21. rikuose. Kai kurie ir dabar tuo- Nelės Mazalaito Miestelis* R

Papunieti! Papunkti! -ąš Central ST. - pra- se fabrikuose tebedirba ir yra ^tojote-toi^siitiS

šaukiau iš tolo, — ka* pasėda- vidurys — 7:44, dėkingi mai Čiurlioniu.
re saule!? A nebus sūds Pono- *a^s ~8:35i " _ _ _ _ . * m

Leonora švenfiontenė, ‘ nuo- numeris iliustruotas M. 
totinė lietuvių kai moterų or- Bs^™^lės. darbM
ganizacijos valdybų narė ir daž- nuotraukomis.
na pirmininkė, mirė Lawren- AIDUS redaguoja dr. J. Gir- 
ce, Mass. Daugelį metų bažny- nius, 27 Juliette St, Boston, 
čioje papuošdavo Kd. Ketvirta- Mass. 02122; leidžia lietuviai 
dienia altorių. Aukomis yra pa- pranciškonai; administracijos 
rėmusi ir lietuvių pranciškonų adresas—680 Bushwick Avė., 
veiklą. J. Sk. Brcaklyn, N.Y. 11221.

. msRti- karvių, išliejusi pieną įr momentas* ir pagaliau ližtėmi- 
šaųkdama: . “Jesosmareje, a mo pabaiga, kada mėnulis vi- 
sūds Ponodeiva basi?” Vienin- sai atsipalaiduoja nuo šaulės, 
telis, kas man galėjo reiškinį štai duodame užtemimo laikus 
išaiškinti, buvo Pakabuilio sker- kai kuriem . Amerikos miestam: 
džius. Aš jo ragą girdėjau Mar- Ydritas: ĖST

Toks pat užtemimas ir be- q t
veik toj pačioj vietoj pasikar- fcanii natek-s ūm
toja kas 18 matų. Reiškia, kad Gana šaltai jis man paaiški- 
da fnis uttonimas kuri matys- M: 
n-a gegužis 9, v# pasikartos —Matė, Gustai, saule Lo. AnMes Pacific ST. (sau- 
!9«5 gegulės 9^b1« metų pe- ^4^ r giedęjes dėl svietą Įį prekės pradėjus temti Fra- 
njodas buvo pastebėtas chaldė- gretai neČystalas. Sviets da- džios nesimatys), vidurys: — 
rn Ah^nmn nmtivin pneš b* vriiMB štibeles eet Pąka- 5^S-^6:23.^  ̂

ruoš tanteiv*. Gaila, kad šį kartą mėnulis
Saulė stepiMi ii gJdos Khdė&ų Laotsė, tfount Falo- uždengs tik ne^ddę saulė* Ūa- 

Žemaičiai turėjo savo teori- mar ąsttufteBuis ir Pakubuilib 1|. Visvi^i reiškinys bus įspū-
jų apie saulė* užtemimą, štai skeriffins tūri teisę | savo nuo- dingas, jei oras pasitaikys ge-
pavyzdys. 1936 metai, žemaiti- mones, aiškindami gamtos reiš- ras. .___ _...i_______ -- ' . . . . . _
ja Ankstus rytas. Mano saldų kinius. hpėiimra nežiūrėti į šaulę DALYVAUSIME GEGUŽES 13 Apygardos pirmininkas dr. P.

be specialia akinta Galima p*. PARADE NEW YORKE Vileišis parado rengėjam yra

ju. Abraomo protėvių, 
4000-5060 metų.

ja. Ankstus rytas. Mano saldų kinius.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietės savfnirikai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas pralėkti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Čepe Cod kurorte.
MEfcKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globota. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai..
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. UMBakyti galima pat: 
Marta urty*. I*-Oi 104*0 *trraė, Mlaėmabd ttl& N. V. itett; tol. 
212**49-110* a Irena vaitas, 7* Cragrto ktera. Ortotrra Mada. 
021*5; toL «<7- *43-214* • VH.LA MEŠKA, 4t B**** St, Mtfls- 
ment *:aoh, Caps Cad, Mara OUSM; tok *17 - 75*-*251.

SCHOOLS

dasse* — 1T1* Baltūnore Avė., tin
tai, NJ. 4*0-0150

WATEBBUBY. CONN.

U* atdnial toli ilBfftVrfiu* 9b*l ruomenės politinis komitetas t euto lietuvių pritarimą ir paža- 
natBNta. G*lto* naudoti ėfcš- gavęs daug paraginimų, nutarė dą dalyvauti. Ryžtam sa pasi- 
pczūotas juodas filmas, 3-4 su- pasiūlyti apygardos pirminin- rengimu paradui, gegužės 21 
dėjus krūvon. Aprūkytas stik- kui, kad Connecticuto lietuviai Waterbury. numatytas suvažiavi- 
te* — pavojingus dMykas. gausiai ir organizuotai dalyvau- mas — visuomenė* pasitarimas 

Pfinas **tonfiMB _ labai tų Vietnamo kariam sotidarumo Lietuvos laisvinimo reikalais—
reti* dMvka*. New Yorko mtes- parade gegužės 13 New Yorke. atidedamas vėlesniam laikui, 
tas (Manhattan sala) turėjo to- ■
balą Įtaikų užtemimą XV amž. •

Neužmirškim dalyvauti JAV LB TarybosTrecias labai geras unemnnas v v - *
Manhattano saloj bu* ...2144 
mėtai* spalio 26.

mj.—jšttUdnMte. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kaffinius ir ki
tus siuvinius | naujos modelius.

150 W. 28 SL, New York, N.Y.
Patalpa No. 50L

TA CB. M979 — CR 2-0535

Atidalyta darbo dienomis 8 - *; ie*- 
. taAeniate 9-8. Liepos ir nigpHMio

REn^BlJę Ucįitot Store, Ine.
122 Union Avemie, BrooHyn H. N. Y 

t*bto«*s EV 7t?089
JUOZAS BteUflNBKAS. fedėjM

rikJrih tteurihkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų
RirnfFfD* nei Kit<wcwxns mconv

v. reMisiewičz
Remia Monument Compan

. > kapinėse.

EXCLUStVE.... KLEGANT

Check vrtth tuo tetariau* HILLSIDE HOUSE CATERER* for th* 
Finra WMMfnt R*tn*tta» A Package tirai includln*... A COM- 
PLSTB DINlffcR wfth onUmited UQUOR and BKER througtmt 
yvur funetion from *7JO to >17.50 per peram. Ali vattert' gratu- 
Ities indudėd. BeauUfal tiarai vreddtag c*k«. iace ctoth. cotored

Corntr Hlltetac Ava. A Franto krata Bhto Meilia, Qawra L.I. 
Lesa than 30 minute* ftean Didyn or Braut. Banquet oftHe optn 
daily 9AM tlU 10 PM. — TU.: HO *-77W - At HHtad*. ..UmTi



w-cinui

231

EXPD£NTAL

BEAUTY SCHOOL

RĘST KOMES

MORTOS, ilitON

Market 2-5172

BUYUS

VAITKUS

KURS. HOME

KARLONAS

SCHALLER&WEBER
i VOŠ O MISIŪNO

ADVOKATAS

FRAKAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

WEDDING PPCTURES 
of ėxceūent quality 

Cotor - Black and White.

ortiz-Art stumo 
stadfo <rf Pbotograpny

TORRES 
PHOTO STUDJO

708 Ninth Avė. behind 48 A 49 St. 
New York 

Life likę plotos 
Special pricesfor

The Buy you have waited for. Dis- 
count beauty supplies & cosmetics, 
reta.il only — Gross $45,00p. Canar- 
sie Bklyn area rentai only $450-per 
month good incpme, mušt see to 
appreciate — private owner, phone 
251-0001 no reašonable offer refused

FUNERAL HOME 
197 Webster, Avenue

PAR ĮSI AN BEAUTY ACAOEMY 
362 State StUaekęnsack NJ. 

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

Open all year round 
Call 201 - 487-2203

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

Ultra-modern equipment from 
Germany and HollančL 

246-5498

EXPO * Montreal — furnished apts. 
Kitchen 'A bath. 1 room—$100, .2— 
5140. 3—$180;asmanybeds as 
needed. Week, Saturday to Satur- 
day. 20 minutes EXPO. Deposit $25. 
D. Martin, 2526 Jean Taton Easc, 
Montreal. (514) 376-871L

įai orchard st’kV.a ■
IHDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASlRiNKIMAS AUDINIŲ
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Antiniai angliam^ ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Spėtom* ĮBH* itiMss ŠtaDČiant audin& l džti^

SL Francis Health desort — quiet, 
restfūl, pleašant, 125 acres ground. 
Good fdod, reašonable rates. Open 
all year* Registered nuraes. Operat- 
ed by the Sisters of the Sorrowful 
Mother, Diamond Spring Rd. Den- 
ville — 627-5600 ‘

' INSURANCE 
$125 PER WEEK.

for giri ivfefi quaHh«i ’ fire home 
owner and ėasualty — Vacation 
this year Oaims position also open.

201 - 779-3330 -1

KODIS, 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA 

Įkurta 1941 metais 
jautriai patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng
tos, jos vėsinamos.

! A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 FTushing Avė.

Maspeth, N.Y. 11378 • DA 6-1658 
Turi laidojimo direkt. leidimus.

avs ištik TAki stftyitE 
Two w*y rtutto comlhtmieūon 24 
hour service -7 days a week lor 
weddings ęommunion and confirtta- 
Uon; Hoepitals A alrport* We tikę 
care of the wi»le family CaU 516 
JU 1-9500 or 516 JU 1-9506

SAiT siNMbNs
226 Miiford Street Brooklyn N.Y. 

Dump Truck Available for 
Diffėrent Purpoees 

Ali work guarantėed 
Call anytime 827-7384

Fum rms for Expo ’67 Montreal. 
Fum rms in mod new duplex in La 
Salio, M, 20 min to Expo, good Pub
lic transp. swim pool, temis courts, 
playgrounds. Rm for 1 18 a night; 
rms for 2, 3 & 4 persons $5 per per- 
son per night Pilone or write now 
to reserve. A Reynolds, Central Ac- 
commodation -Burean, 2389 Lase, La 
SaUe, Montreal, Que, Canada. Phone 
Montreal, 365-4488 (area codė 514)

Grades 1 -to 6 
Reasonah^tate _•— Register now 

CIemonoe Sabourin, Director 
AU Day Program 

Transportation

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Broroce, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA 
129 East 7th Street

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

FOR LONG DISTANCB 
anWher in u. s. a, 

CAB SERVICE 
REAŠONABLE 

CALL ^N 7-«80

IBM OPERATOR
Opportunity to learn Computer, mi- 
nimum 6 months experience. Im- 
mėdįate opening, no wiring neces- 
sary. 9300 Computer on order. Šala- 
ry- commensurate with experience. 
.653-0280, ask „for Mr. Morales.

20% DISCOUNT 
ON BASEMENTS 

KTTCHENS A BATHROOMS 
ROMA 
469-5710

3723 Church Avė. Brooklyn

ANSWBR FfiDNfc — fbr- 
warded — Wake-up servicė/—; Piy- 
roU —: Bookk^ptng Copąplifte 
tax Service — Notary — Typing 
letters, affidavits, fortns, ėte, MRS. 
PIPP, 1168 Fulton SL Brooklyn; 
638-2420 . ,

DABAR: SS6 East 86th Street (taip 1 ir 2 Avė.) N.Y:d 
Tėi. TR »M0

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, aatradeoUds ir Mtad. iki 6 v. vak.

Tonight & every Fri. 8:30 pna, 3 am 
South Shore over 28 Dance 2 bands 
continuous live music, smorgasbord, 
coffee & čake served at U pm to 12 
m. $2^9 inch Adm. $l<after 12 mid- 
night, free parkmg. Dress: tie and 
jacfodt' Yeur hofcess ** host Mollie 
Cotiefa, -Berfa&d Shelt Casėlnova’s 
Restaurant IĮ Sumišė Hwy, Lyn- 
brook, LJ. (cor. Ocean Avė.) New 
policy—starting May 9 every Tues. 
and Fri.

- T

SINAI BUILtHNG 
MAiNTENANCE

$3J>0 hour deaning and. 34U5O hour 
waxing AU work guaranteed Free 
estimates giten

Cah 345-4819

WAL 
MĘCRANiC aiid PLATEMAN 

stekdy w«knice wbrklx£ čoriditions 
Air conditionandVac 

WHiTE PLAINS DENTAL 
. 914 WH 9-0964

ENtERTAINMENT 
. M R. MAGIC

Fun and Comedy Magic for parties 
sales meetings church groups orga- 
nizations and societies and all oc- 
casions. Mr. Magic (call 201 FA 2- 
7077) or 201 BR 6- 2130

STENO TYPIST Opening for ex- 
perienced giri, investment banking 
firm, convėnient Nevark location, 
congenial 5-girl officfe, 35-hr week 
with compensation for minor over- 
time. CaU Mr. Price at (201) MI 3- 
8350 for appointment.

Place your children in safe bands 
421 W. 145 Street N.Y.C.

THE SCHOOL ON THE HILL 
Ay'6-4950 ,

Limousine Serme latei air-condi- 
ttatfed CADfLLACS hour. tisy or on 
contract. TV, eacperienced dteivers 
iprotected), fordgn language speak- 
ing, if required. Rates on reguest 
Credit cards honcmed. Heidelberg 
Lknbusiiie (212) 672-1310 '

JOESPINELLA’8 
diplomai-. bCwl ..;

26 Snyder Avė., Brooklyn, N.Y.
BU 7-3000.^

16 AMF Lanes, open, 24 hrs. Now 
taking leagues. reservations for Sep- 
tember 1967 “

BUSINESS PąiNTING & NeccSS:- 
ties. Advertising pluggers and spc- 
dalties, basehėU scBėtalės, folding 
cards. 7 Unes $&85 tbpaMnd, Gener
al Distributiug .Col, 303 W. 42 SL, 
247-6260

freėt 
" hmjmt s*- 

CDn^tions.^^y 
_____ UtĮtnager 5 hnin.

from- Vtožngtžar Brldge 607' Fala- 
sides. Avė, .CUfMde. Park NJ CaU 
201 - 943-3036 aiiEi Mr. Ernest

jUngle, HiPbjVrk 
A TRA&1NC Cb.

Wooly Monkies, Ringtąlls, Parrots, 
Exotic Birds, && ftetfHfes
from around the i&dHĮA. $fen B <hLys 
a week. 1251 DeKalb Avė. Brook
lyn, N.Y. — 491-3292

INSURANCE GlRL — Ability for 
steno., typing and fįre rating ,ęc- 
perience. CaU for aj>pt., James J. 
FItzsinunons Jr.-, 494 -Broad Street 
Newark; - 201 - 622-7707,,. 201 - 992- 
8410. Work riear home '

Giri Friday 'asstsL to exec., roBow 
up Ą, detali work.
ers & vendms. 0opd typ^ng /ąnd te-

nOt feq’< 
yr; hospitalization, surg. hebtfits, 
life insur. 5 days, 37% hr. wk. King 
Super Markei*, 163 SLaw Avė., Ir- 
vington; 201 - 923-9660.

ILEANA'S BRiDAL ęALOM
160 Rivington SL—Tei 228-5110

Cocktail dresssės, bridal dressea — 
make to measure. We have aU teid- 
al ąccesąories. „ v - -

Heanas Aldahdndo, proprietor

Franklln Squara, L. L: 981 Htmpatead Tpke. — 
HST-TVn

Ftarida««: 41-66 Main StreM — m

, v -ATBE?FriON! .'T 
WORI5,mG PARENTS! 

OF ŠCHOOL-AGĖ CHILDREN

MAR1ON WHITWELL 
PhdtogrAphy

Wedtfihų* - Pbrtraita - Commerdal 
Rlacfr A White and Color 
521 Htrtmirgėt Ttitnpike 

nėqlUėLakesNX 
ChU »1 - 835-1035

SOGESLO MOTEL 
Only 4 Mite* from Expo!

Sogeslo has 400 rooms, furnished 
with Tvvin Doubfe Beds. Baby crfbs 
are funrished free upon requėst. 
Twentyfive Express Buses leave So
geslo for Expo. (504 round trip). 
Restaurant Snack bars, Boutiąues, 
Swimming pool, Playground, Nur- 
sery, etc. Rate Jor 2 persons $22.00 
per day; each additional person 4.00 
per day; 3 persons per room per 
day $26.00. For reservations write: 
SOGESLO Ine. 4567 Blvd. Laurier 
Route 9 St Hubert, P.Que., (514) 
866-198L Offl member of Ijogexpo

NURSING HOME CARE 
Avaflabte in Philadelphi&, Pa. area, 
24 hour nursng Service, nevv bufid- 
ing, good food, $65 week and up. 

Silver Stream Nurting Home 
Spring House, Pa. 215 MI 6-1500

. foraHtbefajnįly.
Commuzdon.- Confiftnatibns 

and Baptismals 
Visit us and seebut galfery Įddures 

LOUIS (Kuri) >HOtb STUD1O 
AT 9-2530 

CaU us today

OANEE NURSING HOME A home 
away from home — good food and 
exceUent care Reg Nuree in con- 
stant attendande Cathollc Church 
within the area — Otterhold Road 
Macopin N J. — CaU 201 - 697-6368

BUNNY UNOU88NR 
SERVICE INC.

Nevr revohitioit in i&aidcadpe seavice. 
Nov you can be chanffettred-arouhd 
in new Cadillac Umousinas, hy hieau- 
bful.^nd ėhanning young vauneta. 

24-faour Service — 874-6360

ĖVėrgreen 8-t77W''\ - 

Joseph Garszva 
GRABORIUS

cfabBA antf^idi^ zūįpA stainpeį cobis, 
gold PoiĄS- Turn these ttems. Into 
moĮjey. We _cov<er the. S boroughs. 
SCtiĄteFFĖft --TtŠ. BU 94)076 - if 
Ifaay 1*34209. r;-

ihe kėlinyje Yonkersas prajo
vė priteistą 11 m. babdmį. tĄ 
K Sioš sudėties-
kas; Vainius, Bui-
rečkas, Remeza l; Kerekės, 
Krekąs; KSivečka U, MrariBS- 
kas, Šileikis, Remem H. KSdtifr* 
sis^rė gynime Budreckas, pa
vadavęs nesantį Česnauską. Pa
žymėtinas Kerekes, tą dieną jau 
žaidęs antras rungtynes. Prifeš- 
žaismio rungtynėse jis pasiekė 
mūsų rezervinei garbės įvartį. 
Rezervinė tuo tarpu nuo You- 
kerso gavo smarkiai pylos. 12:1, 
nes žaidė ves septyniese ar aš
tuoniese. Kitos komandos per
eitą savaitgalį nežaidė.

Šį šeštadienį mažučiai keliau
ja į Oceanside,. LXt kur 3:15 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
prieš vietos United. Jaunučiai 
taip pat šeštadienį žaidžia na
mie, t.y., Brennan aikštėje Mid- 
dle Village L. L 3 vai. prieš 
DSC Brooklyn. z

Sekmadienį žaidžia tik jau
niai 11 vai prieš ukrainiečius 
Brennan aikštėje, Middle 
Village, Maspeth.

New Yorke: 1654 2nd Avmmm — » 5-1947 
(Tarp85-88gatvtg)

RMgewoode: 56-54 Myrtte Are. — TA I-79M 
Altarijoje: 28-28 Stetareųr 8K — A8 4-8S18

statome - įvairaus dydfio 
naujus namus, kuriuos

PUN EjitAL ROME 
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, NJ. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —
Oras vėdinamas.

galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų, arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą- Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

AirCondition
1Ž3 E. 7th 8L, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

DkiJGirrFuL, ĮffiVfc&kteNT
i FINE
Ekferiy
Kind. conaidemuan.

AUGSČIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI ; 
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite įtttikiMte!

6 DIDŽIULBS KRAUTUVES 6

reta.il


PLAUKŲ PAŠAUNIMAS

PROGRAMOJE:

Prašau prisiųsti

Adresas

Telefonas

Dainuoja sol. Liudas Štokas, akomponuoja muz. Algirdo* 
Kačanauskas • Skani vakarienė, šokių kontestas, laimė*

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti čekį ir sau adresuotą vo 
ką su pašto ženklu, panaudojant šią atkarpą:

pįnm — R. tovo balandžio 23.- Nariai, 

— Heaven nužygUvo j Svč. Trejybė baž- 
sk Būstinė a- Kur kun. P. Totoraitis au- 

pasais pritaiky-

Jtem vadovavo Vincas Lengve
nis. Pradžioje susikaupimu pri
siminti mirę nariai, Invokaciją 
sukalbėjo prel. Ig Kelmelis. 
Pagrindinę kalbą pasakė prof. 
Jokūbas Stukas, palinkėdamas 
draugijai pritraukti daugiau 
jaunų narių.’ Pristatyti buvę 
draugijos pirmininkai: Kazys 
Ddinskas, Stasys Agunaš, Al-

* r. '■*, - £'» ’į. •,'

.-*7^—*-—--T-—

OPERA HOUSE 
Madison & ”Wacker Drive

menėje, Šeštadienio vakare tuo 
pačiu metu buvo N. Y. Lietuvių 
Teatro spektaklis, Liet Atgimto 
sąjūdžio suvažiavimas, Newar- 
ke jaunųjų talentų vakaras. Be 
to, buvo dvejos didelės vestu
vės, vienos vardinės. Sekma
dienį buvo atžymėta Baltų Mo
terų Federacijos 20 metų su
kaktis ir popiet vyko madų pa
roda. Apie tuos įvykius plačiau 
parašysime kitame numeryje.

Ieškoma* kambarys gyventi 
su kita moterimi Virtuvės pri
vilegijos. Skambinti EV 8-94 
43 po 7 v.v.

Nuodėmingas Angelas, P. Vai
čiūno 5 veiksmų komedija, vai
dinama šį šeštadienį, gegužes 6 
Thomas Park Augšt. mokyklos 
salėje. Plačiau žiūr. 6 psl.

PAVASARIO 
BAg

Kelionė Į VVashingtoną ren
giama gegužės 20-21. Dar yra 
kelios vietos autobuse. Skam
binti Darbininko administraci- 
jai:GL 2-2923.

M4o4*riškų rfibų krautuvai 
reikalinga moteris, suprantan- 

moteriškų araouzių siuvimų

Bostono dramos sambūris, 
kuris Šį savaitgalį stato Petro 
Vaičiūno “Nuodėmingąjį ange
lą”, su tuo pačiu veikalu ru
denį pakviestas į New Yorką. 
Kviečia Darbininko administrė-

vimo buotteė* y ra:
!•' Bustavidco apylinkė • Tė

vai PranęĮškpnaL - -r .
2. Gropt Nock — TO' Church

SL Great Neck, N.Y., 9-6 v.v.
gali balsuoti
County lietu-
— H. Miklas,

įtinai • Su įėjimo bilietu bus galima laimėti p-lės Jasuki- 
naitės paveikslą “Bijūnai” ♦ Šokiams groja Algio Starolio 
orkestras • Stalus rezervuoti pas Moterų Vienybės nares 
arba J. Andriušio Haven Realty įstaigoj — VI 7-4477,

K Oe*wood Street
Jericho. LJL N.Y.

SIS WZ *-704*

ron.
Draugija mini saro 76 metų 

sukaktį. Ją sveikiname šia pro
ga, nes visai apylinkei suteikia 
dmig gyvumo. Sukakties įvykis 
buvo paminėtas ir Newarko 
spaudoje.

Baigiant pusryčius, maldą su
kalbėjo kun. P. Totoraitis.

F. V.
Darbininkas naujai yra gau

namas prie bažnyčių Brockto- 
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, 
kurie nėra užsisakę Darbinin
ko, kviečiami pasiimti išeinant 
iš bažnyčios. Darbininko paski
ras numeris kaštuoja 10 centų. 
Susipažinimui duodama dova-

dojoĮtarobs Laurinaitis
.......   Pusryčiai buvo toj po pamąl- 

Uko"ryth5"<Wy, I- 64-14 56th. Rd., MaspetiL fo 
N:sekmadienį prie Viešpa- ” 
rytiniOHš^. Caroljnoj Virgi- durų Maspethe, nuo 9 v. ryto 
nijąje, Mgfe Jd»H ’•** **» 1P°P**

ftC- ir p*- 
narnos zonoje. .•-

Irau Kizteudcartė kr Kęstu- gfaj*
tis Čiurlys susituokė balandžio Uhtatyt|^2 ‘ ------ -- - -- -

- -L turi tetai* b
kaip.diW

LTTHVANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 So. Artesian Avenue

^STOTIS MIKLAS RENKA
MAS | AMERIKIEČIŲ ŠVIETI- 

MO TARYBĄ
' Inž. Kęstutis Miklas yra vie

nas iš trijų kandidatų į Long 
Island 21 distrikto viešųjų mo
kyklų švietimo tarybą (Board of 
Educatton). Rinkimai vyko ge
gužės 3 Bethpage High School 
salėje. K. Miklo kandidatūrą iš
statė suinteresuotų piliečių gru
pė ir mokyklų biudžeto komite
tas, kuriam jis pirmininkauja 
jau ketverius metus. Jo kandi
datūrą pažymėjo Lorig Island 
dienraščiai: Long Island Press 
ir Newsday bei apylinkės laik
raščiai — Bethpage Tribūne ir 
Bethpage Newsgram, įsidėdami 
jo nuotraukas ii* plačius aprašy
mus apie jo veiklą, įskaitant ir 
jo veiklą Lietuvių Bendruome 
nėję. Rinkiminis komitetas iš
leido; ir specialią brošiūrą 
bei plakatus su jo nuotrauką.

K. Miklas yra vienas iš kan
didatų į JAV LB Tarybą, ku
rios rinkimai vyksta gegužės 6-

ko Liet Kat Moterų Kultūros 
dr-ja ir Lietuvos vyčių 41 kp. 
bendrai nutarė vienam kitam 
studentui padėtis 4 _ *

šį sekmadteaįį gegužės 7 d.
4 v. popiet Apreiškimo parapi
jos mokyklos salėje šiam tiks-_____ __ ______

r^ama pirkti su visais baldais ar be
jų.3!mylios nuo Amsterda- 
mo, 26 nuo Saratogds ir 32 my
lios nuo Albany, N.Y. Būtina 

linkės lie- parduoti dėl palikimo sutvarky- 
kviečiama jį©. Rašyti: S.N? Saldis, P. O.

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

ą r—t- ----------- — - to - t g_^vtvlOflwtTfw (įl viUu Ir 
sąžiningai atlieka įvairius na
mų, stogų, vandentiekių ir kt 
pafadsymus. Skambinti .8-9 vaL 
vakaro MeL 38889S8.

sirinkimas bus gegužės 12 d. 
7:38 v.v. dr. B. Rad&ano na
muose, 84-18 110 St Rieh- 
mond HiH, N.Y. 11418. Kun. 
dr. JL Norius papasakos savo 
įspūdžius iš Lietuvos.

DalL Vida KriRolaitytė pra
šė pranešti, kad ji neprisidėjo 
į>rie “Pypkės” dekoracijų tapy
bos, kaip buvo paskelbta N.Y. 
lietuvių Teatro rogramoje.

Parduodamas didelis namas 
prie upelio su 13 akrų sklypu, 
kurio dalis’, miškas/ Visi pato
gumai, naujas krosnis, gera pa
dėtis, žemi mokesčiai tiražus 
namas — pastoviam apsigyve
nimui ar vasarvietei. . Galima

Woodhaveno LB apylinkės 
valdyba, apsvarsčiusi pateiktų 
kandidatų sąrašą į LB Tarybą, 
atsižvelgusi į kandidatų, ilgame
tę veiklą ir turimas kvalifikaci
jas, nutarė rekomenduoti bal
suotojam šiuos kandidatus:

i Arvydas Barzdukas —. archi
tektas, Mykolas Cibas — muzi
kas, Viktoras Dabušis kuni
gas, Vincentas Gruzdys — in
žinierius, Lionginas Jankus — 
kunigas, Kęstutis Miklas — in
žinierius, Vytautas Jonynas — 
dailininkas, Bronius Radziva- 
nas—- gydytojas, Jonas Stiklio- 
rius —- teisininkas, Jonas Šle
petys — teisininkas, Antanas 
Vasaitis — mokslininkas. (Sk.)

Woodhavono parduodamas 2 ^*os pl<AŠtelių muzikos, 
šeimų namas iš 14 kambarių su 
dviem - garažais. Sklypas 40x 
100. Kaina 33,500 dol. Teirau
tis tel VI 9-1060. J<ūm De 
Biase, 80-32 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų seimas bus gegužės 7 
Brocktono seselių motiniškame 
name. Iš Bostono organizuoja
mas autobusas.

Parapijos banketas bus gegu
žės 14. Visi pasirengimai vyk
domi planingai ir tvarkingai, 
kad svečiai, apsilankę į banke
tą, būtų kuo geriausiai pavai
šinti. Užsisakykite bilietus iš 
anksto.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamo Melrose simfoni
nio orkestro pavasarinis kon
certas įvyksta gegužės 5, šį 
penktadienį, Melrose Memo- 
rial salėje. Dalyvaus Bostono 
baletas, vad. V- Williams ir pia
nistė Dana Baker.

spausdinti praeitų metų Darbi
ninko atkaipoje, jau baigiami 
parengti spaudai, Knygoje Imis 
sudėta tik jo kontržvalgybos at
siminimai. Su trumpa įžanga 
sudarys 224 psL Antrajam to
mui paliktas Klaipėdos išvada
vimas. šis tomelis bus gausiai 
iliustruotas žygio nuotraukom.

Už 14. kan. Mečislovą San- 
danavičię jo mirties trijų me
tų sukakties proga mišios bus 
Šį šeštadienį, gegužės 6 d., 7:30 
v.r. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Bičiuliai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti pamaldose.

Bufetų kainos: 10, 8, 6, 5 ir 8 dol.
Bufetai gaunami MARGINIUOSE,2511 West *Mi Street 
PaMu bittetai užsakomi šiuo adresu:

VW balsuokime. LB Tarybos 
rinkimai vyksta gegužės 6 ir 7. 
Visi prašomi balsuoti. Balsuoti 
galima šeštadienį nuo 3 iki 7 
v.v. ir sekmadienį nuo 11 iki 5 
v.v. Balsavimas vyksta lietuvių 
tautinės sąjungos namuose, 
484JB. Forth Street, So. Bosto
ne. Balsuoti turi teisę visi lietu
viai, kuriem suėjo 18 metų

Lietuvių Fondui be seniau į- 
mokėtų 100 dol. dantų gydyto
ja Genė Stapulionienė įnešė dar 
100 doL, J. Kapočius — 100 
dol. Faustas Kirša, prieš 3 me
tus miręs poetas, įrašytas nariu 
į Lietuvių Fondą. Vietoj gėlių 
laidotuvių proga buvo paauko
ta 40 dol., likusius pinigus iki 
100 doL surinko skautai Česlo
vas Kiliulis ir J. špakevičius. 
Šiam reikalui aukojo: skautai 
akademikai 20 doL, Baltijos 
skaučių tuntas 10 dol., Žalgirio 
tuntas 10 dol. Vilkiukų draugo
vė 5 dol., inž. J. Rasys 10 dol. 
A. Skudinskas — 5 dol.

aukota joemoBm 
m-36 Šatu atreot 
Rago Pufe, N. T. 
TkM. TW 4-tm

Du nevėlu gauti bilietų į 
kademikų skautų pavasario puo- 
T9. Skambinti Kęstučiui Bite
liui, (516) 561-2498.

Išnuomojamas saulėtas nedi
delis kambarys su vonia ir ki
tais patogumais. Skambinti 
EV 4-5233.

(SPĖJIMAS D8L 
KANDAATŲ

Kai kurie atsišaukimai, ragin- 
dami balsuoti, netyčiom galėjo 

oe oaugmu' ^43^ ^padį, kad New Yor- 
*• ko q9ygudoje gyvmumtieji te-________ ______ _ ________

gMi balsuoti tik už New Yorko • ^rdas Kačanauskas ir Ieva Sha- 
apy^rdos atsišaukimą pasira- 
šiusius kandidatus. Taip ntea: 
Hekvbmaš goR posirinlrti 11 
kandMatę jš viso ponktosioą a- 
fMpedbė sąrašo — iš 22 kandi
datę!

gegužės 7 d. 4 v. popiet pas 
klubo narę V. Rutenienę, 224 
Frankel Blvd., Merrick, L. L, 
N.Y. Ta proga bus surengta J. 
Rutemo paveikslų paroda. In
formacijos reikalu skambinti te- 
lef. VI 7-6475.

SL 
(Šioje 
Nassan ir 
viai). Pirmininkas 
10 Church SL, Greąt Neck.

3. Mahhat*an-Bronx: Aušros 
Vartų liet, parapijos salėje, 32 
Dominick ŠL New York, N.Y.; 
komisijos pirm. — kun. A^ Kar
das (ten j>at). .

4. New Yorko l-ji (Williams- 
burgo> — Apreiškimo parapijos 
apatinėje salėje, North 5th ir 
Havemeyer gatvių kampas, 
Brooklyn; komisijos pirm. J. 
Vilpišauskas, 348 Stanhope St. 
Brooklyn, N.Y. šeštadienį nuo 
10 v.r. iki 2 v. popiet, sek
madienį nuo 10 v. r. iki 4 v. 
popieL ‘
5. Oueens — sekmadienį, nuo 

' 12 v. — 6 v.v.”34^3 41ST SL,

tė”, kurioje 12 . jaunuolių skai
tys savo liet, literatūrinius ra
šinius. 7

New Yorko į? 
tuviška visuome ___ ______ ______
dalyvauti šioje popietėje ir tuo gį 42'AniŽSdam, N? YL 
paremti jaunimo studijas. ' dfeėą J(518) VI 2-59-

Popietės xpares^kną paįvai- 
rins mėnirie programa Lietu
vos valsL teatro dramos artistė

Antanina Krušinskianė ba
landžio 29 rytą savo kambary 
puolė ir labai susižeidė koją. 
Paguldyta Hillcrest General li
goninėje, dr. J. Dičpinigaičio 
priežiūroje.

Aktorius Stasys Pilka iš Chi- 
cagos atvyko į New Yorką ir 
sustojo pas solistę Vincę Jonuš- 
kaitę.

M. Galdikianai, Pasaulio Lie
tuvių KaL Organizacijų pirmi* 
ninkei, padaryta operacija. Pra
ėjusį šeštadienį grįžo iš ligoni
nės namo, kur dar ilgesnį lai
ką bus gydytojo priežiūroje.

Ridgewoode išnuomojama* 
baldais apstatytas kambarys. 
Prie De Kalb požeminio trau
kinio štoties. HgridiįĮtiffiiB mo
teris. Butas galima apžiūrėti va
karais. Skambinti dienos metu

PADĖKIME JAUNIMUI 
STUDIJUOTI LITUANISTIKĄ

” Grupė jaunuolių susirūpino 
lituanistika, kuri jau visas de
šimtmetis kiekvieną vasarą 
dėstoma Fordhamo universite
te New Yorke. šią vasara bus 
dėstoma lietuvių kalba prade- 
dantiem ir pažengusiem. Pažen
gusiai grupei įvedama... plati 
lituanistikos programa: lietuvių 
literatūra ir kultūros istorija, 
tautosaka ir kL-Į studijas pri
imanti studentai, J&ą metų 
gimnazijų abiturientai ir laisvi 
klausytojai. Mūsų grupė, 12 
^tmuolių, pareiškė norą pa
švęsti savo vasaros atostogas li-

Sakala* susituokia gegužės 13.

Skautų tunto sueiga bus ge
gužės 7 d. 12 v. Skautų Tėvų 
parengimas pavasario bailius pa
rapijos salėje bus gegužės 13.

Gegužė* pamaldos lietu viš-. 
kai sekmadieniais 4 v. popieL 
pirmadieniais ir penktadieniais 
7:30 v.v.

Palaidota balandžio 25 Ona 
Kavaliauskienė ir balandžio 26 
Jonas Kaminskas.

Vedybinio gyvenimo 25/me
tų sukaktį minės Vincas ir Pra
nė Abojai gegužės 13. Vincas 
yra SLRKA narys ir katalikų 
veteranų posto vadas, dosniai 
remia lietuviškus reikalus.

Viktorija Vyšniauskienė, sun
kiai sirgusi, grįžo iš ligoninės 
ir sveiksta namuose dr. Tro- 
janienės priežiūroje.

cija.

Už Marijos Tomas vėlę šv. 
mišios bus gegužės 7 d. 8 v. 
ryto tėvų pranciškonų koplyčio-

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

Miss O’SuBivau

tuanistikai, o dalis visai nemo- Toska Daubaraitė^kobeikienė , 
kančių lietuvių kalbos pasiryžo mokytojos Teklės . Dzikienės 
išmokti lietuviškai kalbėti kanldnunltių grupė '^^Vaidiki- 

tės”, jamia daug .žadanti daini- 
sarinis uždarbis ar sutaupos ninkė Vilija Butkutė, jaunimo 
leidžia pasinaudoti šia Ford- kongrese Chicagojė atstovavu- 
hamo universiteto teikiama ga- « New Yorko lietuvaites ddkla- 
limybe. Lietuviška visuomenė mitotoja Birutė .Barauskaitė ir 
organizacijos ir pavieniai asme- kt. Prtgtiimą praves artistė 
nys ateina į pagalbą. New Yor- Toska Daubaraitė-Skobęikienė.

Po programos šokiai prie gra-


