
Jei mane išrinks JAV-biy prezidentu... 

Rinkimų kovoje R. Nixona$ atsisakė kritikuoti politiką 
Vietnamo reikalu. Kiti — ne. Ką tai reiškia?

R. Nixonas pareiškė, kad jis 
skelbia moratoriumą preziden
to LBJ Vietnamo politikos kri
tikai. Priežastis — kritika gali 
pakenkti prezidento pradėtom 
pastangom susiderėti su prie
šu. Tuo keliu nėjo kiti kandi
datai į prezidentus. Jie leidosi

žės 4), atsiliepdamas dėl šen. 
R. Kennedy kalbų.

Pažadai:
Los Angeles šen. R. Kenne

dy jaunimui kalbėjo: esą aiš
ku, kad mum reikia pakeisti 
šią katastrofišką politiką Viet

Paryžiaus derybos Sovietų ir JAV santykių šešėlyj e
Prezidentas LBJ vyksiąs į Maskvą, rody
damas Amerikos nuoširdumą susiprasti

rinę sutartį; Maskva ir Wash- 
ingtonas bendrom pastangom 
spaudžia JT narius, kad tvirtin
tų atominę sutartį, kuri Mask
vai ir Washingtonui atiduoda a- 
tominį monopolį; balandžio 5 
atnaujino derybas dėl kultūri
nių mainų. Nėra abejonės, kad 
su Maskvos palaiminimu gegu-

Gegužės 8 spauda paskelbė, 
kad prezidentas LBJ pasiuntė 
Kosyginui laišką. Nei kada, nei 
apie ką — neskelbia. Tačiau 
kreipiamas dėmesys į kai ku
riuos ženklus, kurie rodytų 
Maskvos ir Washingtono, susi- 
giodojimą: Maskva patvirtino 
su Amerika sudarytą konsula-

Vietname nauji vardai, nauja taktika
P. Vietname sudarytas prieš 

vyriausybę nukreiptas sąjūdis 
“Nacionalinė demokratinių ir 
taikingų jėgų sąjunga” yra ki
tas vardas to paties komunis
tinio “Išlaisvinimo fronto”. Jis 
bus panaudotas dviem tikslam. 
Vienas, derybose Paryžiuje jis 
bus pakištas kaip “opozicija”, 
kurią reikia įtraukti. į “koali
cinę vyriausybę”. Antra, šis są
jūdis, taikomas labiausiai į

intelektualus, turi įsibrauti 
tarp gyventojų ir juose skleis
ti propagandą. Ši priemopė nu
matyta po to, kai ginkluotos o- 
fenzyvos nedavė norimų vaisių.

— Š. Vietnamo delegacijoje 
derybom su Amerika Paryžiuje 
yra per 20 žmonių. Jie atvy
ko pro Maskvą. Amerikos dele
gacijoje, kuriai vadovauja A. 
Harrimanas, esą 6 žmonės.

— Amerikos pozicija derybo
se pagal U. S. News and W. Re- 
port informaciją tokia: visos

žės 10 prasideda Paryžiuje 
rybos dėl Vietnamo.

Washingtonas, siekdamas 
teikti Maskvai, net derybom 
dėl Vietnamo buvo numatęs 
žmones, kurie Maskvoje yra po- 
pularūs — Harrimaną ir 
Thompsoną. Tik kai Maskva 
nenorėjo tiesiogiai rodytis de
rybose dėl Vietnamo, Thęmp- 

I sonas balandžio 17 grįžo į 
Maskvą, o jo vietoj paskirtas 
prie Harrimano Cyrus R. Van- 
ce.

Rašoma net, kad prieš sa
vo valdžios galą prezidentas 
LBJ vyksiąs j Maskvą. Tai bū
siąs ženklas, kad Amerika nuo
širdžiai nori susiprasti su Mas
kva. To susipratimo Ameri
kai aktualiausi reikalai esą 
Vietnamas, viduriniai rytai, A- 
merikos ir Sovietų ginklavimo
si apribojimas. Gal šioje eilė
je yra ir rytų Europos klausi
mas, apie kurį pagausėjo at
siliepimai spaudoje.

de-

|si-

Maskva laikosi atokiai, nepaslepiamai iš- 
siduodama norinti dominuoti pasaulyje

Kaip Ch. Sc. Monitor verti
na, Maskvos pokarinėje politi
koje buvo du tarpsniai. Pir
mas — pradedant nuo šaltojo 
karo 1945, pasiekęs dramatinę 
viršūnę Kubos konflikte dėl ra
ketų 1962. Šiuo laikotarpiu Mas 
kva įsigalėjo rytų Europoje ir 
siekė paimti savo žiniom va
karų Berlyną ir vakarų Europą 
kariniu spaudimu, taip pat verž
tis į P. Korėją. Sovietinės jė
gos spaudimas privertė Jungti
nes Valstybes iš naujo gink
luotis ir sukurti karinę sąjun
gą apsaugai nuo Sovietų —Na- 
to.

Nuo Kubos krizės, kurioje 
Sovietai žaidė raketom, jie per
simetė į kitą jėgos formą ir ki
tą teritoriją — sustiprino kad
rinio laivyno didinimą ir jo 
spraudimą į Viduržemio jūrą. 
Jiem pavyko tiek, kad Vidurže
mio jūra nustojo buvusi “Ame-

| kritiką. Leidosi į pažadus, ku
rie kurstė priešininką delsti de
rybas iki metų galo, iki Bal
tuosiuose Rūmuose bus naujas 
prezidentas ir tesės savo paža
dus.

Ar ta būsimų prezidentų kri
tika Vietnamo reikalu tarnau
ja valstybei ir taikai, prie to 
klausimo sustoja žinomasis' 
Stewart Alsop (S.E. Post, gegu-

rikos įtakos jūra”. Amerikai 
palankūs liko pajūriniai Izrae
lis, Maroko, Tunisas; Libanas 
virto neutralus, o kiti arabų pa
jūriniai kraštai virto Maskvos 
klientais. Tik pereitų metų Iz- nėm, prekybinėm priemonėm, 
raelio arabų karas netiesiogiai 
buvo smūgis sovietinei jėgos 
politikai Viduržemio pakrašty
je.

Nuo tada Maskva sustiprino 
diplomatinius spaudimus, siek
dama laimėti tuos kraštus savo rikos siekimas susitarti su So- 
įtakai, kurie buvo Amerikos į- 
takoje — gundo Persiją ir Tur
kiją pereiti į neutralumo for
mą; Kosygino kelionės/ į Pa
kistaną siekia turėti jį ištisai 
savo įtakoje ir atimti iš kom.
Kinijos įtakos.

Maskva turi daug pagrindo 
manyti, kad jos mėginimas pra
siveržti jėga susilaukė pasiprie
šinimo, daugiau pasisekimo jai 
duoda infiltracija . diplomati

Didžiausiu betgi 1967 laimė
jimu laikoma tai, kad buvo 
šiuo metu pakirstas Amerikos 
prestižas pasauly.

šių dienų Sovietų ir Ameri
kos santykiuose būdingas Ame-

vietais dėl pasaulio likimo — 
tai reikštų dviejų didžiųjų do
minavimą. Sovietam būdingas 
siekimas — tartis su Amerika 
atsargiai, nesigarsinant, o tuo 
pat metu pasikasti po Ameri
ka ir paimti iš jos įtakos vieną 
teritorijos dalį po kitos —tai 
būtų vieno didžiojo dominavi
mas.

Šitokių santykių šešėly 
sideda derybos Paryžiuje.

SAIGONE KAUTYNĖS
Saigone raketom ir sviedi

niais buvo padegti ištisi blo- šiaurės Vietnamo jėgos turi pa
sitraukti ir vietkongai turi liau-kai, pabėgėlių apie 40,0 00.

Kautynės miesto pakraščiuose tis veikę; P. Vietnamui turi 
tebėjo dar gegužės 8. Vertina
ma, kad miešto dalyje, kinų

būti palikta laisvė nuspręsti 
savo likimą ir valdymosi būdą: 

gyvenamoje, esą apie 1,000 te- turi būti tarptautinės garanti- 
roristų. jos P. Vietnamo suverenumui.

Soriehnse—didžiausias priešas nacionalizmas
Maskvoje gegužės 3 buvo 

minėta Karlo Markso 150 me
tų gimimo sukaktis. Kalbėjo 
90 minučių Michail Suslov, ket
virtasis partijos hierarchinėje 
eilėje, ideologas. Sėdėjo Brež
nevas, Podgomy, Kosyginas 
— pirmieji partijoje ir valsty
bėje. Suslovo mintys buvo sy
kiu ir jų pritartos. O Suslovas 
laikė didžiausia grėsme Mao

ereziją — nacionalizmą. Mao 
nacionalizmo pasmerkimas 
klausytojų buvo suprastas kaip 
pasmerkimas visiem nacionaliz
mam ir sykiu pripažinimas, 
kad ta nacionalizmo grėsmė So
vietuose nėra nugalėta.

Suslovas kalbėjo apie rei
kalą “atstatyti ir sustiprinti. 
partijos vienybę”. Kokiu būdu, 
jis nesvarstė. Tačiau kartojo, 
kad “tokių formų socializmo, 
kurios norėtų paneigti bendruo
sius principus, nėra. Nėra”. 
Smerkdamas nacionalizmus, 
Suslovas išvengė pasisakymų 
apie dabartinius Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, o taip pat Ru
munijoje prasiveržusius nacio
nalizmo reiškinius.

Sovietai supranta savo silp
niausią pusę: savo elgesiu su
kurstė tautines grupes prieš di-

nuotaikas Čekoslovakijoje”. Tas džiosios grupės, rusų, apetitus 
paskelbimas laikomas įspėjimu praryti mažąsias grupes. 
Čekoslovakijai.

— Ispanija tempia santykius 
su Anglija dėl Gibraltaro: už
draudė judėjimą tarp Ispani
jos teritorijos ir Gibraltaro zo
nos, uždraudė Gibraltaro zo
nos tarnautojam gyventi Ispa
nijos teritorijoje.

— Paryžiuje nuo gegužės 3 
prasidėjo studentų riaušės. Su
sirėmime su policija sužeistų 
700, suimtų per 400. Riaušės 
eina ir kituose universitetuose.

SOVIETAI AIŠKINASI
Sovietai 3 savaites tylėjo, 

kai čekoslovakų -spauda pa
skelbė, kad užsienių reikalų 
min. Masarykas buvo nužudy
tas Sovietų įsakymu 1948. Da
bar, po Čekoslovakijos delega- ° 
cijos buvojimo Maskvoje, Tass 
paskelbė griežtai: Masarykas 
nusižudė; gandai apie jo mirtį

- siekia “sukelti antisovietines

šūkiais už Mao Tsetungą ir 
Che Guevarą, prieš “kapitalis
tinę santvarką”. De Gaulle į- 
spėjo, kad riaušės nebus tole
ruojamos.

— Tunisas gegužės 7 nutrau
kė diplomatinius ryšius su Sy- 
rija. Kaltino jos diplomatus 
rengiant subversiją.

— Amerika sumokėjo Sovie
tam 12,105 dol. už nuostolius, 
kuriuos padarė vasario 21 prie

ba.

name ir ramiai pereiti prie 
konferencijos stalo — ir jei 
mane išrinks J. Valstybių pre
zidentu, aš numatau tai pada
ryti ...

Jei jis bus prezidentas, tai 
jis visiškai sustabdys š. Vietna
mo bombardavimą — ko nepa
darė dabartinis prezidentas. Jis 
padarys ir kitus du dalykus— 
kurių nepadarė dabartinis pre
zidentas. Jis jsakys Amerikos 
kariuomenei pasitraukti ir te
ginti tik gyvenamąsias sritis. 
Jis taip pat derėsis dėl “Išlais
vinimo fronto” rolės P. Viet
name, t.y. komunistų įtrauki
mo | koalicinę vyriausybę.

Pažadų rizika:
„ Apie tokius šen. R. .Kennedy 

pareiškimus informuodamas, 
Stewart Alsop sako, kad sena
torius prisiima didelę riziką— 
“riziką sukelti revoliuciją, ku
rios pirmoji auka bus jis pats.. 
“Revoliucija — ne tik prieš ka
rą — esanti “tai revoliucija 
prieš autoritetą, ypačiai prieš 
valstybės valdžios autoritetą. 
Jauni vyrai ir moters aplink 
Kennedy yra amerikinė versija 
Mao Tsetungo ir jo paauglių 
raudonosios apsaugos”. Esą po 
4 mėnesių Kennedy galįs būti 
prezidentas — ir kaip jis tada 
įvykdys pažadus savo “raudo
najai apsaugai”? Patirtis moko 
— dėsto Alsop —, kad komu
nistai niekada nepasitenkins ki
tokia “role” Pietuose kaip vi- 

-----siška Pietų kontrole — tai pa
gal “Išlaisvinimo fronto” pro
gramą. Patirtis taip pat moko, 
kad savo tikslui pasiekti jie su
stiprins karinį ir politinį spau
dimą prieš mus (Jau ir sustip

rino gegužės 5 pakartota ofen
zyva! Red.). Ką tada darys pre
zidentas Robert Kennedy?

pra-

Lietuvių tautinių šokių šventė* komiteto delegacijų gegužė* 1 priėmė' CMcagos miesto majoras Rfchard J. Datey. Delegacija pakvietė 
miesto galvų būti garbės svečiu III tautinių tokių Šventėje liepos 7. Šioje nuotraukoje, žiūrint S kairės: komiteto spaudos vadovas Vy
tautas Radžiu*, žokėjų atstovė Jolita Kriaučeiiūnaitė, komiteto pirm. dr. Leonas Kriaučeiiūna*, Juzė Daužvardienė, majoras Richard J. 
Daley, LB Tarybos narys Jonas Jasaitis; Vida Kriaučeliūnaitė, šokėjų atstovė, įteikia Majorui tautinių šokių plokštelę, įgrotų Stuttgarto 
simfoninio orkestro; toliau — komiteto sekretorė Regina Kučienė, vieepirm. Vaclovas Kleiza ir LB Chicagos apygardos pirm. Andrius 
Juškevičius. Majoras pranešė, kad jis visoms tautinių šokių grupėms išsiųs kvietimus atvykti j Chicagų ir būti miesto svečiais.

Nuotr. Vlado Juknevičiaus

N.Y. Times anketa rado, 
kad 55 proc. New Yorko met
ropolijos gyventojų pasmerkė 
studentus dėl riaušių Columbi
jos universitete. Apie 83 proc. 
mano, kad universiteto vado
vybė teisingai pasielgė, pa- 
kviesdama policiją universite
tui išvalyti.

R. Nixona« gegužės 7 
specialiu raštu prabilo apie 
chaosą Amerikos gatvėse. Kal
tino LBJ vyriausybę, kad leido 
virsti Amerikai “bendruome
ne be tvarkos”. Kaltino teis
mus, kad jų sprendimai padė
jo plisti nusikaltimam, kurių 
skaičius per 7 metus padidėjo 
88 proc.

Irgi rasinė "diskriminacija“
Columbijos studentų vienas 

kalbėtojas kaltino policiją ‘bru
talumu’. Esą policija buvusi Society 

Jiem kalba rašytoja K. Grigattytė. Nuotr. R. KMeHaua mandagi tik SU juodaisiais.

Šios dienos pažadai vakar die
nos ir rytojaus šviesoje:

“Robert Kennedy 1962 kal
bėjo, kad kelias karui baigti 
yra jį laimėti ir kad preziden
tas (Kennedy. Red.) yra pasiry
žęs tai padaryti”. Jei esą da
bar R. Kennedy savo nuomo
nes pakeičia ir vykdo pažadą 
baigti “nemoralų” spektakli, 
kuriame “jauni vyrai miršta 
pelkėse”, prisiimdamas spren
dimą pagal “Išlaisvinimo fron
to” programą, tai jis turės kitą 
“spektaklį", nes kada komunis
tai paėmė šiaurę, tai išžudė 
daugiau kaip 60,000 žmonių, 
daugiausia katalikų. “Ar prezi
dentas Kennedy norės būti to 
naujo “nemoralaus” spektaklio 
stebėtojas? Ar jis norės būti 
pirmasis Jungtinių Valstybių 
prezidentas, kuris prisiims ka
tastrofini Amerikos pralaimėji
mą? Ar tada Bobby raudonoji 
apsauga — jaunieji žmonės, 
kurių revoliuciją pakurstė Ken
nedy prieš valstybės autorite
tą, nenusisuks prieš naują 
prezidentą?

Tokia yra baisi rizika, kurios 
imasi Kennedy. Kaip žmogus 
su tikėjimu, jis galėtų prisi
minti biblijos įspėjimą: Jie sė
jo vėjus, ir jų derlius bus aud-

Daugumos opinija prieš chaosą
— Indianoje rungėsi trys de

mokratai gegužės 7; Kennedy 
gavo 42 proc. balsų, Branigin 
29, McCarthy 28.
— Ohio demokratai gegužės 

7 balsavo už buvusį kongres- 
maną J. J. Gilligan, jam sudėjo 
20,000 balsų daugiau nei sena
toriui Frank J. Lausche. Nu
lėmė daugiausia unijos.

— Bedarbių skaičius Ameri
koje balandžio mėn. buvo 3.5 
proc. Baltųjų 3.1 proc., juodų
jų 6.7 proc.

— Atstovų Rūmų komisija 
priešamerikinei veiklai tirti ge
gužės 5 paskelbė pranešimą, 
kad “maišytas komunistinis ir 
juodojo nacionalizmo elemen
tas” rengia J. Valstybėse parti
zaninio tipo organizaciją ir 
veiklą. Tarp to elemento mini 
ir "Students for a Democratic 

kuri rengė riaušes
Įspėjimas ir tau ir man...Columbijos universitete.

ra”.

Su dėmesiu pašėkam šiuos 
laikraštininko pasisakymus 
kaip ženklą, kad esama žmo
nių, kurie kritiškai pažiūri i žo
džio laisvę. Jie mato joje tei
sę, bet ir atsakomybę. Mato jo
je ir piktriaudojimą asmenį 
niam interesui prieš visos ben
druomenės interesą. Jie žadina 
atsakomybės pajautimą.

žinoma, tai nėra Įspėjimas 
tik būsimiem prezidentam. Tai
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Motina lietuvė ir motina Lietuva

stovyklose gegužės mene- 
lietuvių pamaldos paliko 
kur apie mus gražius, iki 
neužmirštamus prisimini-

(Tąsa iš pereito nr.)
Vydūnui tautiškumas yra ne

atsiejamas su žmogaus dorove. 
“Matau, — rašo Vydūnas, — 
kad žmonės, pertraukdami ryšį 
su savo kilme, savo tėvais — 
protėviais, gadina savo dorovę 

SSESto! ir intelektą, trukdina savo dva
sios — sielos tarpimą, pralei
džia veltui savo amžių. O aš 
norėjau supratimą sužadinti, 
kad to nepadarytų. Pats lietu
viškumo išlaikymas yra. antros 
eilės dalykas. Jis yra forma, o 
man rūpi esmė, ir aš noriu 
dirbti ne kelių žmonių, bet dva
siniam visos lietuvių tautos la
bui” (Naujas Žodis, 1928 m. 
Nr. 1). Todėl, pasak Vydūno, 
tik tas gali būti šviesus, doras, 
kilnus ir taurus, kurs atjaučia 
savo asmenyje savo tautos gy
vybę, kurs klausos savo tautos

gyvenimo gaidos ir leidžia jai 
skambėti iš savo gyvenimo. 
(Mažosios Lietuvos šventė Sek
minės. 1927 m., 17-18 psl.)

Vydūnui tautiškumo išlaiky
mas ir ugdymas yra tiek svar
bus ir reikšmingas, jog be jo 
neįmanomas Vydūno skelbia
mas žmoniškumas. Kas nutau
tėją, tuo pačiu ir nužmogėja. 
Tai ne tik vieno Vydūno, bet 
ir kitų žymių Mažcsios Lietu
vos veikėjų įsitikinimas. Liud
vikas Rėza (1776 sausio 8 — 
1840 rugpiūčio 30) skelbė, kad 
“kiekvienas tautos aukštesnis 
apšvietimas ir dvasios ištobuli
nimas tegal tik prigimtoje kal
boj nusiduoti: nes prigimtoji 
kalba yra vartai, pro kuriuos

Iš Vydūno nespausdintos monografijos (21 
A. MERKELIS nusistatęs prieš rusų vyriausy

bę ir moraliu bei kultūros at
žvilgiu jautėsi esąs aukštesnis 
už savo valdovus. Valdančiųjų 
Rusijos sferų atstovaujamoji 
kultūra, jų sudaryta apie save 
nuomonė ir jų veikimas Lietu
voje iš tiesų davė teises sąmo
ningam lietuviui su panieka 
žiūrėti į savo skriaudėjus. Vi
sai kitokius santykius matome 
Mažojoje Lietuvoje: lojalumą 
ir ištikimybę kaizeriui gieda ne 
tik Sauerveinas, bet ir tikrie
ji lietuvninkai, o plačiosios lie
tuviškos liaudies masės visa sie
la buvo atsidavusios Vaterlan- 
dui ir jo vyriausybei. Tokis 
Mažosios Lietuvos mūsų brolių 
lojalumas mus dažnai stebino ir

Motinos Diena — graži pava
sario šventė. Savo paskirtim— 
pagarba ir meile motinom —ji 
mum turėtų Imti ne tik, sa
kykim, amerikietiška, bet ir la
bai lietuviška.

Motinos Diena lietuviam yra 
kartu ir Dievo Motinos Diena. 
Visas gegužės mėnuo jiem yra 
jau nuo seno Marijos mėnuo. 
Vyskupo Vincento Brizgio žo
džiais tariant, “ne tik laisvės 
laikais Lietuvoje, bet ir trem
ties 
šio 
kai 
šiol
mus.”

Motina — brangus žodis. 
Juo vadinam ne tik moteris, 
mus pagimdžiusias ir auginu
sias, besąlygiškai mus mylėju
sias ar mylinčias, dėl mūsų ken
tėjusias ar tebekenčiančias. Juo 
vadinam ir kitus brangius da
lykus, pavyzdžiui Bažnyčią.

Yra ir motina gamta, ir mo
tina saulė, motina žemė, net ir 
motina jūra. Skaitom apie jas 
literatūroj.

Bet yra dar viena motina — 
brangesnė už gamtą ir saulę.. 
Tai motina tėvynė, mūsų atve
ju — motina Lietuva.

Daug dainų poetai jai sudė
jo, rašydami vienaip ar kitaip, 
bet sutikdami su Maironiu: 
“Tu gražiausia, maloniausia, 
Lietuva motute!”

Motina Lietuva daug kentė
jo ir tebekenčia. O apie moti
ną lietuvę Maironis rašo:

Ten močiutė užlingavo

pakę klajoja naktim neramia” 
(A Nyka-Niliūnas).

Ar begali klajūnai vaikai taip 
kentėti, kaip dainuojama liau
dies dainoj?

Lyja lietutis
Be debesėlio, 
Sunku žuvelei 
Be vandenėlio, — 
Taip man be motinėlės.

Ar begali laisvo krašto 
tuvaitė taip dainuoti?

Tegu lieka šie klausimai 
atsakyti.

Bet yra tokia pasaka. Ne pa
saka, o teisybė. Eglė pagimdė 
tris sūnus: Ąžuolą, Uosį ir Ber
žą; ir dukterį: Drebulę. Eglė 
tai lietuvė motina. Jos sūnūs 
kovojo ir tebekovoja už ją ir 
už motiną Lietuvą. Jie ir tvir
ti, kaip iš vardų matyti. O Dre
bulė broliam padėjo ir nedre
bėjo. Jos tik vardas toks mo
teriškas — švelnus.

Ąžuolai, uosiai, beržai ir dre
bulės, dobilai bei rūtos, nors 
daug jų žuvo bei nuvyto, kovą 
prieš piktąjį medį laimės. Juos 
laimina eglė — lietuvė motina. 
Poeto Jurgio Baltrušaičio žo
džiais tariant:

** Kol siaubas lakusis 
Eglelę trikdys, 
Vis ginsis, vis skųsis 
Lietuvio širdis ...

Ji graudžio nevengia, 
Nors gedi viena — 
Ją dar tebeengia 
Golgotos diena...

Raudomis mane, 
Į krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.

Turėtų ji raudoti ir dabar.
Bet dažniausiai raudą nuslepia, 
nors ir labai kenčia: trem
tyje, tėvynėje, net ir laisvuose

Varguolių ir vyžių — 
Lietuvių gentis, 
Jie velka jų kryžių, 
Sukandę dantis.

Karti jų senovė, 
Kaip vargas kartus, 
Bet vyžos parovė 

kraštuose. Kenčia netekusi vai- Ateivių batus ...
kų, kovojusių dėl motinos Lie
tuvos. Kenčia ir matydama juos 
paklydusius. Teisingai sako

Kol eglė mįslinga 
Ant žemės šlamės, 

poetas: “Tu klausai, kaip vai- Nestigs, kaip nestinga 
kai, Tavo šviesą praradę, lyg a- Lietuviams tvermės...

ne-

lie-

Senutė motinėlė

visos didžiosios ir vaisingosios 
idėjos žmonių sielai priveda
mos.” — Prof. V. Mykolaitis 
teigia, kad “Vydūno tautišku
mas ir patriotiškumas turi gi
lias šaknis pagrindiniuose jo 
pasaulėžvalgos praduose. Su
imdami visą jo mokslą apie tau
tos reikšmę, galėtume formu
luoti tokį dogmatinio griežtu
mo postulatą: non ėst salus 
extra nationem — be tautos 
nėra išganymo (Vydūno drama
turgija, 23 psl.).

“Visiems yra žinomas dės
nis, — rašo prof. V. Mykolai
tis, — kad kiekvienas žymus 
tautinis rašytojas, poetas, meni
ninkas yra tampriai suaugęs su- 
savo tauta ir jos kultūra, kad £t ^.yra vi^ s“P”n* 
jis atstovauja tam tikrą jos " 
išsivystymo momentą, kad jo 
kūrybos šaknys giliai įaugę į 
tautos dvasią ir praeitį. Vydū
nas yra žymus tautinis lietuvių 
rašytojas ir net vienas iš dvasi
nių tautos vadų. Didžiausieji jo 
kūriniai sprendžia svarbias tė
vynės problemas, ir visa jo 
kuriamoji galia minta susirūpi
nimu dėl lietuvių tautos at- ........ -
gimimo, augimo ir tobulėjimo, ramaus kultūros^ dar-
Ir vis dėlto Vydūnas stovi vie- " ~
nas mūsų literatūroje. Jojo 
kūrybos forma ir nuotaika, jo

tarnas: Vokietija — tai ne Ru
sija. Kultūra, disciplina ir ma
terialinė gerovė, be to, dar pla
ninga ir griežta nutautinimo po
litika pavergė mūsų vakarų 
tautiečius, ir bent kokis maiš
tingumas Prūsų Lietuvoje a - 
nuo metu buvo visai neįmano
mas. Savo tautybei apsaugoti 
susipratusiems lietuviams ten 
beliko vienas — ne konspiraci-

bo kelias. Rėza ir kiti raštu gi
na lietuvių kalbos teises, Sauer
veinas skelbia kalbų laisvės ir 

savotiška pasaulėžiūra ligi ‘šiol tolerancijos idėjas, rašo lietu- 
nesutampa nei su viena mūsų * 
literatūros srove”. (Vydūno dra
maturgija, 7-8 psl.).

Daugelį žymių savo veikalų 
Vydūnas parašė mūsų tautinio 
atgijimo aušroje,, ir vis dėlto 
jis skiriasi nuo aušrininkų ir 
varpininkų ir savo pažiūromis, 
ir savo veiklos priemonėmis, ir 
taktika. Vydūnas, anot prof. V. 
Mykolaičio, išsprogęs iš to pa 
ties tautos kamieno ir maiti
namas tos pačios epochos gyve
nimo, išbujojo atskira atžala 
nors sava, bet kitokia negu vi 
sos kitos mūsų tautinės kultū
ros atžalos (Ten pst. 8 psl).

Taip daugiausiai yra dėl to. 
kad Vydūnas gimė, brendo ii 
veikė Mažojoje Lietuvoje, kuri 
buvo vokiečių pavergta. Mažo 
sios Lietuvos lietuviu patriotiz 
mas buvo kiek kitokio atspal 
vio, negu Didžiosios Lietuvos 
kuri buvo rusų pavergta. “Tau 
tinis sąmonėjimas Didžiojoj Lie 
tuvoj — rašo prof. V. Mykolai 
tis — buvo maištingas revoliu 
cijos darbas. Kiekvienas sąm 

Nuotr. v. Maželio ningas lietuvis buvo griežl

viam triukšmingų patriotinių 
obalsių dainas ir tuo pačiu me
tu gieda himnus kaizeriui.”

“Vydūnas tik pagilina šią pa
triotinę kultūrinio darbo kryp
tį. Jis nuolatos skelbia, kad lie
tuviai, norėdami išlikti, turi ne 
kovoti su savo skriaudėjais,

bet išaugti lygiai su jais ir 
net juos pralenkti. Lietuvių tau
ta turi ugdyti savy tikrąjį žmo
niškumą, kilnumą, dvasinės 
sąmonės šviesą — tapti gerbti
na net savo priešų. Tokis nusi
statymas ir iš jo einanti veiki
mo taktika tegalėjo kilti tik 
Mažosios Lietuvos gyvenimo 
aplinkybėse ir iš tam tikrų fi
losofinių pradų”. (Ten pat, 10 
psl.).

“Atmindami Vydūno kūry
bos ypatybes, išskiriančias jį 
iš mūsų rašytojų tarpo, nepri
valome dar pamiršti, kad jis 
yra išauklėtas visai kitokios ne
gu mes kultūros. Vokiečių kal
ba ir jų mąstymo būdas taip 
įsišaknijęs Mažojoj Lietuvoj, 
be abejo, atsiliepė ir į Vydū
no raštų stilių. Vakarų civiliza
cijos dvasia, turbūt, ir visą jo 
psichinę struktūrą suformavo 
kiek kitaip, negu mūsų, išaugu
sių slavų įtakoje. Be abejo, kad 
ir religijų skirtumas turėjo čia 
nemaža reikšmės. O norėdami 
pažaisti metafizika, galėtume 
sakyti, kad visa to, šimtme
čiais atskelto ir apmarinto, 
Lietuvos krašto dvasia prabyla 
į mus šito veiklaus mistiko lū
pomis. Krašto, kurį naikino ir 
spaudė kryžiuočių ordinas, le
liojo totoriai, naikino marai, 
pagaliau grobė vokiškai meto
diška nutautinimo politika. To 
krašto žemėje kraujo ir kapų 
daugiau, negu kur nors kitur 
Lietuvoje, ir didesnė ten be
dugnė tarp praeities ir dabar
ties. Tame krašte ir “Pasiilgi
mas Veldėtojo turėjo būti 
didesnis ir “Probočių šešėliai” 
regimesni, ir noras pažadinti

(nukelta į 5 psl.)

(2) —. Dariau viską ką galėjau
— Daktaras kvietė užeiti. Ar Susisiekiau su kitais akių spe-

nesutiktum, Albinai, mane pa- cialistais, bet mūsų pastangos 
lydėti, —greit nukreipė kalbą buvo veltui Man labai gaila, 
motina. kad neįstengiau jums padėti,—

— Mielai,— sutiko Albinas baigė daktaras.

— Atleisk, daktare, kad su
grįžau ir jums laiką trukdau,— 
atsiprašė Albinas.

— O nieko, nieko. Esu tam, 
kad padėčiau. Žinoma, jei ga
lėsiu.

— Ar iš tikrųjų nėra pagal
bos regėjimui atgauti? — pa
klausė Albinas.

— žinoma, kad yra. Reikia 
sveikų akių ir vėl mergina ga
lėtų matyti, — atsakė dakta-

lę laimėti, — spėliojo dakta
ras.

— Negaliu žiūrėti į moterų 
ašaras, o juo labiau į neregio 
akis, — atsakė Albinas.

— Ką tavo tėvai į tai pasa
kys?

— Mano tėvai mirė, kai aš 
mažas buvau. Užaugino mane 
teta. Bet ji liko Lietuvoj. Ir jos 
likimas man nežinomas.

— Hm... Uždavei 
mįslę, vaikine, nežinau 
daryti?

— Daktare, jei tik

— Ligoniai nekantrūs, turi 
greit pasakyti, — pyktelėjo Al
dona.

—Jei taip, tai klausyk. Už tri 
jų dienų darys tau operaciją. 
Po to dar kiek laiko ir galėsi •; 
namo eiti, — trumpai atsakė j 
Albinas.

— Matysiu?
— Daktaras sakė, kad maty- :

— Abiem akim? — vėl pa
didėję klausė Aldona.

nei ką— Reikia sveikų akių, — pa
kartojo daktaro žodžius ir pa
žvelgė į didelę gipsinę akį, ku
ri buvo ant rašomojo stalo, gelbėkit ją, — vis dar netikė- ritu o"tu paklausyk

— Priklausys nuo operaci
jos, — atsakė Albinas ir paėmė

galima, knygą. — O dabar aš paskaity-

ir, pasisukęs į Aldoną dar pn-- Albino veidu nučiuožė skaus- Paskum priėjo arčiau ir, pa- damas nauju medicinos atradi-
dėjo: — Aš dar sugrįšiu ir ta- mingas šešėlis. Jis priėjo prie ėmęs modelį abiem rankom, ii- mu, maldavo Albinas 
J------------ zi—raudančios Lašienės ir, paėmęs gai į jį žiūrėjo.

-.............................. • Daktaras prisimerkęs sekė
Raminkis, mama Čia jaunuolį ir bandė atspėti kam 

verksmas gali mažiausia padėti, jam prireikė tos gipsinės akies.
Važiuokit namo, o aš nueisiu — Daktare, ar gali išimti — Esu pasiruošęs. Tik norė- 
pas Aldoną. Jūsų drebantis bal- mano akį ir įdėti Aldonai?-—dė- čiau, kad ji šito nesužinotų

— Nesikarščiuok, o gerai ap
sigalvok. Duodu tris dienas lai
ko. Jei po trijų dienų nepakei- jis nuėjo tiesiai pas Praną. Jo 
si nuomonės, kalbėsim apie o-

Albinas skaitė neskubėda-

Motinos

O. B. AUDRONĖ

Motinos dienoj

da mes pasišnekėsim.
Daktaras sėdėjo kabinete ir, už rankų, pritūpė prieš ją. 

pasidėjęs storą knygą, įnikęs 
skaitė. Įėjus Lašienei ir Albinui 
jis užvertė knygą, nusiėmė aki
nius ir, patraukęs kitą kėdę ar
čiau savęs, iš lėto tarė:

— Sėskitės. Reikalas yra rim- f. 
tesnis, negu aš galvojau prieš 
kelias dienas. Vakar apžiūrėjau 
jūsų dukters akis ir galutinai 
įsitikinau, kad sudužusių stik
lų skeveldros, suardę akių regė
jimo tinklelius, pažeidė nervus 
ir ji negalės daugiau matyti.

— Dievulėliau brangiausias, 
— sudejavo Lašienė ir ranko
mis užsidengė veidą. Pro pirš
tus veržėsi ašaros, o lūpos kar
tojo tuos pačius žodžius:

— Mano Aldonėlė. Mano Al- 
donėlė. Mano Aldonėlė...

— Galima, tai galima. Bet 
man tavęs gaila, žaidi savo gy
venimu, lyg būtum niekam ne-

paklausė Albinas.

ną skiriamąjį ženklą, įsijausda
mas į turinį. Bet ar Aldona gir
dėjo ir suprato ką jis skaitė, 
Albinui buvo mįslė. Karts nuo 
karto jis žvilgtelėdavo į jos už
rištas akis, judančias lūpas ir 
jam suspausdavo širdį.

Lankymo valandai pasibaigus

Tau gegužis margas, 
Tau giesmė vakarė 
Mus užtark, Marija, 
Kai Dievulis bara.

tvarsčiai, prašau apie tai jai ne- Ką jau išimsim, to atgal neįdė- 
sakyti. žinot, mergaitė pradės 
jaudintis ir gijimo eiga užsi
tęs, — perspėjo daktaras.

— Ačiū, daktare, už jūsų 
pastangas išgelbėti Aldonos a- 
kis, — vesdamas durų link La- 
šienę, padėkojo Albinas.

Albinas, palydėjęs iki išėji
mo Lašienę, grįžo pas daktarą. 
Daktaras, pamatęs įeinantį jau
nuos, klausiamai pažvelgė.

sim. Prieš prašydamas tokio da
lyko rimtai pagalvok, — tarė 
daktaras ir atidžiai pažiūrėjo į 
Albiną.

— Taip, žinau.
— Ar ji tavo sužadėtinė?
— Ne, — trumpai atsakė Al

binas.
— Ar ji tave myli?
Albinas pakratė galvą. ... ..
— Vadtost, tu ją myli, ir kokią naujieną suimo,ai. 

savo pasiaukojimu nori jos mei- — Jei būsi gera, pasakysiu.

nerado namie. Palikęs trumpą ; 
peraciją, — negalėdamas per- raštelį, kad rytoj lauktų jo, pa
kalbėti jaunuolio, pasakė dak- tėjo namo. Jis norėjo pašiūrė- j 
taps ir laikė vintą baigtu. Al- ti kaip Pranas reaguos, sužino- ■ 
binas, dar kartą padėkojęs jam, jęs tikrą Aldonos padėtį.
nuėjo pas Aldoną. Ji sunėrus 
rankas ilsėjosi. Išgirdus artė
jančius žingsnius, pasisuko į tą 
pusę.

— Ilgai užtrukai. Matyt, ne-

Kita dieną, grįždamas iš dar
bo, Albinas tiesiai pasuko pas

— A, sveikas gyvas, Albi
nai. Kokie reikalai pas 
tave atvijo?

(Bus daugiau)

mane

Tau žibutės, ievos, 
Tau alyvų kekės, 
Tau ir mūsų tyras 
Džiaugsmas nenusakęs.

☆

Prašau, tėveli, 
Prašau, mamyte, 
| mūsų skyrių :~- 
Atsilankyti!

Gražus gegužis, 
PavasarMs —- 
Mamytei mano 
Širdis ir gėlės.

Pietų vėjelis
Gaivina, pučia — 
Mamytę myli 
Visi vaikučiai.

Čia Viktutė, 
O aš Gina; 
Čia Danutė — 
AŠ Daina — 
Tomas, Justas, 
Darius, Linas 
Ir Jolita ne viena.

čia Aldona, 
Gintarėli 
Ir berniukai dar keli 
Mes vaikučiai — 
Tikros gėlės: 
Gražūs, švarūs 
Ir geri.

Vaidas, Erikas, 
Stasiukas, — 
Gediminas aš esu! 
Ir sūpynėm 
Gražią pynę 
Iš vardelių 
Mūs visų.

čia Jonukas, 
Valentina, — 
Sakom ačiū 
Iš širdies. 
Kad mamytė 
Mus augina — 
Ir Dievulis 
Jai padės.

Ačiū
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MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENOS
Atvelykio savaitgalį, balan

džio 20 ir 21, rytinio pakraš
čio moksleiviam ateitininkam 
buvo suruoštos įspūdingos ir tu
riningos studijų dienos.

Susirinko apie 50 vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų iš Bos
tono, Brocktono, Worcesterio, 
Waterburio, New Haveno, New 
Yorko, Patersono, Philadelphi- 
jos ir Washingtono.

Atidarymo metu suvažiavu
sius šeimininkų vardu pasveiki
no J. Sabaliauskas, Patersono 
moksl. at-kų kuopos pirminin
kas. Maldą sukalbėjo kun. V. 
Dabušis, jų dvasios vadas. Ati
darymo kalbą pasakė dr. A. Ju- 
zaitis, vyr. MAS rytų atstovas, 
ir R. Laniauskas, MAS C V pir
mininkas.

Pristatyti studijų dienų vado
vai: programos vedėja D. Jasai- 
tytė (Bostonas) ir diskusijų bū
relių vadovai: D. Jasaitytė (Bos
tonas), A. Dambriūnas (Wash- 
ingtonas), R. Juzaitis (Philadel- 
phija), R. Navickaitė (New Yor- 
kas) ir P. Sandanavičius (New 
Yorkas).

Dr. V. Vygantas skaitė pa
skaitą apie pasaulėžiūrą. Įdo
miai ir gyvai išaiškinęs, kas pa-

Prelegentai pietų metu. Iš k. i d. Tėv. V. Gidžiūnas, E. Vadopalienė, dr. V. 
Vygantas, A. Sabalis, R. Laniauskas.

Patersoių N. J.

saulėžiūra yra, jis pabrėžė rei
kalą susidaryti ją tvirtą ir pa
stovią ir pagal ją gyventi.

Po paskaitos išsiskirstėme į 
būrelius ir diskutavome du pa
skaitininko duotus klausimus: 
1. Ar gali būti žmogus be pa
saulėžiūros? 2. Kokį vaidmenį 
vaidina lietuviškumas mūsų pa
saulėžiūroj?

Beveik visų buvo nutarta, 
kad nėra žmogaus, kuris netu
rėtų pasaulėžiūros. Dauguma 
pasisakė, kad lietuviškumas yra 
labai svarbi integralinė atei
tininko pasaulėžiūros dalis. Po 
diskusijų nuskubėjome pasivai
šinti šeimininkių skaniai pa
gamintais pietumis.

Po pietų išklausėme tėvo dr. 
V. Gidžiūno, OFM paskaitos 
“Gyvasis Dievas”. Prelegentas 
aiškino, kad materialistas, ku
ris skelbia, jog Dievas yra mi
ręs, yra pats sau nužudęs Die
vą. Ne Dievas yra miręs, bet jis 
miręs Dievui. Toks žmogus ne
randa Dievo savo aplinkoj, ar 
tai būtų žemėje, ar (kaip Tito- 

vas) erdvėse. Materialistam kai 
kur pavyko sunaikinti meilę, 
grožį ir žmoniškumą ir visą gy
venimą nustumti į purvą.

Toliau prelegentas labai įdo
miai išdėstė Dievo buvimo įro
dymus ir pabrėžė, kad Dievo 
buvimą mums atidengia ir mū
sų protas, ir paties Dievo ap
reiškimas. Dievą pažįstam pri
gimtinėmis ir antprigimtinėmis 
galiomis.

Po paskaitos vėl visi išsi - 
skirstėme į būrelius diskutuoti 
klausimus: 1. Iš kur mes pa
žįstame Dievą? 2. Kodėl be
dieviai kovoja prieš Dievą, jei 
jie mano, kad Jo nėra? ir kt.

Inž.. A. Sabalis skaitė paskai
tą apie veiklos metodiką. La
bai gyvai ir vaizdingai aiškino, 
kaip ateitininkų organizacija 
stengiasi išugdyti ir atrasti ge
riausią ir gudriausią žmogų. Jis 
įrodinėjo, kad tik 4 procentai 
visų moksleivių pilnai patei
sins organizacijos viltis. Iškėlė 
šiuos pagrindinius veiklos rei
kalavimus: galvoti, mąstyti, mo
kytis, kovoti prieš tuščias ma
das ir veikti. Kaip technika kei
čiasi, taip ir mūsų veiklos me
todai keičiasi. Bet metodikos 
taisyklės lieka: visi turi dirbti, 
vienas darbas vienam žmogui, 
jei negalvosi — nepadarysi. Ne 
tiktai žinok, bet ir žinok, kiek 
nežinai. Paskaitos pabaigoj bu
vome paprašyti surašyti klau
simus, kuriuos, mūsų manymu, 
mes turėtume diskutuoti savo 
susirinkimuose.

Vėliau buvo du skaidrių mon
tažai, kuriuos pademonstravo 
kun. V. Dabušis: vienas pava
dintas — Lietuvos partizanai, 
antras — Maironio gyvenimas 
ir jo kūryba. Šie Įspūdingi 
montažai buvo rodomi su pri
taikyta muzika ir įrekorduotais 
komentarais. Visiem paliko la
bai gilų įspūdį.

MAS studijų dienų dalyviai Patersono, N.J. lietuvių bažnyčioje. Visos nuortaukos A. Juzaičio

Po darbo posėdžių išalkę la
bai šiltai sutikom vakarienę, po 
kurios skubėjom pasiruošti va
karo pasilinksminimui ir šo
kiam.

Pasilinksminimą pravedė Vy
tas Radzivanas. Šokius paįvai
rino P. Sandanavičius, paskai- 
tydamas A. Sabalio ir kitos hu
moristinės kūrybos. Washingto- 
no kuopa suvaidino juokingą 
dalykėlį — “Karaliaus šuo”. 
Pasilinksminimas baigtas susi
kaupimo minute ir malda. 
Skirstėmės Į nakvynes gerokai 
pavargę.

Sekmadienį pamaldose daly
vavome organizuotai su vėlia
vomis. Turiningą pamokslą, pri
taikytą jaunimui, pasakė kun. 
V. Dabušis.

Po pietų rinkomės užbaigia
majam posėdžiui.

Po R. Laniausko žodžio į-

neštos vėliavos. Posėdi prave
dė Patersono moksleivė V. -Va
siliauskaitė. Po maldoą. iį atei
tininkų himno gražiai 'paruoštą 
paskaitą paskaitė J. Gaila. Te
ma — Tėvynė ir mes. Šioje 
jautrioje paskaitoje J. Gaila pa
vaizdavo Lietuvos- grožį, jos . linkės vardu.

kančias ir mūsų pareigas jai.
Po paskaitos jautrius sveiki

nimo žodžius pasakė kun. J. 
Kinta, A. Masionis — Pater- 
sdrio ateitininkų vardu ir A. 
Rugys — L.B. Patersono apy-

Meninę dalį atliko Onilė 
Vaitkutė iš Worcesterio (piani
nu), Rusnė Vaitkutė iš Wash- 
ingtono (paskaičiusi J. Aisčio 
kūrybos) ir Rimas Juzaitis iš 
Philadelphijos (pianinu).

Po Rimo Laniausko baigia
mojo žodžio sugiedotas Lietu
vos himnas.

Liekame labai dėkingi kle
bonui kun. J. Kintai, kun. V. 
Dabušiui, Patersono mokslei
viam ateitininkam, svetingai 
visuomenei, prelegentam ir 
rengėjam už tokias puikias stu
dijų dienas. Tegul vyresnioji 
karta žino, kad kol mes turėsi
me tokius ir panašius susibūri
mus, lietuviškumas ir ateitinin- 
kija ilgai gyvuos!

Atsisveikinom neilgam. Grei
tai susitiksime Kennebunkpor- 
te, prie ošiančio Atlanto, moks
leivių ateitininkų vasaros sto
vykloje, rugpiūčio 4. R. J.Studijų dienų posėdis

Studijų dalyviai klausosi paskaitos

Kalba J. Gaila

Kalba A. Sabalis, Ateities redaktorius



DARBININKAS
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Mtaįni^Fla.
Rochester,N.Y.

Mi?mi — liictaose, prie At- 
.lanto. Itachestoris — šiaurėje, 
prie Ontario ežero. Kai čia žie
mos metu šaltoka (ypač tai jau
čia senesnio amžiaus žmonės), 
tai ten -šiltą ir net karštą vasa
ra. Toiiėl ir aš su žmopą kele
tą savaičių šių metų pradžioje 
praleidau saulėtoje Floridoje.

Kai čia, namie, mūsų Žentas 
(A. Klimas) kasė 14 colių snie
gą, tai ten tūkstančiai vasaroto
jų, jų tarpe ir mudu, šildėsi 
pajūrio saulėje arba plaukio
jo vandenyne.

Žinodami, kad už Atlanto 
vandenyno yra gintarinė Balti
jos jūra, su ilgesiu prisimi
nėm žąvingas Neringos ir Pa
langos vasarvietes.

Miami apylinkėse įvairius 
augmenijos, gyvulių ir paukš
čių parkus, akvariumus, turi
ningą zoologijos sodą, arklių 
ir šunų lenktynes galėjom ir 
šiemet aplankyti gerų bičiulių 
kunigų J. Pakahūškio, V. Pik
turnos ir A. Račkausko vežio
jami ir globojami. Tai labai 
mielas ir linksmas trejetas, ku
riam esam labai dėkingi.

Susitikom su jau pastoviai 
Miami gyvenančiomis poniomis 
— J. Tūbeliene ir 0. Petru
liene. Jų šiltoje draugystėje lai
kas bėgo dar greičiau ir links- 
miau. _ . _ _ ______ • . _

Liet. KaL Moterų Kultūros draugijos surengtoje sti
pendijų popietėje stipendijas burtų keliu laimėjo iš k. 
j d. Phillis Skobeikis — 100 doU Louis Piro — 50 dol.

Yra Miami ir lietuvių klu
bas, kur sekmadieniais lietu
viai vasarotojai gausiai susiren
ka papietauti. Tik kažkodėl to 
klubo pirmininkas (irgi lietu
vis) sveikinimo kalbas sako an
gliškai. _ R. Liormanas

Lietuviška vasarvietė BANGA
CAPE COD, MASS.

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.
Prie Atlanto vandenyno. Golfo srovės šildomo garsaus Craigville 
Beach • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgi • Skanūs lietuviški valgiai e Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui e Svečiams be savų automobilių — transporta- 
cija i ir iš paplūdymio e šalia BANGOS randasi ežeras su paplū- 
dymiu. žuvavimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A. PAKŠTIENE
76 Alkia Road, Dorchester, Mass. 02124 — Tęl. (617) 282-8046 

o po birželio 1 d. : 
BANGA

P. O. Bex 188, Centerville, Cape Cod, Mass. — Tel. (617) 775-4633

$3COSMOS PARCELS
EIPRESS TORE

At-kai sendraugiai
(atkelta iš 5 psl.)

a. Kandidato vardą, pavardę 
ir adresą.

b. Nuo kada siūlomas kandi
datas yra ASS narys.

c. į kurį' centro organą yra 
siūlomas.

d. siūlomo kandidato raštiš
ką sutikimą būti kandidatu.

e. Siūlytojų vardus, pavar
des ir adresus.

5. Balsavimo data ir taisyk
lės bus nurodytos balsuotojam 
siunčiant kandidatų sąrašus ir 
balsavimo vokus.

6. Rinkimų komisija prašo 
visus ateitininkus sendraugius 
rinkimais susidomėti, siūlyti 
kandidatus ir balsuoti.

ASS Rinkimų Komisija

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turin
ti daugelio metų patyrimą siunčiant dovanas-siuntinius į 

LIETUVĄ ir USSR
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
dffiliated vnth PODAROG1FT, Ine.

priima užsakymus BUTAMS giminėms gyvenantiems Lie
tuvoje ir Sovietų Sąjungoje, o taip pat Sovietų gamybos 
prekėms jų tarpe — automobiliai, motociklai, televizijų 
aparatai, radio transistoriai, magnetofonai (tapė record- 
ers), kuriuos galima užsakyti per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų vy
riausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

GRAŽI DOVANA MOKYKLOS 
BAIGIMO PROGA

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Amens In Amber, Leonardo 
Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės Vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Tekt. 212-245-7905

SKYRIAI

Jei nuobodžiaujate, tai žiūrė
kite spalvotos televizijos arba 
klausykite stereo muzikos. Ka
talogų reikalaukite: J. L. Gied-

• MEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2od Avenut AL 4-5456
• NEW YORK, K.Y. 10011 — 108 Wert 14th Street _ CH 3-3005
4 MOOJCLYN 11, N.Y. — 37B Union Avenue EV 4-4952
o BROOKLYN 7, ft.Y. — B00 Snder Avenue______— Dl 5-8806
• BOSTON 1A Maon. — 271 Shawmut Avenue-------------- Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mmu. 327 Wat BroMway _____  AN 8-0068
• BUFFALO A N-Y. — 332 FIMnoru Avimu TL 6-2674
o CHfCAGO 22, IH. — 2222 W. Chteago Avenue--------  BR 8-6966
o CHICAGO I, IB. - 3212 So. HatoteaO Strert-------- WA 5-2737
• CLEYELAND 13» OMo — 904 Uterary Rond --------- TO 1-1068
o GRANO RAPlOBp Mteh. — 836-38 Brtdgs 8U N.W. GL 8-2258
O HANTRAMCK, Mieh. — 11333 Jo*. Campau —; ■... 365-^55 
o HARTFORD 14,Cunn. — 300 FronkBn Av, teL 233-8030,246-0215 
o IRVINGTON 11, NJ. — 782 SpringfteM Avė. -------- ES 2-4685
• YOUNG8TOWN, OM* 44503 — 309 W. Federal 8L .... Rl 3-0440
o LOS ANGELF8 22, <ta»f. — 900 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
o LAKEWOOD, NJ. — 120 - 4th Street-------------- FO 3-8569
o NEWARK 3, NJ. — «8 SprinofleM Avenue ---------  81 3-1797
o NEW HAVEK, Coon. — 909 Congrea* Avė.-------- LO 2-1446
• FATER8ON 1, N J. — 99 Main Street-------- ---------- 274-6400
o FA88AIC, NJ. — 178 Morknt Street ---------  GR 2-6387
o FHILAOELFHIA, Pa. 10122 — 1214 N. 5th SU------- PO 3-4818
o PITT8BURGH 3. Po. — 1307 E. Caroon Street---------- HU 1-2750
o SAN FRANOI8CO, CMtf. — 2078 Sotter Street----- Fl 6-1571
O WATERB«NIV, Conn. — 005 Benk 0L------------- ---- PL 6-6766
o WORCE8TER, Mm*. — 169 MHIbury Street---------8W 8-2868

BUKOVSKIS MASKVOS TEISME
VL. MINGĖLA

(Tąsa iš pereito numerio) cija, kurie tuos įstatymus lau- 
Juk čia ne- žo, ir kaltina mus.

— Dabar turiu išaiškinti, ko-buvo kokių nors užsienio prie
šų. Niekas neorganizavo vai- kius šūkius plakatuose nešėm, 
džios nuvertimo. Jokiu atveju y- ....
nebuvo priežasčių, kad į mūsų 
protesto demonstraciją įsimai
šytų valstybės saugumo komi
sariato pareigūnai. Be to, kodėl 
byla tiek ilgai užtruko — jau 
7 mėnesiai? Kodėl mes buvom 
patupdyti į KGB tardymo izo
liatorių? Kuriam tikslui mus iš
laikė septynis mėnesius? Man 
atrodo, tai buvo daroma tik 
norint rasti kokią priežastį, ku
ri padėtų panaikinti pėdsakus.
Nei politikos, nei chuliganizmo galingas pataisymo. Argi tai 
čia nėra. O mes nekalti. Kada *" 
bylos svarstymo vilkinti jau ne
bebuvo įmanoma (perdaug vis
kas išėjo viešumon), byla imta 
svarstyti prie uždarų durų, kad 
niekas negautų progos įsitikin
ti mūsų nekaltumu. Pradžioje 
mus tardė prokuratūros (civi
linio teismo) pareigūnai, bet į- 
sakymas mane suimti buvo pa
sirašytas valstybės saugumo ko
misariato kapitono Smelovo. Ir 
tik po keturių mėnesių iš pro
kuratūros mūsų byla buvo per
duota KGB saugumui. Ilgai 
svarstyta. Aš laikau šią proce
dūrą sovietinės teisės laužymu.

(Bukovskis išdėsto baudžia
mojo. įstatymo apėjimus arba to 
įstatymo klastojimus).

Teisėjas kelis sykius sustab
do kalbantį Bukovskį.

Bukovskis. — Aš jums anks
čiau sakiau, kad mūsų įstaty
mai man leidžia gintis. Prašau 
nenutraukti.

— Savo surengta demonstra
cija gynėme Sovietų Sąjungos 
įstatymus ir teisingumą. Nesu
prantam, kodėl mūsų prokura
tūra, kurios pareiga apsaugoti 
piliečių teisės, šiuo atveju ei
na išvien su saugumu ir mili- 

Mes protestavome ir reikalavo
me paleisti nekaltai suimtuo
sius: Galanskovą, Dobrovolskį, 
Laškovą ir Radzijevskį. Ir kas 
būtų, jeigu jie pasirodytų ne
kalti? štai Radzijevskis, be
rods, jau paleistas. Pasakykite, 
man, kame mūsų kaltė? Už ką 
esame kaltinami?
— Kitame plakate buvo šūkis, 

reikalaująs peržiūrėti baudžia
mojo kodekso 70 straipsnį: jis

laikytina įstatymų laužymu, 
valstybės griovimu ar chuliga
nizmu?. Ne mes vieni tai pa
stebėjome. štai ir rašytojas Ka- 
verinas, mokslininkas Leonto- 
vičius ir daug kitų savo laiku 
skundėsi SSSR Aukščiausiajai 
Tarybai ir prašė tų pačių pa
keitimų. Buvo ir kolektyvinių 
skundų. (Bukovskis vėl mini 
konstituciją ir pabrėžia, kad rei 
kia įstatymus pilnai suderinti 
su konstitucijos 125 straipsniu).

Teisėjas. — Kaltinamasis 
Bukovski, mes gi esame teisi
ninkai, o salėje esą žmonės ir
gi septintoj klasėj mokėsi. 
Mums suprantama, kad tamsta 

r tik dabar susidūrei -su. įstatys 
mals, pagaliau jais susidomėjai. 
Mes tuo atžvilgiu sveikiname 
tamstos gerus norus. Tačiau 
čia tuo reikalu daug kalbėti 
neverta. Supraskit: mum svar
bu išspręsti klausimą: ar esate 
kaltas, ar ne, žodžiu, turime iš
spręsti tamstos likimą. Gal atei
ty tamsta, taip susidomėjęs tei
se, įstosi į kurį universitetą ir 
teisių fakultete svarstysi žy - 
miai aukštesniame lygyje šiuos 
ir panašius teisės klausimus.

(Bus daugiau)

Motinos prisiminimas
Gražiame gegužės mėnesyje 

kilni siela garbina dangiškąją 
Motiną Mariją. Ta pati kilni sie
la pasiskyrė dieną prisiminti ir 
pagerbti savo gimdytoją Moti
ną. Ta motinos diena yra labai 
brangi lietuviui, todėl lietuviai 
pranciškonai Brooklyne ruošia 
ypatingą šventų mišių ir maldų 

Mari- 
moti-

noveną į motinų Motiną 
ją už mūsų žemiškąsias 
nas.

Melsimės už jas visą

baigsime Motinos Dieną gegu
žės dvyliktą Brooklyno vienuo
lyne (anksčiau buvo laikoma 
Greene, Me.). Kasdien bus laiko 
mos šventos mišios, ypatingos 
pamaldos, palaiminimas ir vi
sos vienuolių maldos auko
jamos ta intencija.

Žinome, kaip Jums yra bran
gi motina, norime tat ir ją į- 
jungti į šią eilę šventų mišių 
ir maldų. Malonėkite jos var
dą prisiųsti adresu: Franciscan 
Monastery, 680 Bushvrick Avė., 

gūžės mėnesio trečią dieną ir Brooklyn, N.Y. 11221.

__ ___________ _____  _ _ _ _ gegu- 
raitis, 10 Barrv Dr., E. North- žės mėnesį, bet ypatingai no- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) venos metu, kurią pradėsime ge- 
757-0055._______________________ 1

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

įsitikinsite!

KRAUTUVES 9
UitUdu

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-80 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 50-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-20 8teinway Street —- AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 258-17 HilUide Avė. — 343-5118 
E. Northport, Ulu 250-A Lark FieM Rd. 516-757-0001

FrankHn Sqn UI.: 901 Hempstead Tpne. — 437-7077 

FlusMnge: 41-08 Main Street —■ Hl 5-2552
Jackeon Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeeprte, N.Y.: 450 Main 8L — 914-454-9070

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Linksmų Kalėdų. 12 religinių giesmių. Stereo $5.00 4.00
Lietuvos senos ir naujos dainos. 11 solo ir chorų. Štereo $5.00 4.00'
Lietuva Brangi. 11 liet dainų, chorų — solistų Įdainuota------
Baltijos vėjelis. 2 mamytės ir dūk. > 15 liet, dainų. Stereo $5 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ...........
Ar žinai ta Sali. R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo .......
A. šabanfausko. no 12 dainų-šokiu X irXI albumai po $5.00 
Aurelis. Paųkštelienės pramoginė ir šokių muzika — Ptereo 
Dainuoju Jums. Aurelia šokių muzika Nr. 2...............Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans.. 16 dainų. St. $4 
Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. Įdainuota 12 liet dainų 
Dainų ir arilų rečitalis, sol. J. Vaznelio ......   .....
Dainos. A. Stemnužienės 24 liet, dainos...............Stereo $7.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos. 7 operų ištraukos__ ___
Dainuotame su Lione. 16 liet dainų. įdainuotu L. Juodytės 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo $5 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. dainų St. $5 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5 
Garbė Tau. Viešpatie. Dainavos relier. eięsmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės ........
Laužų aidai. 4 oktetu {dainuotų 16 skautiškų dainų ...............
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomn. gitara 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 5.00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo {grota 12 1. patriotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...........
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių ......... .......... .............
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių .... po 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .......
Lione Jodis contralto. Town Hali 14 kūriniu rečitalio plokšt. 
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.)_____
Lithuanian 2-soeed record course ....... ..............................„.......
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co„ 16 1. dainų ir šokių 
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų ................
Lietuvos Atsiminimu 25 m. jubiliejus dainose............... ...........
Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .......
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $5 
Operų Arijos. Sol. St. Baro .....     Stereo $7.00
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas. 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės. 12 muzikos šokių .......
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų.......................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2. 12 liet, dainų-šokių .........
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) .......
Poezija, A. Gustaitis ir Stasvs Santvaras............... ....................
Ar pan-eni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo ....... Stereo $6
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šoktai 
Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 ___

*' S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių Ir-HKBeL-dainų- 4*0
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų ................
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro Įdainuota 17 liet, dainų .... ... 
Tėvvnei aukotam. Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 
Trijų metų Irutė. Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaiku dainos 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 
Toks mūsų likimas, V. Bėndžiūtės moderni muzika — stereo 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuvišku dainų ..................
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ........
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Štutgarto simfonija. Stereo $5.00 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai .............................................
Lietuvos Himnas ir simfonija .......................................................
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) ...................
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ...... ......................
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo $5 
New Yorko Liet. Vyru Choro 16 liet, dainos.............  Stereo$5

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Avė., Brooklyn. N. Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 500; į Kanadą. $1.00)
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psL $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanian*, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balta, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50.
Lithuania under the Soviets. by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great-—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $3.00.
Twenty Years’ Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Seiected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian OuarteL Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. J4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popufar Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $24X>
Lithuanian Setf-Taught, by M. Variakojytė. $L25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 500.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 500.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Tuknis. 500.
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 500.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Plesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00.
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English 4L English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Photographs / Algimantas Kezys, S J. — meniškas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses, a nove! by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfrled Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
NimMefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Detage, a Leve Story of Aroierrt Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountaln Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber. Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
Lithuania through the Ages. by Dr. A. Šapoka. $3.50.
History of Lithuania. by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle bf GrunwaM, an Historical Novel. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita. by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of tearus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Polltic*. by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas.ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA



BAftBtNIttKAI

ravfltf H Henry W. Morton.:

---- 4*- - „ -> ■ 1A _ 8___Y -4- parajB MarĮst!| ttozyu.
Prof. Hazard apžvelgia eūę

bis Soul CBnie 539-2914. Ale# eomes 
with band — Randėk fhtmes it.

rispradenajos tema. Juose

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

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

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

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

Informacijos agentūros Wa- 
shingtone leidžiamas PrtMems 

of Communism žurnalas daž
nai svarsto Sovietijos ateitį. 
Vėliausiame numeryje (kova - 
bal.) Londono ekonomijos ir po
litikos mokslų instituto dėsty
tojas Petpr Reddaway apžvelgia 
du Sovietijos ateities tema iš
ėjusius veikalus. Vieną sureda
gavo Amerikoje gyvenąs rasas* 
prof. A. Dailinąs ir A. F. Ves
tini Politics in Soviet Union— 
Seven Cases. Išleido Harcourt, 
Brace leidykla New Yorke, 
1966. Kitą redagavo Peter H.

sttton. BMdo Praeger leidykla 
Ne* Torte, 1867. A yra išlei
dusi ir prof. V. Vardfio reda
guotą veikalą apie dabartinę 
Lietuvą. -

Ko tautybių ir įvairių kultūrų 
didelė valstybė, kaip Sovietija, 
pastoviai valdytis tegali tikėtis 
dviem pagrindais: turėdama 
stiprią ir plačiai priimtą idėją, 
teisinančią visokeriopą prievar
tą, arba įstatymas, tautinėm

namą autonomiją. Mano nuo
mone, jau ryšku, kad marksiz- 
mas-leninizmas Sovietijoj nu
seno ir dėl tam tikrų psicholo
ginių priėžės&ų jatu nebeatjau- 
nės. Todėl klausimui *į kur 
Sovietija?* atsakymo tegalime 
ieškoti trijose kryptyse: kely
je | legalią įstatymišką tvarką 
(kur viena partija nevyrautų), 
naujoje dinaminėje ideologijo
je arba imperijos išsibarstyme.

Sovietijos temomis rašąs
anglas Robert Conųuest (nese- Kefi aut<Hiai net mato Sovie- 
niai parašęs veikalą apie tau
tybių santykius Sovietijoje),

Ą SPORTAS
1968 M. KROPSIMO 

2AK)YN£S
Balandžio 27-28 Detroit, Mi- 

chigan, pravestos 18-sios S. A- 
merikos ir Kanados Lietuvių 
krepšinio pirmenybės. Dalyvau
jant 6 komandoms, meisterio 
vardą treti metai E eilės lai
mėjo Čhicagos Neris, baigmė
je įveikusi Geležinį Vilką, An
sonia, Conn., 86:77. Baigminės 
rungtynės, gaila, vos vidutinio 

lygiO- Jau pusiaubaigminiuose Dailino veikale įrodinėja, kad, 
susitikimuose klasė buvo žy
miai geresnė. Netikėtai stipriai 
pasirodęs Clevelando žaibas 
nusileido Čhicagos Neriai 107: 
108 
nis 
tuo 
kus 
Deja, tas Vilkas kitą dieną 
baigminėse rungtynėse pana
šaus žaidimo neparodė. Prieš 
tai Clevelando žaibas laimėjo 
prieš Toronto Aušrą 82:62 ir 
Detroito Kovas įveikė Čhicagos 
Lituanicą 94:63.

Gaila, kad dėl painiavų spor
to sąjungoje žaidynėse nedaly
vavo Čhicagos Neo-Lithuania.

Žiūrovų nedaug. Matomai, 
visuomenė blogai & visa nepa- 
informuota.

nepaisoma ar kada reikiama pa-

tantiškų sektą, Sovietijos rašy-

tijcj galvą keliantį “nacionali-

(3t»l)«61-W» 28MH»
r - - -• r-g~TM______________ - '»'T—I
EVEtitAVY TRAILER CO. aty,

Seno Seotty, Go-Tag-Aioaf, WBd-

tn&er htteberi in N. J. Route 22,

JACK’S tAfT A TACKLE for M1

OUTBOARDSariROrtOATB 
Cal 886-2M2

551 City Idand Avė. Btout

— CAMPBR rėntaia — 
SAMIKE CO^ HKi. 

VACATKfN ČASfPfilS 
by 

ARTCAR INC. 
OpenRosd, TravelMate, 

E-Ž Camper
Dhnt Tite and Reese Httebes 

Šates and Reniais 
Route 17, Matavau, N j. 

(3M) 529-3221

TOrlACK 
rantas 

CANC6L O* CBANGE 
eu-am

RŪNFoftb MOVING 
and STORAGE 

LQCAL E LONG 
204 Monroe SL Brooklyn 

24 hr Service—Š38-1442. Low rates 
* Insured Movers; 7 days a week.

EMBASSY
TAXI A UMOUSINE SERVICE 

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

992-7400
1230 Ogden Avė Bronx 

ask for Mr Mills

Lake Dnew Lodge 1 hr from N.Y.C. 
boating. fisfcing, swinuning, tennis, 
etc. Spectal discount to: groupe — 
dmrctoes. bus outings. SP 6-0761, 
PO 8-4441, JA 9-3716 in N.Y1C.; 
(914) 878-4821 — RPD. 2, Hohnes 
P.ON.Y. Ludmgtonvilte, N.Y.

FAMILY VACATION?
Send for TIANA BROCHURE that 
describes ‘The Perfect Holiday” — 
CaK: 516 RA 8-1488 or write:

TIANA BAY RESORT MOTEL 
Hampton Bays, L.I. N.Y. 11946 .

OPERATORS EXP 
Section Work — Steady Work 

Work near Home. 
JO-DEE SPORTSVVEAR 

991 Willoughby Avė Brooklyn 
Call EM 6-5066

Sutmybroek fun, relax8tion for the 
entire fantily. New large swinmting 
pooL Boating, fishing at your door. 
Evėning entertafoment, German - 
American meals. Ali churches near- 
by. $53 & up wkly. during July and 
August. Special Spring-Fall rates. 
Booklet. E. Bitter, RD 1, CatskiU, 
N.Y. — Phone 918-943-3131

EXP OPERATORS ON SKIRTS 
Steady «rork nice working conditions 

Section and Complete 
EMMY SPORTSVVEAR 

124 East Hroadway N.Y.C.
Call WO 4-5848

Marie's of Manhasset The House of 
Brides—the ultimate in complete 
ensembles for brides, bridesmaids, 
mothers formals, eoektail dresses 
beautiful original creations at rea- 
sonable prices. 1581 Northern Blvd. 
Manhasset LJ. Call NYC area 212 
pi. 7-9684 ask for Miss Marle.

OPERATORS EXP ON SINGLE 
NEEOLE MACHINE

on womens coats section work also 
exp button sewer steady work — 

work near home
F & J 1723 8th Avė Bklyn 

Call SO 8-3305

McINTOSH'S TRAVEL BUREAU, 
Ine. — Package Tours and Cnrises 
LAND SEA AND AIR Hotel reser- 
vations. Call for Information Tele
phone 772-3012. 221 Schenectady 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11213.

MALONEY BROTHERS 
ROOFING FULLY INSURED 

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

Operatore (sewing machine). Ex- 
perienced or straight sewers and 
merrow. Sults, dresses, btouses. 35 
hour week. Steady work, modem 
planL E/Armigene Ine., Bay Shore. 
MO 5-9200 — Work near home

RENT A NEW CAR $69.50 
7 Day Week 

Air Conditioned. 
FREri Mll.ES!

Daily — Weekly — Monthly 
A8TORIA RENTAL YE 2-4190

l

MASKVĄ
21 DIENA SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
KAINA LĖKTUVU TIKTAI $357.0®

OLD MCDONALD’S 
CAMPSITE

- located l-ntile North.- of red Bght. 
at Wurtsbbfo N.Y., ori Rt 209 get 
off Rt. 17 at Exit 113 and go North. 
100 sites with rustic setting in the 
pines.

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

Reddaway recenziją baigia 
žodžiais: “Abiejuose veikaluo
se tyrėjai neginčija atsiradimo 
Sovietijoj įvairių sambrūzdžių, 
kurių vieni norėtų didesnės j- 
statymiškos tvarkos, kiti nacio
nalinio bolševizmo (ar komu
nizmo), treti imperijos suskal
dymo. Abu veikalai 
valdančios partijos 
stiprų pasipriešinimą 
įstatymiškai tvarkai, 
vengti pagrindinių atmainų, at- 

i, ku
ris, labai gali būti, prives

nežiūrint žodžių tvano prieš 
stalinizmą ir asmens kultą, į 
partijos viršūnes naujo kraujo 
neįsiUejo. Todėl valdančiojoj 
partijoj, kaip ir seniau, vyrau
ja iki kaulo smegenų “konser
vatyvūs” vyrai, linkę į stali- 
niškas priemones,. Jie nesijau
čia tikri ir bijo* pagrindinių at
mainų. Kitais žodžiais, vargu 
sava iniciatyva žygiuos į įstaty
mišką valstybinę santvarką.

Šviesaus kefio į amerikietis- sravimą konservatizmui, 
ka “rule of law” nemato ir r^s’ labai gali būti, t 
prof. Hodnett, kuris apžvelgia prie imperijos subyrėjimo; 
Chruščiovo siekimus sudaryti 
atitinkamą kontrolę, norint su
silpninti slaptos policijos vaid
menį. Lenino laikais buvo su
organizuotas valstybinis Rab- 
krinas (darbininkų n* valstie-

RUGPICCIO6*Nr. 1 Nr. 6

Nr. 2 RUGPIUCIO 21*Nr. 7

RUGSĖJO 3Nr. 8

Nr. 9

Ipolitas

Ine.

me-

173 Arthur SL, Brockton 18, Mara

48227; teL 273-2224.

PO 5-0932

Atletas

2.
3.

Vietoje gaminami, Os pssžretOcamf 
. ir pastatomi bet kur. Pagrindinė iš

taiga: prie SL John* kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle VUlage,

AERO-CRAFT
YORK 18' DELUXE

Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hfllside, NJ. 07205; teJ. 201- 
289-6878.

Rytų Vokietija 
Jugoslavija 
Belgija 
JAV-bės

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICHJ8

BOSTON, WORCESTER
BROCKTON, •

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,

1232 N. Wellwood Ave^ Pine Lmta 
(via W. Babylon P.O.), UI, N.Y.tfMlLADELPHIA, FA.

_ WTEU 8M kitocydes 
BENDftUOMKNnS BALSAS 
1M Oram BU PkDk Pa. 19123

WWCO - AM - 1240 
Ved. ANT. PAUUU8

RASIIO POftAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE

PITT8BURGH, PA. 
WZUM, Į560 banga

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77tli Straet) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DĘLIVER

IŠVYKIMAI :

ctnmsKi

623*8100

Ray Kerbelis, Dlr 
RL 3-5300

tik po pratęsimo. Geleži- 
Vilkas iš Ansonia, Conn., 
tarpu supliekė šeiminin- 
Detroito Kovą net 92:66.

CHICAGOS LFK 
LITUANKA NEW YORKE 
PLB Seimo proga sporto pro

gramoje numatytos futbolo 
rungtynės tarp Lietuvių Futbo
lo Klubo Lituanica iš Čhicagos 
ir vietos Lietuvių Atletų Klubo. 
LFK Lituanica yra daugkarti
nis ir dabartinis S. Amerikos 
ir Kanados lietuvių meisteris. 
Komanda, žaidžianti aukštesnė
je klasėje negu mūsiškiai, turi 
eilę gražių pasisekimų ir ameri
kiečių bei kitų tautybių futbo
lo sluoksniuose. Rungtynėm 
numatoma gauti aikštė prie bu
vusios pasaulinės parodos Sin- 
ger Bowl, kuriame taip pat 
PLB Seimo proga įvyks lietu
viško jaunimo pasirodymas. Be 
pirmųjų komandų numatomos 
ir jaunių rungtynės. Ar pro
gramoje bus ir kitos sporto ša
kos, pav., lengvoji atletika, ne
teko dar patirti.

VIETOS FUTBOLO 
PRALAIMĖJIMAI

Pereitus du sekmadienius 
LAK futbolo pirmoji koman
da gavo pylos abu katu. Prieš 
Bavarians pralaimėta 1^, o

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

SOTP. MLNKŪB 
WLYN —1360 kHocyeles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

zervmes pasekmių geriau ir phbmMimi: FN&frai Bvadra Ir 
neskelbti. Turima sunkumų su Algte Zaparackas; vedėjas — Ralph 
komandų sudėtimi, trūksta ‘ “
žaidikų. Jei ir toliau taip tęsis, 
išbaidysime ir paskutinius žiū
rovus nuo rungtynių prieš 
Čhicagos Lituanica.

Jauniai pralaimėjo pirmeny
bių rungtynes Greek Ameri- 
cans 1:2. Mažučiai, tur būt, pir
mieji lietuviai futbolininkai, į- 
žengę Yankee stadionan, tenai 
pralaimėjo taurės varžybų - 563.3754
rungtynes prieš German Hun- sramratentai. Ha 12:30 v. p*, 
garians 1:3.

Ateinantį savaitgalį seniotų 
komandos nežaidžia, šeštadie
nį mažučiai prieš Gottschee A 
2:15 vaLturi pirmenybių rung
tynes Metropolitan Ovai Mas- 
peth, L.I., o jaunučiai 3:15 vai. 
prieš Gottschee B ten pat

LAK jauniai žaidžia prieš uk
rainiečius sekmadienį 11 vai. 
jų aikštėje.

pabrėžia 
viršūnių 

tvirtesnei 
jų norą

COME 
FLY WITH US

CHAIMAM 
AVIATION

CESSNA SALES AND 
SERVICE 

Morristown Airport 
(201) 539'8500

Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

GEGUŽES 22 
(išparduota) 
BIRŽELIO 4 
(išparduota) 
BIRŽELIO 19* 
LIEPOS 3* 
LIEPOS 24 SPALIO 23

(šitoms kelionėms) $407.00 — pri-•KAINAS UŽ LĖKTUVĄ
skaitant išlaidas, kurios susidarys būnant Sovietų Sąjungoje.

Jeigu norite, galite tęsti kelionę nuo Maskvos iki Vilniaus.
Susižinokite su

f- Miss E. Klebanoff

Veda K. Marica
Amerikietis Hans Berliner nese

niai laimėjo pasaulines korespon
dentinių šachmatų p-bes, paveržda
mas pasaulio čempiono titulą, iš So
vietų didmeistrio ’V. Zagorovskio. 
Vokietijoj leidžiamas ICCF organas 
Fernschach 1968 / 5 nr. Berlinerio 
rekordinei pergalei atžymėti pasky
rė vedamąjį. Berlineris atsiplėšė 
nuo savo varžovų 3 taškais:

AUTHORIZED 
_ NIMROD DEALER 
SALES — RENTALS 

— PARTS
16' Avalon TraveI Trailers 

for sale or rent 
4x6 Utittty trailers $225 

4x7 Utility trailers used $135 
Draw-Tite hitehes in stock, installed

JIM HĖSLIN —
ORANGE TRAILER 
Route 23-46, Wayne, N.J. 

CL 6-0070

COSMOS TRAVEL BUREAU,

45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 
Telephone: Clrcle 5-7711

S^KMADiFNIAlS/JĮDARYTA 12-6 • (212) 2^4 -1346 •

1. H. Berliner JAV 14-2
2. J. Hybl Čksl. 11-5
3. K-Husak Cksl. 11-5
4. Zagarovskij, SS 10-6

Tam pat Femschacho numery pa
skelbtos pilnos pasekmės komandi
nių pasaulio p-bių, preliminarinio 
rato (C.C. Olympiade VI):

34%
34% 
29% 
26

Danija, Austrija. Šveicarija,toliau
Turkija ir Japonija.

JAV komandoj žaidė ir taškų 
pėlnijo: E. Shapiro 4%. H. Hick- 
man 5, E. Kandel 4%. B. Potter 1%, 
W. Muir 6%, Kazys Merkis 4.

Montrealio miesto p-bių “Minor” 
gnipėje. pirmauja 12-metis lietuvis 
T. žižys su 5-0 tš. Jis yra LoyoTa 
High mokyklos mokinys.

Lietuvoj šachmatais žaidė prieš 
500 ar daugiau metų. Lietuvos ar
cheologų vadovautuose Trakų pilių 
kasinėjimuose rastos šachmatų a- 
g&ros priskiriamos Trakų klestėji
mo lafkotarptui XIV-XV a. Lietuvoj

vertimas” 1968 m. 3 nr. talpina tų 
figūrų nuotraukas ir straipsnį ‘Tra
kų šachmatai”. Trakų salos pilyje 
buvo rasta viena nebaigta pfirasti- 
nėti figūra, rodanti, kad Trakuose 
šachmatų figūras gamindavo vieti
niai meistrai.

Panoramic windshield, vented, 
chanical steering, bucket style type 
swivel seats, 160 HP. Merc-Cruiser 
I/o, compass. speedometer, com- 
pletely eųuipped. Ready to go! $3200 
All Sport-Craft Models to 27'. Com- 
plete marine serrice — L.I-’s most 
beautiful marina

LIGHTHOUSE MARINA
Meeting House Creek Rd. Aque- 
bogue (off Rt. 25 at Bfinker). TeL: 

.722-3400

We Are Buying 
SILVER CERTIFICATES 
Phone for Latest Quotes 

WE BUY SILVER COINS 
Silver Dimes (thru 1964) 
Silver Quarters (thru 1964)

- Silver Halves (thru

5% 
5% 
5% 

Silver Dollars 1.50 ea.
ANTHONY’S COINS 
83 Sberidan SL, Irvington 

(Bet. Chancelfor Paine Ave's.) 
Phone 374-6833or 374-6361

EXP OPERATORS ON DRESSES 
Section work steady Vorfc afl year 
round good salary work near home 
PUERTO RICAN SPORTSVVEAR 

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

DRUMMERBOY 
STEAK & LOBSTER 

HOUSE
1 mile North from the Bear Moun- 
taln Bridge — Charcoeled brotled 
steak in dining room salad A bread 
beverage all for 32.95. Open 6 days 
a week, cJosed Tuesdays. Call 914-

SEE THE LARGEST 
SELBCTION OF PAGEMAKER 

and ALGLAS BOATS

ON THE EAST COAST 
AT CPL YACHT SALES

Marijos gražusis mėnuo. pasi-

BDEXTER PARK 
PHARMACY |E|

Wm. Anastari, B. S.

puoš jūsų dvasių gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyreli iš
T. Kornelijaus Bubnio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO ėdmlnlstradja 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymu adresu: 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn N.Y.

FISHERMAN

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

189 W. Montauk Hgwy. 
LindenhursL N.Y.

888-5600

395 Woodclcft Avenue

Sandūr^irst9fic.

GERIAUSI KAILIAI 
. ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

305 SEVFNTH AVE.(cor.27ttiSt),NEW YORK^IY 10001

TeL (212) 497-8865

Alfa Jeweler 
A. ŪSELIS 

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENB — TeL 497-8865 

pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Ffatdtų dažymas

267 St Nicholas Ave^ Bidgewood, N.Y

Eimi
Unlversal šermeninėje PAMINKLAI STATOMI 

VISOSE KAPlNfiSE
rmliiuSjtmea

"ProyHg Honds" 
by Albrecht Dūrer

Ji

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamų patarnavimų 

HOLLANDER
C Y PRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN. N. Y.

AP 7-2332

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

OA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak



DABBIMHIKAS
—........... -

1968 m., gegužio 10 <L(nr. 35

* Lietuviško kryžiaus Ftashing 
Meadows Parke apsaugos reika
lų New Yorko assemblejos 
narys Stanley J. Pryor kreipė
si į New Yorko burmistrą, Par
kų komisijonierių, Policijos ko- 
misijonierių ir Queens apskri
ties vadovybę. Vandalizmo 
siautimui panaikinti S. J. Pry
or pasiūlė išleisti įstatymą, už
draudžiantį po 9 vai. vak. nau
dotis parku. Ne tik kryžiui, bet 
ir kitiem parko pasatam ir į- 
rengimam apsaugoti nuo van
dalų, gegužės 15 šaukiamas 
stambus amęrikiečių organizaci
jų atstovų susirinkimas. Lietu
vių kryžiaus apsaugos reikalu 
kalbės Petras Wytenus. Apie 
šių įvykių eigą pakartotinai in
formavo Long Island Press ir 
Daily News.

Pabaltijo Moterų Taryba ge
gužės 11, šeštadienį, 3 vai. po
piet Columbijos universiteto 
klube, 4 West 43 St., New 
Yorke, N.Y., prie 5 Avenue, 
rengia iškilmes, skiriamas Pa
baltijo valstybių 50 metų su- 
kakeiai atžymėti. 5 Pagrindinis

.J.LB I n ■;

Už Fafflcso Kudirkos vėlę 
jo mirties metinių proga mi
šios bus aukojamos gegužės 
11, šeštadienį, 9:30 v.r. tėvų 
pranciškonų koplyčioje, 680 
Bushwick Avė., Brooklyne. Vi
si buvę jo mokiniai kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

Dail. V. K. Jonynas baigė į- 
rengti Matulaičio namų koply
čią Putname. Tai koplyčiai pa
darė altorius, tabernakulį, sta
cijas, vitražus. Gegužės 14 dai
lininkas išskrenda į Europą. 
Pradžioje sustos Paryžiuje, o

ciškonus | Kennebunkport, MaL 
ne, birželio 7-9. Ekskursijoje 
gali dalyvauti iš New Verktu 
Etizabeth, Nevark, Lindės, įpį 
Kearąy, NJ. bei iš New Ha? 
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže- 

GL 5-J391 Ko 7 d. 1 vaL pp. prie lietuvių 
-1"- bažnyčių: Elizabetbe ir Kearny, 

- **- NJ- Brooklyne prie prandfto*
nų vienuolyno, 680 Bushvrick 
Avė. apie 3 vaL p.p. Kelionė, 
nakvynės viešbuty ir 4 kartus 
valgis — asmeniui 38 dol. Ga- j 
Įima iš anksto rezervuoti kam? j 
barius su privačia vonia ir ki- j 
tais patogumais. Bus aplankomi 
mos šventovės, nauja koplyčia,] 
dalyvaujama šv. Antano gim-j 
nerijos mokslo metų pabaigos] 
programoj — išleistuvėse. Su
sidarius didesniam skaičiui,] 
vykstama su dviem patogiais |

Pradžioje sustos Paryžiuje, o tama birželio 9 vakara. Rezer- 
gegužės 19 jau bus Romoje, vacijom kreiptis pas T. Petrą 
kur susipažins su lietuvių sta- Baniūną, 680 Bushvrick Avė. 
tomą koplyčia šv. Petro bari- Brooklyn, N.Y. 11221. TeleL 
likoje. Dail. V. K. Jonynas yra (212) GL 2-2923.
padaręs tos koplyčios dekorą- Stratford-Bridgeport —Stam- 
vimo projektus, dabar susipa
žins su vieta ir su architektu 
aptars medžiagas ir kitus klau
simus. Koplyčia rengiama šv.
Petro bazilikos kriptoje.

Angelų Karalienės parapija 
gavo leidimą rengti savo Bingo 
lošimus. Žaidimai vyks 339 
Wyckoff Aver salėje, kur Wy- 
ckoff Avė? susikerta su Myrtle 
Avė. (Ridgewood sekcijoje). 
Laimėjimai bus kiekvieną šeš
tadienį 1 vai. per pietus.

Skautams jubiliejinių metų 
proga dail. V. K. Jonynas pado
vanojo 3 paveikslus: “Gė
lės” — aliejus, dvi litografijas: 
“Paryžius” (balta juoda), Alley 
Pond (spalvota). Taip pat skulp
torius Vytautas Raulinaitis pa
dovanojo skulptūrą “Dar kartą 
valio”, šiuos kūrinius bus ga
lima pamatyti gegužės 2, sek
madienį, Apreiškimo parapijos 
salėje Neringos ir Taurų tun
tų sueigos metu.

vo sudaryta Peterburge. Premi- Nemuno ir Tauro tuntų mo
ja buvo paskirta 1910 gruo- finos dienos sueiga vyksta ge- 
džio 12. Šią pirmą premijuotą gūžės 12, sekmadienį. Prųgrą-

kalbėtojas bus Alton L. Jen- 
kens, Valstybės departamen
te Pabaltijo reikalų skyriaus 
viršininkas. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

Pirmasis konkursas lietu- 
viam muzikam buvo paskelbtas 
1910. Konkursą paskelbė Lie

tuvių Dailės Draugija, kuriai 
pirmininkavo dail. A. Žmuidzi- 

' navičius. Tame konkurse bu
vo premijuota daina “Kur bė
ga Šešupė” ir tos dainos kom
pozitoriui, Aleksandrui Kača- 
nauskui, paskirta 50 rublių 
premija. Al. Kačanauskas tuo 
metu gyveno Rygoje. Jury ko
misija, paskyrusi premiją, bu-

ford ir apylinkės lietuviai, no? 
rėdami dalyvauti ekskursijoje, { 
gali registruotis pas Mrs. A. J 
Sedgvnck, 407 Barnum Terr. I 
ext. Stratfbrd, Conn. 06497. Te- j 
lef. (203) 929-4372. Autobusas 
birželio 7 d., apie 5 vai. pp. su
stos Hollyday Inn. 3 mylios 
nuo Milford gas station Wood* 
mont, Conn. Arčiau gyvenan
tiem gera proga prisidėti.

Roma Mastienė, mecosopranas, atliks dalį programos New Yorko Lietuvių 
Vyrų Choro koncerte, kuris bus gegužės 18 šeštadienį, Franklin K. Lane 
mokyklos salėje.

Darbininko skaitytojai prašo
mi neuždelsti prenumeratos 
mokesčio už 1968 metus. Yra 

Vincui ir Marijai Kapočių- skaitytojų,~kurie dar nęprisiun- 
nams gegužės 7 sukako 30 m. ~
vedybinio gyvenimo. V. Kapo- tojai kviečiami laiku atsilyginti 
čiūnas yra V. Atsimainymo pa
rapijos zakristijonas.

Studentai moksleiviai atei
tininkai gegužės 11 d. 8 vaL 
vak. parapijos salėje rengia gė
lių šokių vakarą.

Antanas Sodaitis, miręs , ge
gužės 1, po pamaldų V. 
mainymo parapijos bažnyčioje 
gegužės 4 palaidotas Cypress 
Hills kapinėse.

__ ___ ___ _____ _______ ___  _ __________ Barbora Noreikienė, mirusi 
dainą atliks New Yorko Lietu- ma: 11 vai. iškilmingos pamal- gegužės 1, po pamaldų y. At-
vių Vyrų choras savo koncerte dos Apreiškimo parapijos baž- rimainymo parapijos bažnyčio-
gegužės 18, šeštadienį, Frank- nyčioje. Po to salėje sueiga, '*
lin K. Lane aukštesniojoje mo- mamyčių pagerbimas, pusry-
kyklos salėje.

MASPETHO ŽINIOS

je gegužės 4 palaidotas šv. Jo
no kapinėse.

čiai ir lauželis.

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinninHiiiimiiinuHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiąį

New Yorko studentai ir moksleiviai 
ateitininkai

rengia

NEWARK, N. J.

Rozalija ir Albinas Žukaus
kai, gyv. 81 Grove Avė., Metu- 
cben, N. J., gegužės 11 švenčia 
vedybinio gyvenimo 25 m. si
dabrinį jubiliejų. Sukaktuvinin
kų intencija švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
Newark, NJ., iškilmingos mi
šios 5 vaL vak. Po mišių 6 v. 
vak. banketas parapijos salėje.

tė už 1967 metus. Visi skaity

GELIŲ ŠOKIUS 
gegužes 11 dieną 

64-14 56fh Rd. Maspeth, New York
Gros populiarus orkestras nuo 8:00 iki 12:00 

VISAS JAUNIMAS KVIEČIAMAS
Įėjimas — $2.00

Motinos Dieną, gegužės 12, 
8 vąį. ryto šv. Petro parapijos 
bažnyčioje mišiose daly valis 
šv. Vardo draugija ir parapijos 
Sodalietės. Po mišių salėje po 
bažnyčia įvyks šeimų pusry
čiai. Pusryčiam bilietus galima 
įsigyti pas draugijų narius.

Bostono miesto burmistras 
Kevin White paskelbė, kad ge
gužės mėnuo yra skelbiamas 
pavasario tvarkymosi ir švaros 
mėnuo. Pagal paskelbtą tvarką 
tos gatvės, nuo kurių pagal 
nuolatinę tvarką surenkamos 
sąšlavų ir liekanų bačkos, bus 
taip pat ir nušluojamos. Nuo 
8 iki 12 vai. ryto bus nušluo
jamas tas gatvės šonas, prie ku
rio yra lyginiai namų nume
riai, o nuo 12 iki 4 vai. po
piet antroji gatvės pusė. Mies
to burmistras prašo visus auto
mobilių savininkus tuo laiku 
nelaikyti automobilių gatvėse, 
kad būtų įmanoma jas nušluo
ti.

MIRUSIEJI

Po gedulingų Šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmens:

Jonas Shipelis (balandžio 8) 
65 m. amžiaus, gyvenęs 149 
Bowen, So. Boston. Nuliūdime 
paliko seserį. Palaidotas šv. Be
nedikto kapinėse.

Walter Gudukas (balandžio 
8) 41 m. amžiaus. Nuliūdime 
paliko sūnų ir dvi seseris. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Antanas Kasmauskas (balan
džio 10) 82 m. amžiaus, gyve
nęs 8 Richmere Rd., Mattapan. 
Nuliūdime paliko sūnų ir dvi 
dukteris. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Petronėlė Vaikšnoras (balan
džio 12) 84 m. amžiaus, gyve- 

s nusi 178 Bolton, So. Boston. 
Nuliūdime paliko dvi dukte
ris ir tris sūnus. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Juozas Marcelionis (balan
džio 13) 87 m. amžiaus, gyve
nęs 53 Story, So. Boston. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 
ir sūnų. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Amelia Stonis (balandžio 17) 
77 m. amžiaus, gyvenusi 57 
Knoll, Roslindale. Nuliūdime 
paliko dukterį ir sūnų. Palai
dota šv. Mykolo kapinėse.

Pirmąją komuniją gegužės 5 
' šv. Petro parapijos bažnyčioje 

priėmė 42 vaikučiai. Mišias au
kojo parapijos klebonas kun. 
A. Baltrušūnas.

šv. Petro parapinės mokyk
los mokinių tėvų ir mokytojų 
komitetas (PTA), vasaros metu 
ruošia parengimą parapijos 
aikštėje prie koplyčios, šis pa
rengimas pavadintas lawn par- 
ty. Šiai organizacijai priklau
sančios moterys susirenka kiek
vieno antradienio vakarą para
pijos salėje prie E. 7-tos gat
vės ir ruošia įvairiausias dova- 

į nas šiam parengimui.

Lietuvos vyčių Bostono kp. 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 14 d. 8 vai. popiet šv. Pet- 

Į ro parapijos salėje prie E. 7- 
tos gatvės. Gegužės 15 d. 8 v. 
v. įvyks vyčių aliumniečių susi
rinkimas.

į Maldos ir atgailos diena už 
Lietuvą ir pasaulio taiką šv.

: Petro parapijoje skelbiama ge- 
į gūžės 12. 1951 gegužės 13 visa 

lietuvių tauta buvo paaukota 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai.

Į Lietuva šiandien Rusijos komu
nistų pavergta ir neša sunkią 
vergijos naštą. Marija Fatimoj 
pažadėjo, jei žmonės darys at
gailą ir vykdys jos prašymus, 
Rusija atsivers ir pasauliui 
grįš tikroji taika, šįmet, kada 
lietuvių tauta mini 50 m. su
kaktį nuo Lietuvos nepriklau
somos valstybės atkūrimo ir 
717 m. nuo Lietuvos Karalijos 
įkūrimo, yra didžiai prasmin-

MOTINOS DIENA 
MAIRONIO MOKYKLOJ

Kaip kiekvienais, taip 
šiais metais šeštadieninė Mai
ronio mokykla Brooklyne su
rengė motinos dienos minėji
mą — pagal lietuvišką tradici- ga pakartoti gegužės 13 lietų
jų pirmą gegužės sekmadienį.

Minėjimas įvyko gegužės 5

ir

prenumeratas, kad administra
cijai nereikėtų keletą kartų ra
ginti. Laiku atsiteisdami, su
taupysite laiką ir bereikalin
gas išlaidas. Metinė Darbinin-. Apreiškimo parapijos didžiojo- 
ko prenumerata 7 dol. Ta pačia 
proga laukiama iš skaitytojų 
naujų prenumeratorių talkos. 
Pirmiem metap^naujas skaity
tojas metinę prenumeratą gau
na papigintai — už 5 dol. Visų 
skaitytojų prašoma siunčiant 
prenumeratą nesiųsti grynais 
pinigais, bet čekiais ar perlaido
mis, nes paskutiniu laiku daug 
laiškų su pinigais yra žuvę ir 
administracijos nepasiekė. Vi
sais reikalais rašyti: Darbinin
kas, 910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Greenpoint sekcijoje Brook
lyne parduodamas namas iš 
dviejų apartamentų, kurių vie
nas neapgyventas su 4 krautu
vėmis ir 2 ofisais, apšildomas, 
su naujai uždėtu stogu bei a- 
liumininiais langais. Kaina 13, 
500. Skambinti GE 4,8808.

AfA

JONUI TREIMANIUI

je salėje. Jį atidarydamas, mo
kyklos vedėjas Alf. Samušis 
paprašė tylos minute pagerb
ti mirusias ir gyvas motinas.

Rašytoja Kotryna Grigaitytė- 
Graudienė paskaitė įspūdingą 
novelę iš vaikų gyvenimo.

Programos pranešėja moki
nė Rūta Gerulaitytė pristatė 
programos dalyvius ir jų paren
gėjas. Programą atliko vaikų 
darželis ir I, n, IV, V ir VIII 
skyriaus mokiniai. Prie gyvojo 
paveikslo, pavadinto “Vargo 
mokykla”, jie skaitė ir dekla
mavo motinai skirtus eilėraš
čius, o Ed. šilkaitis akordeonu 
pagrojo lietuviškos muzikos 
Pynę-

Programos metu mamytės 
ir viešnios buvo apdovanotos 
gėlėmis. Gėlių puokštė įteikta 
rašytojai.

Programą parengė šios mo
kytojos: E. Urbelienė, O. Bal
čiūnienė, K. Šventoraitienė, E. 
Ruzgienė ir J. Gerdvilienė.

Minėjimas praėjo pakilioje 
nuotaikoje. J. G.

vių tautos pasiaukojimą Nekal
čiausiai Marijos širdžiai. Gegu
žės 12 parapijos bažnyčioje 
10 vai. ryto bus aukojamos mi
šios ir pakartojamas pasiauko
jimo aktas.

PADĖKA
Skaučių Atlanto rajono vadi- 

ja dėkoja dr. Vaclovui Paproc- 
kui už padovanotus indus rajo
no stovyklavietei. "•

Parduodamas moteriškas tau
tinis kostiumas. Dydis 14-16. 
Skambinti vakarais tarp 6-9 v. 
Tel. 849-1409.

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS

maloniai kviečia visus į savo metinį

KONCERTU 
gegužes 18, šeštadienį 

FRANKLIN K. LANE 
aukštosios mokyklos salėje, Woodhavene

mirus, jo žmoną Eugeniją Grudzinskaitę-Treimanienę ir 
jos šeimą giliai užjaučia

OSMOLSKIAI

Parduodama vaistų laborato
rija ir ofisas. Plačiai žinomi 
vaistai bei mostis nuo reuma
tizmo. Labai pelninga įmonė. 
Rašyti: P. Deken, North Sta., 
P. O. Box 9112, Newark, N. J. 
07104.

Programoje:
choro dainos ir solistė R. Mastienė iš Chicagos, 
akomponuoja A. Prižgintas.

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai.
BILIETAI gaunami pas choro narius ir pas platintojus: Wood- 
havene — pas J. Andriušį (Haven Realty), J. Pašukonj (Aido kny
gyne; Brooklyne — pas D. Averkų (Atletų Klube).

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 50 metų sukakčiai
atžymėti

LAISVOS ŽIBURIO RADIJAS 
kviečia rytinio pakraščio visuomenę atsilankyti į 

koncertinėje formoje statomą J. Karnavičiaus

Atlieka CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA ir Simfoninis 
Orkestras.

Dirigentas: Aleksandras Kučiūnas

Chorvedžūri: Arvydas Vąsaitis, Alice Stevens ir Alfonsas 
Gečas

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

PAVASARIO BALIŲ
kuris bus

gegužės 25 šeštadienį

«■
Solistai: Stasys Baras, Danutė Stankaitytė, Jonas Vazne- 

lis, Algirdas Brazis, Kristina Bartulis, Bro
nius Mačiukevičius, Julius Savrimas

Walt Whitman auditorijoje
BROOKLYN COLLEGE

Bedford Avė. ir Avenue H, Brooklyn, N. Y.
Prudžię 3 vaL pvsiktualiai

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

MASPETHO UETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE 
04-14 56th Road, Mmpeth, N.Y.

Šokiai — Bufetas — Gėrimai
Laimėjimam leidžiami dail. V. K. Jonyno paveikslai.

STALIUKUS 10 žmonių užsisakyti pas Onų RauUenr. tel. (49-9019 
ir Gražiną Biknevičienę. tel. Hl 1-9057

Įėjimo auka 8 dol.
N. Y. Skautams Remti Komitetas


