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DARBININKAS
Bažnyčioje — kas kintama ir kas ne . . . 
Ekumeninėje srovėj kai kas išsilieja iš krantų. Popie
žius Paulius įspėjo, kas yra tarp krantų, kas už jų
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Vakarų švietimo židiniai virsta muštynių laukais
Žinių apie bombas, napalmus, derybas mažiau negu apie mokyklas, universitetus, 
kuriuose vietoj mokslo eina riaušes. Tai pažangos ar anarebijos ženklai?

Amerikoje, Vokietijoje, Len
kijoje universitetai virto riau
šių židiniais. Dabar aštriausiai 
riaušės įsiliepsnojo Prancūzijo
je.

Prasidėjo prieš porą savaičių 
ir persimetė į visus 18 univer
sitetų. Streikai su reikalavi
mais pakeisti mokymo sistemą 
ir “buržuazinę bendruomenę'’ 
virto kautynėm su policija: sta
tė barikadas, vertė, padeginė
jo vežimus, akmenis, butelius 
leido Į policiją, o ta atsakė aša
rinėm bombom. Dešimt die
nų tąsėsi, iki vyriausybė kapi
tuliavo: įsakė atitraukti iš uni
versiteto rajono, iš vadinamo 
lotynų kvartalo Paryžiuje, poli
ciją. Studentai užėmė universi-

New Yorke vėl riaušės, kai mokytojai yra baltieji, o mokiniai — juodieji
Buvo negrų riaušės. Buvo u- 

niversitetų riaušės. Dabar atė
jo eilė žemesnėm mokyklom. 
Nuo gegužės 9 Brooklyne, va
dinamoje Ocean Hill—Browns- 
ville sekcijoje, prasidėjo ir te
besitęsia karas tarp vietos mo
kyklų vadovybės, remiamas 
negrų tėvų ir netėvų, iš antros 
pusės — miesto mokyklų vado
vybės. superindendento Dono- 
van, kuriuos remia mokytojų 
sąjunga.

Prasidėjo nuo to, kad vieti
nė mokyklų vadovybė telegra
mom atleido 19 mokytojų iš 
500, kurie dėsto 8 mokyklose 
su 9,000 vaikų. Pažymė
tina, mokytojai daugiausia yra 
baltieji, mokiniai daugiausia 
juodieji. Miesto mokyklų va
dovybė ir Donovan aiškino, 
kad atleidimas neteisėtas ir mo
kytojai turi grįžti į savo dar
bą. Tėvai ir netėvai mokytojų 
neįsileido. Mokiniai užėmė pa
talpas ir užsibarikadavo. Ge
gužės 15 majoras Lindsay įsa
kė policijai įvesti penkis moky
tojus į mokyklą. Pasipriešini
mas vėl — ir rezultatas, kad 
Donovan paskelbė, jog 3 mo
kyklos bus kuriam laikui užda
rytos, o vietinė mokyklų vado
vybė. kuriai vadovauja juodie
ji, paskelbė, kad neveiks visos 
8 mokyklos. 

teto patalpas ir net judėjimo 
tvarkymą tame rajone perėmė 
į savo rankas. Gegužės 13 su
rengė demonstracijas. Prisidė
jo darbininkų profesinės sąjun
gos, paskelbė vienos dienos 
streiką. Tokios demonstracijos 
nebuvo nuo laikų, kada “kai
rieji” buvo suorganizavę de
monstraciją už Ispanijos anar
chistus. Demonstracijoje vyra
vo anarchistiniai šūkiai —prieš 
de Gaulle, prieš "buržuazinę 
bendruomenę", už Mae Tsetun- 
gą. Che Guevarą, Ho Chi 
Minh. Nešė anarchistų juodą 
vėliavą.

Gegužės 14 šeimininkauda
mi visame Sorbonos universi
tete riaušininkai paskelbė rei-

Atleidimo motyvai neaiškūs, 
bet patikima, kad jie yra rasi
niai — juodieji nori, kad jų 
vaikus mokytų juodieji moky
tojai. šis reikalavimas griežti
namas “juodosios jėgos”, kuri 
buvo apkaltinusi New Yorko 
mokytojus žydus (skelbė, kad

jų esą 85 proc.) noru “nune- 
grinti” jų vaikus, šis reikalavi
mas randa didelio pritarimo 
negrų masėse, iš čia ir nauja 
revoliucija prieš ilgus metus 
gaivintą siekimą ir vilti "su
virinti visus bendrame katile".

— Admirolas Husband E. 
Kimmel gegužės 14 mirė, bū
damas 86 metų. Jis buvo laivy
no Pacifike vadas, kada Japo
nija užpuolė Pearl Harbor. 
Jam buvo suversta atsakomy
bė už nebudrumą. nors kiti šal
tiniai tos atsakomybės ieškojo 
prezidento Roosevelto rūmuo
se.

— Teherane gegužės 13 bai
gėsi Žmogaus teisių konferen
cija. Priimta “proklamacija”, 
kurioje daugiausia kalbama a- 
pie Afrikos žmogaus teises. A- 
merika ir Anglija rado reikalo 
pridėti pareiškimą, kad “pro
klamaciją” laiko “moraline bei 
politine opinija", bet ne teisi
ne norma.

— Rodezija išsilaikė nepri
klausoma jau pustrečių metų. 
Per tą laiką Anglija, organi
zuodama prekybos boikotą, tu
rėjo 70 mil. nuostolio.

— Iowa šiaurinėj rytinėje da
ly nuo tornado žuvo 8.

kalavimą, kad pasitrauktų iš vy
riausybės vidaus reikalų ir švie
timo ministeriai, o taip pat 
policijos komendantas. Gegužės 
15 studentai žygiavo į teatrą, 
ten iškėlė raudoną vėliavą ir 
laidė šūkius: “uždaryti buržu
azinę auditoriją”. Policija jau 
nesikišo.

Gegužės 15 2,000 darbinin
kų, pasekdami studentais, už
ėmė aviacijos dirbtuves prie 
Nantes, Atlanto krante, direk
torių ir jo pavaduotojus pasilai
kydami įkaitais.

Min. pirmininkas Pompidou 
studentų riaušes visuose 18 u- 
niversitetų sutiko kaip tarp
tautinį sąmokslą, kuris siekia 
padaryti chaosą, kada Prancū-

zijos sostinė tapo vieta dery
bom dėl tolimųjų rytų. Tai už
uomina apie kom. Kinijos ar 
š. Vietnamo iniciatyvą riau
šėm. Bet vyriausybė ir toliau 
darė riaušininkam nuolaidas, 
o parlamentas karštai ginčijosi.

Gegužės 15 ir Vokietijos par
lamentas karštai svarstė konsti
tucinių teisių apribojimą nepa
prastais atvejais — tokiais

Opinija paguodžia viceprezidentą
Nebraskoje gegužės 14 šen. 

Kennedy gavo demokratų bal
sų 52 proc., McCarthy 30, Hum- 
phrey 10. Respublikonų balsų 
69 proc. gavo Nixonas, 24 
Reaganas, 5 Rockefelleris.

Gallupas rado demokratų o- 
pinijoje 40 proc. už Hum- 
phrey, 31 proc. už Kennedy, 19 
už McCarthy. Palyginti su anks
tesniais apklausinėjimais Hum- 
phrey procentai kyla.

Tarp Maskvos ir Prahos nėra meilės
Maskvos rūstybė Prahai ne

mąžta. Gegužės 14 sovietinė 
spauda ėmė niekinti Čekoslo
vakijos valstybės kūrėją Masa- 
ryką. Esą jis organizavęs są
mokslą ir pinigus davęs są
mokslininkam, kad nužudytų 
Leniną.

PARYŽIAUS DERYBOSE
Teskelbiami tušti žodžiai. 

Bet N.Y. Post tvirtina, kad A- 
merikos vyriausybė pasiryžusi 
pripažinti komunistam tam tik
rą rolę P. Vietnamo vyriausy
bėje, nepaisydama, ar P. Viet
namo vyriausybė to nori ar ne
nori. (Tokia informacija gali 
reikšti tik laikraščio norą).

— Valstybės departamentas 
paneigė spaudos paleistą žinią, 
kad vyriausybė keičia savo nu
sistatymą dėl P. Vietnamo.

— S. Vietname bombardavi
mas sumažintas. Sako, derybų 
dėliai.

— Egipto aviacijoje esą 100 
sovietinių lakūnų, kurie yra ir 
instruktoriai ir inspektoriai. 

Valstybė* departamento Baltijos skyriaus reikalų vedėja* A. L. Jenkins su baltiečiais veikėjais gegužės 11: V. Sidzikauskas, gen. kons 
A. Simutis, A. L. Jenkins, Vliko pirmininkas dr. K. J. Valiūnas, Estijos gen. kons. E. Jaakson, Latvijos diplomatas P. Ramans.

Nuotr. V. Maželio

kaip studentų riaušės. O stu
dentai atnaujino boikotą dau
gely universitetų.

Europoj, kaip ir Amerikoj, 
atrodo, kad vyriausybės nepa
jėgia išlaikyti tvarkos prieš a- 
uarchistinį elementą, kuris 
sprogdina šios dienos valstybi
nę bendruomenę. Nepajėgia, 
nes valdantieji sluoksniai, apa
kinti šios dienos pelnais, nepa
jėgia pažvelgti toliau ir laiku 
padaryti reformas, kurios reikš
tų pažangą ir socialini teisin
gumą.

Tarp nepriklausomų daugiau 
pritarimo randa McCarthy: Mc
Carthy 36, Humphrey 27, Ken
nedy 23.

Tarp respublikonų Nixonas 
aiškiai pirmauja — 65 proc., 
Rockefelleris 30. Tarp nepri
klausomų prasineša Nixonas 
48, Rockefelleris 40. Tarp de
mokratų Rockefelleris pralen
kia Nixoną.

Praha tą pat dieną paskelbė 
didžiąją savo gatvę Masaryko 
vardu. O Čekoslovakijos min. 
pirmininkas Cernik gegužės 14 
pasikalbėjime su spauda pa
skelbė, kad rengiama nauja 
konstitucija, kuri garantuos 
spaudos ir susirinkimų laisvę; 
būsią taip pat reabilituotos 
ankstesnių režimų aukos.

— Jugoslavijos užsienių mi- 
nisteris gegužės 15 gyrė čeko- 
slokavijos reformas.
— Čekoslovakijoje gegužės 15 

uždarytas prokomunistinis ‘ka
talikų taikos sąjūdis’ . —kaip 
save diskreditavęs’.

Čekoslovakijoje didelis pasi
piktinimas Sovietų šmeižtais 
prieš buvusį prezidentą Masary- 
ką.

— Lenkija gegužės 15 pa
tvirtino, kad Sovietų ir Lenki
jos manevrai vyksta Silezijoje 
prie Čekoslovakijos sienos.

— Riaušės po dr. Kingo mir
ties draudimo kompanijom at
sieis 67 mil., viename New Yor- 
ke 4.2 mil.

Atsinaujinimo srovėje trejopi:
įvykiai Bažnyčioje ne ma

žiau dėmesio verti kaip politi
nėje raidoje . .. Bažnyčios eku
meninė srovė eina visu plotu. 
Ji turi reikšti religinį atsinau
jinimą. Atsinaujinimą pirmiau
sia asmens. Tik asmens atsinau
jinimas padės atnaujinti žmo
nių santykius, tautų ir rasių 
santykius, tikėjimų ir netikėji
mų santykius — duos tiem san
tykiam daugiau susipratimo, ši
lumos, tarpusavio paramos 
tiem, kurie jos reikalingi.

Ekumeninio sąjūdžio atžvil
giu žmonės trejopai nusistatę: 
vieni visu nuoširdumu vykdo 
formas: kiti lieka abejingi, o 
jei tai yra kunigai, tai jie atlie
ka bažnyčioje religinius patar
navimus pagal naujas formas, 
bet be širdies — ir dėl to be 
atsinaujinimo ir be atnaujini
mo; trečius srovė išmetė iš 
vagos. Tokiem ima rodytis, kad 
atsinaujinimas bus jau įvykęs 
sukeitus altorius, protestantam 
ir katalikam priimant bendrai 
komuniją, teologam mezgant 
dialogą su komunistais. Išlei
džiama iš akių, kad tai tik prie
monės ekumeninei dvasiai lai
mėti — ne pati ekumeninė 
dvasia. Tai nauja stabmeldybė 
— kaip ta senoji, kada kryže
lis buvo laikomas Dievu, ne 
Dievo simboliu ir ne priemone, 
į Dievą vedančia.
Per kraštus išsilieję:

The Tablet atkreipė dėme
sį į faktus, kurie rodo per kraš
tus išsiliejus pačius kunigus. 
Suminėjo raštą kunigo, kuris 
viešai demonstravo savo išmin
tį, siūlydamas kanonizuoti, kel
ti į šventuosius . . .Judą. Girdi, 
be Judo išdavimo žmonija-ne
būtų atpirkta . .. Kitas kuni
gas (iš Kanados) aiškino, kad 
90 proc. moterysčių pagal ka
nonus nesančios teisėtos, nes 
jaunavedžiai, vienas ar abu. ve
dybų apeigos metu veikia ne
sąmoningai, ne su “pilnu pro
tu”.

Nuostabiau, kai iš krantų iš
eina vyskupijų laikraščiai .. . 
Oklahomos laikraštis, vyskupi
jos organas, vedamajame aiš
kino Bažnyčios ateitį. Esą Baž
nyčia atsipalaiduos nuo priva
lomų įsakymų. Nuo privalomo 
sekmadieniais mišių klausymo, 
nuo privalomo kataliku mokyk
lų rėmimo, nuo privalomo ku
nigų celibato (The Tablet su 
ironija pridėjo: gal ir nuo pri
valomo trafiko šviesų paisy
mo ...)

— Sovietuose matematikas 
A. Jeseninas — Volpin. pro
testavęs dėl rašytojų nuteisimo, 
esąs paleistas iš bepročių ligo
ninės, kurioje buvo išlaikytas 
3 mėnesius.

Eilėje katalikų laikraščių bu
vo John Cogley raštai, kurie 
rytojaus Bažnyčios vaizdą dar 
labiau sukonkretino: žmonės 
patys išsirinks klebonus, kuni
gai ir tikintieji išrinks vysku
pus ir popiežių, celibatas ne
bus privalomas kunigam, gal 
net ir vyskupam bei popiežiam, 
tebernakulis bus visai išmestas, 
taip pat šventųjų garbinimas 
panaikintas...
Pasišalinantieji iš kelio: .

Prieš prasiveržimus per 
kraštus kyla nepasitenkinimo. 
Redakciją pasiekė (V.B. dėka) 
Connecticut laikraštis, kuriame 
kun. Robert G. Keating reaguo
ja į Hartfordo vyskupijos or
gano Transcript liniją. Kun. 
Keating, Amerikos Legijono ka
pelionas, buvęs antrojo karo 
dalyvis Pacifike, pusę metų ra
šęs laiškus minėto laikraščio re
dakcijai prieš jo liniją. Paga
liau viešai paskelbė atsisaky
mą nuo laikraščio. Paskutinis 
šiaudas, kuris sulaužė kupranu
gario nugarkaulį, buvo laikraš
čio pagarbinimas kunigui Sloa- 
ne Coffin, variusiam propagan
dą prieš Vietnamo karą, 
už karinės prievolės boi- 
kotavimą. Keating paprašė laik
raščio nebesiuntinėti.

Tokių “pasišalinančių” nėra 
vienas kun. Keating. Ir ne tik 
Connecticut. Tablet informa
cijom, katalikų žurnalas Ex - 
tension, kai pradėjo šūkius už 
“naują Bažnyčią” prieš “seną 
Bažnyčią”, iš 400,000 tiražo nu
krito iki 300,000. Panašiai su 
Sign žurnalu. O dėl Oklahomos 
laikraščio, kuris skelbė —esą 
tas neprivaloma ir tas nepriva
loma, — kunigų ir pasauliečių 

-taryba nutarusi, kad ir . . .Okla
homos laikraščio skaitymas ne
privalomas ..

Šokinėjimas per kraštus gal 
ir neišvengiamas. Kur medžius 
kerta, ten skiedros lekia. Ta
čiau Twin Circle vertino, kad 
padaryta Bažnyčios autoritetui 
neatitaisomos žalos “leidžiant 
ekstremistam iš kairės perimti 
kai kurias parapijas, vyskupi
jas, universitetus, spaudą ir t. 
t.” O Portlando, Oregon, arki
vyskupas Dwyer vertino, kad 
esąs iškreiptas pats ekumeniz
mas: esą vietoj Bažnyčios, ei
nančios į pasaulį su meile, at - 
sirado tie, kurie nori matyti 
Bažnyčią parpuolusią prieš pa
sauli ant kelių ir maldaujan
čią naujus viešpačius jos pasi
gailėti.
Popiežiaus Pauliaus — taip ir 
ne:

Vienoje iš paskutinių kalbų 
maldininkam popiežius Pau
lius rodė krantus ekumenizmo 
upei — kas reiškia atsinaujini
mą ir kas ne. “Daugelį daly
kų galima taisyti ir modifikuo
ti katalikų gyvenime; daugelį 
doktrinų galima gilinti ir aiš
kinti labiau suprantamais ter
minais. daugeli dėsnių galima 
suprastinti ir pritaikyti prie 
mūsų dienų reikalo.

“Bet du dalykai ypatingai ne
gali būti net diskutuojami: ti
kėjimo tiesos, kurios autorite
tingai yra patvirtintos tradici
jos bei mokomosios Bažnyčios, 
ir Bažnyčios konstituciniai i- 
statymai su išplaukiančiu iš to 
jų klusnumu pastoracinei vado
vybei. sukurtai Kristaus .. .”

“Religinė laisvė visiem civi
linėje bendruomenėje — taip: 
o taip pat asmeninis pasirinki
mas tikėjimo pagal savo sąži
ne — taip; sąžinės laisvė, kaip 
tikėjimo tiesos kriterijus, ne
priklausomas nuo rimto auto
ritetingo mokymo — ne”.

Tuose žodžiuose griežtai at
mestas šiuo metu pagrindinis 
išsiliejusių iš vagos šūkis — 
subjektyvizmas. individualiz
mas. kuris norima laikyti pa
grindine galvojimo ir elgesio 
norma.
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Lietuvos
Statistikos valdyta Vilniuje 

pranešė (Vaisi Laikraštis 1968 
Nr. 51) jau apskaičiavusi, kad 
šių metų sausio 1 Lietuvoj (o- 
kupacinės valdžios apibrėžtoj 
teritorijoj) buvo 3 milijonai 64 
tūkstančiai gyventojų. Apie 47 
proc. gyvena miestuose. Vilniu
je jau 392,000 gyventojų. Kau
ne jau beveik 300,000.

Natūralusis gyventojų prie
auglis 1967 metais Lietuvoj bu
vęs 29,000. Tai tik kiek dau
giau kaip 9 iš 1000. Nepriklau
somybės metais metinis natū
ralinis prieauglis vidutiniškai 
buvo 12 iš tūkstančio. 1965 me
tais — tos pačios sovietinės sta
tistikas valdybos duomenimis 
— natūralusis prieauglis buvęs 
apie 10.3 iš tūkstančio. Taigi, 
tas prieauglis per dvejus me
tus sumažėjo apie 11 nuošim
čių.

- Visoj sovietinėj imperijoj 
natūralusis gyventojų prieaug
lis kiek didesnis kaip Lietuvoj.

. 1965 jis buvo 11.1 iš tūkstan
čio. Bet ir ten tas prieauglis 
mažėja. 1956 ir 1957 buvo 
17,6 iš tūkstančio. Po to per 

’ devynerius ; metus krito iki 
11,1 tai yrą sumažėjo beveik 
37-niais nuošimčiais. Tiesiogi
nė prieauglio mažėjimo priežas- 

„ tis — ryšius gimimę mažėji
mas. Pasigirsta susirūpinimo 
balsų dėl gimimų mažėjimo ir 
Lietuvoj. Propagandistai sku
ba guostis, kad tas reiškinys 
esąs ūkinės gerovės kilimo pa-

- sėkmė... Kiti tą reiškinį aiš
kina nenatūraliai paskubintų

~ gyventojų sutelkimu miestuose.
Apie ketvirtadalis Lietuvos gy
ventoją — o jaunesniųjų net 
apie pusė — dabar yra nauja
kuriai miestuose, ir dauguma

gyventoju 47 procentai yra ]
Gimimai mažeja« Kolonistu skaičius didėja po 30 |®sdi^.,

■lą'ąa . - - .jS* ■■

skaičius tačiau ląsąaitemzs. Tad 
aišku tik tiek, kadį mygant 
ktek lietuvių ar kitų 1&67 me
tais iš Lietuvos buvo ršketein- 
ta ar kaip nors savanoriai 
būtų išvykę, Į jų vietą atvyko 
ne tik tiek pat, bet ir viduti
niškai po 30 kasdien daugiau. , .
Tokiu greičiu pernai Lietuvoj ^S3“5 masyvinio modelio “m- 
didėjo kolonistų skaičius.

Neturunė duomenų, kaip bu- 
sprendžiant iš tos pačios įstai
gos paskelbtų duomenų, tas

~B GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai
JlV/MkllVoVŽ -—nuo reūmaiinpo, matau kojų mtintaoo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 

Boksais moatto, dabar vadinama “Ree-Leef Rub**. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50p. Kreiptis: Royal Products, North 

nkw>i<du tašam 19 Sta- PĄ Boa 9U2. Novazk, NJ. 07ĮAL arba į Darbininko administraciją,SS* J? tiO WtemghĮr ė te-oklyn. U22L

atveju tai naujakuriai be mini-

miai, o iš Rusijos atvykę nąu- 
ji kolonistai. Jų Itat metais 
Lietuvon s t vykp įteigiau, ne
gu vienuolika tūkstančių, nes 
11,000 yra tik gyventojų ‘mai-

maliawiŲ sąlygy šeimai norma
liai gyventi.

šalia natūraliojo gyventojų 
prieauglio, Lietuvoj jau kuris 
metas yra ir tetas — nenatū- _
ralus — prieauglis. Pavyzdžiui, nų pelnas’, o ne apyvarta. Tik- 
prieauglio buvę 29,000, iš viso 
gyventojų skaičius padidėjo 38 
tūkstančiais. Vienuolika tūks
tančių prieauglio susidarė ne iš 
gimimų-mirimų, o iš išvykimų- 
atvytimų skirtumo. Ta vienuo
lika tūkstančių tai ne naujagi-

ras tais metais atvykusių kolo
nistų skaičius būtų 11 tūkstan
čių pridėjus dar ir visus tuos, 
kurie atvyko vietoj kiekvieno 
lietuvio, tais metais išvykusio 
ar išvykdinto iš Lietuvos “į 
broliškas respublikas'. Tas

Renka pritarimo nutarimus kaip ir naciai
LIETUVOJE

■ “Vieningai pritarė TSKP CK tiįos vadus apėmęs susirūpini- 
Plenumo nutarimui ir Lietuva” mas dėl pastaruoju metu stip- 
— įtikinėjo lietuvius komunis-

1 tų Tiesa balandžio 26, aiškin- 
' dama šelepino iš Maskvos vie- 
- tiniams komunistų aktyvis

tams atvežtąją rezoliuciją —
’ pritarimą Maskvos politikai.
1 Maskva nerado reikalo “Lie

tuvos pritarimo” atsiklausti 
net kaip tik beveik tuo pačiu 
metu Vilniuje susirinkusių ne
va rinktų “deputatų”, nors 
tuos “deputatus” užsienių aky
se pristato net Lietuvos parla
mentu. Susišaukė tik skirtinius 
partijos pareigūnus, pasakė, ko
kios reikia rezoliucijos, ir prita
rimas yra. Ir tai — pritarimas, 
pasakytas tik “visų respublikos 
komunistų vardu”, 
gyventojų, net ne 
ką jau bekalbėti 
Tačiau to užtenka 
“pritarė ir Lietuva” ...

Ši nauja “pritarimų” skelbi
mo banga nėra dūmas be ug
nies. Tai rūksta komunistų par-

ne Lietuvos 
liaudies, o 

apie tautą, 
skelbti, kad

ANČIAI AI KS j PARDAVĖ IR 
PINIGUS ATIDAVĖ SOVIETAM

visas

kolonistų prieaugis, Uėtuvą 
rusinančio elemento plėtimas. 
Nes į Lietuvą dabar atsikraus
tyti ir įsikurti neturi progos 
niekas kitas, kaip rusai ar to-

JG8ĖBH GARBČMA -- BALAAMUOTOJAB. 2 modernios
knptyttau. 231 bedtord AvąuuĄ Bteaklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLĄS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air-con- 
dttiOMįA Jb> J. BaMMt*8BttrūMA UtoMMta Macager ąnd Notary Public. 660 
Grąod SL, ftaoklyn, N. Y. 11211; ST8-Č043.

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

temacionalistai”, kurių vien bu
vimas Lietuvoj jau savaime 
tirština rusišką spalvą tautinia
me Lietuvos paveiksle. (Elta) 

— Vilniaus televizija gegu
žės 4 ištisą valandą rodė Juo
zą Miltinį, Panevėžio dramos 
teatro vadovą. Kritiko i). Jude- 
levi&aus klausinėjamas, Milti
nis kalbėjo apie teatro uždavi
nius ir apie dramaturgo, reži
sieriaus ir aktoriaus asmeny- 

žiuje”. Disertacija paremta 151 bes. Pasikalbėjunas vyko rusų 
kapinyno, 50 pfliakapių grupių 
ir 15 piliakalnių tyrinėjimų 
duomenimis. Disertaciją žada 
išleisti 1969 metais. (Elta)

— Leonas Kairiūkštis, miški
ninkas (Miškų ūkid mokslinio 
tyrimo instituto direktoriaus 
pavaduotėjas) apgynė disertaci
ją apie eglės-lapuočių medyno

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

Tarp mokslininkę nauji daktarai
Archeologė Regina Kulikaus

kienė balandžio : 25 Vilniaus u- 
niversitete Įgijo istorijos moks
lų daktaro laipsnį, apgynusi, di
sertaciją “Lietuviai IX-XH am-

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims (tykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGĘL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Ave^ Brooklyn, N.Y. 11208; 
teL 2f7-S6OL i

riau prasiveržiančių nedėkingu
mo ir nepritarimo ženklų.

Lietuvoj toki pritarimų ir dė
kingumų reikalavimai gyvai 
primena “mažuosius gebelsiu- 
kus iš generalkomisariato”, ku
rie prieš 25-27 metus, ypač 
kai -frontuose ėmė nesisekti, 
važinėjo po Lietuvos miestus, 
šaukė “inteligentų susirinki • 
mus” ir diktavo dėkingumo pa- formavimo ir jų kirtimo moks

linius pagrindus ir įgijo žemės 
ūkio mokslų daktaro laipsnį. Di- 

tų, panašiai, kaip ir dabar, sertaciją : gynė Krasnojarske,

(Elta) ; stftute.

R1DGEWOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alaa J. Rettter - Jacob Reitter, Lieensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug leagvttų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios,, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa—ratvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi-

reiškimus (fiureriui už išlaisvi
nimą!) ir reikalavo, kad jie bū-

skelbiami laikraščiuose visų lie
tuvių vardu.

Rusijos miškų ir. medienos in-

kalba, nes tai buvo ne vietinė, 
o Maskvos televizijos centro lai
da iš Vilniaus, rodoma per vi- f __ _________________ _
sus Sovietų Sąjungos televizi- gamą paatatyti. Ridgewbod» N.Y. 11227. TeL BM 6-3200. *
jos siųstuvus. f--------------  - - ' - '.L.. '

Pasikalbėjimas SU Miltiniu galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, WnL H. Šimon- 
buvo Dailiustruotas ištraukom •8B»ištaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hilį 

. N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.iš kebų Panevėžio teatro vai- —-*• ----------------------------
dinimų. (Elta)

— Kaune gegužės pirmą sa
vaitę buvo surengtas “Muzi
kos pavasaris” — estradinių or
kestrų, chorų ir dainų bei šo
kių ansamblių fėstiVafis. Daly
vavo ne. tik Viėtihiai geresnieji 
junginiai, bet .ik iš Estijos, Lat
vijos, Ukraių.Os, Vokietijos (ry- 
Hnpc) w Jtiaos- A?aerUK» vi8ato garimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi
unes), L^KuBieyaKi^s ir ? augus- importuotų ii Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
iaYijos (slovėnų studentų šokių ................ ..........

- ansamblis iš Liubiianos).; Ne
atsargus Tiesoj Įūore^otiden- 
tas ir šį festivalį; | pavadino 
“tautų draugystės nors 
programoje nebuvo rusų\. i- 

. : - ; \(ata)

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 

BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181. .

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

JUOZO BANDZIUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi

ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond HŪ1, nTy. 11418; teL 846-9286. 1

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ii*'tisais reikalais kreipkitės į mūsų ištaigų. Pildomi miesto, valsty
bės iEjfndeNlinta valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė, Richmond HIU, N. Y. 11418; teL Vlrginia 6-1800.

vžimUhb

ANBRIUS URMONAS, statybininkas — Long Islande stąto įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą, atliekam 

pigai susitarimų ųžšabai pririnaLų kairių. TeL (516) AN 1-2864.

> ■' . I L • .. ’ • • ■ «*• V . • M

VYTAUTAS MARELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus tntestam), portretūra, meno dariyų nuotraukos ir kiti foto

Su pasipiktinimu dėl vyriausybės elg 
rašo angly parlamento narys 

buvo paklaustas, kodėl i 
padaryta nepasitarus su 
mentu, jis atsakė: ‘Sand< 
vo laiku bus pateiktas 
mentui patvirtinti. Jei 
mentas atmes, tai bus 
ta’. (Hansard, sausio 23, 
sk.). Tad, matyt, galime 
trukus laukti, kad parlam 
bus pateiktas įstatymo pr 
tas suteikti abiems tiems 
mams atgal veikiantį patvi 
mą.

“Nekalbant apie aplinkybę, 
iš esmės itin prieštarautiną, 
kad dabar bet koks įstatyminis 
sprendimas jau turi būti atga
linis, Tamsta suprasi, kad par
lamentas neturėjo progos šiam 
perleidimui pritarti ar patikrin
ti jos ūkiniu požiūriu; uei pa
reikalauti, kad mūsų buvusiem durų- vaizduoja ZuruMtetarir

draugam butų atlyginta, jei - ~ '

_x nnn KolmAv rtfenifiii btm VYTAUTAI. BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
n buo neimta. (tvtaiMiM, &uu N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be

Gegužės 6 Londono Dai
ly Telegraph paskelbė dar vie
no britų parlamento nario atsi
liepimą apie Baltijos valstybių 
aukso bylą. Atstovas Gifcūrf

oidabriNiū VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir

“Mano kolega Sir Tufton 
straipsnyje “Netikęs sandėris 
dėl Baltijos valstybių” statė 
prie gėdos stulpo britų vyriau
sybės užsimojimą perduoti auk
są ir kitus priklausinius, kurie 
prieš karą tavo Baltijos valsty
bių padėti saugoti Anglijos Ban
ke ir į kuriuos Britanija tikrai 
neturi nei moralinės nei teisi
nės valios.

“Užsienių reikalų ministeris 
praėjusi birželį laiške Sir Tuf- 
tonui rašė: ‘Mūsų intencija 
yra, jei parlamentas pritars 
(mano pabraukimas), padaryti 
žygių priklausiniams (įskaitant 
auksą), esantiems šiame krašte, 
realizuoti...’ Po dviejų savai
čių auksas buvo parduotas už 
beveik 6 milijonus svarų; o šių 
metų sausio mėnesį 50 0,0 0 0 tarp daugelio kitų 
svarų suma iš tų priklausinių 
buvo padėta Anglijos Banke 
Sovietų Sąjungos sąskaiton.
■ “Kai Mr. George Brown, ta
da užsienių, reikalų ministeris,

“Tie nutarimai tavo padaly

viešo dėmesio 
dalykų šis psi 
konstitucinių p

iš 
tu-

darbą.

gegužės 5 savo diplominį dar
bą parodė jaunas fežisierius P. 
Bielškis, ką tik baigęs studijas 
Vilniaus konservatorijos teat
ro fakultete. Tai buvo spektak
lis, sudarytas iš trijų ameri
kiečių rašytojų kūrinių: D. Gels- 
worthy “Saulė”, Tennesee Wil- 
liams “Pasmerkti namai” ir W. 
Saroyano “Ei žmonės”. Debiu
tantas buvo ne tik spektaklio 

- — - režisieruis, bet ir dekoracijų 
Naotr. R. Kisieliaus autorius. (Elta)

Sdntfera gegutes 3 atotespė BPiAUBA vyskupai Braziui ^ėdinio, pri-
dėi respublikonų tylos apte Bal- .' '~~f " deda savo išvadre: “reikalin-
tijos valstybes, foą partijos tinimas respublikonu, kad tau- gas išeivijos lietuvių sielovados 
pirmininkas “Ray C. Blin pta- tų laisvo apstepretatimo prtad- centras, kur bdtų nuoširdus lie-

ti”.
Dehrinakį sudaryti tautinių neteistini respubtaotHj tiai- tevijoje eBantfem Lietuvos ku- 
mažumų komitetą, kurio atsto- eta”. MgĮĖm, kur pieningai ir

aį, kol dar taukštai nėra 
pietų”.

LITAS UmtTINtt «O, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa- 
Nkaaos ui Mžtas. 114th Street Richmond HiU, N.Y. 11418, (212) 
441-6790; Ota 8. VVeetern Ąve. Chteago, Ui. 60636 (312) 476-2242.________

JUOZO ANMUaiO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
aataaoMifij, baklų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil-

JUOZO MI8IONO GCRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti Įvairiausios rū-

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVE 322 Unton Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
SV7-B0B9. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų Šventėms bei kitokioms progoms.

S A G MAIGTė KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4MB. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatour j namus liet skilandžius, sūrius. Wė take 611 orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIGR PIECE GOODS CORP. 200 Orcbard St New York, N.Y. 10002, 
AL4-831B. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vttotmės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat Silkinės, 
maigytos, speivotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigtauloBris kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeildte ir įsitikinsite!....................................................................................

CO8MOB PARCELS eMRRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
ihanky, nisMgrr. 198 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 
10011; teL CH3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus žaktytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar 
Certificates”, batams ir Lt Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
aiėko mokėti Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto fld 4 vaL p.p. Kitu laiku — susitarus.

RICHMOND HILU OORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos 1 visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom taikstai ir pristatoma | nurodytų vietų arba namus. Savininkai — 
John Doran tf Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

KIBIOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ (STAIGA siunčia dovanų 
siuntiotau j Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti poitu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto

ZŲBMIIB Nr. 4 pri- Bimnim, MESIU auioroeunsi ir nyion o uclimucuu. rarupinami uvieno 
<BB UBtilviškų ka- krautuvių" kuponai 370 Unkm Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV4-495X

pintų admiBtetrecija delsia pa-
C. A VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 741h Street Jackacn 
Hetghts, N. T. NE 0-6630.

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union T6ur* egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam Stabui išpildyti visas 
pareigas, sudetss su siuntinių priėmimu, supskavimu. ir tų siuntinių UMun- 
tlmu. išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą (vairių siuntiniams daiktų — gerisurių siuntimui ir tai pigiau- 

—_ 'u-l fannnjk ošinti kalnuoto; pu mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams
,t. . ... - .yt . ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS

atlyžusi, galėtume sakyti, labai Draugas gegužes 10, mfor- nai įsitikins, kad jais nepasitiki i omtBauift.N<w York. n.y. looiū. Aptaškykite mūsų skyrius: Chieago, 
„ .. - apleista ... Mūsų visų artimiau- nulodamas apie T. Žiburių pa- Bažnyčią atstovaujanti admi- ni. 22i9W. Oicago Avė. 60633; Los Angeles, Caiif. — 344'North La Brea

Dr. R. Kriaučiūnas, Ateitininkų F ? gan. eanraterisK tano pa- - ..... f.. < ‘ »• Avė. 90036.
skaitą studentų ateitininkų stovykloje CatskHI kalnuose. Nuotr. Pr. Ąžtmlo S13S tikslas • turėtų būti — įtl- sisakymus dėl vyskupo, 3.3. mstracija . —1 ,

jų reikalavimai griebėja. Admi
nistracija praranda Įmonių pa- 
aitikžjlmą. O tada: “Sunkiau

Dirva gegužės 3 vedamajame 
dėl respublikonų tylėjimo daro 
išvadą, kad “anksčiau besireiš- _. f, munnjunų. v mįimi; ouuiuau
kianti lietuvių įtaka respubli- • bus prarastą žmonių pasitikėji-
konų sluoksniuose yra smarkiai DM vreimpa ir cantre mą atgauti, kai Žmonės galuti-

Matulaiiį (arkivyatapą), Ptita-



DARBININKAS 1968 m., {Įgulto 17 d., nr. 37

Visiems paliko neužmirštamą įspūdį
Melrose simfonijos koncerto proga šv. Antano gimnazijoje

Šio rašinio siekis — dėkin
gai paminėti Melrose Simfoni
nio Orkestro nuoširdžią auką 
šv. Antano gimnazijai. Koncer
tas įvyko gegužės 5. Klausėsi 
daugiausia mokiniai. Dėl to jis 
gal labiau ir minėtinas. Iš ki
tos pusės, jeigu toks koncer
tas būtų įvykęs New Yorke ar 
Chicagoje, jis būtų susilaukęs 
plačių aprašymų bei įvertinimų 
spaudoj. Tad tegul būna man 
leista priminti bent patį įvyki 
sykiu su iš jo plaukiančiom iš
vadom. šis retas atvejąs turėtų 
dominti lietuvių visuomenę.

Atvykimo aplinkybės
Melrose Simfoninis Orkest

ras yra amerikiečių muzikų 
sambūris. Jame nėra nė vieno 
lietuvio, išskyrus dirigentą, Je
ronimą Kačinską, kuris 
vadovauja septintus metus. 
Kviesti tą orkestrą į šv. Anta
no gimnaziją pastūmėjo gilus 
įspūdis, klausant koncertų. At
rodė, jog išbudint jaunimui iš 
siaubingo elektrinių gitarų 
spiegesio tai būtų geriausia 
priemonė. O be to, jaunimas, 
labiau negu vyresnieji, gyvena 
įspūdžiais. Geri įspūdžiai giliai 
įsirėžia į jaunių sielą.

Orkestro vadovybė kvieti
mu atvykti į šv. Antano gim
naziją iš pat pradžios susido
mėjo. Bet kaip su atlyginimu? 
Čia, Amerikoje, retai kas be
dirba veltui. Kelionė gi vargi
nanti — iš Bostono iki Kenne- 
bunkporto apie 80 mylių. Kai 
tarpininkaujant Jeronimui Ka
činskui, vadovybei buvo paaiš
kinta, jog čia lietuvių vaikų 
gimnazija, atvykusių iš visos A- 
merikos ir Kanados pasinaudo
ti ypatinga lituanistine bei kul
tūrine programa — ji kvieti
mu dar giliau susidomėjo. Po 
ilgesnio svarstymo, atsiklausus 
visų orkestro narių, buvo gau
tas atsakymas, jog jie atvyks 
koncertui be honoraro, apmo
kant tik kelionės išlaidas.

Šauni programa
Ką pažadėjo, tai ir įvykdė. 

Gegužės 5 d. vakarop orkest
ras (55 žmonės) atkeliavo au
tobusais į gimnaziją. Jaunimas 
didžiai domėjosi. Koncertas gi 
buvo šaunus ir Įspūdingas. Ji 
papildė sol. Benediktas Povila- 
vičius — bosas. Programa pra
dėta kiek lengvesne, bet labai 
melodinga ir pakilia, Rossinio 
operos “Semiramida" overtiu- 
ra. Po jos ėjo visų laukta Čiur
lionio simfoninė poema “Miš
ke”. Tai tikrai didingas kūri
nys. Jame žymu lietuviškumas 
ir visuotinumas, ko visom jė
gom ir siekė Čiurlionis savo kū
ryboje. Lietuviškumas plaukia 
iš pačios temos. Miškas lietu
vių amžiais buVo ir apsauga ir 
įkvėpimas. Kuri laiką net šven
tenybė. Čiurlionio kūriny tai 
galima aiškiai jausti. Ten su
telkta visa lietuviško miško ga
lybė — ūbavimai, čiulbesiai, ū- 
žesiai, audringi siūbavimai... 
Visa tai išgyventa ir iškelta Į 
meninį aukštį, čia jau visuoti
numas. Klausydamas gauni pa
našų įspūdį, kaip iš didžiųjų 
genijų Wagnerio ir Sibeliaus 
muzikos. Poemos pabaiga — 
tikras gamtos himnas Kūrė
jui.

Po tokio įspūdžio, lyg atsi
kvėpimui, sekė sol. Benedikto 
Povilavičiaus dvi arijos iš Ver
di operos Simon Boccanegra 
(lietuviškai) ir iš Rossinio ope
ros Sevilijos Kirpėjas (itališ
kai). Vokalinė išpilda, palydint 
orkestrai, būvo itin įspūdinga. 
Solistas turi galingą ir gerai iš
lavintą balsą. J jį turėtų būti 
labiau atkreiptas dėmesys.

Čaikovskio elegija praskam
bėjo malonia slinktim, melo
dingumu ir švelnumu, nors ne
trūko ir joje galingų pakilimų. 
Wagnerio Tannehauser ope
ros overtiura yra žinoma savo 
gelme, platuma it aukštybe 
Geresnio finalo tokiam kon
certui negalėjo būti. Koncer
tas tęsėsi valandą ir 15 min. Jis 

sukėlė niekad neužmirštamą į- 
spūdį. Visi ir jaunieji ir vy
resnieji, likome lyg apstulbę.

Kai kurios išvados
Nuūžus šiam koncertui, siū

losi ir kelios išvados. Pirma, 
lietuvių visuomenę maloniai tu
rėtų nuteikti faktas, jog kita
taučiai talkina mums kultūrine 
pagalba, kai atsiranda aiškus 
reikalas. Tokį reikalą Melrose 
Simfoninio Orkestro nariai į- 
žvelgė mūsų gimnazijos atveju. 
Juos sudomino ši ypatinga 
mokykla savo lietuvišku atspal
viu ir paskirtim. Jie pajautė rei
kalą prisidėti prie šios gimna
zijos mokinių švietimo, išpildy- 
kūrinius ir taip pat duodami 
progos visoj pilnumoj išgirsti 
lietuvį kompozitorių Čiurlionį. 
Šiuo žygiu Melrose Simfoninis 
Orkestras įnešė naujų įspū
džių ir nuotaikų į mūsų jaunė
dami didžiųjų kompozitorių

Jeronimas Kačinskas diriguoja Melrose simfoniniam orkestrui, kurio koncertas jvyko šv. Antano gimnazi
joje Kennebunkporte.

KAS YRA TIE, KURIE RENGIA
Trečiam Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės seimui surengti 
New Yorke sudarytas platus 
komitetas, kuris. posė
džiaudamas ir planuodamas be
veik visus metus, pilnai paren
gė visus seimo darbus. To 
komiteto garbės pirmininku 
yra prel. Jonas Balkonas, vie
nas iš Lietuvių Bendruome
nės organizatorių Amerikoje.

Prezidiumo pirmininku yra 
Jonas Šlepetys, ilgametis Lietu
vių Bendruomenės darbuotojas, 
daugel kartų buvęs Tarybos 
nariu, apygardos pirmininku.

Vykdomuoju vicepirminin
ku yra Aleksandras Vekselis, 
uolus Bendruomenės veikėjas. 

Chicagoje, MarqUette Parko lietuvių parapijos salėje balandžio 27 buvo surengtas parengimas pranciškonų iv. Antano gimnazijos nau
dai. Vakarą rengė tėvų komitetas. Nuotr. V. Juknevičiaus

mo būrį. Antra neturėtų būti 
pamiršta, jog gimnazijos vado
vybė stengiasi mokiniam dau
giau duoti kultūrinio maisto, 
negu jie galėtų gauti kitur, čia 
nuolat ruošiami koncertai, mi
nėjimai, jaunimo šventės, ne
kalbant jau apie gerą lituanis
tinę programą bei amerikiečių 
gimnazijų kursą.

Jeigu kitataučiai į tokią gim
naziją atkreipia dėmesį ir net 
aukojasi su pagalba, argi tai ne
turėtų daryti patys lietuviai? 
Ar jau pilnai pertekusiai ir tau
tiškai sąmoningai mūsų visuo
menei nereikia tokios gimnazi
jos, kur vaikai gautų lietuviš
ką švietimą ir amerikietišką iš
mokslinimą, mokėdami tik treč
dalį to, ką amerikiečiai mo
ka už vaikų išlaikymą savo pa
našiose gimnazijose? Į tą klau
simą per 12-ką metų dar nesa
me gavę pilno atsakymo. Bet 
dabar, kai taip kyla maisto bei 

dabartinis apygardos pirminin
kas. Jo rankose yra beveik vi
si organizavimo darbai.

Sekretoriauja jaunimo atsto
vė Irena Sandanavičiūtė, prisi
dėjusi prie jaunimo žygių ma
nifestacijų, gyvai pasireiškusi 
ateitininkų veikloje.

Iždininkas — Ignas Gasiliū- 
nas, prityręs šios srities dar
buotojas, ilgus metus tvarkąs 
Liet. Atletų Klubo finansinius 
reikalus.

Juozas Vilpišauskas — proto
kolo sekretorius, kurio parei
ga surašyti posėdžių darbus, 
nuorašus išdalyti sekcijų vado
vam. 

visų dalykų kainos ir šeimas 
engia nutautėjimas, pranciško
nai nori žinoti ar lietuviai tė
vai laiko šv. Antano gimnazi
ją reikalinga savo vaikam? Be 
to, ar jie yra linkę pripažint iš
laidas, kurios būtinos tokiai 
gimnazijai išlaikyti? Kai visa 
tai pagaliau paaiškės, dėl šios 
gimnazijos ateities bus padary
tas galutinis ir neatšaukiamas 
sprendimas.

Šiuo metu dar netrūksta 
kantrybės palaukti, o tuo la
biau nuoširdumo dėkoti visiem, 
kurie atskuba šv. Antano gim
nazijai pagalbon. Dabar gi ma
lonu viešą padėką išreikšti Je
ronimui Kačinskui ir visam, jo 
diriguojama Melrose Sim
foniniam Orkestrui už brangią 
kultūrinę talką koncertu.

T. Leonardas Andriekus, OFM
Provinciolas ir 

gimnazijos rektorius

PLB SEIMĄ?
Sekcijos

Daugiausia dirbo prezidiu
mas, kol aptarė bendrą seimo 
tvarką ir kol sudarė įvairias 
sekcijas. Sekcijos dabar veikia 
savarankiškai. Sekcijų gi yra 
net visa dešimtis.

Finansų sekcijai vadovauja 
irgi ilgametis bendruomeninin- 
kas Antanas Reventas.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė 
rūpinasi visa kongreso muziki
ne dalimi, o ji — net labai di
delė: koncertas Lincolno Cent
re, kamerinės muzikos koncer
tas literatūros vakare.

Dailės parodos reikalus tvar
ko dail. V. K. Jonynas. Jo ži-

šv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte, Maine, koncertuoja Melrose simfoninis orkestras. Diriguoja Jero
nimas Kačinskas.

LAIKRAŠTIS, “ISZEINA KAS PETNYCZIA CHICAGO”
Senas laikraštis patenka redakcijon ir primena laikus, kaip 

lietuviai rūpinosi švietimu
Vieną dieną redakciją pasie

kė stambus vokas, atėjęs iš 
New Hampshire. Atidarę rado
me seną ir net labai seną laik
raštį — 1908 metų sausio 10 
d. “Lietuvos” numerį. Jį at
siuntė mum nepažįstamas žmo
gus. Laiške rašė, kad kadaise 
gavęs senus lietuviškus kuni
gaikščių paveikslus: besikelda
mas į kitą butą ėmė ir išmušė 
stiklą; išėmęs paveikslą, rado 
už jo užkištą ir seno laikraščio 
numerį. . .

nioje bus sutelktos skaidrės ir 
jų rodymas, taip pat ir kong
resui suaukotų paveikslų išsta
tymas. (Tie paveikslai skiriami 
laimėjimam).

Informacijos sekcijai vado
vauja Jonas Rūtenis. Sekcija pa
sirūpins teikti žinias visai spau
dai, parūpina dalį medžiagos 
seimo vadovui.

Genė Nufžutaitė — seimo 
technikinės sekcijos vadovė. 
Jai sunkiausios dienos bus pa
čio seimo metu.

Jaunimo sekcijai vadovauja 
Algirdas Sperauskas.

Sporto sekcijai vadovauja 
Vacys Steponis. Sporto gi nu
matyta gana daug. Be įvairių 
sportinių varžybų bus ir moto- 
rada — sutelktinis važiavimas 
mašinom.

Zigmas Dičpinigaitis vadovau
ja šokių vakaro sekcijai. Šokiai 
gi numatomi penktadienio va
kare. po literatūros vakaro.

Svečių priėmimo sekcijai va
dovauja Vytautas Radzivanas.

Banketo visais reikalais rū
pinasi Marija Kregždienė.

Tas laikraštis tai gyvenimas 
prieš 80 metų. Pageltęs, sutru
pėjęs laikraštis, kurį verti su 
baime, kad visai nesubyrėtų. 
Skaitai senas naujienas. Jos 
įdomios, nes tai istorija. Skai
tai skelbimus. Ir ko ten ne
aprašyta?!

Kas tas laikraštis?
“Lietuva” priklauso prie pir

mųjų Amerikos lietuvių laik
raščių. Ji pradėta leisti 1892 
gruodžio 13 Chicagoje. Laik
raštis svaitinis pasirodąs 
penktadieniais, kaip tąsyk ra
šė “petnyczioj”.

Išleido jį St. Rokosz-Ragai - 
šis, kilęs iš Vištyčio. Jis jau 
buvo žinomas, daug triukšmo 
pridaręs su lenkais. Toji išleis
ta “Lietuva” kitais metais — 
1893 kovo 21 sustojo, kol atė
jo naujas leidėjas A. Olšaus
kas. Tų pačių metų birželio 20 
jis išleido vėl “Lietuvą”, kuri 
ėjo iki 1920 metų, nuo 1918 
metų ji virto dienraščiu.

Jos redakcijoje ilgą laiką dir
bo J. Adomaitis, — Šamas, 
Br. K. Balutis, P. Norkus, J. 
Gedminas, A. Lalis, Kl. Jurge
lionis, F. Rakas, D. Laukys, K. 
Gineitis ir k. Laikraštis buvo 
tautinės krypties, bet pasitai
kė, kad nusukdavo į kairę, įdė
davo aštresnių socialistinių 
straipsnių.

Ką rašo anas numeris?
1908 metai tai buvo tikrai 

seni laikai. Chicagoje ir kitose 
vietose nuolat atvykdavo nau
jų lietuvių, dygo lietuviškos or
ganizacijos. Veikimas žydėte 
žydėjo. Spauda buvo visiem rei
kalinga, nes tik iš lietuviško 
laikraščio šie naujieji imi - 
grantai orientavosi, kas deda
si Amerikoje ir pasaulyje.

Pirmame puslapyje pradeda 
nuo Maskolijos. Aprašoma ca
ro durna, Stolipin ir visokie a- 
reštai. Vaizduojama, kaip ca
ro valdžia mėgina įsitvirtinti ir 
užgniaužti žmonių reikalavi
mus. Aprašoma, kaip dalis du
rnos narių buvo nuteisti “kalė
jimo tvirtynėje”.

žinios iš Lietuvos
Toliau randame žinias iš 

Lietuvos. Tai daugiausia per
spausdinta iš “Vilniaus ži
nių”. Aprašomi Įvairūs nuoty
kiai Vilniuje, Kaune ir provin
cijoje. Pvz. dr. Bagdanavičius 
iš Vilniaus praneša, kad galima 
siųsti telegramas lietuviškai. 
Minimas lietuviškos mokyklos 
atidarymas Kauno Šančiuose. 
Provincijoje steigiami koopera
tyvai. Daug kalbama švietimo 
klausimais. Paminėta rašytojo 
Biliūno mirtis, dr. V. Kudir
kos minėjimas Vilniuje.

Iš darbo lauko
Tuo metu visiem ateiviam 

rūpėjo darbas: kur geriau ga
lima dirbti, kur daugiau už
dirbti. Tai daug rašoma ir apie 
darbą, darbininkų judėjimus, 
visokias nelaimes.

Lietuviški vakarai 
ir “lošimai“

Bene daugiausia vietos už
ima korespondencijos iš įvai

rių kolonijų. Minimos viso
kiausios vietovės, ypač Pennsyl- 
vanijoje. Jos dabar nebežino
mos, nes išnyko, pasibaigus an
glių pramonei.

Ir ką tie lietuviai veikė? Vi
si buriasi Į draugijas, chorus, 
“teatrališkas grupes”. Kiekvie
na draugija rengia “atsibuvi- 
mą” su “lošimais”, su vaidini
mais. Gi vaidino visokiausius 
veikalus: “Kova po Grunval- 
du”, “Genovaitė” — menkas ir 
nesudėtingas komedijas. Nu
meryje plačiai aprašomas Wa- 
terburis, kas ir kokius eilėraš
čius ten deklamavo.

Korespondencijose minimos 
ir paskaitos. Žmonės buvo ne
mokyti, bet norėjo šviestis. 
Tai žymu iš visų laikraščių ir 
išleidžiamų tais metais knygų. 
Viskas skiriama švietimui. 
Tais metais buvo išleidžiama 
daug bendrojo lavinimosi kny
gų, ir žmonės jas išpirkdavo. 
Buvo rengiamos ir paskaitos 
“savišvietos” reikalam.

štai Brooklyne plačiai apra
šomos bent kelios paskaitos: 
dr. Matulaitis skaitė paskaitą 
apie žmogaus kūną, studentas 
Vininikaitis skaitė bent kelias 
paskaitas apie žemės sudėtį, 
planetas, žvaigždynus, senuo
sius gyvulius, gyvenusius prieš 
milijonus metų.

Dėmesys literatūrai ir knygai
Du viduriniai puslapiai pa

skirti literatūrai. Spausdinama 
dr. Jono Šliupo “Lietuvos isto
rija”, dedamas knygų katalo
gas. Spaudi narna K. Puidos 
versta kažkokia Ibseno drama. 
Nuplėštas jos pavadinimas, ir 
iš teksto sunku pasakyti. Atro
do, kad “Helgolando kovoto
jai”.

Knygų sąraše vyrauja bend
ro lavinimosi knygos. Jos visos 
verstos iš rusų, lenkų, vokie
čių kalbos.

Prekybininkų skelbimai
Paskutinis — aštuntas — 

puslapis paskirtas Chicagos 
skelbimam, čia reklamuojasi 
svetainės — saliūnai, kur val
gis ir cigarai geriausi: smuklės 
su “bavarsku” alum, rusiška 
“arielka"— degtine.

Labai Įdomūs daktarų skelbi
mai. Ten rašoma: “išgydau in 
penkias dienas, išgydau visas 
ligas; tik atsiųskite savo ligos 
aprašymą, gausit vaistus. Ge
riausias daktaras, gydo ypatiš- 
kas ligas" ir t.t.

Dabar tokių skelbimų nie
kur nebėra, nes uždraudė val
džia. Tokie skelbimai buvo ir 
spekuliacija, žmonių apgaudinė
jimas.

Tame pačiame “Lietuvos" 
numeryje yra atviras laiškas 
redakcijai, kam ji deda tokius 
skelbimus, nes tokie daktarai 
tik žmogų apgaudinėja, pini
gus išvilioja.

Laikraščio kalba
Seni tie laikai, ir kalba sena, 

dar pilna barbarizmų, svetimy
bių. Dabar skamba juokingai 
bet tada paskaitas vadino “pro-

(nukelta į 8 psL >
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Kuopos
ALK Susivienijimo 1 O 3 

kuopos 60 mėty minėjimas ge
gužės 5 praėjo pakiliai, nes 
jam buvo pasirengta su atsidė
jimu. Minėjimas pradėtas 8 va
landą ryto mišiomis už miru
sius kuopos narius. Kleb. kun. 
Pranas Valiukas savo pamoks
luose iškėlė šios organizacijos 
svarbą ne tik Įsirašiusiem, bet 
ir visam lietuvių veiklos gyve
nime. 3 vai. popiet iškilmingą 
minėjimą atidarė prof. Vlada 
Sabalienė, kuopos pirmininkė, 
prisimindama ALK Susivieniji
mo nuveiktus darbus Dievui, 
tėvynei ir artimui. Atsistojimu 
pagerbus mirusius kuopos na
rius, kun. L. Januškai sukalbė
jus maldą, kuopos sekretorius 
V. Vitkus padarė kiek platesnę 
šios kuopos veiklos apžvalgą. 
Kuopoje šiuo metu esą 75 na
riai. Pasigesta kiek ryškesnio 
apibūdinimo, kas yra ALK Su
sivienijimas, kuo jis skiriasi 
nuo kitų lietuviškų organizaci
jų, kokia nauda Įstojus nariu ir 
t.t.

60 metų
ROCHESTER, N.Y.

Minėjimo puošmena ši kartą 
buvo viešnia iš Chicagos, solis
tė Janina Šalnienė, koloratūri
nis sopranas. Jos skaidriu ir 
techniškai gerai apvaldytu balsu 
minėjimo dalyviai negalėjo at
sigrožėti ir visai užtarnautai su
teikė jai lakštingalos vardą. So
listė atliko šešias dainas ir a- 
rijas ir vieną priedui: Vanagai
čio “Dobilėlis”, Jakubėno — 
“Mėlyni upeliai”, Varpų dainą 
iš operos "Lakmė”, Delib, Eg
lės ariją iš operos “Pilėnai”. 
Klovo, Ramunės dainą iš ope
ros “Gražina”, Karnavičiaus, 
Lėlės ariją iš operos “Hoffma- 
no pasakų”, Offenbach ir Vik
toro Kuprevičiaus Lakštingalos 
giesmę. Solistė pasirodė subren
dusi ir rimtai pasiruošusi dai
nos srityje menininkė. Švel
niai išraiškinga laikysena sce
noje, atliekamų dainų bei ari
jų muzikalinis ir techniškas ap
valdymas, šiltas Įsijautimas į jų 
turini ir stilių, dainavimo gro
ži dar labiau didino ir kėlė 
pasigėrėjimą klausytojuose. Ro- 
chesterio lietuviai ilgai neuž
mirš solistės Janinos Šalnienės 
ir nekantriai lauks jos pakarto
tino pasirodymo su gausesne 
programa. Akomponavo R. O- 
balis.

V. Vitkus, ALK Susivienijimo kuo
pos sekretorius, daro pranešimą.

Dainuoja solistė J. šalnienė ALK 
Susivienijimo kuopos 60 metų mi
nėjime.

Baltimores žinios
Šeimos komunijos diena šv. 

Alfonso parapijoje būna gegu
žės antra sekmadieni —Moti
nos dieną. Šiemet 8:30 v. mi
šias aukojo prel. L. Mendelis.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija Marijos garbei buvo ge
gužės 12 d. 4 v. popiet. Daly
vavo Įvairios parapijos organi
zacijos. Sukalbėtas rožančius, 
litanija ir baigta palaiminimu 
Švč. Sakramentu. Sodalietės ne
šė gražią Marijos statulą, kurią 
vainikavo gėlių vainiku.

Lietuvaičiu darželiai išsiski
ria iš visų kitų tautų. Tai rodo, 
kad lietuvės mėgsta prižiūrėti 
ir puošti savo namus, mėgsta 
ir gėlių darželius. Vieną iš gra
žiausių tokių gėlių darželių tu
ri Gendrutė Valeikienė, kuri 
gyvena Kensington priemiesty
je.

Suaugusių klubas gegužės 19 
State Parke laukuose rengia 
gegužinę. Kiekvienais metais 
šioje vietoje jie rengia savo ge
gužines. Čia yra stalai, žaidi
mų aikštės. Visiem patogu ir 
pailsėti ir pasilinksminti.

Kazimieras Pačūnas, ankstes
nės kartos lietuvis, mirė savo 
namuose Pelham gatvėje ge
gužės 4. Velionis atvyko iš Lie
tuvos i Baltimorę. Jo žmona 
mirė prieš keletą metu. Gedu
lingos mišios už jo sielą auko
tos šv. Alfonso bažnyčioje ge
gužės 7. Palaidotas New Cathe- 
dral kapinėse. Nuliūdime liko 
dukra Katerina ir sūnus Ber
nardas.

Bronius Malinauskas, naujos 
kartos lietuvis, po sunkios li
gos mirė gegužės 4. Velionis, 
kol sveikata leido, dalyvavo be- 
tuviškoje veikloje, tarnavo \- 
merikos kariuomenėje ir buvo 
veteranas. Mišios už jo sielą au
kotos šv. Petro bažnyčioje ge
gužės 8. Palaidotas Baltimores 
tautinėse kapinėse.

Jonas Obelinis

sukaktis
Meninėj programoj dar daly

vavo jaunas pianistas Reimun- 
das Obalis, kuris pianinu pa
skambino Brahmso D-flat In- 
termezzo, B—ininor capriccio 
ir G — minor rapsodia. Jau
nos šokėjos seserys Rita ir Ni
jolė Mačiulytės pašoko du lie
tuviškus stilizuotus šokius.

Minėjimas baigtas žemutinė
je parapijos salėje vaišėmis, 
kurių metu ateitininkų vardu 
sveikino dr. VI. Lelis, ALT — 
Juozas Jurkus, L.B. — dr. Jo
nas Dėdinas ir ilgametis vietos 
lietuvių veikėjas Petras Norke- 
liūnas, kuris pastebėjo, kad ir 
anais laikais per mažai lietu
viai supratę vienybės reikšmę 
ir perdaug buvę susiskaldę.

Pavasarinis dainų ir šokių 
vakaras Įvyks gegužės 18 d. 
7:30 vai. vak. šv. Jurgio para
pijos salėse. Rengia vietos lie
tuvių bendruomenės choras. 
Programoje choro dainos, bu
vusio Lietuvos operos orkestro 
nario VI. Hajoš smuiko daly
kai, šokiai, bufetas ir kitos 
linksmybės. Pelnas skiriamas 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
naudai.

Birželio Įvykiu minėjimas 
Rochestery vyks birželio 8-15. 
Svarbiausias žygis: miesto bur
mistro proklamacija, meno pa
roda Meno kultūros rūmuose. 
Čia bus išstatyti Baltijos tautų 
meno įvairiausi dirbiniai, ku
riuos atrinks ir prižiūrės Me
no kultūros muziejaus meninin
kai. Rochesterio lietuviai kvie
čiami meno parodą paremti 
pas save turimais lietuvių tau
tiniais audiniais, rankdarbiais, 
gintarais ir kt. lietuvių meno 
vertybėmis. Globoja vietos LB 
apylinkės valdyba.

Vietos ateitininkų rengtas 
lietuvių tautinių šokių grupės 
“Grandinėlės” pasirodymas 
gausiai susirinkusios vietos 
lietuvių visuomenės buvo pri
imtas su atviru pasigėrėjimu ir 
pasididžiavimu, sb.-

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.

Hartford, Conn.
“Aido" choro pobūvis

Šalia visuomeninių organiza
cijų, Hartforde veikia vieninte
lė meno institucija — tai “Ai
do” choras, vadovaujamas mu
ziko Jurgio Petkaičio. šis cho
ras yra dainavęs ne tik Hart
forde, bet ir kitose lietuvių ko
lonijose: Worcestery, New Ha- 
vene ir kitur. Taip pat choras 
yra dalyvavęs lietuvių dainų 
šventėse New Yorke ir Chica- 
goje.

"Aido” choras gieda dides
nių švenčių — religinių ir tau
tinių — proga Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčio
je, ir jo darnumu bei skambu
mu gėrisi ne tik lietuviai, bet 
ir amerikiečiai, kurie tuo laiku 
būna bažnyčioje.

Kaip kas metai, taip ir šie
met choras rengia puikų pobū
vi — šokius su programa. Tai 
bus gegužės 18 d. 8 vai. vak. 
L.A.P. klubo didžiojoje salėje. 
227 Lavvrence St., Hartford, 
Conn. šokiam gros europinio 
tipo orkestras.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi šiame “Aido” 
choro pobūvyje kuo gausiausiai 
dalyvauti. Savo atsilankymu 
moraliniai paremsime chorą už 
jo i dainos mena Įdėtą darbą, 
o choristų pasiaukojimą (Repe
ticijos būna kas savaitę).

Įėjimo auka tik 2 dol. Sve
čiams bus paruošti skanūs už
kandžiai. (Gėrimų, jei kas no
rės. svečiai atsineša patys).

J. Bernotas

Jokūbas (James) Kokoskie, 
balandžio 25 važiuodamas auto
mobiliu iš Alexandria, Va., kur 
jis dirba apdraudos bendrovė
je. 27 kelyje arti Princeton, N. 
J., susidūrė su autobusu. Jis 
buvo pavojingai sužeistas ir 
nuvežtas i Princeton ligoninę 
be sąmonės. Toji nelaimė įvy
ko nakties metu. Motina Elena 
Kokoskie ir duktė, sužinoju
sios apie nelaimę, buvo nuvy- 
kusios sužeistąjį pamatyti. Jos 
ten prabuvo dvi savaites. Gy
dytojas patarė jom grįžti į na
mus, nes nežinoma kada jis at
gaus sąmonę. Iki šiol (gegužės 
12) jis tebėra be sąmonės. Jo
kūbas Kokoskie yra tik 23 m. 
amžiaus, pereitais metais gar
bingai užbaigė Princeton uni
versitetą. Jis pasižymėjo spor
te Nashua ir Princeton uni
versitete. Tikimės, kad su Die
vo pagalba jis atgaus sąmonę 
ir pasveiks. Iš Alexandria. Va. 
jis vyko į Nashua dalyvauti sa
vo sesers jungtuvėse, kurios 
turėjo Įvykti balandžio 27. bet 
dėl nelaimės atidėtos.

Jaunas lietuvis Antanas Ša
ka birželio 2 užbaigs mokslus 
Northern Michigan universite
te. Jo tėvelis Antanas Šaka, 
gyv. 98 Allds St., planuoja vyk
ti šio mėnesio pabaigoje i Mi
chigan. Kartu su juo pasižadė
jo vykti ir jo draugas Vladas 
Šimkus.

Į West End Beverage 
bendrovės (lietuvių) Įstaigą, 
46 Spring Street., ge
gužės 2 vidurnaktį Įsilaužė du 
vyrai, atvykę iš Mancheste- 
rio. Policininkas, eidamas pro 
tą įstaigą, pastebėjo juos vi
duje ir tuojau pranešė nuova
dai . Atvykę policininkai ap
supo namą ir tuos vyrus areš
tavo. Rado ir jų plėšimo įran-

šoka Elena Kepalaitė, išraiškos šokio menininkė, balandžio 20 Philadelphijoje. Koncertą rengė vietos atei
tininkai. Nuotr. V. Gruzdžio

ATGAIVINTAS SPAUDOS INFORMACIJOS BIURAS
PHILADELPHIJOS ŽINIOSGegužės 3 Lietuvių Banko 

patalpose Įvyko susirinkimas 
siekiant suaktyvinti informaci
jos klubo veiklą. Prieš ketve
rius metus susidaręs vienetas 
organizuotos veiklos plačiau 
neišvystė. Todėl Philadeiphi- 
jos Bendruomenės valdybos Įpa
reigotas Kazimieras čikotas su
šaukė ši susirinkimą. Nors per 
visą laika klubui priklausą ir 
pavieniai korespondentai rašė 
įvairiuose laikraščiuose, tačiau 
Philadelphijos ir jos apylinkių 
visuomenėje pasigendama daž
nesnių pranešimų. Todėl priei
ta išvados, kad įsteigtasis klu
bas siektų iš savo narių dis
ciplinuoto įsipareigojimo ne
praleisti vvkstančių parengi
mų. rinkti žinias-informacijas 
apie vietos lietuvių gyvenimą, 
jų užsimojimus bei darbus ir 
paruošti reportažus kuo galima 
greičiau, kad informacijos bū
tų nepasenę ir Įdomios skaity
tojui. Taip pat. kiek galima, a- 
tidžiau sekti jaunųjų ir mažųjų 
veiklą, aprašant jų laimėjimus 

kius. Apskrities teismo teisėjas 
rado rimtą priežastį bylai ir ją 
perkėlė į aukštesnį teismą rug
sėjo mėn. terminui. West End 
Beverage bendrovės preziden
tas yra Vincas Urbonavičius.

Jonas Nadzeika, 53 m. am
žiaus, gyv. 7 South St., balan
džio 24 d. mirė veteranų ligo
ninėje, Manchester. Palaidotas 
balandžio 27 iš Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčios Šv. 
Kryžiaus parapijos kapinėse. 
Buvo pašarvotas Kazio Kazlaus
ko laidotuvių name. Velionis 
priklausė parapijai ir jos drau
gijom: Maldos Apaštalavimo 
ir šv. Juozapo ir buvo veteranu 
D.A.V. nariu. Liko liūdesy pa
motė Marija Nadzeikienė ir ke
letas giminaičių.

Bernardas A. Sviderskis, gyv. 
37 Dexter St.-. mirė balandžio 
28. Velionis buvo pašarvotas 
Kazio Kazlausko laidotuvių na
me. 8 E. Pearl Street. Palaido
tas Šv. Kryžiaus kapinėse po 
gedulingų mišių šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je. A. 

James Kokoskie

ir tuo patraukti ir pripratinti 
jaunimą daugiau įdomautis sa
vąja spauda. Susirinkimas išsi
rinko valdybą iš 5 asmenų: Ka
zimiero Čikoto, Vinco Gruz
džio. Snieguolės Jurskytės, Ri
mos Mironienės ir Vinco Šal- 
čiūno. V. Gruzdys patiekė su
sirinkimui informacijos klubo 
nuostatus, kuriuos valdyba pa
žadėjo peržiūrėti bei papildyti 
ir pristatyti ateinančiuose su
sirinkimuose.

Ruošiamasi televizijos prog
ramai. Birželio 1 d.. 1 vai. po
piet. per KYW 3-Įi kanalą, Phi
ladelphijos žiūrovai turės pro
gos pasidžiaugti pusės valan
dos spalvota programa, kurią 
atliks lietuviai menininkai. Tai 
vis Jubiliejinių metų komiteto 
laimėjimai, šią televizijos pro
gramą išrūpino komiteto na
riai Gabrielius ir Rima Mironai. 
Programą atliks solistai: Stasys 
Baras, Daiva Mongirdaitė, vir
tuozas Kazys Daubaras (Char
les Dauberj ir Philadelphijos 

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

Kcnnebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos i pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 28. Pigios kainos, geras 
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.
• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyklą, 
kuri prasidės birželio 28 ir tęsis iki liepos 26. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas.
• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 28 d. (207) 967-2771

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

Po 100 dol. M. Unievvicz. Hartford, Conn.
N. N. Brooklyn, N.Y.

25 dol. Alexandra Matulionis. Maspcth. N.Y.
Po 10 dol. R. Lukas. Interlaken. N.J.

P. Dijakonova. Haddon Hts. N.-J.
O. Šepetauskienė. Paterson, N.J.

7 dcl. B. Sabeckicnė. Linden, N.J.
5 dol. V. Stankevičienė. E. Rockavvay, N.Y.

P. Stevens, Miami, Florida.
Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilniu planu prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldės. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund. Franciscan Monastery. 680 Bushvvich Avcntie. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

tautinių šokių grupė “Žilvi
nas”. Solistam akomponuos Al
dona Kepalaitė. Visi Philadel
phijos ir jos apylinkių lietuviai 
yra prašomi šią programos da
tą įsidėmėti, atsižymėti savo 
kalendoriuose, painformuoti 
visus pažįstamus, kolegas ir kai
mynus amerikiečius. Kuo bus 
daugiau žiūrovų, kuo bus dau
giau reaguojama į šią progra
mą ar tai laiškais ar skambini
mais į stotį, tuo bus užtikrin
tos galimybės pakartotiniem 
pasirodymam.

Jubiliejiniu metų komiteto 
nariai, gegužės 3 Lietuvių Ban
ko patalpose buvo susirinkę ap
tarti nuveiktų ir užsibrėžtų dar
bų. Komiteto pirmininkas Al
gimantas Gečys trumpai ap
žvelgė kas buvo padaryta ir 
kokie gauti atsiliepimai. Kaip 
buvo minėta anksčiau, komite
tas stengėsi kiek galima dau
giau informuoti amerikiečius 
apie Lietuvos padėtį ir mūsų 
žygius bei veiklą. Philadelphi
jos ir jos apylinkių amerikiečių

(nukelta j. 6 psl.)

— Bogotoje rugpiūčio 18-25 
įvykstančiame tarptautiniame 
Eucharistiniame kongrese gau
siai dalyvaus ne tik Pietų A- 
merikos kraštų lietuviai, bet ir 
įvairios JAV lietuvių maldinin
kų grupės iš Chicagos, New 
Yorko, Californijos ir kitų vie
tovių. Kolumbijoj sudarytas lie
tuvių sekcijos komitetas iš pro
fesoriaus dr. kun. Vyt. Manke- 
liūno ir Lietuvos konsulo St. 
Siručio pasirūpins maldininkų 
sutikimu, nakvynėmis ir pragy- 

' venimu.
— Vladas Ramojus pabai

gė rašyti veikalo “Kritusieji 
už laisvę” antrą tomą. Ten at
skleidžiama nauja autentiška 
medžiaga apie Lietuvos partiza
nų veiklą okupuotoje Lietuvo
je šio pokario dešimtmetyje. 
Šis tomas palies 75 įvairias 
Lietuvos vietoves, kur buvo pa
sireiškę partizanų veiksmai. 
Antrasis tomas bus iliustruotas 
autentiškomis kotovojų nuo
traukomis ir turės žuvusiųjų 
bei vietovių vardynus.

— LB Vokietijos krašto tary
ba išrinko 5 asmenų delegaci
ją į Pasaulio lietuvių seimą, į- 
vyksiantį rugpiūčio pabaigoj 
New Yorke. Delegacijon įeina: 
KV pirm. inž. J. K. Valiūnas, 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius, dr. J. Gri
nius, tėv. Bernatonis ir A. 
Lingė.

— Vilniaus operos solistą 
Virgilijų Noreiką ir “Estonija” 
(Tallinno) operos solistą H. 
Krūmą Maskva įtraukia į savo 
“žvaigždyną”. Sov. S-gos kultū
ros ministeris J. Furceva pasa
kė spaudos atstovam, kad ge
gužės 5-13 Maskvoj rengiama
me festivalyje pasirodys ir šie 
solistai. O festivalio vardas — 
“Maskvos žvaigždės”. (Elta)

— Koncertuoti Lenino gar
bei gegužės 22 (98 -tą Lenino 
gimtadienį) į Kremlių buvo iš
kviestas ir V. Bartusevičiaus 
vadovaujamas “Lietuvos” an
samblis. Kremliaus iškilmių iš
vakarėse ansamblis koncertavo 
Čaikovskio vardo salėj, kur bu
vo ir komisija, vertinanti kan
didatus premijai gauti. (Elta)

— JAV LB Kultūros fondo 
ateities uždavinių planavimui 
yra sudaryta Kultūros fondo 
planavimo komisija. Komisiją 
sudaro: prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas, Karolis Drunga, 
prof. dr. Petras Jonikas, prof. 
dr. A. Klimas, prof. dr. Rimvy
das Šilbajoris, kun. Kęstutis 
Trimakas, S. J., ir prof. dr. Vy
tautas Vardys.

— ALTo valdyba šiais me
tais gavo daug laiškų, dau
giausia iš amerikiečių jaunimo, 
studijuojančio įvairiuose uni
versitetuose. Prašoma informa
cinės literatūros anglų kalba 
apie Lietuva. Alto biuras, atsa
kydamas su paaiškinimais į 
gautus laiškus, šiais metais jau 
yra įsiuntęs virš 200 knygų ir 
brošiūrų apie Lietuva.

— Argentinos tautiniu šo
kėjų grupė atvyksta i Chicagą 
ir pirmą kartą dalyvaus JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kiu šventėje. Prasidėjęs po Jau
nimo kongreso gražus bendra- 
darbaivimas yra tęsiamas ir Pie
tų Amerikos jaunimo dalyvavi
mas mūsų didžiųjų įvykių šven
tėse yra didžiai naudingas tų 
kraštų lietuviškai tautinei gy
vybei stiprinti.

— LB Kultūros Fondo val
dybą sudaro: Anatolijus ' Kai
rys — pirm.. Vytautas Jesina- 
vičius — vicepirm . Leonas 
Juškaitis — sekr.. Vincas Grėb- 
liūnas — ižd.. Antanas Kareiva 
— reik ved . dail Jurgis 
Daugvila — meno vad . Juo
zas Šlajus — Gimtosios Kal
bos reik ved . Raimundas Pa
navas nar\s. Leonardas 
Dambriūnas Gimtosios Kal
bos red . J Augustinus — Met
raščio red.



DARBININKAS

padbKa
- š. m. balandžio » įvyko lie
tuvių katalikių moterų 60 me
tų organizuotos tbiklos minėji
mas. šia proga reiškiame nuo
širdžią padėką šio minėjimo 
vyriausiai organizatorei, daug 
darbo ir' sumanumo įdėjusiai 
Lietuvių Katalikių Moterų Orga
nizacijų Sąjungos Fondo pirmi
ninkei M. Lušienei, preL J. 
Balkunui už invokacijos, gerb. 
prelegentėm Sės. M. Augustai 
iš Putnamo ir O. Bačkienei iš 
Washingtono už turiningas pa
skaitas, komiteto narėms —R. 
Reventienei už sėkmingą lote
rijos" ir kitų darbų pravedimą, 
J. Kregždienei, p. Norvilienei, 
O. Kubilienei, M. Šaulienei, T. 
Dzikienei, p. Ąžudienei, p. Kon- 
dratienei, p. Bobelienei, E. 
Vaišnoraitei už rėikšmingą į- 
našą šio minėjimo proga.

Mūsų ypatinga padėka di
džiam menininkui dail. A. Gal
dikui, padovanojusiam vertin
gą savo kūrybos paveikslą, dr.

Philadelphia, Pa.
(atkelta iš 5 pslj

laikraščiuose tilpo net 33 ma
žesni ar didesni aprašymai są
ryšy su Vasario 16 minėjimu, 
Pabaltiečių banketu bei knygų 
ir tautodailės paroda. Juozas 
Ardys, Jubiliejinių metų finan
sų sekcijos vadovas, pranešė 
kiek buvo surinkta aukų jubi
liejinių metų veiklos išlaidom 
padengti. Jis pastebėjo koks 
yra efektingas aukų rinkimas, 
kai aplankomas kiekvienas lie
tuvis . asmeniškai. Jubiliejinių 
metų komiteto ateities darbai 
numatomi šie: televizijos pro
grama, ekumeninės pamaldos 
katedroje, kviečiant visų pa
vergtųjų tautų atstovus, ir lie
tuvių dailininkų paroda Civic 
Centre.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Philadelphijos klubo v- 
ba ruošia vakarojimą gegužės 
24 d. 7 vaL vak. Lietuvių Ban
ko patalpose. Tai bus paskuti-

O. Labanauskaitei, žodžio se nis moterų suėjimas prieš va-

1968 nt, gegužio 17 «»- 37

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
RELIGIJA. FILOSOFIJA
Mano ketekizmae. vaikučiam, spalvotas 1A0
*v. Pranei4ka«>s pSdomls. III ordino vadovėlis 1.*M
Tikvhov va'MvMK katekizmas paauousiem 1.00
Lekeik>« Ir Evanoelilos *ekmad., šventad. 2.00
ftv. Kazimieras, dr. 7.. Ivinskio 200
Geo>‘*** r"*n«»o. T4v. K, Bučmlo. O. F. M. 1-50
Sv. PUus X. kun. J. P*tr6no 1.00
•v. PrannNka*^ remila Ir konstitucila 1-00
Kova orio* Dievo Lletuvole. dr. J. Savojo 1-00
Kaukai. nanauMižmra «r nolftika 1.00
Saulėn giesmė, dr. A. Maceinos 3A0
Mari los ansireKkimaš Liurde. vysk. P. Bučio 2.0n
Pranaėvsfės an’e Darulio pabaiga 1.00
tv. Antanas Paduvietis. NeHo Vien 100
Neoesinkime aukuru, vysk. V. Brizqio 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties krvžia«is. dr. J. Prunskio 1.00
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 4.00
Išganymo Kelias, Sv. Pranciškaus filioteja 3.50
Tautinis auklėjimas šeimoje. V. čižiūno 1-00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomar 10.00
*v. Raštas, vemtas J. Skvirecko. II tomas 1200
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 3XX)

sems Lietuvoje ir laiško Jungt. 
Amerikos Valstybių preziden
tui autorei, A. Uknevičiūtei, 
skaičiusiai sveikinimus ir tele
gramas, meninės dalies vado-

SESELIŲ RĖMĖJŲ SEIMAS BROCKTONE, MASS.
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

rų Rėmėjų 23-čias metinis sei-
vei S. Gedvilaitei ir išpildyto- mėlis įvyko gegužės 5 vienuo- 
jom —V. Lužytei, I. Sandana- lyno patalpose Brockton, Mass.

das, kun. S. Saulėnas iš Cam- 
bridge, Mass., kun. A. Baltru- 
šiūnas iš So. Boston, Mass., 
kun. A. Abračinskas iš Nor-

Kleponio kalbą baigus 
“Friendship Club” laimėjo: — 
1000 dol—Vincas Jučas iš Nor- 
wood, Mass., 200 dol. Viktoras

saros atostogas, šiame vakaro
jime klubo narės, kurios akty
viai dalyvauja Jubiliejinių me
tų komiteto veikloje, pasidalins 
nuveiktų darbų įspūdžiais.

S.MJ.

vičiūtei, J. Balsytei ir R. Na
vickaitei, poetei K. Graudie- 
nei už'parašytus meniškus žti- 
džius, A. Ignaičiui už šviesos 
efektus.

Dėkojame visiem ątsilankiu- 
siem svečiam, organizacijų at
stovam, tariusiem žodį, bei 
sveikinusius raštu ir visiem ki
tiem, nuoširdžiai prisidėjusiem 
prie šio minėjimo pasisekimo.

Lietuvių Katalikų Moterų 
Organizacijų Pasaulinės Są
jungos Valdyba.

Senas laikraštis ...
(atkelta iš 4 psl ) 

lekcijom”, penktadienius “pet- 
nyčiom” ir Lt.

Bet pro tą senovišką kalbą ir 
senovišką sintaksę spindi graži 
lietuviška dvasia — rūpestis 
šviestis, kovoti už savo tautos 
reikalus, rinkti aukas ir telkti 
visas jėgas savo tautos labui. 
Tėvynės meilė ir suvesdavo į 
parengimus , vaidinimus tiek 
daug, kad žmonės netilpdavo 
salėse.

Laikraščio technika

Kun. Aloyzas Klimas, vienuoly
no kapelionas, atidarė seimelį 
malda ir pasveikino visus daly
vius. Seimelio vedėjas V. Gors- 
ki pristatė naują rėmėjų dva
sios .vadą kun. Vincentą Val- 
kavičių, kuris sveikino visus 
ir ragino kiekvieną įrašyti po 
vieną naują narį į rėmėjų skai
čių. Taip pat žadėjo metų bė
gyje aplankyti visus rėmėjų 
skyrius.

Motina Amadeus, naujoji vie
nuolyno vyresnioji, sveikino vi
sus rėmėjus, dėkojo už nuošir
džia paramą vienuolyno reika
lam, prašė padėti išsimokėti 
naujo senelių namo skolą, ku
ri yra per 200,000 dol. Taip pat 
skatino visus malda, žodžiu ir 
darbu prisidėti prie pašaukimų 
ugdymo.

Advokatas Antanas Young 
perskaitė pereitų metų seime
lio protokolą ir pridėjo savo 
paraginimo žodį, kad išmokėtų 
skolas per dvejus metus.

Seimelyje dalyvavo ir sveiki
no šie kunigai iš įvairių kolo
nijų: kun. A. Kontautas, buvęs 
ilgametis rėmėjų dvasios va-

wood, Mass.
įvairių kolonijų skyrius at

stovavo: Jean Malinauskaitė '— 
Cambridge, Mass, Anelė Gra-
bol — South Boston, Mass., Ma
rijona Phillips — Lawrence, 
Mass., Sadie Wassel — Amster- 
dam, N.Y., Elaria Petraitis — 
Worcester, Mass., Sofija Vos- 
ney — New Britain, Conn.

P. Paukštienė, negalėdama 
atvykti, laišku sveikino ir at
siuntė savo auką iš Chicago, m.

Pertraukos metu šv. Kazi
miero parapijos choras iš 
Brocktono išpildė gražią meni
nę programą. Vadovavo kun. 
V. Valkavičius ir vargoninkė 
Stefanija Ventrė.

4:15 vai. popiet kun. V. ’Val- 
kavičius aukbjo mišias ir1 pa
sakė trumpą pamokslėlį. Po mi
šių visi susirinko vaišių ir prie 
vakarienės stalo tęsė toliau sei
melio diskusijas. Al. Kleponas, 
loterijų komisijos pirmininkas, 
nuoširdžiai ragino visus prisi
dėti prie Labor Day loterijos 
platinimo ir surinkti daugiau 
pinigų nei kitais metais.

Zaneski iš New Britain, Conn., 
100 dol. Elena Jenkelunas iš 
New Britain, Conn., 100 dol. 
Agnės and Ray Zekas, Luzer- 
ne, Pa.

Keturi asmenys laimėjo 50 
dol. vienuolika po 25 dol. ir 48 
po 10 dol.

Rezoliucijų komisija perskai
tė šias rezoliucijas:

1. Padėkoti visiem klebonam 
ir kunigam už paramą, suteik-

tą Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rų rėmėjam.

2. Dėti ypatingas pastangas 
padėti seselėm išmokėti visą 
seneliųTftamo' skolą.

3. Melstis ir raginti kitus 
melsti Dievo, kad atsirastų nau
jų pašaukimų į vienuolinį gy
venimą.

Seimelis baigtas malda ir 
Lietuvos himnu.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI! jj
Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame CAPE COD lt 
kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje ||

AUDRONĖ |
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CAPE COD MASS. 02655 

Tel. (A re a 617) 428-8425
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. ir jau dabar [j 

priimami užsakymai. Įi
Kreiptis: Jj

E. JANSONAS 15 Rosedale St. Boston, Mass. 02124, Tel. 288-5999; g 
po birželio 22 — tiesiai j vilą AUDRONĖ, Mrs. Marija Jansonas, Į 
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod, Mass 02655, Tel. 428'8425. p

Visi mielai kviečiami atvykti! «

Į—— ...-.-J.—— — ----------- -----Z=====~-— 2T-. -

Pirmoji spauda buvo pionie
riška. O kur pionierių nuotai
ka vyrauja, ten nesirūpina for
ma. Ir patys redaktoriai juk 
buvo neprityrę, nesimokę to 
“amato”. Buvo tik šiek tiek 
rašto pramokę. Tai ir redaga
vo, kaip išmanė, kaip kiti pata
rė.

Laikraščio technika dabar at
rodo labai skurdi. Laužymas 
toks paprastas. Pradėta pirma
me puslapyje pirmoje skiltyje 
ir taip riesta ir riesta per skil
tis tolyn. Nėra jokios didesnės 
antraštės, jokios antraštės per 
dvi skiltis. Laikraštis tik su
krautas kaip malkos. Ir. to už
teko. žmonės ir nepastebėjo, 
kad jo išvaizda kukli. Jie juk 
džiaugėsi turiniu. (p.j.)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

Baili atostogautoja, keldama
si valtimi per upę, paklausė 
valtininką:

— Pasakykite, ar buvo tokių 
atsitikimų, kad šitaip besike
liant per upę kas nors iškristų, 
nuskęstų ir dingtų.

— Ne! Pas mus niekas ne
dingsta. Jei ne pirmą, ne antrą, 
tai trečią dieną vis tiek suran
dame, — ramiai atsakė valti
ninkas.

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas. 
Pranciškonai noofirdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti iv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provindal Superior 
Franciscan Monastery 
Keitnebtmkpart, Mane 
04046

Uoliai lietuviškų reikalų rėmėjai, Maironio Parko 
šeimininkei

ELENAI KAUŠEVICTENEI

su šeima, Jos mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 
reiškiu gilią užuojautą

Kasys Adomavičius
Worcester, Mass.

(212) 581-6590
(212) 581-7729

10019

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y.
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 TUghnum Street---------------------------------------- HE 5-1654
• BALT1MORE, MD. — 1800 Ftoct 8trset----------------------------------------- Dl 2-4240

- • BRODKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ---------------------------------------- IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue TX 5-0700
• CHtCAGC, ILL. — 1241 No. MMuttS Avenue-------------------------------------HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 KenHworth Avenue____ ______________  PR 1-0696
• DETROIT, MICN. — 11801 Jo* Campa* Avenue....................... „............... 365-6780
• FARMlNGDALE, NJ. — FilliWĮ« Acte*-------------------------------------------  363-0494
S HAMTRAMCK, MICH. — 11338 Jo* Campau Avenue ............  365-8740
• HARTFORD, CONN. — 122-128 NHiside Avė........ -..................   249-6216
• JER8EY CITY, N J. — 218 Montgomery Street ........ .................................  HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAI___ _  8a. Vermont Avenue __________________ DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 250 Market Street_____________________________Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 8*C0nd Avenue__________________________OR 4-1540
e PHILADELPHIA, P A. — 631 W. Glrard Avenue--------------------------------- PO 9-4507
e RAHWAY, N^J. .................................................... 3^I1^^B^I^I^^
e ROCHESTER, N.Y. — HuOeen Avenue —................     232-2942
e 80. BOSTON, MA8S. — 396 W. Breatfway--------------------------- ------- -----AN 8-1120
e SOUTH" RIVER, NJ. — 48 WMtehea8 Avenue -----------------------------------  CL 7-8320
• •YRACU#1’ N'V' 13204 — 515 »tr«et---------------------------------- 475-9746
e N^J. 1192 lOeetr ^ksNrmte ......... ..■■.■■■■■..................................... 2-^3306
• UTICA, K.Y. — 983 Meecker Street------------------------------------------- RE 2-7478

' ■ e

šv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5.00 
Ateitininkų vadovas, kun. St. Ylos 4.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 200
šv. Pranciškus Asižietis. T. D. Oaveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoiu keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl 5.00
Serafiškuoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl (ii dalis) 5.00 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 400
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2X0
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 5X0
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 2.50
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi. 3X0
Žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 5.50
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 3X0
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 3.50
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 3.00
Marijos garbinimas Lietuvoj, j. Vaišnoros 5X0
Marijos sekimas pagal Tomą kempietį 1.50

POEZIJA 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2X0
Naktigonė, L. Andriekaus 2X0
Marijos žemė, A. Tyruolio Z >
Žemės pakopos, J. Blatrušaičio -a- —; 1^)0
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1.50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2X0
Sacra Via, A. Tyruolio 1X0
Poezija, J. Aisčio 6X0
Respublika, S. Lauciaus 1X0
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5X0
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Maironio baladėj iliustravo P. Lapė 6X0
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 1.50
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 1.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 1-50
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 1X0
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 1X0
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 130
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 7.00
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 3X0
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 1X0
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 2.00
Alkana žemė, S. šakytės eilės 2X0
34 Eilėraščiai, Vladas šlaitas 1.50
Dienoraštis, M. Vaitkaus 1.50
Detalės, A. Baužinskaitės-Kairienės 2.00
Kai mes nutylam, J. Saulaitytės 2.00
BELETRISTIKA 
Pavasario lietus, A. Barono romanas 3.50
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 3.50
Ant smėlio, J. Gliaudos prem. romanas 2X0
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės 2X0
Delfino ženkle, J. Gliaudos prem. romanas 2.50
Kelias j kairę, A. Rūtos prem. romanas 3.00
Upė j rytus, upė į šiaurę (i ir II tomas po 3 dol. 6X0
Valentina, A. Vaičiulaičio 1X0
Gundymai, J. Gailiaus 1-00
Pabučiavimas, J. Grušo 1X0
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 6X0
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 2X0
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 1.50
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2X0
Vytis ir Erelis, J. Kmito 1X0
žvaigždė viršum girios. Alės Rūtos 2X0
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 10X0
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 3X0
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 330
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 2X0
Pulkim ant kelių, II tomas 2X0
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio - 3.50
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 4X0
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 2X0
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 230
Dailininkas Rauba, V. Ramono 330
Proza, Gabijos leidinys, apysakos •- 1-25
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 2X0
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 3aa)
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 2X0
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 2X0
Žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 130
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 2X0
Don Kamiliauš mažasis pasaulis dl tomas)) 2X0
Naujas veidas, A. Norimo novelės .2X0
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 3X0
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama 4X0
ISTORIJA. GEOGRAFIJA 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (I tomas) 330
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (Ii tomas) 330
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 4X0
Iš sutemų j aušrą, A. Ramūno atsiminimai 6X0
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1X0
Maironis ir jo gyvenimo bruožai. Aidų leidiny* 130
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 2X0
čes;ovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1X0
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiau* 2X0
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 1.00
Argentinos lietuviai 2X0
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 130
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 18X0
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3X0
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5X0
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5X0
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietai* apdarai* 6X0
Palik ašaras Maskvoj, B. Armontenė* 3X0
Lietuvos konstitucinė* teisė* klausimais, K. Račkausko 2X0 
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiško* atsiminimai 330
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai 3.50
Nepriklausomybė* saulėj, M. Vaitkaus atsiminimai 3.50
Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų Rusija. K. Bielinio 1X0 
Atsiminimai iš Balfo veiktos, prel. J. B. Končiau* 5X0
Aisčiai karinė* istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 1X5
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 1X5
Povilas Matulionis, A. Rukuižot 1X0
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiai* 1.50
Karaliau* Mindaugo pulkas, J. Variakojo 3.50
Didžiojo šiaurė* karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dali* 3X0 
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai M Lietuvos praeitie* 3X0 
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 4X0
Antanas Smetona, V. Šliogerio 2X0

DARBININKO ADMINISTRACIJA
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Loyola 
laimėjo 
I vietą

Velionė paliko 1 sūnų, tris 
dukras, kurie visi vedę, 14 vai
kaičių ir 2 provaikaičius.

Nuoširdžiai dėkojame visiem, 
kurie lankėsi ligoninėje per 52 
dienas. Kurie negalėjo atsilan
kyti, atsiuntė užuojautos kor
telių.

Nuoširdi padėka ir tiem ku-

aavimą: už mišias preL J. Bal
ti- kflttui, kuo. J. Pak^ntfkiHi ku- 

nigui Lekešiui. PreL j. Balko
nas apeigų metu prisiminė jos 
veiklą parapijoje ir draugijo-

ffienlais 5-10 vaL ryto WHBt 105,9 
FM haaga. Vertėjai: Antanas Mažei
ka VT 8-4832 faf Rflteas Kasys TW 
4-1288, 62-15 «9th PL, Ifiddle VU- 
tage, M-T. 11379.

Velionė palaidota šv. Jono 
kapinėse. Prie kapo maldas su
kalbėjo preL J. Baikūnas ir ku
nigas J. Pakalniškis

Taip pat didelė padėka lai
dotuvių direktoriui Kodžiui už 
visus patarnavimus, V. Belec- 
kftii, Winter Garden savinin
kui, kur buvo surengti puikūs

Estas, didmeistris Paul Keres lai
mėjo Vak. Vokietijoj. Bambergo 
šachmatų klubo (1868) Šimtmečio 
jubiliejini turnyrą, pakrovęs 12 tai
kų iš 15 galimų. 2-3. didmeistris 
Lothar Schmid (Bamberg) ir pa
saulio čempionas T. Petrosjan po 10 
tš., R. Teschner (Berlin) ir W. Un- 
zicker (Muenchen) po 9^į, 6. Jugo
slavijos — Ivkov 9, Suomijos Wes- 
terinen 8’A. Olandijos Donner 8 tš.

Buv. pasaulio čempionas M. Talis 
išlygino mačą su Jugoslavijos did
meistriu Gligoričiu, Belgrade, 3-3. 
Dar liko 4 partijos.

Dr. Alg. Nasvytis laimėjo antrą 
vietą Clevelando Chess Center tur
nyre su 7%-2%. Laimėtojas — R. 
Bums surinko 9*4 tš.

Tomas Žilys, 12-metis 
High mokyklos' mokinys, 
Montrealio miesto p-bėse 
“Minor” grupėje, surinkęs 5Vt-*4 tš.

JAV komanda, pasaulio koresp. 
šachmatų p-bėse baigė 4 v. iš 9 da
lyvausiu valstybių. JAV komandoj 
žaidė šių eilučių autorius. Jis surin
ko 4-4 tš., įveikęs Turkijos ir Japo
nijos varžovus, su Jugoslavijos, Bel
gijos, Austrijos ir Šveicarijos var-

rie aukojo mišias ir gėles. 
Ilsėkis ramybėje!

J. Kivita ir šeima

8 pagrindai, kodėl Podarogifts9 Ine. _ 
pritraukia tūkstančius mūšy klijenty 

kurie siunčia 
dovanas j lietuvę ir j USSR

1. Jieia nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant siunti
nius į persfamttaso įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, motociklą, 

televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldytuvą arba
5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, su kuriuo jų 

gimines jiems patinkamas prekes gali įsigyti Vneš- 
posyltorg*o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
6. Jų gimines gafi įsigytimaisto produktų, audeklų, dra

bužių ir avalynes taikančius jų skoniui ir pritaikintus.
7. Jie sutaupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 

AtHntą-
8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 

prekės yra labai žemomis kainomis.

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE 

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ino 
{Vienintelis dovanu atstovas jAV-se)

220 Perk Avė. South (comer I8th Street) 
New York, N. Y. 10003 

TeL 212-228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas: 

PAGKAGE EXPRESS * TRAV8L AG4NGY. 
Ine.

1776 Broadway, New York, N. Y. I00l9 
Tel.: 212 581-6590 581-7729 

arba į bet kurį jų skyrių
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 

716 Walnut Street, PMadelphia, Pa. 19106 
Telu 215 WA 5-3455 

arba į bet kurį jų skyrių
COSMOS PARCELS ©(PRESS CORP. 
45 We$t 45th Street. New York, N.Y. 10016 

TeL: 212 Cl 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

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

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNTTURE
336 E«sf 86Hi Slrmt — Tat TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos papai pirkt jo pageidavimą

SPORTAS
Sekmadienį futbolas

Ateinanti sekmadienį pirmo
ji Lietuvių Atletų Klubo futbo
lo komanda baigia 1967-68 me
tų futbolo pirmenybių sezoną, 
kuris buvo nevisai sėkmin
gas. Mūsiškiai yra priešpasku
tinėje vietoje ir šios rungtynės 
padėties nepakeičia. Svarbios 
jos betgi mūsų priešininkui 
Kingston SC, kuris kovoja dėl 
lygos meisterio vardo, kartu 
su White Plains ir Bavarians. 
Laimėjęs rungtynes, Kingsto- 
nas turi daug vilčių pirmai vie
tai — su automatišku, TjerėjĖ 
mu pirmojon lygori. Pirmo ra
to rungtynėsfe' Kingstonas na
mie mūsiškiam atskaitė net 
12:1. Ir dabar jie aiškūs favo
ritai, bet jei mūsiškiai pasiro
dytų pilnos sudėties, tai dar 
visko gali būti. Rungtynės į- 
vyksta 4 vai. vak. Kissena Cor- 
rodor aikštėje, Booth Memori- 
ai Avė. Flushing, N. Y.

Rezervinė savo sezoną jau se
niau baigė, sumušdama visus 
rekordus — 18 rungtynių pra
laimėta, o įvarčių santykis irgi 
nekasdieniškas 6:116!!

šeštadienį žaidžia tik jaunu
čiai Metropolitain Ovai Mas- 
peth, L I., prieš German-Hun- 
garians 2:15 vai. Jauniai žai
džia sekmadienį 4:30 vaL prieš 
Gottschee, Throgs Neck sta
dione. Atletas

□

KREPŠINIO IR TINKLINIO 
PIRMENYBĖS

1968 m. Š. Amerikos Pabal- 
tiečių krepšinio ir tinklinio pir
menybės įvyks gegužės 19 sek
madienį, Clevelande, Ohio. Var
žybas vykdo ŠALFASS-gos cen
tro valdyba, talkinant Clevelan
do LSK Žaibui.

Jau paaiškėjo, kad estai šio
se varžybose visai nedalyvaus 
dėl peižemo jų žaidėjų lygio. 
Latviai įsiregistravo dalyvauti 
vyrų krepšinyje, jaunių krep- 
šinyje, vyrų tinklinyje ir mo
terų tinklinyje, šiose šakose 
varžybos ir bus vykdomos, ka
dangi lietuviai yra pasiruošę 
dalyvauti visose pirmenybėse 
numatytose šakose.

Kiekvieną tautybę atstovaus 
atitinkamos šakos rinktinės ko
mandos. Lietuvių rinktinių su
darymu rūpinasi ŠALFASS-gos 
krepšinio bei tinklinio komite
tai, bazuojantis balandžio 27- 
28 Detroite įvykusiose š. Ameri
kos lietuvių krepšinio ir tinkli
nio pirmenybėse dalyvavusiais 
žaidėjais.

žaidynės vyks Catbedral La- 
tin High School salėje, 2056 E. 
107 St (tarp Euclid Avė. ir Car- 
negie Avė.).

Žaidynių tvarkaraštis:.
12 vai. — moterų tinklinis, 
1:15 vai. vyrų tinklinis,

TAXX & UMCHJąĮNB
.U.Cgl We Gt 

Airports, Wedmngs, Fa 
»7400,

FAMILY VACATION ?
Send for TTANA BROCHURE that 
describes “The Perfect HoUday” — 
Call: 516 RA 8-1488 or write:

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

Sunnybrook fun, relaxation for the 
entire fainily. New laigė svvimming 
pool. Boating, fishing at your door. 
Evening entertainment, German - 
American meals. Ali churches near- 
by. $53 & up wkly. during July and 
Augnst. Spėcial Spring -FaH rates. 
Bookiet. E. Bitter, RD 1, CatskiU, 
N.Y. — Phone. 518 - 943-3131

EXP OPERATORS ON SKIRTS 
Steady work nice working conditions 

Section and Complete 
EMMY SPORTSVVEAR 

124 East Broadvvay 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 
FL 7-9684 ask for Miss Marle.

MALONEY BROTHERS
ROOFING FULLY INSURED ' 

■Ali work guaijąnteed --no job too 
small or too tng. 505 68th Street 
Brooklyn. Call 745'8555

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

RENT A NEW CAR $6950 
7 Day Week

Air Conditioned.
FREE MILĖS!

Daily — Weekly — Monthly
ASTORIA RENTAL YE 2-4100

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

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

SEE THE LARGEST 
SELECTTON OF PAGEMAKER 

and ALGLAS BOATS

ON THĖ KAST COAST 
AT CPL YACHT SALES

“Aldas 25’ Yahoo”
FISHERMAN

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

189 W. Montauk Hgwy.’ 
Lindenhurst, N.Y.

888^5660

395 Woodcleft Avenue 
Freeport, N.Y.

623-8M0

Doc Soul and His Red Hot Record 
Machine Entertainment for ali oc- 
casions: parties, diskoteka, wedding 
receptions. eoektail sips — For the 
best in music, contact Doc Soul at 
his Soul Clirtc 528-2914. Also comes 
with band — Bandah Thomas Jr. 
produetion.

2:30 vai. iškilmingas aktas ir 
dalyvių paradas.

3 vaL — jaunių krepšinis,
3 vai. jaunių krepšinis, 
4:15 vai. vyrų krepšinis.
šios pirmenybės vyks 50 me

tų sukakties žėnkle, nuo Pabal
tijo valstybių nepriklausomy- 

lietuvių visuomenė kviečiami 
suteikti šiom žaidynėm pride
ramą dėmesį.

UN«m*909 Centro Valdybe

EVEREĄDY TRAILKR CO. says, 
Čume to Us Lašt! Šrtag the best

OLD MCDONALD’S
CAMPSrre -

COME 
FLY WITU US

CHATHAM 
AVIATION

SERVICE 
Morristcevn Airport 

(201) 539-8500

AERO-CRAFT
YORK i>ELUXE 
FIHEĖtGLAŠS I/O

chanical steering, bucket style type 
swivel seats, 16d HP. Merc-Cruiser

pietely equipped. Ready to go! $3200 
Ali Sport-Craft Models to 27'. Com
plete marine Service — L J.’s most 
beautiful- marina ■ ' —

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

722-3468

L & D TRUCKING 
No Job Too Big or Too Small 

(2 ) 68 Vans 3 Men 
Ali Work Guaranteed 

Call 
892-1980 or 823-8407

Bookkeeper Assistant knowledge of 
accounts payable & some payroll for 
major intemat’l Čb. in Bklyn, Qns 
area. Salary open, benefit program, 
profit shartng incentive. Aircoridi- 
tion, parking lot. Vacation in 6 mos. 
Call Charles Joseph, (212) 497-4900

OPERATORS exp on Singer ma- 
chines Section wqęk Steady work 
near home; also Eip P'resser on 
Ladies Dresses. — VALENTINOS 
SPORTSVVEAR 59-63 56th Road

Universal šermeninėje,- 
laidotuvės yra tikėjimą 
paliudljiBiąs. ‘i~

EXP OPERATORS 
pn Merrow machine

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

Ridgevvodd Queens.

OPERATORS
exp on Blindstich & Overlock 

Machines
and exp zipper setters 

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

Brooklyn CaH EV 8-5572 

— CAMPEtt RENTALS — 
SAMIKE CO., INC. 

VACATION CAMPERS 
by 

ARTCAR INC.
Open Road, Travel Mate, 

E-ZCamper
Draw Tite and Reese Hitches 

Sales and Renta Is 
Route 17, Mahvvah, N J. 

(201) 529-3221

DRUMMER BOY 
STEAK & LOBSTER 

HOUSE
1 mile North from the Bear Moun- 
tain Bridge — Charcoaled broiled 
steak in dtešng room sated A breed 
beverage ali for $2.95. Open 6 days 
a week, ctosed Tuesdays. Call 914- 
446-3365 arte for Kurt Mandosky.

HMAUJ ANTĮ DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCHALLER&WEBER
AUG8CIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Asterijejs: 28-28 8teinway Street
Florai Forte, L.I.: 250-17 HilMde Ava. — 343-4116__ |

A8 4-3210

I FrankSn L.I.; 981 Hempetead Tp*e. — 437-7677 ■ 
FluoMnge: 41-OS Main Street — Hl 5-295>* 

Jackoon Heighta: 82-10 ?7th Avenuc — DE 5-1154’ 

Poughkeepoie, N.Y.: 490 Main St. — 914-454-9078

JT

SKAl'tYitjJAMS palengvinti išsiųsti pr^iumeratą,

"Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Rrašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė

-Adresas ___________________________________________
, DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 

tik $6.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Siunčiu už. prenumeratų $...

Už kalendorių

Spaudai paremti

12-6 • (212) •

Saūd&roFurs,S[ic.
’ ' GERIAUSI KAILIAI 

ŽAVĖTINAI PUOLŪS

305 StVIMTH AVE.(«>r.271hST),WeW 10001

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler /
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

Chanu Beauty Shoppe
REGINA CSELIENE — Tel. 497-8865 M

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas '

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE 

"Praying Honds" » 
by Albrecht Dvrer }

universal
r- FUNERM. CHAPEL, 1HC. ,

52nd Street at t»xintton
Ray Kerbelis, Čir.

PL 3>S300

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą 

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

AP 7-2332

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

DA 6-2123

E. Novak

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno, 
Ine.

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

taigpu prie St. Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village,

Kelionės plačiame pasauly
VVTLLIAM R. BEST 

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

1232 N. WeDwood Ave^ Pine Lawn
DEXTER PARK 

O PHARMACY la
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Mfoodhaven, N.Y. 11421 
W E DELIVER 

Mlchigan 2-4130
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Kun. dr. A. Pa&us, šv. Jono 
universiteto profesorius, įstojo 
į Lietuvių Fondą, dabar įmo
kėdamas 50 dol., kitus pažadė
damas įmokėti vėliau. Fondo

' vajų New Yorke vykdo specia
lus komitetas, kuriam pirmi
ninkauja dr. J. Kazickas.

Pavasario balių rengia New 
Yorko Skautam Remti Komi
tetas. Balius bus gegužės 25, 

šeštadienį, 7 v. v. Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, 64-14 
56 Road, Maspeth, N.Y. Laimė
jimam leidžiama du dail. V. K. 
Jonyno paveikslai. Staliukus už
sisakyti pas Oną Raubienę, teL 
849-9019.
i- New Yorko lietuvių 
choro organizatorius VI. 
rušaitis, atsisveikindamas 
eitais metais, prašė savo 30 vy- ______ ____ __ _________
rų ir ragino: “Laikykitės, neiš- nazijos mokslo metų pabaigos 
siskirstykite, bet dainuokite ir programoj — išleistuvėse. Su- 
toliau. Aš prašau jūsų!” Cho- sidarius didesniam

« ras paklausė ir; tebedainuoja. 
šio choro koncertas įvyksta ge
gužės 18 d. 7 vai. vak. punk
tualiai Franklin K. Lane mo
kyklos salėje, Woodhavene. Lie
tuvių visuomenė kviečiama gau
siai atsilankyti ir paremti cho
ro darbą.

A.L.R.K Federacijos New 
Yorko New Jersey apskrities v- 
ba gegužės 19 d. 12 vai. (tuo
jau po sumos) Angelų Kara
lienės parapijos salėje, 213 So. 
4th. St. (įėjimas iš Roebling 
St.) Brooklyne kviečia draugi
jų bei organizacijų atstovų su
sirinkimą. •

Pirmoji fių motų ekskursija 
organizuojama pas. TT. Pran
ciškonus'.į Kennebunkport/Mai- 
ne, birželio 7-9. Ekskursijoje 
gali dalyvauti iš New Yorko, 
Elizabeth, Newark, Linden, ir 
Kearny, N J. bei iš New Ha
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže
lio 7 d. 1 vai pp. prie lietuvių 
bažnyčių: Elizabetbe ir Kearny,

vyry
Balt- 
pra-

nų vienuolyno, 680 Bushwick 
Avė. apie 2 vai. p.p. Kelionė 
nakvynės viešbuty ir 4 kartus 
valgis — asmeniui 38 dol. Ga
lima iš aukšto rezervuoti kam
barius su privačia vonia ir ki
tais patogumais. Bus aplanko
mos šventovės, nauja koplyčia, 
dalyvaujama šv. Antano ghn-

skaičiui, 
vykstama su dviem patogiais 
modemiškais autobusais. Grįž
tama birželio 9 vakarą. Rezer
vacijom kreiptis pas T. Petrą 
Baniūną, 680 Bushwick Avė. 
Brooklyn,, N.Y- 11221. Telef. 
(212) GL 2-2923.

Stratford-Bridgeport —Stam- 
ford ir apylinkės lietuviai, go
rėdami dalyvauti ekskursijoje, 
gali registruotis pas Mrs. A. 
Sedgwick, 407 Bamum Terr. 
ext. Stratford, Conn. 06497. Te
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.

balandžio 28 išrinkta naujoji i 
apygardos valdyba gegužės 10| 

, pareigomis pasiskirstė taip: JI 
Kazys Jankūnas — pirm., ku-'ij 
nigas Juozapas Pragulbickasj 
—- vicepirm., Jonas Zubavičius į 
— sekr., Matas Vameckas — | 
ižd., Algis šaulys — ryšiam su J 
apylinkėmis, Leonardas šim- q 
kus — parengimų koordina- į 
torius, Julius Veblaitis —kul- j 
turimam bei jaunimo reikalam, 1 
Julius Bulota ir Antanas Po- | 
cius — kandidatai, pasižadėję 
talkinti atskirus uždavinius 1 
atliekant.

Artimiausias naujos valdybos 1 
darbas yra tradicinės Lietuvių į 
dienos suruošimas, šįmetinė ] 
Lietuvių diena įvyks birželio j 
16, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Royal Gardens, Rahvay, N. J. 
Stengiamasi, kad ryšium su su
kaktuviniais metais šios die
nos programa būtų gerokai pa
įvairinta.. Tikimasi, kad be Gu
tauskų šokių orkestro dienos 
dalyviai galės gėrėtis per gar
siakalbius teikiama lietuviška 
muzika ir dainomis. Lietuviško
ji visuomenė yra prašoma sa
vo gausiu atsilankymu paremti 
LB dirbamus darbus..

M
Liet. Moterų Klubų Federacijos Bostono klubas, surengęs i&kilmingą Onos Ivažkienės pagerbimų kovo 31. 
U k. į d. sėdi: Irena Galinienė, Aleksandra Daukantienė—pirm., Elena Valiukonienė—ižd., stovi Magdalena 
Lendraitienė—sekr., Sofija Galdikienė—vicepirmininkė

Aldo-
Town
Kon-

KODĖL KARTOJAMAS 
ALDONOS KEPALAITĖS 

KONCERTAS

Balandžio 30 pianistė 
na Kepalaitė koncertavo 
Hali salėje Manhattane.
certą rengė Norman J. Seaman 
menežeris.

Koncerte buvo ir New York 
Times muzikos kritikas. Jis tą 
patį vakarą parašė koncerto į- 
vertinimą ir nunešė redakcijon, 
bet redakcijoje tą naktį budė
ję pražudė koncerto kritiką ir 
jos nepatalpino. Dabar Nor
man J. Seaman, norėdamas at
siteisti pianistei, pats savo lė
šomis rengia Aldonos Kepalai
tės koncertą, kuriame bus.pa- 

Edmundas Adomaitis, Broo- kartota ta pati programa.

TAI BUVO VELYKŲ VAKARI ...
Velykų šventės jau pamirš- rą, kai St. Matthias parapijos 

tos. Jų šiame krašte kaip ir ne
būta. Tačiau lietuviškas jauni- ruoštas jaunimui šokių vaka- 
mas dar vis mielai prisimena" ras. Čia sugūžėjo apie 200 gra- 
gražiai praleistą Velykų vaka-

salėje (Ridgewoode) buvo su-

nu- 
turi- 
syk 
vei-

Bostono jaunučiai ateitinin
kai, globojami č. Aleksonienės, 
gegužės 26 So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos III a. salėje 
rengia vaidinimą “Upeli, 
neški žąsų vargus”. Tai 
ningas Alės Rūtos, kitą 
premijuotas 3-jų veiksmų
kalas. Režisavimo darbe talki
na Jane Ambrazienė. Jaunučių 
motinos įpareigotos parūpinti 
vaidintojam miško gėlių, paukš
čių bei įvairių girios žvėrelių 
kostiumus. Vaidinimo pelnu 
numatoma paremti vaikų laik
raštėlį “Eglutė”. Lietuviškoji 
Bostono ir apylinkės visuome
nė, atsilankydama į minėtą vai
dinimą, parems jaunimo dar
bus.

Seniausių lietuviškų radijo 
programų 34 metų sukaktu
vių talentų popietėj balandžio 
28 dovanas laimėjo: smuikinin
kas Edvardas Budreika iš W. 
Roxbury, Raminta Skobeikaitė 
ir Nida Beržinskaitė iš Brock- 
tono už eilėraštį,- klarnetiste

NEWARK, NJ.

Šv. Jurgio pašalpinė draugi
ja savo globėjo šventę paminė
jo balandžio 28. Pradžioje na
riai susirinko į salę, iš kur, pa
lydėti veteranų, nužygiavo į 
bažnyčią. Mišias aukojo kun. P. 
Totoraitis, giedojo šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas Kle
menso Bagdonavičiaus. Charles 
Laurinaitis giedojo solo. Mi
šios aukotos už mirusius drau
gijos narius. Kun. P. Totorai
tis pasakė pritaikytą pamokslą.

Tuoj po pamaldų draugijos 
salėje buvo pusryčiai, kuriuos 
pradėjo pirmininkė Eva Scha- 
ron, toliau vadovavo dr. Jokū
bas Stukas. Maldą sukalbėjo

žaus jaunimo. Čia ugningai 
blizgėjo jų akys, daužėsi jauna 
širdis, skambėjo juokas, muzi
ka ir daina.

Iniciatyvos šiam vakarui su
ruošti ėmėsi stud. Edmundas 
Vaičiulis, suorganizavęs didoką 
talkos komitetą, kurio nariai 
priklauso skirtingom New Yor- 
ke veikiančiom jaunimo orga
nizacijom. Bet tą vakarą buvo 
pamiršta viskas, kas juos ski
ria. Visi buvo jauni, visų tie 
patys norai, troškimai, tas 
pats nerūpestingumas ... Gera, 
kai veikia jaunimo organizaci
jos ir jaunimas jom priklauso. 
Tačiau būtina retkarčiais suei
ti visiem draugėn, pamiršus 
visa, kas skiria. Tai ypdč svar
bu New Yorke, kur nėra savų 
namų, ir pradedama ieškoti

ir pasilinksminti, padainuoti, 
šokti. Tik prisiminkime, kaip 
dažnai mes šokdavome! Kodėl 
gi mes norėtume savo vaikam 
liūdnesnės jaunystės? -

Ar nereiktų kartais, besiarti- Caro! (Maneikis) Punchard iš 
nant didesnėm šventėm, bepla- 
nuojant pramogas sau, pagal
voti: “Kokią pramogą galėčiau 
pasiūlyti savo dukrai, sūnui ir 
jų draugam? Kai kurie esame į- 
siruošę labai gražius rūsius, ir 
juose vietos daug. Tad, jei iki 
šiol New Yorko jaunimas ir bu
vo kiek pamirštas, tai ypač 
sveikintina E. Vaičiulio graži 
iniciatyva ir jo komiteto nuošir
di talka. Kaip žinia, šis pirmas 
bandymas labai gražiai pavyko, 
o dar ir pelno kiek gauta, ir jis 
paskirtas pranciškonų Kultūros 
židiniui. Sėkmės ir ateity, gra
žusis New Yorko Atžalyne.

L. Baltrušaitienė

Hyde Park, Juozukas čepkaus- 
kas iš Brocktono už eilėraštį, 
Ann Mane Statkus iš Ran- 
dolph už pašokimą, smuikinin
kas Andriukas Krisiukėnas iš 
Miltono. Šokių kontestus laimė
jo: mamytės ir tėvelio polką
— Genė Viltienė iš Dorcheste
rio ir Stanley Voleiša iš So. 
Bostono, jaunuolių polką ir tan
go — Stefanie Ajewska is Dor
chesterio ir John Baryski iš Ja- 
maica Plain; valsą Petronėlė 
Rentelienė ir Antanas Andru- 
lionis iš South Bostono, tvistą
— Carol Punchard iš Hyde 
Park ir Charles Maneikis iš 
Dorchesterio. Ponios Lapins - 
kienės iš S. B. padovanotą pa
galvę laimėjo Liuda Senutienė 
iš Brocktono; tortus — Elena

Parduodama vaistų laborato
rija ir ofisas. Plačiai žinomi 
vaistai bei mostis nuo reuma
tizmo. Labai pelninga įmone. 
Rašyti: P. Deken, North Sta., klyne gyvenas Darbininko skai- ‘ ‘ ~
P. 0. Box 9112, Newark, N. J. tytojas, laimėjo 54 knygų rin- • e u uas oiu&<u>. mama suaaiucju na»iu, v- v ,v p ♦
07104 kini B Long Island Press, šio »■ 5:30 ’ Town Ha» pre| re Kelmelis. Jis taip pat pramogų didžiajame New Yor- Yorko 1,etuv«l Ja“nim0 Atza‘ v,ncas Kasmonas is So. Besto

je nuobodžiaujate, tai žiūrė- dieirašfio sekmadieninėje lai- Manhattane. Programoj: Setai- oasa|t. ir tnlmDa svcikinim0 ko „u^e. ’-'-nui", kuris paskyrė savo pa- no; buteli vyno - Louire

klausykite stereo muzikos. Ka- Mortimer J. Adler savo veda- Faure» Prokofiev kūriniai.

■ . pasakė ir trumpą sveikinimo ko mieste,
kitę spalvotos televizijos arba doj gegužės 12 kolumnistas dr. ™ann> Chopm, Męndelssohn

PADBKA
Nuoširdžiai dėkojame New Kontautienė iš Dorchesterio ir

kalbą. Dar kalbėjo buvęs pirm. Malonu ir gražu, kai orga- 
Stanley Augunas, Frank Srėbė- nizacijų vadovybės ar globos 
kauskas ir Vincent Lengvenis, komitetai suorganizuoja rim - 

mam koncerte, kviečiamas da- Baigiant pusryčius, maldą su- ^us koncertus, parodas, minėji- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) pasiūlytą temą apie grožio są- bar paklausyti pianistės Aldo- kalbėjo kun. P. Totoraitis. ‘ mus. Dar maloniau ir gražiau, 

voką ir visuotinį aiškinimą. nos Kepalaitės muzikos F.V. kai jaunimas gausiai juose da
lyvauja: programose, nurodinė
ja vietas ar stovi prie vėliavų. 
Tačiau mes tėvai neprivalome ^ew Yorko apylinkei, 
užmiršti, kad jaunimui reikia - •

talogų reikalaukite: J. L. Gied- mam skyriui .“Great Ideas” Kas negalėjo dalyvauti pir- 
raitis. 10 Barrv Dr., E. North- kaip tik pasirinko E. Adomaičio

757-0055. nos Kepalaitės muzikos.

rengimo pelną 80 dol. Jaunimo Venckienė iš So. Bostono. Dė- 
centro statybom New Yorke. kojam visiem, kurie rėmė šį 
Ta pačia proga kviečiame ir parengimą ir radijo programas 
kitas organizacijas skirti paren- 34 metų proga, dėdami skel- 
gimų pelną arba surengti spe
cialius parengimus, kad grei
čiau galėtų iškilti lietuviškas 
centras, kuris taip reikalingas

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS Maloniai kviečiame visus atsilankyti Į

maloniai kviečia visus į savo metinį

KONCERTĄ
gegužes 18, šeštadienį

PAVASARIO BALIŲ 
kuris bus 

gegužes 25 šeštadienį

FRANKLIN K. LANE
aukštosios mokyklos salėje, Woodhavene

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

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai.

. MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE 
84-14 56th Road, Maspetb, N.Y.

Bufetas — GėrimaiŠokiai
Laimėjimam leidžiami dail. V. K. Jonyno paveikslai.

STALIUKUS 10 žmonių užsisakyti pas Onų Raubienę, tel. 849-9019 
ir Gražiną Biknevičienę, tel. Hl 1-1057

BILIETAI gaunami pas choro narius ir pas platintojus: Wood- 
havene — pas J. Andriušj (Haven Realty), J. Pažukonį (Aido kny
gyne; Brooklyne — pas D. Averką (Atletų Klube).

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

ią

i!

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 50 metų sukakčiai 
atžymėti

LAISVĖS ŽIBURIO RADUAS

operą-
koncertinėje formoje statomą J. Kamavičiaus

sekmadienį, birželio 2 d.
Wa1t Whitman auditorijoje

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

--------- Pradžia 3 vai. punktualiai-----------

bimus programos knygoj. Dė
kojam visiem atsilankiusiem 
į parengimą; viešniom “Dviem 
mamytėm ir dviem dukrytėm’; 
talentam, jų tėvam ir jų moky
tojam; Liudai S e nutienei, 
Brocktono šeštadieninės mo
kyklos mokytojai, ir jos moki
niam; Bostono liet, tautinių šo- 

Balandžio mėn. įvyko New kių suaugusių grupei ir jos va- 
Yorko Atžalyno psychadeliniai 
šokiai. Ta proga nuoširdžiai dė
kojam Marytei Šalinskienei už 
ypatingą ir didelę pagalbą. Tuo 
tarpu noriu padėkoti Tėv. Pet
rui Baniūnui ir Rev. Frank Rug- 
gles už salės parūpinimą. Ačiū 
komitetui, kurį sudarė: Karilė 
Baltrušaitytė, Nomeda Ausma- 
naitytė, Irena Rukštelytė, Vir
ginija Šeibytė, Irena Stankevi-

leškoma moteris ar mergai- čifitė, Algis Butkus, Algis Dau- 
tė, kuri galėtų patarnauti šei- kantas, Richard Marby, Tho- 
moje, gaudama kambarį su T. mas Aleksandravičius, Algis Ši-

Hudson, N.Y., anksčiau vei
kę keli fabrikai išsikėlė. To pa
sėkoje išvažiavo ir daug ten gy
venusių bei dirbusių šeimų. 
Daug butų liko be gyventojų. ] 
Neapmokant mokesčių, miesto , 

- valdyba eilę namų parduoda j 
iš varžytinių. Kainos nuo ke- j 
lių dešimčių iki kelių tūkstan- 
čių dol. Namų stovis įvairus, j 
Toks namų išpardavimas įvyks j 
gegužės 21 iš ryto Hudson .
miesto valdyboje, Warren St.

Dėkingi pranciškonai

Padėka

dovei Onai Ivaškienei. Dėko
jam pagelbininkam ir šeimi
ninkėm, iškepusiom ir padova- 
nojusiom šiam parengimui tor
tus ir kitus skanumynus, žo
džiu, dėkojam visiem, parėmu- 
siem šias programas vienu ar 
kitu būdu. Steponas ir Valenti
no Minkai

Lietuviškai vasarvietei Cape 
Cod ieškoma vasaros sezonui 
2 mergaitės padavinėti į sta- 

mukonis, Rimas Jurgėla ir Pet- ir tvarkyti kambarius. Kreip-V. ir kitais patogumais bei ge- ------ ~ ir
ru atlyginimu. New Jersey. In- ras Sandanaviflus. Visi labai Boso" AhU 021M
formacijai tel. (201) 278-8308. prisidėjo savo darbu ir jėgo „„‘.J™8'0"’ Mass 02124

. mis. Komitetas gražiai papuo- ieL 

Atlieka CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA ir Simfoninis 
Orkestras.

Dirigentas: Aleksandras KuČiūnas

Chorvedžiai: Arvydas Vasaitis, Alice Stevens ir Alfonsas 
Gečas

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

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

m šė salę ir stalus psychadeliškoj
jgj atmosferoj. Dėkoju iždininkui

Rimui Jurgėlai už gerai atlik- 
tas iždininko pareigas. Dėkoju

Norėdamas turėti medžiagos 
pažinti bolševizmo tikslam, įsi
gyk šias knygas: Bolševizmo 
Metai, 436 psl., 1 dol. Teroro ir 
vergijos Imperija — Sovietų 
Rusija, K. Bielinio, 308 psl. 1 
dol. Baisusis Birželis, P. Nau- 

konkurse. miestiškio, 238 psl., 3.50 dol.
Edmundas Vaičiulis, §fos knygos gaunamos Darbi- 

Atžalyno pirmininkas ninko spaudos kioske.

taip pat Petrui Sandanavičiui 
(“Jaunam Aktoriui”), kuris pra- 

įg vedė visą vakarą, įpindamas
tg daug juokų, ypatingai šokių

žl

Mūsų mielą narę

ELENA ŽIČKIENĘ

mylimai mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Bostono Liet. Moterų KL Federacijos
valdyba ir narfe


