
bausti.

SOVIETAI IR SVETLANA

Ar Ameriką ką galį padaryti 
šiam pavojui pašalinti? Kongre
so sluoksniuose vyrauja nuotai-

sus ąnt ratų". Fiat fabrikai nu
mito pagaminti per metus 600, 
000 mažų irdidelių automobi
lių. Bet laikraštis pastebi: nie
kas nesustabdys rusų, kad jie 
tuos* fabrikuose neimtų ga
minti karinius automobilius.

Vadinas, gal gi ji atsakys 
meile į meilę, ateinančią iš A- 
merikos.

tis gaisrą kelia visuose Sovie
tuose. Leningrade prieš Ame
rikos pramoninės parodos ati
darymą surengta demonstraci
ja su pasmerkimu Amerikai. 
Pakviesti į parodos atidarymą 
apie šimtinė sovietinių įžymy
bių nepasirodė. O tie, kurie bu
vo,atėję, nųlieįjos buvo pasiųs-

Karo veiksmai tarp Izraelio 
ir Egipto prasidėjo birželio 5 
dienos rytą. Prezidentas ' LBJ 
apie juos buvo painformuotas 
jau 4 val.ryto. Skubūs pasita
rimai vyriausybėje ir pasitari
mai Saugumo Taryboje siekia 
sustabdyti karo veiksmus. Be 
pasitikėjimo žiūrima i Saugu
mo Tarybos svarstymus, nes 
karo veiksmai ir prasidėjo. dU 
to, kad Saugumo Taryba tik 
delsė, norėjo laimėti laiko, o 
nepajėgė rasti sprendimo veiks
mam sulaikyti. Veiksmai pradė
ti tam, kad Saugumo Tarybai 
palengvėtų sprendimais — pri
sitaikyti prie įvykusių faktų.7

Kas pradėjo? «
Karo veiksmų pradžią abid

vi pusės priskiria viena kitai. 
Izraelis paskelbė, kadį radaras 
parodęs artėjįančius j Izraelį 
Egipto lėktuvus, ir palelę Izrae
lio lėktuvai jų sutikti. Egiptas 
skelbia, kad Izraelis įsiveržęs 
į Egipto teritoriją.

Pirmos dienos kautynių vai
sius abidvi pusės išpučia. Egip
tas skelbė, kad Izraelis nete
kęs 86 lėktuvų (jų turėjo iš vi
so 350); Syrija skelbė, kąd Iz
raelis jau visai be lėktuvų. Iz
raelis skelbė, kad Egiptas ne
tekęs 374 lėktuvų (viso jis tu
rėjo 550).

čioje AngUjjoje — žuvo 72,

Ar visa Amerika yra pasišo
vusi su tokia visaduodančia So
vietam meile? Ne. Louis F. Bu- 
denz, buvęs komunistas ir ko
munistinio laikraščio New Yor-

majame kalba jau apie J. Tau
tų paralyžių, kokis sunaikino 
Tautų Sąjungą; pasmerkia A- 
menkos ir Prancūzijos paskelb
tą neutralumą. Ir specialiai 
apie Sovietus:

“Labiausiai smerktinas yra,

‘Kurtiniai — nebyliai kapi-

Izraelis kariauja vienas. Amerika neutrali ir stebi ar bus ne
utralūs Sovietai, kurie piktais žodžiais šaudo į Ameriką

Svetlana, Stalino duktė, vis 
daugiau prasitaria apie savo gy
venimą Sovietuose. McCall laik
raščiui dabar ji pareiškė, kad

IZRAELIO IR ARABŲ 
KARINES PAJĖGOS

Pirmą karo dienia: strėlėm pažymėtos vietos, kur Izraelio jėgos susidūrė su 
Egipto, Syrijos, Jordano jūgom. žvaigždėm pažymėta, kur buvo bombar
duota.

- AmerifroffT Įjberrtnnrė -staigi 
permaina, Apie ją atsiliepė “U. 
S. News and W. Report”: “Viet
namo karo balandžiai dabar 
stengiasi įrodyti, kad jie esą 
nuoseklūs, kada staiga pavirto 
vanagais, reikalaujančiais kari
nės paramos Izraeliui gelbėti tų Sąjunga nebęrizikuos dau- pestingai sudarinėjo 
nuo arabų”. . giau leistis į konyondonąlinį Times!).

Pasikeitė staiga ir liberalų 
'sentimentas Sovietų Sąjungai. 
N.Y. Post birželio 5 neslėpė, B 
kad šis momentas esąs pavojin- g $ 
giausias atominiame amžiuje . H , '
Pavojaus šaltiniu nurodoma So- 998^^ £-
vietų Sąjunga, kuri padrąsino B 
avantiūras viduriniuose rytuo- O 
se. Derybos galinčias būti vai- 9,| I 
singos tik tada, jei Sovietai pa- g
keis savo taktiką. "Negali bū- '
ti derybų, orios tetarnauja pri- 
dengti Sovietų kariniam judė- 
jtmui. Maskva turi dabar apsi- 
spręsti, ar ji yra pasiryžus riri- J
kuoti žmogaus likimu”. ~ TT’''

N.Y. Times birželio 6 ved-*- - W t

— Armijos kapitonas How- 9
ard B. Levy birželio 3 nuteis- 9 '
tas 3 metam už nelojalumą vais- 9
tybei, už atsisakymą apmokyti 9\ 1 - “‘"/J-; ”* ' ?’ .• : '
Vietnamo karius sanitarinių da- 9 ’ ™ M
lykų — jis pats yra gydytojas bHH
dermatologistas. Jo atsisakymo 7 ^ -- *«-« »- • - - - - --
motyvai — esą karas Vietna- Ha wsav« rv* krynam (Nuotr. r. KWeteu»> 
me “nemoralus”. atrisite 17 taaHMtlImte. Anvriku vėliava te* atgabenta H Kapitono,

kdus ne visada “Forbes Magazine” prieš 
ia rimtybe. Kar- kiek laiko tą Amerikos duodan- 
»sutikti su hu- čią meilę ir jos rezultatą api- 
būtų ir “pake- būdinošiais žodžiais: "Jungti
nas”. Tokiu bu- nė« Vąbtybės tikrai užkals tu

vį ; : t* . taort palydi' dabartinius Ameri-
CT - » -a • ■ 1 ' ; 41 * kas.ir-Sovietų santykius, ku-botietai te od 3 W K l<į- rfuoąe matai meilės istoriją — 

w meilės tik iš vienos pusės. Ame-
' i- .</ ■ •' ' '' „7 ■ -'7..7 rikos meilė — duodanti ir nie-

99 ko ^nereikalaujanti. Sovietam
meilė yra buržuazinis prietaras, 

gl|l ir išvada dėl to: gerai, kraitį 
;9| priimsim, bet meilės — ne. Pri- 

deda dar kovojamus žodžius,, 
išmoktus iš savo katekizmo.

Amerikos visaduodančią mei- 
lę' iliustravo The Tablet gegu-

Įjggg žės 25 faktu iš kongresinės ko- ke redaktorius, dabar pasitrau-
' misijos tarptautinės prekybos kęs iš aktyvios žurnalistinės dir-

; reikalam. Komisija pritarė, kad vos, bet atsitiktinai " parašąs
Amerika duotų paskolą Italijos Thę Tablet, tos meilės atsto-
Fiat’ lcuris stato automobilių fa- vais sumini “gerą dalį" tų "88
brikus Sovietų Sąjungai. Prita- šeimų, kurtos valdo Wallstreetą
rė Planui aprūpinti tuos fab- (vadovaujant Eatono-Rockefel-
rikus Amerikos įrankiais, kurie leno klikai). Jie stengiasi jti-
yra tobulesni už europinius. (So- kinti Amerikos visuomenę, kad

' vietai tada, sako laikraščio ve- -Maskva daros labiau prijaukin-
damasis, galės pakartoti praei- 
ties toiuką — nusikopijuoti a- 

x merikinius įrankius ir patys to-
, kius pat gamintis).

* Savaitinis laikraštisz “Human
■" Events” vertina, kad trys ket-

virtadaliai visų mašinų Fiat fab- 
rikam Sovietuose bus hugaben- 
ta Jungtinių Valstybių. Kon- 

‘ I gresinė komisija nemato nieko
' ___.tO blogo, kad “mes eksportuosi

me į Rusiją aukštos kvalifikaci
jos įrankius, kurie, gal būt, bus 
vartojami ir karo reikalam”.

Kosyginas, Sovietų min. pirmi- tolio 2. Apie 1,000 minia dau- kaltininkai, bet patys vargšai
ninkas, mėginęs ją atiratibėti to langus, išplėšė 25 krautu- negrai, nes riaušės vyksta neg- 
nuo vykimo su vyro pelenais j ‘ -----
Indiją. “Ko tu ten važiuosi į 
tą tamsų, purviną kraštą”. Kai 
Indijoje ji norėjo ilgiau pasi
likti, Kosyginas nesutiko leidi
mo pratęsti. Svetlana sakė, kad 
Chruščiovas būtų pratęsęs. Jis 
rodęs Svetlanai daugiau supra
timo nei Kosyginas.

Kai valdžia darė kliūtis jos 
vedybom su Indijos komunistu 
Singh, tai to meto sovietinis 
prezidentas Mikojanas jai aitri
nęs: “Kam tu, Svetlana, turi 
savo vedybas registruoti, žni- 
rėk į mane: mano vedybos nie
kur neregistruotos, bet po 40 
metų, kuriuos aš taip pralei
dau, ar sakysi, kad aš neve-. 
dęs? Daryk ir tu taip.”

Svetlana prisiminė ir savo
motinos mirtį: ji nusižudžiusi, džiais gyrė prezidentą ir pasisa- 
negalėdama pakelti savo vyro kė už jį ir Humphrey 1968 rin- 
darbų. Irimuose.'

tykius buvo įtempę Amerikos 
ir Sovietų laivų susidūrimai Ja
ponijos vandenyse, kur Ameri
kos laivai mainevravo. Spėjama, 
kad Sovietai paleido apivaras, 
kad galėtų piktų žodžių pasaky
ti apie amerikiečius, kam jie ka, kad viena Amerika neturi 
užsimina ant tų apivarų. Rūs- įsipareigoti šiame kare. O Ski
tus Maskvos veidas su pasiko- ropoję tuo tarpu vyrauja nuo- 
hojimais turi reikšti, kad Ame- taikos, kad tai ne jos reikalas; 
rika būtų dar nuolaidesnė — kad Amerikos esanti pareiga 
tai šantažo ar didelio užsipra- apsaugoti ją nuo . sovietinės 
šymo manevras. grėsmės.

Kai Amerika stato tiltus, So
vietai organizuoja demonstraci
jas prieš Ameriką. Oficiali tam 
priežastis — sovietinio laivo 
apšaudymas Vietnamo vande
nyse. Pagal ministerio Gromy- 
ko protestą, birželio 2 perduo
tą Amerikos atstovui, tą dieną 
dų lėktuvai apšaudę sovietinį 
prekybos laivą Hampha uoste, 
50 mylių nuo Hftiphongo; du jo komiteto p&tninlnko ’pava- 
jūrininkai buvę sužeisti. Sovie- duotojas atsisakė priimti Ame- 
tai reikalavo kaltininkus nu- rikos charge d’ affaires manda

gumo yiiHąpš... Demonstracijos
Amerika atsakė, kad Amen- rengiamos fir kituose miestuo- 

kos lėktuvai nuo laivo buvo se. Spaudoje ir plakatuose a- 
per 3 mylias. Lėktuvus apšau- merikiečiai pravardžiuojami 
dė priešlėktuvinė. Jei laivui “banditais”, “provokatoriais”, 
kliuvo, tai greičiausia nuo utilitaristais, kurie siekia įtam- 
priešlėktuvinės, nes Amerikos pos. Ir grasinimai: esą Sovietai karas raiškia Sovietų siekimą 
lakūnam buvo ir yra įsakyta ne- turį pakankamai priemonių sa- įsistiprinti viduriniuose rytuo- 
liesti laivų, kurie neturi ten vo laivų apsaugai. paimti naftą ir žmones- į
priešiško intereso. ' Konfliktas šiom dienom ne- savo_ rankas, paimti Vidurže-

Si laivo apšaudymo kibirkš- Į)g pirmai — taip neseniai san- j^^ų savo laivynui, išstumti 
Amerikos laivyną, ir tada va
karų Europa bus Sovietų ap
žiota.

Kovos eina visais ginklas ir 
visuose frontuose.

Ką dero didieji?
Amerika birželio 5 pasiskel

bė esanti šiame kare neutrali.
Prancūzija pasiskelbė sustab

džiusi karinės medžiagos pri
statymus.

Sovietai paskelbė Izraelį ag
resorium ir reikalauja, kad jis 
atitrauktų savo jėgas į tą pa
dėtį, kuri buvo sekmadienį' 
prieš karo veiksmus.

Ko laukiama?
Tikima Amerikoje, kad arti

moje ateityje^ karinė persvara 
bus Izraelio pusėje, bet toli - 
mesnėje eigoje Izraelis be sve
timos paramos išsisems. Ame
rikos pasiskelbimas, kad ji 
esanti neutrali, turi tikslą to
kioje neutralumo padėtyje su
laikyti ir Sovietus, o per tą lai
ką, kada sąlygos Iras palankes
nės Izraeliui, surasti diploma
tinį sprendimą.

Bet jeigu Sovietai turės kan
trybės palaukti, iki Izraelis pa
ils, tada padėtis bus palanki 
jau Sovietų įtakai, ir daugiau 
pagrindo Iras jų reikalavimui 

šito labiausiai ir baiminasi 
bĖra^b šalininkai. Jie organi
zuoja spaudimą vyriausybei, 
kad aktyviai vykdytų įsiparei
gojimus Izraeliui N. Y. Times 
paskelbtą neutralumą vadina 
“grotestišku dalyku”. Amerikos 
vyriausybėje daugiausia susirū
pinimo, kad Izraelio — arabų

Toks atsakymas mylinčiai šir
džiai nemielas, ir dėl to juo ne
gali tikėti. Meilė turės viską su
tirpinti, reikia tik daugiau duo
dančios meilės rodyti... Ir ei
na mylinčioji Širdis ant “tilte
lio” laukti meilės iš antros pu-

Deja, tai meilė vis tik iš vie
nos pusės. Amerikos kapitalis
tų mylimieji Sovietai ir dabar 
tenori jų kraičio, bet meilės — 
ne. Ir Budenz tai paremia šių 
metų sausio 4 Maskvos komu
nistų centro komiteto nutarimu 
ryšium su bolševikų 50 metų su
kaktimi. Tame nutarime komu
nistai įsipareigoja kovoti “už 
pavergtas tautas ir prieš jų 
tautinį bei kolonialinį pavergi
mą”, įsipareigoja ‘vykdyt’ pasau
lio revoliucinį perdirbimą pagal 
socializmo principus”; pakar
toja vykdytiną 1957 “deklaraci
ją” ir 1960 “pareiškimą” — 
“deklaracijoje” buvo pasisakyta 
už karingo ateizmo vykdymą, 
“pareiškime” kaltintos “Jung
tinės Valstybės kaip didžiausias 
pasaulio tautų priešas”.

Taip atsako antroji pusė į pir
mosios pusės deklaruojamą mei-

Senato komisija, pirminio- 14. Jam išleista 500 ntil. Pas- 
kaujama John Stennis, birželio kui dėl atskirų asmenų rolės 
4 paskelbė raportą, kuriuo kai- jis i®to keisti M-15, M-16. Pas

tarasis Vietnamo kovose pasi- 
„ ... ... . rodė nepatikimas — dėl neprie-•‘neryžtingumu, detamu, pl.nq
kaitaliojimu” aprūpinant ar- gaj^nt nulėmė civilinių asme- 
miją šautuvais. Nuo 1950 nu- nų nuomonė, ne armijos vado- 
matytas tobulesnis šautuvas M- vybės.

Komunistų vadam nebuvo pa
slaptis Amerikos kapitalistų sen
timentai. Lenino, kuris dabar 
laikomas visiem komunistam di
džiausių autoritetu, žodžius ci
tuoja “Builetin of the Institute 
for the Study of the U.S.S.R.”. 
Tokius žodžius: “Iš mano paste
bėjimų, kada buvau egzilyje, va-' 
karų Europos ir Amerikos ka
pitalistinių kraštų ‘apšviestoji’ 
klasė; t.y. valdančiosios klasės, 
finansinė aristokratija, buržua- 

Sovjetų Sąjungos karą, kadangi jis grosią išvirs- _ riją, demokratai idealistai, tu-
avantiurizmas. Praeities impe- ti atominiu konfliktu, tūri būti retų būti vertinami kaip kurti-
rialistinių valstybių jėgos po- reviduota draugo su visom iliu- niai — nebyliai ir pagal tai su
litika atsispindi Maskvos pa- rijom, kad rytų ir vakarų sugy- jais elgiamasi”.
stangose, pasinaudoti, Jei ne venimas yra galimas..
sukurstyti, dabartines pavojin- (Taigi “iliuzijos” turi būti magnataiT Ją
gas kovas. Teoriu, kad Sovie revizuotos iliuzijos, kūnas ru- prekybos rtmai pram0_ 

Post ir n^s federacijos, bankų grupės, 
plieno karaliai, gumos karaliai, 
aliuminijaus karaliai ir kiti sa- 

B vo akis užmerks prieš aukščiau 
B minėtą tiesą ir taps aklų kurti, 
B nebyliai. Jie duos mums kredi- 
B tusi kurie papildys jų kraštuo- 
B se esančių komunistinių organi- 
B zacijų iždus ir tuo pat metu pa- 
JB gerins mūsų ginklavimosi pra- 
IB monę, tiekdami visokios rūšies 
IB prekes, kokių mes būsim reika- 
IB H»gi ateities sėkmingom ata* 
IB kom prieš mūsų tiekėjus".

IB Leninas pažinojo savo priešą 
’ B ir jį priešu laikė, nors jis rodo 
j B savo meilę, duodančią, aklą, iki 
J’ B susinaikinimo.

Izraelis yra vie
nas, be sąjungininkų, prieš .vi
są arabų bloką, kuris skelbia sa
vo šventuoju karu dabar sunai
kinti Izraelį. Izraelio pajėgos: 
2,7 mil. gyventojų, 275,000 ka
riuomenės, 800 tankų, 350 lėk
tuvų.

Viso arabų bloko jėgos: 54 
milijonai gyventojų, 631,0 0 0 
kariuomenės, 2,382 tankai, 862

Negrų vadai, pilietinių teisių bar naujesnė — nepasitenkini- 
sąjūdžio veikėjai skelbė, kad mas administracija, kuri dalina 
šią vasarą eilėje miestų bus socialinę paramą. Keisčiausia, 
riaižšės. Pradėjo Bostonas tnr- kad nuo riaušių nukenčia ne tife

nutrūko 13 mil. gyventojų New 
Jersey, Pennsylvamjoje, Dela- 
ware, Maryland ir -New 
Yorke valstybės. Pbiladelphijo- 
je buvo sutaisyta po pusvalan
džio, Newarke po trijų valan
dų. Geriau nei 1965 lapkričio 
9, nes dabar tai buvo dieną.
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HAVEN REALTY

VYTAUTAS 0&ĖCKAS

(Elta)
mentalia

pabaigos, bolševikija giedojo 
himnus taikai.

ta ar kita deganti Šios dienos 
realybė Didžios Būties negaty
ve? Ar galima jį padalinti j 
realiuosius daiktas, į fantaziją, 
į skausmą, į džiaugsmą? O te 
kūryboje yra tie grūdai, kurie 
nebijo laiko danties?

Ką tie žodžiai reiškia? Ogi 
jie yra tas pats sustojimas prie 
esminių problemų, kuriom de
gė ir K.M. Čiurlionis.

Ir Lietuvos gyventojai, ir me
džio pramonės valdytojai tebe- 
aimanuoja, kad Lietuvoj dar la
bai trūksta baldų, nors ir di
džiuojasi Lietuvos baldų gamin
tojų Maskvoje gaunamais meda
liais bei premijomis.

Daug sutaupysi pirkdamas .per SPARTĄ radiją, radio- 
coneolee, cotor ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fonr- 
grafai, jy. skaičiavimo mašinos, casfe ivgisteriai, rąžomos 
roafenėlės Visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Bunoughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą <— 
XI. GStiRATITS, 10Bany Dr„ L Norihport,N.Y. 11731

f dairantis yidMB artimumo tarp 
J Btadūno ir Čiurlionio. Vidaus 
»- pasaulio atžvilgiu Čiurlionio 
d' žvilgsnis buvo nnkryipfas į di

dįjį pisauį Visatą, jos for-

Kaip tik tie Lietuvos baldi- 
ninkų gabumai ir beesą baldų 
trūkumo Lietuvoj didžiąja prie- 
ifostim. Ateina užsakymai-įsa- 
kymai iš Maskvos visų pirma 
gaminti baldus Maskvos viešbu
čiam, kino teatram ir net Sov. 
S-gos eksportui.

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

Paskambinkite: TW 9-3906 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

1942 pradžioj kaip tik prieš 
25 metus, Alytuje pasilikę bol
ševikų sankėleitiai — Feliksas 
Underis ir pirmaisiais bcdšėri- 
kinės okupacijos metais buvęs 
Alytaus vykdomojo komiteto 
galva A. Ražanattskas sutelkė 
bolševikinių partizanų gte 
ją uztrOBtiiHSH saro veusBam 
Alytte apyifekėse.

Alytiftfe Vtadfe tepatiki*

tik tam, kad išduotų juos, kaip 
sako, “fašistiniam okupantam”, 
tai yra, kitan kariaujančiai ša
liai. VtttaU V. dir
bęs ŠĮ vokiečių g&tapfc Vfitiiu-

Frankfurter Rundschau gegu
žės 5 vokiečių laikraštininkas 
Harry Schleicher vaizdingai at
kreipė dėmesį į vakarų Euro
pos ignoranciją apie Europos 
tautas — tokias, kaip lietuviai, 
latviai ar estai. Apgailesta
vo, kad ir vokiečiai dažnai ma
žąsias tautas sutapdina su jas 
tuo ar kitu metu valdžiusiais 
didesniaisiais. Tą reiškinį jis 
pašiepė, perduodamas vieno lat
vio papasakojimą apie nuoty
kį, tam latviui besilankant Vo
kietijoj su sovietinių ekskursan
tų būriu.

je gali būti gyvenimo bepras- rie Iškrypsta į savo egzistenci- 
inybės ir chaoso idėja, tai iš ki- įte pergyvenime* ir kurie teį- 
tos pusės tame pat gyvenime žiūri žmogaus kentėjimą, be
lotas gali pergyventi tvarkos, prasmybę, egzistencijos chaosą 
dėshingnmo idėją. - Bradūnas arba iš kitos pusės, kurie į ku
kau), ir čiurtioms yra antrojo rėjo žodį ima žiūrėti kaip į prie- 
tipo menininte Bradūno poe- monę virsti veikėju, gyvenimo 

i reformatorium.

bužtai, pritaikinti Įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ Woodhsv<en. N.Y. 11421

— T«L 849-7240 —

«ą- Tuo, atrodo, Bradūnas la
biau susirūpinęs nei M . K. Čtar- 
lidnis.

Prismumant betgi Čiurlionio 
laiško žodžius, kuriais jis paTy- 
di procesiją, matyt ir Čiurlionio 
gilus susirūpinimas ir abejo
jimai dėl savo fcrip teėjo vi
suomeninės susuos. Jis veda 
paskui save procesiją: kur link 
veda, ar teisingu keliui?

Čiurlioniui (atrodo, Bradūnui 
taip pat) — nerimas kyla ne 

______ . dėl savo egzistencijos prasmės 
BršĮftte ėffl* Ai reikšti buvimo ar nebuvimo. Jiem ta 
į gatate bri sįtahdta. egzistencija prasminga ir įpa

reigojanti. Nerimas kyla dėl' ne- 
feeįfrtamiaL'& reiškia gijimo apsispręsti kelių kryp- 

rite galima <yse dėl negalėjimo tesėti. 
Ibėt kuri iš- Atrodo, visatos ir egzistenci- 

hetuvds istorine ryšktetai Įtej.______________ , įos pergyvenimu Bradūnas bus
KbĮft MĮĮ wtiį MėjiV? Jei iš artimesnis Čiurfionioi negu 

vienos įhiįįj fftfahnil Įisumo- tiem filosofam bei poetam, Icu-

O gegužės 15 atsiuntė į Aly
tų teismu pavadintą baudtiamą- 
ją ekspediciją tęsti savo prieš o iškeliavęs itet į Sddti&tą ir 
25 metus Alytaus apylinkėse ten (fitfcęs kaip Šaltifaftfe, pa- 
vykdytų banditiškų karo veiks- sivadinęs Karpovu. Dddgiau 

kaip 20 teetų praėjo, Ugi tekis- 
tai užuko Karpavičių it jtare, 
kad tai ĮMtotaėt, karo metu, be- 
ne rovęs ją pnesas.

Ten, te ją galia, boišetikai 
taftą atideda į štaį ir sato ka- ~ _ _________________

zijoje skamba būdingos sonatai 
ar fugai dvejopos, daugelio- Stebėjimui šaltinis buvo čia 
pos temos ’-»?rijų susitikimas, poezijos rinkinys. Tai yra poe- 
jų dainingas at žaismingas “dia- to gelmėm _ pažinti veidrodis, 
togas” ir ndMbdštaiftga, bet ne Stebėjimo išvadom pasitikrinti 
kovinga, o sū nitastaba, paki- galėtų būti tam tikras raktas ir 
fimd ir net ktaldihgumu atei- paties poeto ptasitartmai, Nar
nanti atomazgą gus pHvačiai tarti, nors šiaip

jau jis priklauso prie nelengvai 
prakalbinamų apie'save pačius. 
DM knygoje iškitostos pasaulė
jautos, dėl kdrėjo misijas jis 
atsargiai dėliojo mintis. Nepa
sakyčiau, — sakė —^«kad man 
pafiam Šios problmnos nebuvo 
ir nėra švarinos. Tačiau ne ko
kia nors <(katektzmine” šimta
procentinio tikrumo prasme. 
Kiek galima Didžiosios Būties 
suvokimas ir jos atskleidimas 

btirth mavimąsi iš cbate' į kosmą įvairiose kūrybos'formose, man
įj^ cbevifta vte ir tieviško dėl - rodos, yrą pats" esminis kiek-

no globa sėt jūros vandeny- vieno menininko siekimas. Bet 
ėigm g se laivam. Vteos fone dvėjo- ar jis gali jį tiksliai nufotogra- 

_____ Mfarttgri. pas retikiasi žmogus —kaip , fnoti ir visą iš karto? O ką 
UnteMta tris- ^^Bas su trapios pienės vaiz- reiškia ta ar kita pasaulėjauta,

TMs announcęment is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 
offer to buy these securities.

New Issuę Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,321 Unite
One Unit consists of share of Common Stock no par value, and one 
$5.00 Debenture. Price — $12X0 per Untt. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned and irom such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, fflchmond HiB, N. Y. • Tel. Hl 1-6799

Supratęs, kaip toks nesusivai- 
kymas apgailėtinas, autorius pa
sipasakojo vėliau Vilniuje ir 
pats save ne kartą sugavęs dar 
nenusikračiusį kai kurių įsišak
nijusių, mažosioms tautoms 
skriaudingų politinių kfišių. Bū
tent, tik Vilniuje būdamas pa
jutęs, kad dar nesąs nusikratęs 
seno įpročio Vilnių vadinti Wil- 
no, nors seniai žinąs, kad Wil- 
no tai lenkiškas Vilniaus vadi
nimas, kad Vilnius lenkų tik 
apie 20 metų tevaldytas ir kad 
tai nesudarė pagrindo Vįįmų 
amžinai vadinti lenkišku var
du... Ta proga plačiai papa
sakojo senąją Lietuvos-Lenki
jos santykių istoriją ir Vilniaus 
vaidmenį tais laikais. Vilnius 
tapo dviejų kaimyninių kultūrų 
kristalizacijos taškas, todėl — 
“Europinė kultūros ir dvasios 
istorija čra paliko kiekvienos 
savo fazės pėdsakus, kurie ir

šiandien to Lietuvos metropo
lio lankytoją priverčia pagalvo
ti, kad. vakaruose taip dažnai 
vartojamos siauražiūriškos for
mulės neapima tikrosios Euro
pos sąvokos”.

šiame europiškumo palikime 
lankytojas įžvelgė viltį, kad ir 
toliau Vilnius sugebės išlikti eu- 
ropiškas mieštas. Atrodo, kad 
tokių vilčių jis pajuto ir miestą 
jam rodžiusių architektų pažiū
rose bei užsimojimuose. Nors 
pastebėjo, kad ir Vilniuj, kaip 
sovietiniuose miestuose, tikro
vę stelbia planinis optimizmas 
-— begalė kalbų apie tai, kas 
dar tiktai bus... (Elta)

niai MstetM, ir prie » tekini,
lani. įiridertata rir- HįMMB? spalvom
Sėlio dreife spriva. W rttt* iid, kas ndafeli* instru- kuras ilk aa^feitiktSmZ Bfeiii fefedfe ife tu.

it BflOtRio .efleje 
bar ddvahėteji hnyga yrii nau
jos žūSteė. FaVartėfįant ties 
knygte ŽOcU “susitfthhą”, pir
moji H'Bradtltio knyga reiškė tąte tikrą 
jo taip pat “staskikimą” — su- *“* 
sitikidią su 1______ ______
sostinė (Vftuaus sonetai). Pas
kiau eilėje knygų buvo je šūsi- 
tikiinas sh senovine lietuvės 
žemės istorija — Su žemdiibio 
Lietuva, kurioje Žemė ir ugnis 
buvo gerieji jos elementai. i)a- 
bariinis susitikimas yra su nau
jąja Lietuvos žeme — su nauju 
jos horizontu, kiek jam gali at
stovauti M. K. Čiurlionio vizi
jos, kuriose ana senoji Lietu
vos žemė prasiplečia naujais ele
mentais. ' '

Susitikimas su senąja Lietu
vos žeme buvo davęs K. Bra- 
dūno poezijai kietą, kondensuo
tą, trumpą formą. Rodėsr lyg 
tai nuolaužos kokių praeities 
titnaginių iškasenų. NaujojeEisenacho mieste ekskursija

lankiusi Bacho muziejų. Aiškin
tojas paklausęs, gal kas iš sve
čių norėtų paskambinti Bacho OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
cembalu. Latvis pabandęs,- ir • 1 - • ..

SOVIETINĖS KULTŪROS NAMUOSE
rai skambinti Bachą!” — “Aš Gegužės 9, suėjus 22 metam 
ne rusas, aš latvis”, atsakęs nUQ faktinės n pasaulinio karo 

‘Latvis? O kas 
tai?”, — pasirodė tiuringietis 
su savo nesusivaikymu geogra
fijoj. — “Aš iš Rygos”, —pa
tikslino latvis. — “Ach taip, iš

m su monu- 
galia. Dvejo

pos reiškėsi hr jėgos, kurios 
r__^_______r________ <— - Bžtitesr (Vilnius, formavo visatos raidą — pro-
grindo spręsti, kad varžybdse geg. 5) rfife, Wd KlaipėdOB bal- metejiško žalčio, skrendančio 
dalyvavo ir daugiau porų “iš dų fabrikas šiuo metu esąs la- per visatą karūnos link, ir an- 
mūsų šalies” (taip dabar mėgs- bei užtartas, gamina baldus geto, tarpininkaujančio aukai, 
tarną vadinti Musija), bet tų Bhoavflto vieMM (Afrikoj, iki Dievo sosto.
varžybininkų užimtosios vietos buv. prancūzų Kongo sostinėj), Gal spalvų. menas davė ma- 

“Sov. Są- Žiau technikinių priemonių 
(Elta) nei žodžio menas nukreipti

įvairių moteriškų drabužiu krautuve
Krautuvėje yra. didelis {vairių gatavu motertštaj drabužių pasirin
kimas: Meteioės - balinta bei darbo suknelės, megstukal. apetinukai, 
tauškutės, kojinės. Čia gaunama siTinf.tnfams gatavi moteriSki dra-

7 rtaėM Nėėr YėHto mloate —parduodami Ir tateooS
GRUNDIG * TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Nei..radiJaL tamta radijai, Hi-Fi (otereo), irokortavisno aparatai, 
netiojami šterao fodografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP. 
^edaUstai patarnavimui ir visos dalys Įvairiems Europos gamybos

POIIk B LCSpClgP. MUO u
IIKIMuJI CKTvaįn 
pūru”.. RMtaeriri Menu ir ‘ iarMMas efcta 
JaTSw FNIrvSNB P***
nrogBinį soshį vusjdcmb mdm* 
jo Stttią ttetą, b Ldfttią Ate 
rikte šeftių — trečią. Kita kau
niečių pora, Vidas ir DaHa Si
maičiai, laimėjo šeštąsias vietas.

Norvaišams pavyko nurungti 
stipriausius varžovus — estų 
porą. Nors iš pranešimo yn pl-

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės i

- Insurance-RealEsUte
JOHN ORMAN AGDiCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Virpinta 6-1800.

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

Rattto programa Sėtuvių Ir anglų kalbomis 
sekmadieniais, 9 - 10 vai. ryto 

WHBi 1050 FM banga 
SRaikoma Metate radio klubo nartu mokeeėiata, 
a komis ir ske

6Z-15 <tth PU MMIe ViUagn, N.Y. 11370 Vadėja^

VYT MAŽELIS
Tel. HYochl 74677 

MonohM Širm*, Rjdpėteod, lioo^r, N. T.
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Atžymėdami Operos 10 me
tų, išleido ir sukaktuvini leidi
nį, kurį redagavo Vladas Suti

kai kas užmiršta, net ir labai 
svarbaus, ir jiem nepadėkota.

IV-sios rink. apyg.
(Hartfordas ir kt):.
1. Petras Vileišis, dr.

2. Balys Matulionis, medici
nos daktaras, ' , .

3. Jonas Jutt (Jutkevičius),

vardu vengiant 
pavadinimų dvily-

užtarytoja. Tokia opera buvo 
pastatyta 1949 Vilniuje. Diriga
vo M. Bukša.

5. Antanas Butkus, daktaras, 
gydytojas,

6. Algis Zaparaekas, wriime-‘ 
rius, .

7. Vladas Ramanauskas, dak
taras gydytojas, 'f~-

8. Vytautas Majauskas* dak
taras gydytojas,

9. Kęstutis Kablys, daktaras, 
inžinierius

Grįžtame prie. Bendruome
nės tarybos rinkimų, kai jau 
oficialiai paskelbti jų duome
nys.
Pakartotinai tenka pasidžiaug

ti padaugėjusiu balsavusių skai
čium. Išskyrus vieną, visose 
rinkiminėse apygardose pasiro
dė gana gyvas balsavimais susi
domėjimas ir dalyvavimas. 
Daug kur tomis dienomis pasi
taikė labai blogas oras. Bet 'ir 
tai daugelio balsuotojų neatbai
dė. Būtų galėję būti balsuoto
jų dar daugiau, -jei būtų buvus 
geresnė informacija. Ypač dėl 
balsavimo paštu. Dėl nepakei
čiamų darbo sąlygų, didesnių 
nuotolių ar kitų priežasčių eilei 
tautiečių buvo įmanoma pa
balsuoti tik paštu. Ne visur pa
tys balsavimo lapeliai atėjo lai
ku. Pavyzdžiui, New Yorke bal
savimo lapeliai gauti gegužės 1, 
o balsuotojam paštu paskutinė 
diena buvo nustatyta gegužės 
2. Ir spėk tuos lapelius išdalin
ti pageidaujantiem, kad jie dar 
spėtų laiku juos išsiųsti.

Kėdainiuose pastatytasis So
vietų Sąjungos chemijos kombi
natas jau pagamino milijoną to

tas dr. Kęstutis Kėblys, o VIa- nų sieros rūgšties. Gaminys eks- 
das Pauža kandidatas).

Buvo padaryta ir ketvirtoji 
redakcija. Ten Liutauras buvo 
padarytas liaudies skriaudėjas- 
feodalas, o Gražina — liaudies

2258 rinkikai balsavo, kad 
PLB seime atstovautų Taryba ir 
356 rinkikai, kad atstovautų 
rinkti atstovai

Iš viso rinkimuose dalyvavo 
9133 asmenys. Neužskaityta 
balsų 52.

Jurgis Kamavičius, Gražinos 
ros kompozitorius

portuojamas Anglijon, Jugosla- 
Priešrinkiminėse nuotaikose vijon ir kitur. Maskvos kolonia- 

šiemet pastebėta nemaža ame- lizino advokatai Vilniuje įrodi- 
rikiečių gyvenimo panašiam lai- nėja, kad tai “Lietuva ekspor- 
kotarpy būdingų apraiškų. Lie- tuoja savo gaminius”, nors ir 
tuviškuose laikraščiuose gau- žinoma, kad eksporto monopo-
siau pasirodė apmokamų politi- lis yra Maskvoj. Kas iš tos eks- 
nių skelbimų, raginančių bal- portinės gamybos nubyra Lie- 
suoti už tuos ir tuos kandida- tuvai, — “valstybinė paslėp
tus. Agitavo kai kurie ir už tis”,’net paslaugiesiem teisih- 
save. Agitavo pobūviuose. Kai tojam neprieinama patikrinti 
kur gatvėse iš automobilių pro ____ (Elta)

Buvo ir trečioji redakcija,
— buvo pakeistas libreto ir taip 

-pastatyta 1944 lapkričio 24
Kauste. (Dar buvo karo metas, gyvenąs Brooklyne, N. Y. 
ir rusai jau buvo antrą kartą 
sugrįžę į Kauną).

garsiakalbius, kur rajonai lietu- 
viškesni. Būta ir nereikalingų 
žodžių, kurie apkartino santy
kius.

Balsuotojai galėjo kiek susi- 
klaidinti dėl pavadinimų: bend
ruomenės apygarda ir rinkimi
nė apygarda. Pastarojon įeina 
net keletas bendruomenės apy
gardų. Lai LBNew Yorko apy
gardoj gyveną kandidatai pa
skelbė atsišaukimą, toje pačio
je— penktoje — rinkiminė
je apygardoje gyveną L B 
New Jersey apygardos kandida
tai galėjo pasijausti “diskrimi
nuojamų” padėty, kai atsišauki
me nebuvo jų pavardžių, nors, 
be abejo, New Yorko apygar
dos kandidatai nenorėjo nei 
klaidinti nei “diskriminuoti”, o 
tik paraginti, kad balsuotų. Ar 
nebūtų tikslingiau rinkimų at
veju kraštą dalyti ne į rinki
mines “apygardas”, bet sritis ar 
kitu kuriuo 
klaidinančio 
pavimosi?

Buvo pareikšta ir įvairios kri
tikos. Vėliau operos autorius, 
pasikvietęs dirigentą Vytautą 
Marijošių, perredagavo visą o- 
perą, sutraukdamas į 3 veiks
mus ir 4 paveikslus. 1939 buvo 
pastatyta “ naujai perredaguota 
opera, turėjusi dar didesnį pa
sisekimą Tokia jos redakcija ir 
buvo statoma iki okupacijos 
laikų.

Septyneri kovų 
ir vargu metai

na*. Bendriniame straipsnyje 
apžvelgti visi pastatymai ir 
prisiminti visi dalyvavę žmo
nės. Tai istorinė, dokumentinė 
medžiaga. Žurnalistui gali pa- 

,Operą lietuviška visuomenė traukti akį tai, kad iki Graži- 
pamėgo ir iki 1955 (per 12 me- nos pastatymo Chicagos Lietu- 
tų) ji buvo pastatyta 64 kartus, vių Operą aplankė 40,800 asme-

jautriais žodžiais beldėsi į lietu
vio sąžinę sakydamas: “Pąbu- 
čiuękit lietuvišką maldaknygę, 
ji parašyta kalba, kuri rašoma 
lietuvio krauju. Viską Ameriko
je lietuviai gali padaryti: gali 
skirti tūkstantines premijas, ga
li didžiuotis surengtomis šven
tėmis ir suvažiavimais, gali su
rengti garsius inžinierių ir me
džiotojų balius, gali net lietuviš
kų krienų gauti, tik melstis gar
siai lietuviškai negali”.

daktaras,
10. Jurgis Arvydas Anysas, 

chemijos asist prof.,
11. Jonas Borevifius, R. K. 

kun. S. J-,
12. Teodoras BKnstrubas* pe

dagogas, braižytojas,
13. Vytautas Kasniūnas, žur

nalistas,
14. V a c I o v a $ Zakarauskas*

R. K. kun. kanauninkas,
15. Kęstutis Trimakas* R. K. 

kun. SU.
Kantidatai:

Būtų galima visą eilę klausi
mų čia surašyti, kurie nedžiugi
na. Ar naujoji LB taryba pa
jėgs pasukti teigiama kryptimi, 
parodys ateitis. K. Bružas.

Pasigesta skubesnės ir pilnes
nės informacijos ir po rinki
mų iš kai kurių vietovių. Dėl 
to negalėjo būti figai ir galu
tinių duomenų informacijos. 
Tik prieš porą dienų gautas 
oficialus vyriausios rinkimų ko
misijos pranešimas, kurį šiame 
numeryje ir spausdiname. (Ofi
cialūs duomenys yra toki pat, 
kokius Darbininkas buvo ne
oficialiai paskelbęs gegužės 19. 
Skirtumas tik dėl trečios rin-

Laiskas redakcijai 
Kada bus galima džiaugti*

LB tarybos rinkimus Darbi
ninko redakcija savo vedama
jame gegužės 23 laiko žymiu 
laimėjimu — lietuviško gajumo 
ženklu. Verta pasidžiaugti, kad 
balsuotojų skaičius per tris me
tus padaugėjo 1632. Tačiau 
balsuotojų skaičius nėra tikra
sis rodiklis organizacijos veik
loje. Tikrasis veiklos rodiklis 
yra metiniai susirinkimai. Meti
niais susirinkimais, valdybų rin
kimais betgi nesidžiaugia LB ir 
kitos liet, organizacijos. Kas
kart sunkiau darosi, kai reikia 
išrinkti naują v-bą. Kai mažes
nės apyl. turi sunkumų su v-bų 
rinkimais jau apsiprasta,, bet 
kai didžiausia JAV LB apylinkė, 
kuriai LF rekomenduoja surink
ti 155.000 dol., praeitą rude
nį nepajėgė išrinkti v-bos, tik
rai buvo keista. Vėliau Drauge 
buvo rašoma: “Apylinkės v;ba 
taip apleido veiklą, kad niekas 
nesiryžo užleistus dirvonus pu
renti, užtat visi pasiūlyti kan
didatai ir atsisakė.”

1. Vladas Pauža, mokytojas,
2. Algimantas Pautienis, in

žinierius,
3. Vytautas Kutkus, inžinie

rius.

Pastatyme dalyvavo virš 200 
asmenų, kurie atliko įvairius ir 
sudėtingus darbus. Chorai turė
jo mintinai išmokti savo par
tijas. Ir tai pareikalavo iš cho
rų daug darbų ir pastangų, nes 
visa tai buvo daroma laisvu 
nuo tiesioginio darbo laiku. Vy
rų, moterų ir mišrų chorą ren
gė patyrę chorvedžiai: prof Ali-

2. Kazy* Bobelis, med. dak
taras,

3. Jom* Jasaitis* teis, tarnau
tojas,

4. Dalia TaHaf-Ko^aM* ma
tematikėj,■ • ~

5. Leonas KriaučtHėnas, 
terinarijos daktaras,

6. Antanas Razma, med. fiak
ras,

7. Steponas Biefi*, med. dak
taras.

8. Broniu* Nainys, inžinie
rius,

9: Kazy* Ambrotuiti*, med.

te: išniekino, nužudė ir dargi užtikome partizanų. Todėl pri- mūsų keturkojų priešų — lau- 
jšhipo auksinius dantis. Už to- vargę, šlapi nuo karščio, susto- kinių jaučių, kurie mūsų labai 
kį nedorą elgesį jis tavo be jome pietų metu pailsėti. Ten nemėgo. Atrodo, vyrai nesuspė- 
teismo ir karininko tintos vie- praradome du legijomerius. Tik jo jų nušauti, už tat jie vyrus 
no iš mūsiškių legijonierių vie- ne nuo partizanų rankos, o nuo mirtinai subadė. (b.d.) 
toje nušautas.

Ne vienas išgėręs pasijusda
vo drąsus ir užmiršdavo savo 
kilmę, savo uždavinį.

Kalbant apie skriaudas, be 
viet minhų skorpijomį gyvačių, 
dar talkon prisidėjo beždžionės. 
Jos, norėdamos mus ištrošku
sius pagirdyti ir kad mum pa
tiem nereiktų lipti | medį, mus 
apmėtydavo kokoso riešutais. 
Jei pasitaikė būti bė šalmo, tai 
už tas “dovanas” reikėjo kęsti 
galvos skaudėjimą

Kartais tekdavo matyti įdo
mias grumtynes krokodilo su 
smangifa Pasitaikė bfrjfe dide- 
lių piėsrnyų erenų, Jtnns suan- 

Ryžiai ir kaučiukas buvo ver- dydavo padangėje, irifrotfami

1. Jonas Jurkūnas, dipl. sta
tybos inžinierius,
2. Leonas Prapuolenis, ekono
mistas,

3. Petras Patlaba, R. K. ku
nigas, f x
i 4. Vladas Vijeikis, spaustu
vės savininkas, ,. _ -

5. Alicija Rūgytė, mokytoja,
6. Vytautas Galvydis, kdių 

konst. inžinierius.
Ill-*ios rink. apyg.
(Clevelandas ir kt):
1. Jūra GaiKušytė* chemikė,
2. Vytautas Kamantas* inži

nierius,
3. Antanas Klimas, daktaras,

Gražinos redakcijos
Apie šią operą Darbininke 

rašė teatro archyvo rinkėjas ak
torius Vitalis Žukauskas. Čia 
pridursime kai kurias įdomias 
smulkmenas. Kai minėta Jur
gio Kamavičiaus “Gražina” bu
vo pastatyta 1933 vasario 16, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 15 metų sukaktį. 
Ji turėjo 4 veiksmus ir 5 pa
veikslus. Operos pastatymas bu
vo didelis įvykis, nes tai buvo 
pirmoji lietuviška opera.

Atžymint Chicagos operos 
dešimtmetį, gegužės 20 ir 21 
Chicagos Opera House pastaty
ta J. Kamavičiaus opera “Gra
žina”. Dirigavo Al. Kučiūnas. 
Pirmąjį spektaklį žiūrėjo per 
3500 žmonių (buvo visi bilietai 
parduoti). Antrajam spektakliui 
bilietai nebuvo visi parduoti. 
Operos pasiklausyti buvo suva
žiavę žmonių iš įvairių Ameri
kos vietovių, nes tai buvo tik
rai didelis ir retas įvykis.

Pastatymas atsiėjo apie 65, 
000 dol. Tai irgi reikėjo dide
lės drąsos statyti šią operą. 
Nuostolio liko 16,000 doL Nuos
tolį teks padengti didiesiem 
muzikos mecenatam. Po ope
ros buvo vaišės puošniuose pa
talpose, su kalbom, sveikini
mais ir t.t. Tose kalbose buvo

. Kandidatę!:
1. ^Pranas Pauliukonis, peda

gogas, r
2. Benediktas Gaųroi&kas, R.

K. kun. klebonas,
3. Antanas Ustjanauskas, pre

kybininkas.

V-sios rink. apyg.
(New Yorkas ir kt):
1. Algirdą* Budrockts, istori

jos daktaras,
2. Lionginą* Jankų*, R.K. ku

nigas,
3. Antanas Mažeika, Jr., che

mikas,
4. Arvydas Barzdukas, archi

tektas,
„ 5. Kęstutis Miletas, inžinie

rius,
6. Roma* Kazys, ekonomis-

Reikia paminėti* kad Ameri* nų.
koja gyvena solistę* kuria daly* Iš to leidinio jau galima su
varo "Gražinosi opera* pirma* sidaryti vaizdą ką nuveikė Chi- 
ma pastatyme: tai A. Dičiūtė- cagoe Lietuvių Opera. Butų ge- 
Trečiokienė, Chicagoje, daina- ra, kad pati opera pasirūpin- 
vusi Laimutį, Gražina Matulei- tų išleisti ir plokšteles, nes ta- 
tienė-Ranit, gyvenanti New da ji galėtų nukeliauti ir ten, 
Havene, Conn., Stasys Santva* kur žmonės prie geriausių norų 
ras, gyvenąs Bostone, dainavęs negali išgirsti lietuviškos “Gra- 
senąjį vaidilą, ir pastatymo daL žinos”.

Ne visi buvo išrinkti. Geru 
žodžiu tenka minėti neišrink
tuosius, bet sutikusius 
būti kandidatais. Jų sutiki
mą vertiname, kada taip 
sunku net į bet kokias valdy
bas kandidatus prišnekinti. Iš
rinktiesiem tenka linkėti, kad 
prisiimtų bendruomeninės naš
tos pilną atsakomybę bendruo-, 
menei vairuoti.

Po kelių kilometrų tingiausia prekė eksportui į aukos. Kai pasisekdavo mums 
žygio pradėjome, išsisklaidę bū- Prancūziją Dar siunčia į užste- jų nušauti arti upė*, tai ir Bū
riais, medžioti, košdami apylin- nius daug vaisių. rėk, — jau atsteoka krokodi-
kę ir tikrindami kiekvieną šiau- Nors savivaliauti buvo grieš- las, netrukus pasirodo smaug- 
dinę lūšnelę, ieškodami ginklų tai draudfiama, tačiau atsiras- lys ir prisideda prie draugijos, 
ir vyrų partizanų “viet minhų”. davo nedrausmingų legijonte- Galų gale susipyksta ir prasi* 
Deją radome vien tik moteris rių, kurie, progai pasitaikius, at- deda kova. Šitos imtynės tę- 
ir vaikus. Ir tai kartais Dėtai- imdavo auksinius daiktus ir siari gana ilgą laiką. Laimėto- 
vome tikri ką matėme, nes, kaip šiaip kas vertingesnio. Pasitai- ju, žinomą lieka smauglys, nu
jau sakiau, jie visi atrodo vie- kė ir tigrių niekšą kurte išprie- veikęs savo priešą aptivynioda- 
naip. Vietiniai žmonės gyveno vaitavo moteris ir, kad jos ne- num apie krokodilo ktaą ir pa
latai vargingai, o' tik plantato- pasiskųstų karininkam, jas nu* smaugdamas. Tų smaugų pa
risi, kurių dauguma buvo pran* šaudavo. - Mtaftydavo net iki sštuonių
cūzai, turėjo didžiausius plo- Vienas mano būrio ispanas, metrų ilgumo.
tus kaučiuko, gumos medtių. Morą, šitaip pasielgė su anand* Toje vietoje keliaudami ne-

Lietuvių 'Bendruomenei nie
ko gero nežada ir PLB v-bos nu
tarimas savo autoriteto atstaty- 

ce Stephens, Alf. Gečas. Daug m0 reikalu kreiptis į garbės 
triūso teko choro pirmininkui teismą. Panašiai Chicagoje Čiur- 
V. Radžiui. lionio Galerijos vadovybė tam

pėsi ilgą laiką, dėl ko teko 
rausti visiem lietuviam.

Pats blogiausias reiškinys 
mūsų tarpe yra lietuvių kalbos 
ignoravimas, bėgimas nuo lie
tuviškų pamaldų. Cicero šv. An
tano parap. bažnyčioje š.m. Va
sario 16 proga, kun. Jonas Vyš
niauskas (Amerikos lietuvis)

IV FRANGtoCAN FATHUn* <
8iOu BiHniųni pagili ab*
pygardų rinkimų komisijų pri
siųstus rinkimų duomenis ir 
škm tarybos rinkimų taisyklių 
skyrius 10,33 ir 38, skelbia, 
kad 1987 gegužės 6 ir 7 dieno 
mis į. JAV LB S-tąją Tarybą 
išrinkti šie asmenys:

I-sios rink. apyg. 
(California ir kt): ,z 
L BenuMdas Brand&Mh* poe

tas, redaktorius.
KaraMeta*: Rimtautas 

šys, inžinierius.

(Chicaga ir kt):
1. Petrą* Kisielių*, med. dak-



4

Gražioji pušelė prie gimnazijos didžiųjų durų

DARBININKAS

A

Kennebunkporto 
šv. Antano gimnazija
Visos nuotraukos —VYTAUTO MAŽELIO

AŠTUNTOJI ABITURIENTŲ LAIDA

IŠLEIDŽIAMOJI klasė yra gimnazijos pažiba, štai po ketve
rtų mokslo metų baigiamas darbas ir atsisveikinama su mokyk
la, su mokytojais, draugais. Atsisveikinama ir su ta gražia 
pušim, kuri stovi prie gimnazijos durų. Kiek džiaugsmo, kiek 
pakilios nuotaikos! Tik vėliau grįš ilgesys, ir visi pajus, kad ten 
Kennebunkporte, buvo tikrai gražios ir nerūpestingos jaunys
tės dienos.

. 1967. m«r WdWh 6 m*. 39

' Ji, kaip gera motina, aprūpinusi moks
lu, išleidžia mus j gyvenimą

tąsa ii praeito Nr.

Šiemet pranciškonų šv. Antano gimnazija išleido aštuntąją 
abiturientų laidą. Išleido viso 14 mokinių.

Chicaga davė- jų daugiausia. Iš pačios Chicagos — 3, iš Cice
ro priemiesčio — 3, — viso 6. Kiti suvažiavo iš įvairių miestų. 
Tolimiausias miestas — Los Angeles, Calif., artimiausias — Bos
tonas.

Aštuntos laidos gražios mokslo metų baigimo iškilmės bu
vo birželio 4.

Česlovas Bergolas-Bealles
Pittsburgh. Pa.

Rimantas Bužėnas Kazys Domkus
Chicago, III. Los Angeles, Calif.

Brolis Jonas, O. F. M. Jonas Lisauskas . Romualdas Paulėnas Laimutis Rutkauskas
Lindenhurst, N. Y. Chicago, III. Cicero, III. Nashua, N.H.

Arūnas Subatis
Boston, Mass.

Viktoras Šatas
Cicero, III.

Jonas Tamoliūnas
Cicero, III.

Vytautas Tamulis Viktoras Vaičius
Brockton, Mass. Chicago, III.

Dangerutis Velavičius
Detroit, Mich.

Antanas Vidmontas
Glen Meyer, Ont.
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Jau ketkrioBtti mietai « ei- los patalpose ^ks net U 
lės Ka&onnjos lietimai netru- no parodos: dail. Irenos 
kus bųrsis į didelę Lietuvių die- tienteĮMMp 
nos šventę. Šias Laetayių die- taSo MMte; fcemMM 
nas pradėjo ruošti šv. Kazimie- nin M 
ro lietuvių parapija Los Angą- 
les, Calif., nuo |954 nigpiū- šteppta Utenai

— j' ■■ nLs.' £ SttJŠlk.. r - i. ■ -ak >-

nau- 
nau-

kas, vicepirm. Alfonsas Alčiaus- 
kas ir Daita Ylržmaitė, sekr. 
Stefa Gruodyte, kas. Eugenijus

šventė. Tokiom progom sudaro
ma galimybė Los Angeles ir a- 
pylinkių lietuviam pasigėrėti iš
kiliaisiais mūsų dainininkais ir

dienas Los Angeles lietuviam 
koncertavo visi didieji lietuviai 
solistai ir solistės. Per eilę me
tų ruošiamos taip pat ir meno diplomus Mokiniai, baigę šią 
parodos. mokyk^ befcėšk risi išlaikė sto-

mu savųjų tarpe, tom progom 
pakviečiama ir amerikiečių po
litikų bei visuomenininkų . Tai 
padeda priminti Lietuvos vardą

jamuossns egzaminas į pačias 
geriausias gimnazijas. Tai dide
lis kreditas - n&švfcihi mokytė-' vių organizacijų atstovų , susirin- 
joms ir mokytojams, 6 ypač 8 kūne išrinkta gegužės 14. Pir

mame posėdy gegužės 18 vai-

šiais metais tokią Lietuvių 
dieną šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija ruošia birželio 18.

Iškilmės bus pradėtos mi- 
šiomis 10:30 vai. ryto. Tėv. Au
gustinas Steigvila, M.I.C., Bue
nos Aires lietuvių marijonų vie
nuolyno viršininkas ir “Laikas” 
redaktorius pasakys pamokslą.

2 vai. popiet koncertas greti
moje Marshall aukštesniosios 
mokyklos salėje. Koncertui pro
gramą ruošia gausus ir pajėgus 
parapijos choras, kuriam jau 
eilę metų sumaniai vadovauja 
komp. Br. Budrumas. Choras re
petuoja naujas dainas, kanta
tas ir operų ištraukas. Su cho
ru pasirodys ir vietoj subrendę 
solistai Rimtautas ir Birutė 
Dabšiai. Akomponuos Ray- 
monda Apeikytė.

Koncerto programoje taip pat 
dalyvauja ir solistė Aldona 
Stempužienė iš Clevelando, O- 
hio, ir jaunosios kartos komp. 
Darius Lapinskas.

Šios Lietuvių dienos proga 
šv. Kazimiero parapijos mokyk-

prie Santa Monica Lietuvių klu
bo. Komiteto tiksite paidK&tž klu
bui kultūrinėje lietuvių veiklo
je. Pirmininkė G. Gudauskienė, 
ižd. m. GSttrw&ttė, šfekr. Ė. 
Gedgaudienė, narės —- S. Ru
dokienė, JM. Lembertiehė, Š. 
Pautienienė, J. Sinkienė.

Kazys Kučinską*, sulaukęs 
57 m. amfiaus, gegužės 19 stai
giai mirė širdies liga. Palaido
tas gėgūles 23 Kalvarijos kapi
nėse, palydint prel. J. Kučin- 
giui ir būriui jo draugų. Kazys 
Kučinskas buvo gimęs 1910 ju
raičių km., Švėkšnos vais. Bai
gęs Klaipėdos Prekybos Institu
tą dirbo įvairiose įstaigose eidh-

činga — pirm., J. Kojelis 4- 
vykdom. vicepirm., L. Žilevičiū
tė ir K Liaudianskas —■ vice
pirmininkai, A. Kulnys — sekr., 
A. Balsienė — protok. sekr., V. 
Pažiūra-ižd.

sirinkime gegužės 21 išrinkta 
nauja valdyba: V. Gedgaudie
nė, A. Telyčėnas, R. Gajauskas, 
L. Balvočius, O. Razutienė, J. 
fiadmintas ir dr. A. Aviežienis, 
kandidatu — J. Truškauskas.

Tautinių namų narių meti
nis susirinkimas gegužės 7 iš
rinko naują valdybą, kuri gegu
žės 11 pasiskirstė pareigomis: 
Bruno Gediminas — pirm., A- 
leksas Kiršonis — vykd. vice
pirm., dr. P. Pamataitis — vi
cepirm., Juozas Gedmintas — 
sekr., Bronius Dūda — inž. Hen
rikas Bajaiis — ūkio vedėjas, 
Andrius Trečiokas — ūkio ve
dėjo padėjėjas.

Prie «v. ctoora
gi* Degutis ir prof. Antanas Saly*.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Jei ieškotume populiariausio 

žmogaus Philadelphijcs lietu
vių tarpe GaHupo pavyzdžiu, juo 
greičiausiai TSūtų šv. Andriejaus 
parapijos klebonas kun. Jurgis 
Degutis. Jei panašiai kalbėti 
apie organizuotus vienetus, tai 
šiuo metu populiariausiu reiktų 
laikyti chorą. Klebonas ir cho- pasilieka tik Dievas ir žmogus, 
ras šiuo metu keičia vietos lie
tuvių gyvenimą. Mieste ir pla
čiose apylinkėse išsisklaidę lie
tuviai, pratę lankyti už bloko 
kito esamą bažnyčią, vėl suran
da kelią į savą lietuvišką bažny
čią, kurioje atmosfera lietuviš
kų pamaldų metu yra kaip pa
likta Lietuvoje. Vilties choro a- 
tėjimas giedoti bažnyčion yra 
didžiausias įvykis choro aštuo
niolikos metų gyvenime. Anks
čiau chorą girdėdavome ke
lis kartus per metus, dabar gir-

\ H
Philadetphijos ateitininkai Į 2

ruošiasi metinei šventei, kuri 
..... ~ ... numatyta birželio25.

disciplinuotas, bet Mmgaila Milte, 33 metų am- 
maldingai nuteiktas choro gie- žiaus, kraujui išsiliejus smėge- 
dojunas daro nepaprastą įspūdį- nyse, nuvežtas ligoninėn mirė 
Schuberto šventas, šventas, ta
riamas su choru, kad ir min
tyse yra toks tikras ir gyvas, 
kad aplinka tartum išnyksta ir

dime kiekvieną sekmadienį.
Švelnus, i

birželio 2 d. 2 vai. rytą. K.č.

MIRĖ LIETUVIŲ DRAUGAS

Gegužės 8 V. Vokietijos sos
tinėje Bonnoje, eidamas 67 
amžiaus metus, mirė apaštališ
kasis protonotaras prel. Albert 
Buettner, kurio žinioje buvo 
pastoracija vokiečių katalikų 
už Vokietijos ribų ir kitatau
čių Vokietijoje. Velionis jau 
nuo 1937 buvo pašauktas dar
buotis šioje srityje. Karo metu 
Vokietijos vyskupų pavedimu 
buvo įsteigęs draugiją pagelbė
ti Rytų Bažnyčios unitam, kuri 
pokaryje savaime virto į Vokie- 

• tiją iš rytų plaukiančiųjų pabė-

VVOBCEŠTEIL MAS S.
inų pagerbimas 
iėff F4 Lietuvių

SIBIRO KANKINĮ

Netrukus girdėsime ir Beetha- 
veno Palaimintas.

Pamaldų dalyvių atsiliepimai 
apie choro giedojimą yra gana 
įvairūs. Vieni jį lygina su gir
dėtais chorais Chicagoje ar Los 
Angeles, kitiems jis primena 
Lietuvą, o štai senutė užėjusi 
kletonijon užprašo už chorą mi
šias ...

Prieš vasaros atostogas cho
ras kviečia philadelphiečius į 
vakarą — koncertą, kurio prog
ramoje šalia choro girdėsim ir 
choro solistes — Oną šalčiūnie- gėlių dvasinio aptarnavimo 
nę ir Oną Pliušonienę. Vincas centru. Tokiu būdu ir didžioji 
šalčiūnas žada 'deklamuoti iš- lietuvių kunigų pabėgėlių dalis 
traukas iš Anykščių šilelio. Pro- turėjo progos pajusti prel. A.

vadovaus^Virginija Ma- Buettner, ar jo vadovaujamos 
jauskienė. Vakaras įvyks bif- organizacijos pagelbą.
želio 10 šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Pradžia 8 vai. vak. 
punktualiai. Po programos -šo
kiai ir bufetas. Choras reika-

lė Valentinaitė, narys Vytas Ra- 
dys. ' ■ -- .

—- Prel. dr. Vytautas Balčiū
nas, Putnam, Conn., prie įpras
tinio metinio 10 doL įnašo Tau
tos Fondui pridėjo dar 15 dol., - 
paaiškindamas, jog taip daro 
“gėrėdamasis atjaunėjusia Vil
ko veikia”. Rėmėjai, aukoję T. 
Fondui 25 dol. ar daugiau gali 
ištisus metus gauti lietuviškus 
Eltos Informacijos leidinius (10 
psl. kas 10 dienų). (E)

— EXPO Jaunimo stovykla 
vyks rugpjūčio 26 — rugsėjo 
2 Vallee Blue, 48 mylios nuo 
Montrealio. Programoje prama- 
toma 2-3 dienas lankytis paro
doje? seminarai, diskusijos, va
karinės programos. Mokestis 
10 dol., neįskaitant maisto (nau
dosimės restoranais prie sto
vyklos) ir bilietų į parodą. Da
lyvauti kviečiami visi iš Kana
dos ir JAV studentų ir akademi
kų amžiaus. Įmokant 5 dol., re
gistruotis adresu: K.L.B. Jauni
mo sekcija, 146 Close Avenue, 
Toronto 3, Ont. Canada. Telef. 
535-9397; arba 68 Indian Gro- 
ve, Toronto 3, Ont. Stovyklau
tojam rezervuotos vietos Mon
trealio parodos Lietuvių dieno
se rugsėjo 2-3. Nakvynė 3 dol. 
asmeniui už dieną. Stovykloje 
naudojamasi pačių stovyklauto
jų “miegamaisiais”.

— St. Vaišvilienė praves 
priešmokyklinio amžiaus auklė
jimo klausimais programą mo
kytojų studijų savaitėje liepos 
30 — rugpjūčio 7 Dainavoje. 
Bus nagrinėjama

1946 Koenigsteine įsteigė 
Alberto Didžiojo kolegiją iš
sivysčiusią į didžiulės apimties

Mažo vaiko

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
atsilankiusiem Matulaičio namų 
kertinio akmens šventinimte. 
Svečių gausumas mus nustebi
no ir pradžiugino. Tai parodo, 
kad namai tikrai laukiami Su
entužiazmU, kuri statybos eigb- , ... - —
je ne kartą teko pajusti. Vieni baigė mokslo metus. Ta surengtai— 

JAUTRIAUSIA KNYGA APIE ^us toliau remdami, ruoši- Pro8a Aušros VartH Parapijos Bendruomeūės iinciatyva. Įžan- 
mės namų šventinimui — ati- bUv0 surengta programa gini žodį tąre LB pirmininkas 
darymui. 511 vai§ėnte. Programą pradėjo Pr. Stanelis; Programai vadova-

Turime gana daug ir įvairių Kertiniame akmenyje istori- ^un- Steponaitis, toliau va- vo tautinių šokių mokytoja Sau-
prisiminimų, aprašymų. Turim niai daiktai ir simboliai išreiš- <*ovavo vienas iš vyresniųjų lė Staškaitė; paskaitą skaitė 
knygų ir apie Sibirą, darbo ver- dvasinį pamatą, kuriuo na- mokimų — Kęstutis Pauliuko- Pr. Račiukaitis. Mažesniųjų šo- 
gų kančias. Bene visų jautriau- mai pagoti-, priklausomumas nis- Mokiniai paskaitė savo ra- x .. .............-
šioji bus A. Luko išleistoji Alės Dievui, ištikimybė Lietuvai, dė- finelius, padeklamavo, padaina- 
Rūtos “Žemės šauksmas”. kingumas Amerikai T( ii Padainavo ir visos mokyk- 

Tai tikras filmas apie trėmi- Aiikščiansiask lydi mūsų višų los choras, vadovaujamas mu- 
mus į Sibirą, tremties vargą, pastangas savo namais, darbais Burdulio,
grįžimą Lietuvon ir vėl tragiš- ir kūrybė krikščioniškai mūšų 
kai pasibaigusį išvykimą iš Lie
tuvos į Sibirą, nes savieji ne- 

' - priėmė.

Baigusius pasveikino tėvų ko-

Leidėjas paaukojo Balfui ke
lis desėtkus egzempliorių ir kas 
birželio mėn. proga Sibiro trem
tinių šalpai paaukos bent pen
kis dolerius, su kvitu gaus ir 
“Žemės Šauksmą”. Aukas siųs
ti: Balfas, 105 Grand Street, 
Brooklyn, N.Y. 11211. Jei kas

LB valdybos pirm. Pr. Stanelis 
kiekvienam įteikė M. Katiliškio 
khyffc — “Šventadienis už 
miesto”.

Mokyklą baigė 7 mokiniai: D. 
Abromavičiūtė, Sv. Dabrila, I. 
KOdiškaitė, A. Klimavičius, D.

’ mūsų laukia, 
kėjų grupė pašoko šustą, vy-- 
resniųjų — kepurinę, o skau
tų šokėjų grupė — subatėlę ir 
malūną Abiem šokių grupėm 
vadovauja S. Staškaitė. Antroje 
programos dalyje buvo dainos, 
deklamacijos. Baigta “Marija, 
Marija” giesme.

LB Worcesterio apylinkės 
rinkimų komisiją sudarė pirm. 
Vladas židžiūnas, nariai Adol
fas šermukšnis ir Jonas Tama
šauskas. Asmeniškai balsavo 
126 asmens, paštu — 115 asme
nų, iš viso 241. Iš jų už kun. 
J. Jutkevičių 234, PY. Pauliu- 
konį — 186, dr. B. Matulionį 
—141, dr. P. Vileišį 138, J. Ka-

Įstaigą kuria dažnai pasinau-
Imgas musų paramos. Choras doja ir lietuviai. Nuo 1953 jis

tautos dvasiai išreikšti bei vys
tyti.

Ypatingai esame dėkingos 
prelatui P. Jurui, P.A., už šven
tinimo ceremonijų atlikimą, ku
nigui Vytautui Zakarui už die
nos programos pravedimą, Vi
siem dalyvavuriena šventinimo
iškilmėse ir prisidėjusiem savo Matulevičiūtė, O. Vaitkutė, M. 
auka Matulaičio namų statybai Zeniais. Pažymėjimus jiems į- 
paremti. Dėkojame visiem svei- teikė prel. K. Vasys.
kinusiem šia proga: vysk. Vin- E vfao mokyklą lankė 55 mo

lis kvito gauti Sibiro Lietuvai- centui Brizgiūi, preL Ik Mende- kiniai, -dirbo penki mokytojai: počių — 9C V. Bražėną — 93, 
čių Maldas (Luzus laidą), jei liui, šv. Kazimiero Seserim ir vedėjas Jonas Baškys, kun. J. kun. Gauronską — 76, už kitus 
tai Dažvmės auka siųsdami. De- visai eilei kitu Žmonių, kuriu Steponaitis, Broūius Glodas, Jo- Žymiai mažiau. Pr.

atstovavo Vokietijos vyskupus 
vyriausioje emigracijos taryto- 

NEW HAVEN, CONN. je Vatikane. Kad buvusiam 
Stasį Lipčių vardinių proga Lietuvių sielovados direktoriui 

buvo susirinkę pasveikinti gana ^v' Alfonsui Bernatoniui ne
daug draugu. Pasakyta sveikini- ra^ Pavy^° sutvarkyti lietuvių 

misijonierių teisinę padėtį 
Vokietijoje, tai neapsiėjo be 
nuolatinės prel. Buettner pagel- 
bos.

Velionis buvo palaidotas ge
gužės 12 Lorche prie Reino, 
kur savo jaunystėje eilę metų 
vikaravo. Laidotuvių apeigas 
atliko Limburgo vyskupas or
dinaras Kempf, o pamokslą pa
sakė jo pagelbininkas vysku
pas Kampe. Dalyvavo daugelio 
tautų atstovai. Lietuvių vardu 
garbingajam velioniui pareikš-

mo kalbų, dr. M. Nasvytis pa
pasakojo apie Lipčių giminę. 
Prisimintas ir jaunasis Lipčius, 
sūnus Stasys. Pasveikintas ir 
jis. šiemet jis baigia Wilber 
Cross High School ir ateinan
čiais metais rengiasi studijuoti 
braižybą, šiemet iš vienuolikos 
jaunuolis buvo parinktas kaip 
geriausias Johnson Service Co.

Juozas Masiulis gegužės 12 
mirė po operacijos šv. Rapolo 
ligoninėje. Jis buvo vienas iš 
mūsų parapijos steigėjų bei or
ganizatorių, jaunystėje dirbęs į- ti paskutinę pagarbą ir padė- 

ja, tų knygų Balfas turi labai nuoširdumas, palankumas bei nė Dabrilienė ir muz. V. Burdu----------------------------------- ——. vairiose organizacijose, uoliai kos ženklai) padėti vainiką
mažai ir tik pirmiems aukoju- karitatyvinio darbo vertinimas lis. __ Alfonsas Bemato- reiI“lus- Sielovados direktoriaus kun.

Baieushiiu vardu oadėkoio S - v- - Bemato- k^ gerte pteūpfetis išėttklėjb dr. Jono Avižos buvo jgalio-DaS^rograma baigtai- Jaoz% mūsų: para- tas kun. Bronius Liubinas.-B.
tos himnu^Tvyko Sšės. “ I'. KaP°ftum- *» pijoje sa savo sūnais ožtaia tė-

j . ko pareiškė: Dėkoju už mielą velk) vietą ir visiem patarnau-
T*?1**1?“. patarnavimą, apmokant Lietu- ja, taip pat dukrą Marytę Ska- 

vių Enciklopediją. Jei reiktų, 
apmokykite iš anksto visus 
Kviklio Mūsų Lietuvos tomus 
ir Lietuvių Enciklopediją anglų 
kalba. Tai didelis užsimojimas

...... ................... išleisti tokį veikalą. Norėčiau rajame kare. Paliko liūdinti 
TragiStyiY birželio trėmimų guo prenumeravimu prisi- žmona Anastazija, Sūnus Juo- 

minsimas .rengiamas birželio ša^ dukra Marutė ir visa eile
11 d. 3 v. popiet Maironio par- aeu' • - — ■
ko salėje. Kalbės St. Rūkienė, . .. . . . .
buvusi Lietuvoje mokytoja, pa- • - — Roeano Lietuvių Beng
ti buvusi išttfeknta į Sibhą. Po ruomenės valdyba 1967-68 yra 
paskaitos bus meninė dalis.

Ificihninaos DMnaldos ui 
Lietuvą buvo gegužės 15 vaka
re iv. Kazimiero bažnyčioje. 
Buvo iškilminga procesija su 
vėliavomis. Bažnyčioje apvaini
kuota Marijos statula. Šventajai 
valandai vadovavo, kun. J. Ba- 
kanas. Per pamaldas mokiniai 
giedojo lietuviškai.

Balfo Centras

ATOSTOGOS PRANCIŠKOJ

SODYBOJE
Kenneburikport, Maine

• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę,

kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus kupe
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai pann- 
kias vasarojimui sąlygas.

e Registruojami taipgi ir berniukai | vasaros stovyk
lą, kuri prasidės birželio 30 ir tęsis iki liepos 28. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas.
• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikti rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04040. Te* 
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2771

New Yorko kolegiją bakalauro 
laipsniu. Studijavo biznį. Jis yra 
susipratęs lietuvis, reiškėsi atei
tininkuose, buvo kuopos pirmi
ninkas. Jo tėvai Worcesteryje

veikėjai

rulienę, kuri gyvena Maspethe. 
Išišliningos laidotuvės įvyko ge
gužio 15 iš šv. Kazimiero baž
nyčios. Palaidotas šv. Lauryno- 
kapinėse šalia savo jauniausio 
sūnaus Edvardo, kuris Žuvo ant-

MoHno* cBOna paminėta ge- 
šios sudėties: pirm. J. Papeč- 14 Ryte vbo8 moterų d. 
kys, vicepirm. P. Daugis, sekr. bei kuopų narės organizuo- 
E. Palaikytė, ižd. T. Plepys, se- tai dalyvavo pamaldose. Buvo 
kret. pad. V. Zagreckienė, iž- prisimintos gyvos ir mirusios 
din. pad. J. Guzas, mokesčių motinos- Altorius puošė bal- 

« A ~
komisija: pirm. M. Klimas, sek- bonte kun. A. Zanavičius pasa- 
ret. J. Stašauskas, narys B. kė dienai pritaikytą pamokslą 
Kau^adas. M.

imlumas” tema. r Mokyt. St 
Vaišvilienė, Šviet. Tarybos na
rė, pedagoginį darbą pradėjusi 
dirbti laisvoj Lietuvoj, tremty
je dirbo eilę metų lituanistinė
se mokyklose Anglijoje, Kana
doje ir Amerikoje. Baigusi Mon- 
tesseri mokytojų kursus Ameri
koje, suorganizavo Chicagoje A. 
L. Montesseri d-jos vaikų na
mus, kuriem vadovavo 3 me
tus. Dabar dirba amerikiečių 
Montesseri mokykloje Chicago
je.

nės rečitalis įvyks rugsėjo 24 
Clevelando Muzikos instituto 
salėje.

Dail. Sesuo Mercedes lai-
mėjo antrą premiją religinio 
meno parodoje, metodistų su
rengtoje Auroroj, III. šioje pa
rodoje dalyvavo arti 70 daili
ninkų. Komisiją sudarė Chica- 
gos šių dienų meno muziejaus, 
Chicagos Meno instituto ir 
meno specialistai ir profeso
riai: Doris Lane Butler, Egon 
Weinwe ir Cecil G. Straws. 
Premiją laimėjęs Sesers Mer
cedes paveikslas vaizduoja 
velykinį prisikėlimą.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTAm PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PAS1RY2OME —[VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TftVAMS FRANCISKONAMS MOOKLYNC (BUILOtNO FUND) 
CM) *USHWICK AVKw BROOKLYN, R. Y. 11221

•etiną / mūsų mlnniuoatui
□ Gerto* fundatorių* (>1000) 
Q.Fond«torta* (1100)

Paattadu U viso paaukoti ateityje statybų fonM.

ADRC8AS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Taa deductibie)



ATSAK'

PARIMI

r’’ ■■

■ i-
'.-

Į Adv. M. SVHKAUSK£N£ sirtio'fi* 
am tMfarAftYi* ir d*»

skaitytojMn. Klausiant Fetišą pažymėti, 
ar skaito Darbininią. Klautimpi iMjsHni 
jos adresu: Mrs. M. SvaikauAas, At-

- ‘ * ’iH ■ ' < *' ' ~ ' • ''

Tfu; NationalConference of Chrjstians and Jews

f G THE
S AND

WHO SEEK TO PAMOTE UNDERSTANDING AND COOPERATION AlfiONG PEOPLES 
OF ALL RELRHOUS TAITHS, AND ETHNIC GROUPS THROŪGH ĘDUCATION & DIS- 
CUSSION, WTTHOUT COMPROMISE TO THE INDIVIDUALS OWN RELIGIOUS BELIEFS

KAI NUSKENDO 
SVETIMO TVENKINY

Klausimai
Mūsų duktė yra ištekėjusi už 

amerikono. Praeitą žiemą juos 
ištiko labai skaudi nelaimė. Jų 
11 metų sūnus ėjo su draugais 
čiuožti ant tvenkinio ir įkrito 
Į vandenį. Ledas, atrodo, buvo 
toje vietoje plonas ir pužo. Vai
kas šaukėsi pagalbos; jo drau
gas stengėsi jį ištraukti, bet jis 
jiems išslydo iš rankų ir žuvo. 
Kai atvažiavo gaisrininkai ir su
bėgo žmonių, jau buvo per vė
lu. Nelaimė didelė, bet gyventi 
reikia. Mūsų vaikai dar turi ki
tus 5 vaikus. Tvenkinys priklau
so vienam turtuoliui, kuris turi 
daug žemės ir miškų. Man at
rodo, kad vaikai turėtų jį pa-' 
duoti į teismą ir iš jo reikalau
ti atlyginimo už tokią žiaurią 
nelaimę. Juk jis gerai žino, kad 
vaikai čiuožia ant venkinio. 
Kam neišstato kokio nors ženk
lo, kad ledas plonas, ir gali bū
ti pavojinga ten čiuožti? Jei lei
džia vaikam čiuožti, turėtų žiū
rėti, kad būtų saugu. Toks tur
tuolis, keletas tūkstančių, jam 
kaip niekas, o mūsų vargšam 
vaikam būtų didelė pagalba su 
penkiais vaikais. Mano vyras ir 
vaikai sako, kad aš niekus kal
bu, kad samdyti advokatą to
kiai bylai būtų tuščias darbas. 
Ar Tamsta sutinki su manim ar 
su mano šeima?

Močiutė, Ohio

tvenkinio savininkas užsiimtų 
bizniu, turėtų čiuožyklą' ir imtų 
atlyginimą iš tą čiuožyklą lan
kančių vaikų, — tada teisinis 
vaizdas būtų kitoks.

Tamstų atveju savininkas ne
turi pareigos prižiūrėti ledo. 
Tas ledas gali iš vakaro būti 
saugus čiuožti, o iš ryto, saulei 
pakilus, jis gali pasidaryti pa
vojingas čiuožikam. čiuožikai 
šitokiu atveju patys rizikuoja 
savo saugumą (assumption of 
risk). Tėvu reikalas Įspėti savo 
vaikus apie tokius galimus pa
vojus. Tvenkinį savininko at
žvilgiu, čiuožiantieji vaikai yra 
“tresnassers” (trerpassers —ne
turintieji teisės ten būti), ir sa
vininkas neturi teisinių pareigų 
jų atžvilgiu.

Kai kuriose va’stijose r-’ioia 
vadinamoji “doetrine of attrac- 
tive nuisance”. Tačiau ir tokio
se valstijose vargu pasisektų 
pagrįsti ieškinį tokia doktrina 
Tamstos aprašomom sąlygom.

MAYON
PONTIAC

Ine
For the Finest of Cars

Route 22 West 
UNION N. J.

CaU 
201-964-1600

THE
CAPTAIN’S

TABLE
Fine Food and 

Excellent Service 
We Cater to the Family

ISLAND BOAT WORKS 
RENTALS INTERNATIONAL HOUSE 

OF PANCAKES

Atsakymas
Pilnai sutinku su Tamstos šei

mos nuomone. Jokios teisinės 
atsakomybės tvenkinio savinin
kui Tamsta neprikergsi. Jei

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

Tel. 516 AN 1-2864

CaU 
609 - 522-3478

EDIE ADAM;
CUT and CURL

LATE- NITE 
FRIDAY

3844 Nostrand Avė

Speed Boats — Skiffs 
Water Ski instructions

CaU (516) GE 1-5799 or
RO 6-5026

Petit Place Island Park, L.I.

37-13 Broadway 
Fairlawn, N.J.

201 791 2626

D. A.
MOTORS

Opposite R. R. Statkui 
Route 9 W. 

Haverstraw N. Y.

Active Company 
Ine 
Fire 

Extinguisher

WEHINGF.R
AGENCY
150 Broadway
New York City

Openings for:
Sect - Stėnos - Typists 

Career Women Clerks - Accting
Insurance

Financial - Commercial 
Top firma - Many fees paid 

Located in Wąna Maker Bldg

CO 7-4540

Jaekson Heights 

Savings & Loan

Ass’n
Savings & Home Financing 

Institution - Savings Accounts 
Home Mortgage Loans 

Saving byMail 
Passbook Loans. 

83-20 Roosevelt Avė. 
75-15 31st Avenue 

Jaekson Heights

NE 9-1615

Dodge parts 
and 

Renault Cars

CaU 914 
HA 9-5422

QUEENS 
TERRACE

69th and Roosevelt Avė 
Woodside, L. L

For the Finest in Catering

Banquets afid Parties

CaU
OL 1-7575

5-28 47th Avenue 
Long Island City 

N. Y. 11101

CaU RA 90450

MARCPIERE 
RESTAURANT

Route #110 
MELVILLE L. I.

Bring the Family 
For Sunday Dinner

CaU 516 
CH 9-8221

Vasarviete “JŪRA”
atidaroma birželio 15 d.

Vasarvietė randasi visai prie šiltosios srovės paplūdimio 
“Craigville Beach” — 5 ramutės pėsčiom. Patogūs kam
bariai, geras lietuviškas maistas ir rami aplinka. Su už
sakymais kreiptis:

O. ŠLEPAVIČIENĖ
P. O. Box 307
Marie Avė. Centerville, Mass. 02632
CAPE COD; Telef. (Code 617) 775-4146

Brooklyn

CaU 
769-6425

VIENESE 
COACH

BAYSHORE 
MOTOR

RĘST
INN

SAVERESE

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

PRANAS LE1KA, Atool, N.Y. 12810; tol. (518) NA 3 5750

ITALIAN

PASTRY

5922 New Utrecht Avė 
Brooklyn N. Y.

CaU 
GE 8-7770

For the Finest at Food 
and Continental Atinosphere

Route 25 Jericho Tpke 
SYOSSET L. I.

516 WA 1-2380

ANTHONY 

DiCOSMO
Contractor

35-33 White Plato* Road 
BRONX N. Y.

Catl 881-6770

RAPALLO 
RĘST

FOR THE FINEST 
OF CUISINE

834 Second Avenue 
New York City

Your Geniai Konto 
MR AIDO A EDDIE

300 Bayshore Road 
BA YSHORE L. L

CaU 516 
MO 6-7275

Off sėt and Letterpress 
Printers

MARGATE 
PRESS

9402 Winchester Avė.,
Margute 

Phone 822-4450
CaU or stop in now for quick 

efficietit Service. 
Ask for . . .

Tony Ventura or Jim Cooke

Erlton Bowl 
& 

Cocktail Lounge

Mariton Pike and 
Kings Highvvay 
Cherry Hill N. J.

A Place for the Family

, 009-428-3448

Comm. Rocco
Careccia
TRAVEL
BUREAU

Since 1919
Complete Service forTours, 
Cruises - Hotels - Air Lines 
and Steamships all over the 

world!
Special Attention to 

Honeymooners

1748 *86th Stret
BE 6-3300

MONTROSE
MARINA

All Boating Facilities 
SUPS AVAILABLE

Including Service - Repairs 
Čabanas - Swimming Pool 
hot showers - ships store 

restaurant - bar -snack bar 
None other quite likę us 
on the Hudson River!

On The Hudson at Montrose 
N. Y.

914-737-3721

ST ANTHONY

OF PADUA 

and 

PREP
/■

Watkins Glen N. Y.
Franciscan Fathers

Principal
Rev. Em'l Rakowski

SICILIAN

ASPHALT
/

and

PAVING

COMPANY

99 Paidge Avemie 

Brooklyn N. Y.

CONNIE’S
COMPACT

CITY

For the Finest of Cars 
Route 206 

ANDOVER N. J.

CaU 201
786-5990

HILLSIDE

HOUSE

CATERERS
For the Finest

in Catering

206-10 Hillside Avenue
HO LLIS L L

CaU HO 5-7788

POST ROAD 
UQU0R 

INC

For the Finest 
of

Wines and Laųuors 
We also deliver

112 Boston Post Road 
LARCHMONT, N. Y.

CaU 914 
TE 4-2134

CONSTRAD 
CONSTRUCTION 

COMPPANY

Box 93

Oldwick N. J.

KP



RADIJO PROGRAMOS

V. REMISIEWICZ

Call 789-1516

Market 2-5172

WATERBURY, CONN.

VAITKUS

KARLONASCLAUDIO'S
FUNERALHOME

AUDRONĖ

125 E«t 23d$tro8t 
tftvYort.N.Y.

JAV DOLERIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

HELP WANTED

SAL CARUNO 
contractor

KEYPORT AUTO 
tAUNDRY

Open 7 days a week 
The key to oar suecess is you 

,our satisfied customers 
ČaU 201 - 264-9767

CUSTOM HYDROMATICS 
565 Carroll St. Brooklyn 

Open 5% Days. Automatic trans- 
missions repaired resealed and re- 
built

A Restaurant' et Continental Atmos- 
phere • CocktaB Lospjįe Vūnneae 
Mušte « Alt s

YIENNESČOACH

vasarvietes savininkai malorriai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje 
Cape Cod kurorte. .
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Marta Lūšys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. 
212-849-119$ • Irena Veltas, 72 Congress Street, Braintree, Mas*. 
02185; tel. 617-843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach St, Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mas*. 02553; tel. 617-750-3251.

E 4 G Contractor* of all kinds 
Emergency Etectrical work Sewers 
electrically cleętned Fūrished z base- 
ment paneling kitchen .Bathrooms. 
Tile cement work A hšnging ceil- 
ings. Open 6 days a week. We sėli 
kitchen cabinets — 3612 White 
Plains Road. Bronx 653-0285

322 Union Avenue, Bra 
Telefonas EV 7- 

JUOZAS BRUžtNSKAS, vedėjas 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventėms bei kitokioms progoms

Ėverythang for your Home — New 
work and alteratiohs SU Vork done 
at reasonabie' rateis — 170-17 67th 
Street Flushing ČaU Ift 1-3322

Greenport’s s&perb restaurant and 
marina. One of LTs favorite for 
seaf ood-steaks and Continental food 
slnce 1873. Supert vtevr, 50(7 deep 
water pier, all facilities. Foot of 
Main Street, GreenporL

FuBy insared all wc*|igqsnaŠeed 
-

ta

BOSTON, MASS.

PETRAS VISGINIS, 
173 Arthur St 

Brockton, Mass. 02402 
.,WW •

WHIL -1430 kii. Medford, Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vMU

KODIS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

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

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 Flushing Avė. 

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

BOOKKEEPING MACH. OPERA- 
TOR experienced in accounts pay- 
able, 5-day, 37%-hdur wėek, com- 
pany benefits. MARCO CHEMICAL 
— Call Mr. Weitzer 201-925-6610. 
Work near home.

WANTED EXP OPEKATORS 
ON DRESSES

Section work steady work nice work- 
ing conditions Union shop Virginia 
Oress 245 23 Street Brooklyn 2nd 
floor — Call 499-5535

Šieptai AhmiĮsHs 
(ARMAKAUSKAS)

Gnibbrius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS 

Laidoja Bronxe, 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

Remia Monument Companyj
Paminklai ir antkapiai pagaminami visosėi 

kapinėse.
69-31 Metropolitan Avenue'

Middfe Viliūge, Maspeth, N. Y. • TeL DA 6-0909

‘ BRUNER
' PAftiTEĮl

Interioe pateting A paper hanging 
of an vtnyi vraH Cabrte AB- work

Ved. ANT. PALIULIS
Lietuvos prisiminimai 

Krūtinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iM 10:30 ryto

FUNĖRAL HOME 
197 -Webster Avenue

sy5wOE^r. ■ ■ 
Walnut 1-238^M73

Your Hosts rr Thuęe Johansson, 
Russ Lundstrum.

ROBERT DAVIS 
Alundaon^Home im^rovement 

Sidiių; - windows - Jalousies 
Awnings - Porch endosures 

' Hreezė ways
Clark St A Highway 35 

Keypbrt, M. J.
201 - 264-3685

GETSOS FUR CORP.
363 7th Avenue, N. Y.C 

Furs Mink Stotes and Jackets 
50 year oid fectory

■ Save A Lot Money 
Cah 524-4814

LIETUVIŠKŲ MELIODLIŲ 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaprrackas; vedėjas — Ralph 
Valatka. 15756 Lesure, Detroit, Midi. 
48227; tel. 273-2224.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, *- 
Vedėjas P. VISGINIS

173 Ajrthur SL, Broekton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Mass

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

PAINTING CONTRACTORS. Plast- 
ering. All inside work. Scaffold 
work, fire escape. All outside work. 
No job too small or too Mg. Call 
WA 65370- ESttnMites cheerfully giv- 
en. ,

Store, Ine. 
n II, N.Y.

Cut out and save — Sewer or drain 
trouble? Thią ad worth 25% off: 
sewcrs, sinks, yanj drains, tubs, 
showers, robf‘leaders (cleaned elec
trically). 24 hour emergoicy service 
day and night. Cah 891-8546 Anchor 
Setfer 4 DtaS1 Sferffcė »

ALOHA 
TRAVEL BUREAU Inc.

specialioms Vneshposyltorg’o 
krautuvėms, apie kurias esa
te tiek daug girdėję iš jūsų 
giminių ir draugii, kurie ten 
lankėsi. Jūsų gūninės gali pa
sirinkti iš puikiausios rūšies 
amerikoniškų bei vakarų eu
ropietiškų ir vietinių prekių, 
kaip tai: maisto, rūbų, teks
tilės, batų, įvairių namų prie
monių ir daug, daug kitų pre
kių. Ir viską už žemas labai 
specialias dolerių kainas.

gali būti naudojami atostogų 
ir sveikatos kurortuose bei 
pirkimui kooperatyvinių butų 
bei baldų. Kadangi Vneshpo- 
syltoig nuolatos didina prekių 
pasirinkimą bei patarnavimą, 
jūsų giminės gali įsigyti be
veik viską ką jie nori su JAV 
DOLERIŲ P AŽYM8JIMAIS ir 
už specialias doleriu 
JAV dolerių pažymėį 
verti dvigubai daugiau nei 
rubliai grynais.. Specialiose do
lerių krautuvėse kainos yra 
sumažintos daugiau nei dvigu-

ROOM8 812X0 PER DAY 
with msals 82080 per day 

Traiter A Cemp 8ites|8j00 per day 
Poot, bus Service. 15min. trom Expo 
Metro. Ras urve noer, fentted smtt* 
ber. Write for free brodnove and 
Information or caB Mootrtal 615- 
9634 for reeervattons

SIŲSKITE GERIAUSIĄ 
DOVANĄ 1 LIETUVĄ.

Siuskite tik per 
Intertrade Express 

Corporation 
JAV DOLERIŲ 
PAŽYMfiJIMUS

Rezervacijos daromos M iMftSto, pridedant depoUtą (trečdalis 
sumos). Informacijos reikalu kreiptis:

Fr. LduMRt fadM, O. F. M. 
250 chriet the ktof Avenue 
ChateanpMy IldųBū, p. Canada 
Telefonas: (5M) 882-6711

Galima teirautis ir Darbininko adminfetracijoje: 910 ViDovgh- 
by Avė., Brooklyn, N.Y. 11221; tetef. GL 2-2923.

HONDA 
Newah<FUsėd Motor Cyfeles 

Sales, serviee, Parts, Insurance 
Free lessons. Open 6 days a week 

KAMADA MOTORS CORP. 
1440 Bruckner Blvd., Bronx 
>3t»-9533-5

BUYUS 
FUNEBAL HOME 

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

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

WTEL, 860 kilocycles 
BENDRUOMENE BALSAS 

1203 Green St., Phila, Pa. 19123 
PO 5-0932 

šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p

Work near Hente. A yedį« iSaar — 
Refiabte wtth car ftr ešfierMinafcing 
work. Mušt have refeteneea. Wffi be 
bonded. Wffl trato. Hoapitaiization, 
Medical and Life Insuremee, -car 
allonaaee tMŠritnęfe
manent posttioo. CaB ( 281 j 756-4811 
Chance for advancemošL

It7 ORCHARD ST., N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų efluten^ lųaUmnlam, dttkaeiėm ir kL
• And&riai'angliškos ir vietinės vRdob, šilko, medvilnės
• SpecMrfioi žemoe koheoe tiimčiant audiniu* į užsieni
• Mes pndidinoine sevo patsiĮMM, kad galėtume geriau 

jMlnirnsnjtf MŲentiuns Prafcnup "frtH ir pasifiūrėti.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MLNKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vak pų>.

Brookiyno Lietuvių AtMų Msbc 
mavičius, R. Atkočius, SabaHam 
Steponavičius, J. Atkočius; prikl 
trūksta Bendriuko.

Stengiantis patenkinti daugelio pageidavimus, nutarėme pa
rodos metu mūsų rekolekcijų namo 50 kambarių paskirti parodos 
lankytojų nakvynėm.

Vieta. Mūsų namas yra mažame Chateauguay Heights mies
tely. Pasiekiamas važiuojant j pietų vakarus keliais 9C ir 3. 30 mi
nučių kelio nuo Expo. 4 mylios į pietus nuo Merder tilto (pavažia
vus 1 mylią nuo Męrder tilto, pasukti į dešinę Chateauguay Heights 
keliu). — Visi kambariai su šiltu ir šaltu vandeniu. Patogios lovos. 
Name veikia automatinis keltuvas. Nemokama vieta pastatyti auto
mobiliams.

Ifoi'fir hrh< Raeloetato. 
CENTRAL aki iriUtYktiU inc.

near tJiMhįį -
can bu 4-kšiicMhhb l-ė fm

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVI6IUS

Open 6 Days A.Week

617 FLATBUSH AVĖ 
Brooklyn N. Y.

OUTSTANDING BUY — DINER 
excellent location parking lot long 
lease reasonable rent wonderfui op- 
portunity for young coupie. Asking 
price 845,000 Mr. PAUL PAPPAS 
call 392-9582

Joseph Garszva 
GkABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

WZUM, 1590 banga 
vedėjas VYT. A. YUCIUS 

52 Shady St. W. Pgh., Penia. 15228

Mat1hew P. Balas 
FUNERAL HOME

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

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamnotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Md- 
dendška koplyčia šermenims <įr- 
kai. Aptarnauja Cambridge Ir 
Bostono kolonijas žemiaustomto 
kainomis. Kainos tos pačios ir 1 
kitus miestus. — TeL TR 6-648*

EXPO «7
Modcrn apartments near beaiftiful 
Montreal Botanical Garden. 15 mi
nutes by bus and Metro (Montreal 
subway) to Ezpo 67 site — direct 
eonneetions. Brochures and reserva- 
tion sbps on reguesL — MILOT 
APARTMENTS C19&3) Ine. 3990 
East Sherbrooke Street Montreal, 
Canada; Tel. (514) 259-9346.

WBMI - FM 95.7 
273 Victoria Rd„ Hartford 14, Conn 

TeL: 249-4502

I^teritvuctas 1868 ’ 

4Ą0 W«sf SociNi Bbsted MassadmUs

■ "Kor. tūkstančiai laupo mllųonŲs" 
Attred W. Archfl>sM,Preęhięnt

AMBULANCfc AtfENOANt 
ROTATING SffltTS

CLERK—TYPIST 
GOOD AT FIGURES
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NAUJIENOS,

Galia Žilionienė, naujai iš
rinkta Pabaltijo Moterų Tary
bos pirmininkė, birželio 5 iš
skrido į San Francisco GFWC 
suvažiavimą, kur atstovaus Pa
baltijo Moterų Tarybą. Ji veža
si su savim daug reikšmingos 
medžiagos apie Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės laikų kultū
rą ir dabartinę tų kraštų okupa
ciją. GFWC suvažiavimai labai 
dėkinga vieta skleisti informa
cines žinias apie pabaltiečių pas
tangas išeivijoje atgauti savo 
kraštam laisvę. Suvažiavime da
lyvaus įvairių laisvojo pasaulio 
kraštų moterų organizacijų at
stovės, kurios visada domisi 
mūsų kova už laisvę ir padeda 
formuoti mums palankią opini
ja-

Lietuvos Atsiminimu radijo 
valanda, vadovaujama prof. dr. 
J. Stuko, šiais metais rengia 
didingą pikniką bendromis jė
gomis su Darbininko administ
racija rugpjūčio 6 didžiuliame 
bei gražiame Plattdeutsche Par
ke, Franklin Sąuare, Long Is- 
land. Į šį pikniką bus rengia
mos ekskursijos autobusais iš į- 
vairių kolonijų ne tik New Yor- 
ke, bet ir New Jersey.

Gen. štabo pulk. Aleksandrui 
Andriušaičiui mirus, vietoje gė
lių, Antanas ir Birutė Novic- 
kiai su šeima atsiuntė Balfui 
20 dol. auką.

MASPETHO ŽINIOS

Vaikučių išvyka autobusu Į 
Rye Beach bus birželio 8. ket
virtadienį, po 8 vai. mišių. Su 
vaikais varžiuoja ir tėvai.

Juozas Kivyta, Darbininko 
skaitytojas, birželio 10 minės sa
vo amžiaus 75 metų sukaktį. Jo 
intencija mišios bus 9 v.

Seselės pranciškietės išvyks
ta Pittsburghan birželio 17. Vie
nuolynas bus uždarytas iki rug- 
piūčio mėnesio galo.

Prel. Jonas Balkūnas birže
lio 18 prel. Juozo Tadarausko 
pagerbimo vakarienėj Hamilto
ne, Ont., pasakys sveikinimo 
kalbą. Birželio 12 ir 13 daly
vaus ateitininkų dvasios vadų 
pasitarime Dainavoje.

Katalikų veteranų postas ir 
parapijos choras dalyvauja pro
gramoje miesto parke prie lie
tuviško kryžiaus birželio 17 d. 
1 v. popiet. Minėsime baisųjį 
birželį. Visi parapiečiai ragina
mi dalyvauti.

■■■■■■■■■■■■■■i

A t A

ANTANINAI KRUŠINSKIENEI
mirus, mielą dėdę Kazį Krušinską, dukteris Teresę, Jaye 
ir jų šeimas skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Irena ir Albinas RENECKIS su šeima,
Ona ir Juozas ŠILEIKAI

A j A

EMILIJAI MATEKuNIENEI
mirus,

nuliūdime likusius dukrą Oną ir žentą Joną Gradinskus, 
sūnų Petrą ir marčią Aleksandrą Matekūnus, anūkę Vir- 
giliją ir Evaldą Remėzus nuoširdžiai užjaučia ir kartu 

liūdi

Dr. Konstancija ir Julius 
ŠIMAIČIAI

Vienuolynas ... 
Spaustuve ......
Administracija 
Redakcija ......

GL 5-7068
GL 2-6916 
G L 2-2923
GL 5-7281

A. a. Antanina Krušinskienė 
iškilmingai palaidota birželio 1. 
Angelų Karalienės bažnyčioje 
iškilmingas mišias aukojo klebo
nas kun. J. Aleksiūnas, asistuo
jamas kun. L. Jankaus ir kun. 
A. Kardo. Prie šoninių altorių 
mišias aukojo prel. J. Balkū
nas ir kun. V. Pikturna. Mišių 
metu solo giedojo Lionė Juody
tė. Velionę į šv. Jono kapines 
palydėjo giminės ir artimieji 
draugai.

. Apreiškimo parapijos choras 
ruošiasi koncertui ir naujam 
bažnytiniam repertuarui. Repe
ticijos vyksta trečiadieniais vy
ram, penktadieniais moterim, 8 
vai. vak. ir sekmadieniais po 
11 vai. mišių bendra repeticija. 
Muz. Algirdas Kačanauskas 
kviečia įsijungti naujus choris
tus.

Prisimintas a.a. Feliksas Ku
dirka, Buvusieji mokiniai ir 
bendradarbiai maldose prisimi
nė savo lietuvių kalbos moky
toją, gimnazijos direktorių ir 
bičiulį F. Kudirką. Ta proga bir
želio 3 Angelų Karalienės baž
nyčioje lietuviškas gedulingas 
mišias aukojo buv. Hanau gim
nazijos kapelionas kun. L. Jan
kus. Po mišių parapijos salėje 
įvyko gedulingi pusryčiai, ku
riuose tarp kitų dalyvavo ir Lie
tuvos konsulas A. Simutis. Pus
ryčius parengė buv. F. Kudir
kos mokinės, daugumoje Ha
nau gimnazijos abiturientės. Ku
nigas L. Jankus trumpam žody
je iškėlė kelis būdingus velio- 
nies gyvenimo bruožus ir jo 
meilę savai kalbai bei savam 
kraštui.

Feliksas Kudirka nuoširdžiai 
dalyvavo Balfo veikloj Los An
geles, Calif., vienu metu ten 
buvo skyriaus pirmininku. To
dėl pusryčių dalyviai, pagerb
dami mirusiojo artimo meilės 
darbuotę ir sekdami gražius 
žemaičių gedulo papročius, čia 
pat suaukojo Balfo šalpos dar
bams 55 dol. Živilė Jurienė dar 
paėmė aukų lapą parinkti tam 
pačiam tikslui aukų ir iš tų F. 
Kudirkos draugų, kurie pusry
čiuose negalėjo dalyvauti. Pus
ryčių dalyviai ryžosi kasmet pa
našiai prisiminti savo mylimą 
mokytoją, o aukojusiem Balfo 
reikalų vedėjas padalino po A- 
lės Rūtos knygą “Žemės šauks
mas”, kurios šimtą egz. Balfui 
padovanojo leidėjas A. Lukas, 
gyvenas Kanadoje. — K.L.J.

I

IŠ NEW YORKO 
SKAUTŲ VEIKLOS

Neringos ir Tauro tuntai ge
gužės 7 skyrė šv. Jurgiui ir Mo
tinos dienai. Sv. Jurgis yra lai
komas viso pasaulio skautų glo
bėju. Minėdami jo šventę, 
skautai ryžosi sekti jo pavyz
džiu. Motina — tai irgi didelė 
Šventė, kurią skautai savo tar
pe pamini.

Skautai su tuntų vėliavomis 
dalyvavo V. Atsimainymo baž
nyčioje, kur s. kun. J. Pakalniš
kis aukojo mišias ir pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą. Po 
mišių parapijos salėje įvyko iš
kilminga tuntų sueiga, dalyvau
jant tėveliam ir svečiam. Suei
gą vedė s. J. Bružinskas. Bū
rys skautų davė įžodį, pasižadė
dami savo jaunas jėgas skirti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Jauniausio skauto įžodį 
davė: E. Alilionis, V. Blažaitis, 
V. Bobelis, A. Milukas. Jauniau
sios skautės: R. Bobelytė, A. Ka- 
tinaitė, D. Miklaitė, D. Valaity
tė, G. Valaitytė. Skauto: S. Ali
lionis. Skautės: D. Jurytė, O. 
Matulaitytė. Specialybių ženkle
liais buvo apdovanoti: D. Bag- 
džiūnaitė, M. Matulaitytė. R. 
Milukaitė, R. Noreikaitė, įsigi- 
jusios po vieną arba po dvi spe
cialybes.

Apie motiną kalbėjo s. Emi
lija čekienė. Ji kalbėjo apie 
begalinę motinos meilę savo 
vaikui. Toji meilė yra didesnė 
už gyvenimą, nesibijant mirties, 
nepažįstanti savimylos. Toliau 
prelegentė dėstė apie motinos 
rūpestį, nerimą, auginant kūdi
kį, ir pasišventimą, kurį parodo 
augindama vaikus svetur.

Su paskaita buvo baigta ofi
cialioji dalis. Tėvų komitetas vi
sus pavaišino. Toliau buvo lau
žas, kurį pravedė vyr. sk. Vir
ginija šeibytė. Buvo bendros 
dainos ir laužo pasirodymai, ku
rie, kaip paprastai, sukėlė daug 
juoko. Laužas baigtas tradicine 
“Ateina naktis”. (DS)

Julius Veblaitis, gyvenąs 982 
Townley Avenue, Union, N. J., 
birželio 14 mokytojavimo bei 
kalbų ir literatūros pasitobuli
nimo tikslais išskrenda į Vokie
tiją. Jis yra gavęs Amerikos fe
deralinės valdžios stipendiją stu
dijuoti kartu su kitais 72 spe
cialiai parinktais mokytojais 
Muencheno universitete. Kandi
datai buvo rūpestingai atrinkti 
iš visų Amerikos valstijų. Ši 
mokytojų grupė praleis drauge 
devynias savaites pedagoginia
me vasaros institute klausydami 
amerikiečių ir vokiečių profeso
rių paskaitas bei lankydami įvai
rias Bavarijos kultūrines insti
tucijas. Savo studijų dalį laiko 
jie praleis taipgi Vienoje, Ber
lyne ir Šveicarijoje. Mokytojas 
Veblaitis dėsto vokiečių kalbą 
Edisono apskrities, John P. Ste- 
vens aukštesiojoje mokykloje.
«MWMIIH1IBii Iii I ...  . ■:

Mieliems bičiuliams Aleksandrai ir Petrui Matekūnams, 
jų mylimai mamytei '

A. A

EMILIJAI MATEKuNIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

TEODORA ir DOMAS PENIKAI

Mylimai motinai ir senelei
A t A 

EMILIJAI MATEKŪNIENEI
mirus, Oną ir Joną Gradinskus. Petrą ir Aleksandrą 
Matekūnus, Virgutę ir Evaldą Remezus širdingai užjau
čia ir kartu liūdi.

Kazė ir Jonas Remezos 
Monika ir Saulius Remezos 
Rūta ir Ringaudas Remezos

Skulptorius Petras Vaškys savo dirbtuvėje

Gunhildė Brakienė, Mažosios 
Lietuvos veikėjo Martyno Bra- 
ko žmona, po dviejų metų stu
dijų su pasižymėjimu (cum Įau
dė) baigė Augustanos Kolegiją, 
įsigydama bakalaureatės laips
nį ir prancūzų bei vokiečių kal
bos mokytojos certifikatą. Bra
kienė rudenį pradės dėstyti tas 
kalbas aukštesniojoj mokykloj 
Pietinės Dakotos valstijoj. Kol 
gyveno New Yorke, Brakienė 
aktyviai reiškėsi moterų egzili- 
nėje organizacijoje (European 
Women in Exile) ir kurį laiką 
buvo jos pirmininkė. Jos vyras 
toje pačioje Augustanos Kole
gijoj yra vokiečių kalbos pro
fesorius.

Julius Veblaitis

Amerikos lietuviu tautininkų 
klubas, 449 Grand St., veiks ir 
vasaros atostogų metu.

Woodhavene išnuomojamas 
baldais apstatytas trijų kamba
rių butas. Virimui galima nau
dotis elektrine plytele. Pagei
daujama 'vyras arba moteris 
(business people). Telef. 846- 
4357.

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

Ieškoma moteris — šeimi
ninkė prižiūrėti pusiau invali
dę senutę visą parą ar dalį. Pa
geidaujama, kad nakvotų kar
tu. Telef. BA 4-0104.

Highland Park area
Spacious home on beautiful 

tree-lined Street, one-f a m i 1 y 
detached — shingled house — 
9 rooms — excellent condition; 
parųuet flcors, 26 foot living 
room; beamed ceiling in dining 
room, IV2 tiled baths. Priced 
low. — AP 7-2322.

Kas nori pailsėti, praleisti a- 
tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti į lietuvišką vasar
vietę Coxsackie, N. Y. Catskill 
kalnuose. Gražios maudynės 
prie Hudson upės. Maistas i? 
butas savaitei tik 38 dol. asme
niui. Kambariai užsakomi iš 
anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas, 2 North St. Coxsackie, 
N. Y. 12051. Telef.: code 518, 
731-8869.

Woodhavene, prie Forest 
Parkway ir parko, parduoda
mas gerame stovyje dviejų šei
mų namas. Dviejų mašinų ga
ražas, žemės sklypas 50x100. 
Kaina 36,500 dol. Kreiptis pas 
J. Andriušį, Haven Realty, 87- 
09 Jamaica Avė. Woodhaven, 
N. Y. Telefonas VI 7-4477.

Reikalingas valytojas (porte
ris) Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centrui (Lith. Cath. 
Comm. Center), 6 Davis Avė., 
Kearny, New Jersey. Darbas 
nuolatinis sąlygos geros. Norį 
šį darbą gauti tesikreipia į ve
dėją Juozą Mėlyni. Telef. 991- 
9631 arba 991-9835.

Kelionę autobusu Į Montrea- 
ly vykstančią pasaulinę parodą 
organizuoja Darbininko admi
nistracija rugsėjo 1-4. Bus pui
ki proga dalyvauti Lietuvių die
noje. Kelionė ir nakvynė kai
nuos apie 50 dol. Vietas reikia 
rezervuoti iš anksto. Kelionės 
reikalais kreiptis į Darbininko 
administracija: 910 Willoughby 
Avė, Brooklyn, N.Y. 11221. Te
lef. GL 2-2923, vakarais GL 5- 
7068.

N. Yorko Skautams Remti Komitetas 

birželio 9, 10 ir 11 d. d.
MASPETHO SALEJE

64-14 56th Road, Maspeth, N. Y.
rengia

skulptoriaus PETRO VAŠKIO 
PARODĄ

Parodos atidarymas, su vaišėmis, įvyks penktadienį, 
birželio 9 d. 7 vai. vak.

Kitomis dienomis parodos lankymo valandos bus: feštadienj. birže
lio 10 d. nuo 1 vai. p.p. iki 10 vai. vak.; sekmadieni, birželio 11d. 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. Parodoje buš išstatyti skulptūros, 
keramikos bei piešinių darbai.

RENGĖJAI

mm
ŽINIOS__

Antanui Gustaičiui, žinomam 
humoristui, pagerbti buvo skir
tas kultūros klubo paskutinis 
šio sezono susirinkimas. Buvo 
prisiminta jo 60 metų sukaktis. 
Tame specialiame literatūros 
vakare dalyvavo dr. J. Gir
nius, kalbėjęs apie A. Gustaitį 
kaip apie rašytoją ir žmogų. Da
lia Juknevičiūtė paskaitė Algi
manto Mackaus poezijos ir Vin
co Krėvės “Gilšės” ežerą. Dr. 
Kostas Ostrauskas paskaitė iš
traukas iš savo “Pypkės” ir 
“Duobkasių”., St. Santvaras ke
letą eilėraščių. Sukaktuvinin
kas Antanas Gustaitis, nors ir 
būdamas priešingas amžiaus 
sukakčių minėjimui, padėkojo 
visiem ir taip pat paskaitė sa
vo humoristinės kūrybos.

Šis kultūros klubo susirinki
mas buvo paskutinis prieš va
saros atostogas. Paprastai pir
mininkaujantis pranešdavo, 
kas bus pirmininkas ateinan
čiais metais. Dabartinė pirmi
ninkė to nepadarė, tik pranešė, 
kad palieka visiem buvusiem 
pirmininkam surasti pirminin
ką ir valdybą.

Baisiojo birželio minėjimas 
bus birželio 10, šeštadienį, 8 v. 
v. Lietuvių piliečių draugijos 
didžiojoje salėje So. Bostone. 
Kalbės A. Budreckis iš New 
Yorko. Bus meninė dalis —vy
rų sekstetas ir deklamatbriai.

Kun. Mykolo Vembrės ku
nigystės 40 metų sukaktis pa
minėta Brocktone, kur jis yra 
vikaru šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje. Žmonių dalyvavo 
apie 500. Buvo ir iš Bostono.

Kleb. kun. A. Baltrušūnas 
turi įvairių parapijos rūpesčių. 
Dalis parapijos namų reikalin
gi didelio remonto arba visai 
neapsimoka remontuoti. Dabar 
jis rūpinasi surašyti visus lietu
vius ir paskui parengti naujus 
planus, kaip pasielgti su visais
parapijos pastatais.

Woodhaven rajone išnuomo
jamas baldais apstatytas didelis 
kambarys su virtuve. Yra šal
dytuvas. Dėl informacijų skam
bint vakarais 6-10 v., šeštadie
nį ir sekmadienį visą dieną VI 
6-1119.

A t A 

ANTANINAI KRUŠINSKIENEI

mirus, jos vyrui Kazimierui Krušinskui ir jų dukroms 

su šeimomis gilią užuojautą reiškia

MILUKŲ ŠEIMA
Petras VVytenus kabina plakatą prie lietuviško kryžiaus naujame parke, kur buvo pasaulinė paroda.

Nuotr. R. Kisieliaus


