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AMERIKA: jeigu ji tik protas*

LAISVES KOVOS METAI Tai buvo seniau, o dabar pasikeitė
Debesys ir pragiedrėjimai i 
viršum Čekoslovakijos pri-1 
mena tuos, kurie buvo vir- į 
šum Baltijos prieš 29, 28,į 
27 metus

Wll_L.OUGHBY AV*. 
BROOKLYN, N. Y. 11221 10 CENTŲ

Vokietija prieš naują krizę dėl Berlyno
Vokietijos kancleris kreipėsi į Washingtonę pagalbos prieš Maskvos palaimintą 
naują politinę agresiją dėl Berlyno. Ar sąjungininkai tenkihsis protestais?

Amerika, Anglija, Prancūzi
ja pareiškė protestus prieš ry
tų Vokietijos neteisėtą ryšių su 
Berlynu varžymą, pažadėjo tar
tis dėl to su Maskva. Bet ar są
jungininkai daugiau ką darys— 
abejotina. Kas tada? Vokietijos 
krikšč. demokratų frakcijos pir
mininkas Rainer Barzel birže-

AGRESIJOS ESMĖ: laimėti pri- 
pripažinimą rytų Vokietijai

Rytų Vokietijos valdžia bir
želio 12 paskelbė, kad keliau
jantieji iš vakarų Vokietijos į 
vakarų Berlyną turi gauti rytų 
Vokietijos Vizas. Berlynas per 
110 mylių į vakarus pietus yra 
rytų Vokietijos valdomoje teri
torijoje. Rytų Vokietijos parei
gūnai kontroliuoja visą susisie
kimą traukiniais, kanalu ir au-
tomobiliais. Nustatė dabar už t ’ 
vizą 2,5 doL Tokių kebaujan- & 
čių per metus apie 3 milijonai. Įf 
Bus geros pajamos. Bet esmė 
čia ne pinigas. Esmė politinė— R 

_ priversti vakarų Vokietiją ir va
kariečius, kad pripažintų rytų 
Vokietiją, kuri pradėjo jaustis 
izoliuojama, kai vakarų Vokie
tija pradėjo megzti diplomati
nius ryšius su Rumunija ir kt. 
satelitais.

Tai politinė ofenzyva — ry
tų Vokietijos ir Kremliaus. Ry
tų Vokietijos spauda įspėjo, 
jog vizų įvedimas dar ne vis
kas. Chr. Sc. Monitor spėlioja, 
kad rytų Vokietija gali suorga
nizuoti provokaciją, kuri duotų 
progą Sovietų Sąjungai . įvesti 
į rytų Europą daugiu savo ka- 
nuomonės ir suveržti atsipalai
duojančius Čekoslovakiją, Ru
muniją, o gal paskiau ir kitus 
satelitus. 
REAKCIJA VOKIETIJOJE: va
nagai ir balandžiai

Kancleris Kiesingeris tuojau 
nuvyko į vakarų Berlyną, ro
dydamas solidarumą su berly
niečiais, dabar kreipiasi į Bal
tuosius Rūmus paramos. Pačio
je Vokietijoje betgi nusistaty
mas koalicinėje vyriausybėje 
nėra vieningas. Kr. demokratų 
unija, ypačiai Bavarijos krikšč. 
socialų unija, laikosi kietai — 
už represijas reikalauja atsaky
ti rytų Vokietijai tuo pat So
cialdemokratai, tarp jų ir užsie
nių reikalų min. Brandt, nori 
imti nuolaidūs; kai kurie jų su
tinka pripažinti Rytų Vokietiją. 
N.Y. Times vertinimu, gal dėl 
to r. Vokietija ir pasiskubino 
spausti dabar, kol socialdemo
kratai yra koalicijoje, nes po 
1969 rinkimų koalicijos gali ne* „ ________ r_______________
būti. Maskvai tai patogus lai- Naujas ženklas ir P. Vietnamo šininkai, visko nenorį ir neži- 
kas taip pat, nes Prancūzijoje 
riaušės, o Amerika įsivėlusi į 
derybas dėl Vietnamo.

Kurlink Vietnamas—kas žino
Paryžiaus derybose teskelbia

mi propagandiniai kaltinimai A- 
merikai ir laimimas laikas įvy
kiam pačiame Vietname. O tarp 
tų įvykių aiškėja š. Vietnamo 
kariuomenės stiprėjimas. Jo 
ženklas — nepatikrintom ži
niom, birželio 15 demilitarizuo
tos zonos rytinėje dalyje paste
bėti S. Vietnamo helikopteriai 
— pirmu sykiu tokis ginklas 
jų rankose. — K Harrimano 
kalbų Paryžiuje padaryta išva
da, kad Amerika ne tik susiau
rino bombardavimą š. Vietna
me, bet nuo kovo pabaigos įsa
kė savo kariuomenei neįžengti 
į demilitarizuotą zoną. Per tuos 
du mėnesius ten nesiuntė nė 
žvalgybų, ir priešas turėjo lais
vę savo kariuomenei judėti. — 

ČEKOSLOVAKIJA ir pirmyn ir 
atgal

Čekoslovakijos parlamento vi
cepirmininkas J. Zednik birže
lio 17 po vizito Maskvoje pa
skelbė, kad Sovietų partijos bo
sas Brežnevas pripažinęs, jog 
Sovietai padarę klaidų, mėgin
dami sukliudyti Čekoslovakijos 
demokratizacijos eigą. Skelbė 
tikėjimą, kad Sovietai nesikišią 
į vidaus reikalus. Pati Čekos
lovakijos vyriausybė mėgino ge
rinti santykius su rytų Vokieti- ’ 
ja, kuri aštriausiai kritikavo Če
koslovakijos “liberalizaciją”.

— Sovietai birželio 11 pa
reiškė Čekoslovakijai 
kam Čekoslovakijos 
buvo pakartota žinia 
Times, jog Sovietų 
žadov padėjo gauti pasą buvu
siam apsaugos ministeriui Jan 
Sejna, pabėgusiam į Ameriką.

— Amerika suteikė Čekoslo
vakijai 5 mil. dol. iš “įšaldytų” 
sumų.

protestą, 
spaudoje 
iš N. Y. 

generolas
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certe.
LIHJb Bukytt birželio 14 Botanfc Garden koncerte; birželio 18 dainuos Carmen rolę Central Parfc kon-

Nuotr. V. MažeHo

lio 16 pasikalbėjime su Welt 
minėjo aštriais žodžiais priemo
nes, kurių Vokietija turės im
tis, jei sąjungininkai nieko ne
darys. Minėjo atsisakymą pasi
rašyt JAV-Sovietų sudarytą 
ir J. Tautų pritartą atominę su
tartį, jei tos sutarties autoriai 
negarantuoja laisvo ryšio su 
Berlynu. "Mum kyla klausimas, 
ar tuo metu, kada tarptautinė 
teisė laužoma,mes turime leis- 

' tis į sutartis su teisės laužyto
ju".

Washingtonas, iš ligšiolinės 
politikos sprendžiant, linkęs 
paveikti Vokietijos vyriausybę, 
kad dėl naujų suvaržymų nesi- 
spyriuotų.

PAČIAME 
atmosfera?

Vakarų
miamas ir
Tačiau vieni pinigai nėra pa
kankamas klimatas miestui 
klestėti. Kai Sovietai per ry
tų Vokietijos administraciją 
ėmė daryti vis daugiau kliūčių; 
kai komunistai infiltravo stu
dentų riaušes, o vakariniai są
jungininkai tesiunta protesto 
raštus, vakarų Berlyno gyven
tojų tarpe pradėjo augti nepa

BERLYNE: dusimo

Berlynas buvo te
auginamas pinigais.

vyriausybėje: siaurinama vice
prezidento Ky galia, siaurina
mas jo šalininkų atsakingose 
vietose skaičius. Jis paneigė 
pasklidusį gandą, kad jis rengs 
karinį perversmą ir ragino rem
ti prezidentą Thieu. — S. Viet
namas tuo tarpu paskelbė, kad
Saigonas bus naujasis Dienbien-' tų dėl sąmokslo prieš de Gaul- 
phu. le, kai jis atsisakė nuo Alžiro.

Prancūzija eina į rinkimus sekmadienį
Paryžiuje birželio 16 policija 

iškraustė studentus iš Sorbonos 
universiteto ir demonstracijas 
išsklaidė ašarinėm bombom. 
Pradžioje studentų riaušės bu
vo susilaukę publikos pritari
mo. Pabaigoje nuotaika pasikei
tė—studentai pasirodė tik riau- 

i- kos atstatytoje.

sitikėjimas. Per pastaruosius 
metus išsikėlė iš Berlyno į 
Frankfurtą ir kitus vakarų Vo
kietijos miestus eilė firmų; per
eitais metais išsikėlė iš vakarų 
Berlyno į vakarų Vokietiją 25, 
000 darbininkų, daugiausia jau
nų. Pajusta, kad vakarų Berly
nas, apsuptas 110 mylių juosta, 
yra dusinamas. O to Kremlius 
ir siekia. Vakarų Vokietijai ten
ka apsispręsti: jei sąjungininkai 
realios paramos neduoda, kapi
tuliuoti prieš Kremlių ar mė
ginti priešintis vieniem?

Prezidentas LBJ pažadėjo dėl Berlyno
Prez. LBJ birželio 17 pa

siuntė kancleriui Kiesingeriui 
pareiškimą, kad JAV parama 
“laisvajam Berlynui” nesikeis 
ir kad JAV su sąjungininkais 
svarstys priemones prieš rytų 
Vokietijos paskelbtus suvaržy
mus. Prezidento pareiškimas 
perskaitytas birželio 17 penkio
liktose metinėse Berlyno suki
limo, kuri kasmet Vokietija 
švenčia kaip valstybinę šventę.

Pati Vokietijos vyriausybė 
pasiskelbė nesiduosianti rytų 
Vokietijos išprovokuojama 
griežtom priemonėm.

N. Y. Times birželio 18 Ber
lyno dabartinę krizę vadina pik
čiausia nuo sienos pastatymo 
laikų — 1961. Pasisako už ke
turių vyriausybių priemones, 
tarp jų ekonomines, nes ne
veikia' esanti pavojus. Sąjungi-

— Prezidentas de Gaulle bir
želio 17 įsakė paleisti iš kalėji
mo gen. Salan ir dar 13 nuteis- 

ną, ko nori. Visuomenei ne
tvarka nusibodo. Tokia nuotai
ka gali būti palanki de Gaulle 
ateinančio sekmadienio rinki
muose. C. L. Sulzberger (NYT) 
rašo, kad į de Gaulle vėl gali 
prancūzai žiūrėti kaip Į tvar-

Keliai, kuriais pasiekiamas Berly
nas

ninku neveikia žadintų nacio
nalistines jėgas vakarų Vokieti
joje, o rytų Vokietijoje drąsin
tų stalinistus atsikąsti arti
miausia proga naują kąsnį.

Ar HHH atsiskirs 
nuo prez. LB J?

Po šen. Kennedy mirties vei
kla rinkimų fronte nustojo 
tokio gyvumo. Šen. McCarthy 
skelbia, kad visuomenė pritars, 
jei Amerika iš Vietnamo pasi
trauks be niekur nieko. To jis 
ir siekia. McCarthy taip pat 
šaukėsi į Humphrey, kad jis pa
sisakytų, ar jis Vietnamo rei
kalu eina su prezidentu LBJ ar 
nuo jo skiriasi. Humphrey drau
gai (iš kairės) ragina jį atsiribo
ti nuo LBJ ir grįžti į Ameri- 
cans for Dem. Action prieglobs
tį. McCarthy draugai iš kairės 
ragina jį eiti į prezidento rin
kimus trečios partijos vardu, 
jei demokratų konvencijoje jis 
nebus nominuotas. Rockefelle- 
ris 
jos 
pė. 
tus 
jis pats jau pakankamai pasi
garsinęs ir savo kampaniją yra

šaukėsi Nixoną į televizi- 
disputus, bet tas neatsilie- 
Matyt, laiko tokius dispu- 
reklama savo oponentui. O

— Bostone birželio 14 nu
teisti dr. Spock, kun. Coffin ir 
stud. Goodman už sąmokslą sa
botuoti mobilizaciją — raginti, 
kad nestotų. Galima didžiausia 
bausmė 5 metai ir 10,000 dol. 
Apeliuos.

— Sovietai mezga artimes
nius ryšius su Turkija. Sutarė 
išlyginti sienas. Kovo mėn. So
vietai pažadėjo pastatyti Turki
jai fabrikų už 200 mil. Ameri
ka birželio 14 perdavė Turkijai 
ryšių centro įrengimus už 15 
mil., nes Amerikos kariuomenė 
iš tos bazės pasitraukia.

— Maskvoje pasirodė anar
chistai — importas iš Anglijos. 
Birželio 17 buvo suimti trys 
jauni anglai, dalinę lapelius 
prieš rašytojų kalinimą. Jie pa
sisakę esą “krikščionys radika
lai”, kurie atmeta “reakcinę 
krikščionybę”.

— Belgijoje birželio 17 Gas- 
ton Eyskens sudarė vyriausybę. 
Joje yra krikščionių socialų ir 
socialistų koalicija; parinkta po 
14 flamų ir 14 valonų, kurie 
atstovauja dviem kalbom. Dėl 
kalbų Louvaino universitete ir 
nugriuvo vyriausybė; krizė tru
ko 4 mėnesius.

— Jungtinės Tautos birželio 
10 priėmė atominę sutartį 92 
balsais, 22 susilaikė.

N. Y. Times birželio 16 pri
minė, kad Sovietų kariniai ma- 1 
nevrai Čekoslovakijos teritori
joje ir tuo pat metu pikti so
vietinės spaudos kaltinimai Če
koslovakijai gali virsti grėsme. 
Chr. Sc. Monitor priminė, kad 
rytų Vokietija gali imtis provo
kacijos, kurios dėka Sovietai 
galėtų įvesti daugiau savo ka- j 
riuomenės j rytų Europą.

Ar toki priminimai nėra tik j 
žiūrėjimas pro juodus akinius j 
ir ramaus skaitytojo nereikalin- ! 
gas jaudinimas?

Žiūrėdami pro akinius, pro 
kuriuos matyti bent trijų de
šimtų metų toluma, regim pa
našius Sovietų praktikuotus ka
rinius ėjimus ir kaltinimus. Bū
tent: 1939 rūgs. 26 Maskva iš
kvietė Lietuvos ministerį J. 
Urbšį ir pareikalavo, kad Lie
tuva įsileistų Sovietų karines 
bazes. Reikalavimas buvo įvyk
dytas 1939-spalio 19 “sutarti
mi”, tikintis, kad nebus naujų 
reikalavimų. Bent pusmetį ba
zės laikėsi ramiai. Karą su Suo
mija baigę, Sovietai ėmė nerim
ti, ir 1940 gegužės 25 paskelbė 
kaltinimus Lietuvai: esą ji ne
silaiko anos sutarties; grobia so
vietinės įgulos kareivius; sui- 
minėja darbininkus, kurie dir
ba sovietinėm įgulom, o dar 
baisiau .— visos trys Baltijos 
valstybės sudarė slaptą karinę 
sutartį prieš Sovietus. Kaltini
mas buvo pagrįstas tiek, kaip 
ano pasakėčios vilko, kuris kal
tino ėriuką, kad jam vandenį 
sudrumstęs, nors pavandeniui 
per šimtą žingsnių nuo vilko 
stovėjęs. Tačiau kaltinimo re
zultatas buvo 1940 m. birželio 
14 ultimatumas, ir rytojaus die
ną sovietų nauji kariniai dali
niai užtvindė Lietuvą.

Buvo baigtas veiksmas, prasi
dėjęs nuo įgulų.

Tie, kurie apie Baltijos vals
tybių užgrobimą tyli, betgi ge
rai žino, kokiais metodais So
vietai savo agresiją vykdo, ir 
dėl to su nerimu ima žiūrėti į 
Čekoslovakijos likimą.

Čekoslovakijoje sekami da
bar ir pragiedrėjimai. Pragied
rėjimai, kurie eina iš vidaus Pa
stangos nusikratyti bent kiek 
Maskvos komunistų kontrole; 
pastangos atstatyti daugiau as
mens laisvių.

Tokios pastangos irgi nenau
jos. Dažniau spaudoje primena
mos rytų Vokietijos panašios 
pastangos — 1953 sukilimas. 
Primenamos lenkų pastangos. 
Primenamas su ypatinga pa
garba Vengrijos sukilimas 
1956. Vengiama priminti, kad 
tokios pastangos buvo ir Lie
tuvoje. Jų pradžia tai 1941 m. 
birželio 23 sukilimas prieš so
vietinę okupaciją.

Sukilimo vaisiai buvo grau
dūs — suklota 2,000 gyvybių. 
Vaisiai ir džiuginantys — suki
limas sugriovė Sovietų propa
gandą, kad lietuvių tauta savu 
noru prisiėmusi sovietinę ver
giją. Sukilimas davė laikinąją 
vyriausybę, kuri 6 savaites iš
silaikė naujoje svetimųjų oku
pacijoje. O kai savo veikimą

— Egiptas ir Izraelis susi
šaudė birželio 14, o birželio 17 
susišaudė Izraelis su Jordanija 
ir Libanu. Atrodo, kad tokiais 
susirėmimais siekiama palaiky
ti konflikto atmosfera.

— Dėl Ray, kaltinamo nu
žudžius Kingą, ir dėl Sirhan B. 
Sirhan, kaltinamo nužudžius se
natorių Kennedy, nieko ypa
tingo naujo. Eina tuo tarpu 
teisminė išdavimo ir apklausi
nėjimo procedūra.

L. Prapuolenis, 1941 m. birželio 23 
paskelbęs sukilimą ir laikinąją 
vyriausybę

buvo priversta sustabdyti, ji 
paliko savo sukurtą administra
cinį aparatą, kuris sugebėjo 
sėkmingai ir garbingai priešin
tis naujos okupacijos užma
čiom.

Sukilimas pakėlė ^pačios tau
tos pasitikėjimą savom jėgom, 
Atsparumas svetimai dvasiai, 
pasitikėjimas savim, tautinis kū
rybingumas ir šiandien tautoje 
yra gyvi.

Jei kiti neprisimena šio Lie
tuvos laikotarpio, tai jis neuž
mirštinas patiem lietuviam. Ne
užmirština ana pažeminimo da
ta —1940 metę birželio 15 die
ną sovietinė invazija; neužmirš
tina herojinė data — 1941 me
tų birželio 23 dienos sukilimas. 
Tai reikia prisiminti.

sakė Šios
“Tai buvo taip seniai, kad aš 

nė neatsimenu.
dienos žmogus. Laikai — kalbė
jo jis toliau — pasikeitė; pasi
keitė ir žmogus. Pasikeitė ir ko
munizmas. Pasikeitė ir Maskva.

Dieve, duok, kad taip būtų. 
Bet nėra tiesa, kad pasikeitė 
Maskva iš esmės, kaip nėra tie
sa, kad pasikeitė žmogus iš es
mės. Nuo Adomo laikų jis tebe
myli. Nuo Kaino laikų jis ne
apkenčia brolio ir jį žudo. Nuo 
Nojaus laikų vaikai su pašaipa 
žiūri į naujos patirties apsvai
gintą savo tėvą. Nuo Dovydo lai
kų tebeatsiranda dovydų, kurie 
(gal Viešpaties lėmimu) patren- 
kia galijotus ir suniekina, opor
tunistus, sakančius, kad reikia 
nusilenkti prieš dienos galijo
tus ...

Žmogus liko tokis pat mylįs, 
tokis pat žudikas, tokis pat pa
tyčia, tokis pat herojiškas, 
šventas. Amžių eiga ir civiliza
cija jo aistras ne sunaikina, bet 
jas atpalaiduoja ar apvaldo.

Kremliaus grobimo aistros ne
pasikeitė. Ar apvaldomos?

Mūsų amžius tylėjo, kai Krem
liaus grobimo ir žudymo aistra 
išsiliejo prieš Baltijos tautas; 
tylėjo, kai ji naikino Vengriją, 
rytų Vokietiją. Pastatė betgi 
užtvaras sovietinei grobimo aist
rai, kai ji nukrypo prieš Persi
ją, Graikiją, Libaną, Korėją, 
Vietnamą, Domininkonų respu
bliką.

Bet užtvaras komunistinei 
grobimo aistrai statė ne ta in
stitucija, kuri tam įsteigta ir 
iš aukšto laiminama — ne Jung
tinės Tautos. Tai darė Jungti
nės Valstybės...

Ir pagerbdami savo didvy
rius, kovojusius prieš sovieti
ni grobimą, mes pareiškiame 
dėkingumą Jungtinėm Valsty
bėm, kurios bent ano prieš 28 
metus įvykdyto birželio 15 die
nos smurto nepripažino.

Sykiu su rūpesčiu žiūrime į 
Baltijos kraštų. į Europos bei A- 
zijos likimą, nes jis žymia da
lim priklauso nuo to. ar Jung
tinės Valstybės eis savo tradici
nių keliu ar duosis sugundomos 
eiti Jungtinių Tautų keliu. O 
tokių gundytojų yra daug.

i
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Aš pergyvenau Hitlerį, pergyvensiu ir jus.
ir te- Istorija apie Enuių, kuri iš Kauno keliavo į Izraelį

MBMB vBMNBMNBe SMUKMe, * *
fy*ą yra togopt* V*““*

tradicijų ir 4N i® yra režimo

šakojo Jewish Press baL 26-

kaip ir Vakaruose.

Emmos prašymas buvo pa
duotas prieš dešimtį metų. Bu
vo atmestas. Po kurio laiko vėl

pienų, kad būtų priimtos į vieš
butį. Teliko eiti į sinagogą.

Sinagogoje rado vyrą. “Mes 
norime matyti rabbi”, sako 
jam moterys.

“Rabbi serga. Bet aš esu si
nagogos pirmininkas. Ko jūs 
norite?”

Emma trumpai pagalvojo: si
nagogos pirmininkai Rusijoje 
paprastai yra valdžios šnipai. 
Bet nebuvo kitos išeities. Em
ma pasakė jam, ko ji atvykusi 
į Maskvą, ir prašė, kad leistų 
naktį prabūti sinagogoje. Vy
ras atsakė nieko negalįs padė
ti. “Tai mes čia vis tiek pasi
liksime”. Tad vyras priėjo prie

telefono ir kelis kartus skambi
no. Kažkas atsakė —- bijąs pri-

teris sutiko.
Kai Emma su drauge atvyko, 

rado moterį, pusiau apakusią. 
Ji nenorėjo tarti jom nė žo
džio. Tik kai Emma priėjo 
prie lango, šeimininkė sušuko: 
“Ne! Kaimynai jus pamatys!”

Penktą valandą ryto Emma 
paliko nakvynę ir nukeliavo į 
Čekoslovakijos atstovybę. Lau
kė, iki atidarys. Kai atidarė, 
Emma pasakė, ko ji norinti. 
Tarnautojai pasižiūrėjo vienas 
•į kitą. “Palaukit čia”, pasakė 
ir išėjo. Praėjo valanda, antra.

Emma pasibeldė į duris. “Gai
la — ji išgirdo atsakymą — 
bet abejoju, ar mes galėsim 
tamstai padėti”.

Po eilės pastangų Emma ga
vo vizą Vengrijos atstovybėje. 
Su tuo laimikiu parkeliavo na
mo, kad likviduotų savo daikte
lius ir pasiruoštų kelionei. Stai
ga pasklido gandas, ka<į Sovie
tai visas iškeliavimo duotas vi
zas atšauksią. Emma metė vis
ką, sėdo Į traukinį, pasiekė iš 
Kauno Vilnių, iš ten leidosi 
pagal turimą viza į Budapeštą. 
O iš ten jau į Vieną, į Izraelį, 
į laisvę...

Emma Davidowitz — sako 
Jewish Press — ištrūko pačiu 
laiku, bet nieko nesalto, ar ji 
surado Izraely laimę.

buvo brangus dokumentas — 
leidimas išvykti. Sena moteris 
tikėjosi netrukus laimės Izrae
lio šaly. Bet pereitų metų ka
ras tarp Izraelio ir arabų ap
kartino jos svajonę. Pagal gan
dus Tel Aviv miestas jau buvo 
sugriautas, kiti miestai liepsno
se. Izraelio atstovybė Maskvoje 
uždaryta. Slaptoji policija tikri
na tuos, kurie prisiartina prie 
Izraelio atstovybės ...

Emma su kita tokio pat am
žiaus drauge iš Kauno išsiren
gė į Maskvą padėties ištirti. 
Visą dieną ir naktį jos keliavo 
traukiniu, nieko neužkąsdamos. 
Maskvoje tiesiai patraukė į Iz
raelio atstovybę vizos gauti. So
vietiniai sargybiniai prie atsto
vybės sulaikė. “Kur, draugės, 
einat?”

“I Izraelio konsulatą”.
“Nėra daugiau jokio Izraelio 

konsulato. Ir nebus”.
Emma nesusilaikė nepriešta

ravus. “Kad dabar jau nėra — 
matau. Bet ar nebus vėl, nėra 
žinoma nei man nei draugui”.

“Visi jūs turėtumėt būti lik
viduoti”.

Esą kraujas užvirė Emmai.

Lietuviškos vestuvės, — lėlės ■— Lietuvos pasiurrtihybėJETVVashi^gt^ne.
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GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. Į čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
Waterbury, Conn., Tetef. (203) 754-9995.

PARDUODAMA VAIStV LABORATORIJA ir oftakt PlačM žinomi vais
tai bei mostis nuo reunMRtano. LStaft pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box Sl^-įiewarfc. N-J- 67104. y ,
GREITOJI PAGALBA. įNemirinrfnk, gaust pagalbą. Ilgai taukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, ko& mittrpūno ir skąudėjimo jau gąunami. Tai 
Oekanto mostis, dabar vdAaam*. *lEteM^eef Rub”. Dėžutės: 4 dncijų 3 dol.,BUTAI IR NUOPELNAI

Viename straipsnyje Tiesoje 
(birž. 6) dėstomi aštrūs prie
kaištai butų skirstytojams Vil
niuje. Pasakoja tris atvejus, 
kur žmonės iš komunistų par
tijai bei valdžiai nusipelniusių 
šeimų niekaip negali gauti bu
tų, nors kiti — nusipelnę, ir 
ne taip aiškiai nusipelnę —gau
na. Sako:

“Vilnius per metus pastato 
daugiau kaip penkis tūkstan
čius butų! Ir tada negalėjimas 
aprūpinti butais tokių žmonių 
pasidaro nebeaiškus. Juk ir ei
lės prie vykdomųjų sudaromos 
tam, kad pirmiausia būtų ap
rūpinami šie žmonės. O juk per 
tą laiką butus gavo ir kai ku
rie tokie žmonės, kurie nė iš 
tolo negali lygintis nuopel
nais” ... (Elta)

KALBININKAS AR 
POLITIKAS?

Lionginas Pažūsis, Vilniaus u- 
niversiteto anglų kalbos kated
ros aspirantas (būsimas profe
sorius) pareiškė (Tiesoj, birž. 
7) iš dalies pagrįstų priekaištų 
autoriams dviejų angliškų filo
loginių knygų, kuriose yra šiek 
tiek paliesta lietuvių kalba.

Vienoj knygoj esą parašyta, 
kad lietuvių kalba “pati kon
servatyviausia europietiška kal
ba savo fonologija ir morfologi
ja, o ypač savo fleksijomis”, ir 
taip esą bene todėl, kad “Lie
tuviai tebėra pastoralinė žemės 
ūkiu besiverčianti tauta, ilgą 
laiką tankių miškų atskirta nuo 
pramoninio perversmo”.

Kitoje knygoje, svarstant 
klausimą, koks skirtumas tarp 
kalbos ir dialekto, siūloma kal
ba laikyti, taį'lįąs o^Hąiiai pri
pažįstama, kalpnacionalinė kal
bos forma. Ir nurodomas toks 
pavyzdys: “lietuvių ir latvių 
kalbos, nustojusios buvusios 
kalbomis carizmo laikais, būtų 
tapusios kalbomis, sukūrus Lie
tuvos ir Latvijos respublikas 
pirmojo pasaulinio karo pabai
goje, o paskui vėl liovėsi būti 
kalbomis, kai tos tautos buvo 
absorbuotos Tarybų Sąjungos”. 
Be to, ir šis autorius lietuvius 
vadinąs “taikiais farmeriais”.

L. Pažūsis, pastebėjęs šiuos 
lietuvių kalbos paminėjimus 
lingvistinėse knygose, priekaiš
tauja autoriams, tačiau, ne kaip 
kalbininkas, o kaip politikas. 
(Tarp ko kita, buvo girdėtas 
pernai besilankąs Kanadoj — 
irgi greičiau su politika, negu 
su lingvistika susijusiose funk
cijose).

Jis nė menkiausio klaustuko 
nepastatė ties ta kiek keistoka 
teorija apie skirtumą tarp kal
bos ir dialekto. Dėl ko jis šo
kosi protestuoti, tai dėl dabar
tinio Lietuvos politinio statuso 
abibūdinimo. Esą:

910 Willoughby Avenue, Brookiyn, N.Y. 11221.

J. B. SKALI NS-ŽALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bediord Avenue, Brookiyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.'

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brookiyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modermšxa 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brookiyn, N.Y. 11208; 
tel. 277-5604. . - . •

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reuter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina-' 
mos koplyčios, puiKiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgevvood, N.Y. 11227. Tel. EM 6-3200.

SI MONSON Funerai Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Saambinti 847-0300, VVm. H. bimon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 

BRITAIN, CONN. Tek BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette Stn Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BAND2IUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich- 
mond Hill, N. Y, 11418; tfct 846-9286. ;____• •.

LIETUVOJE

“Aš pergyvenau Hitlerį, pergy-

(Elta)

nesame

Tai yra, nutylėjo, kad suim
tasis buvo kilęs iš arabų valdy
tosios Jeruzalės dalies, ir juo

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgevvood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

• A G MAISTO KR AUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI941077; 340 Grand St Brookiyn, N.Y. 11211, ST

LITAS INVESTING CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond HiH, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Marųuette Rd., Chicago, Ifl. 60629, (312)) 476-2242

tos dienos laukti. Kur praleisti rūpestingiau nutylėjo tada jau
naktį? Jos buvo svetimos šiame paskelbtą žinią, kad suimtojo sos Amerikos visuomenės ap- 
mieste. Neturėjo atitinkamų po- užrašuose rasta pastabų ta pa- kaltinimui, bet nė žodelio neiš-

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

girdo, kad žudikas gal su Ame
rikos visuomenė maža ką bend
ra ir teturi, Ir kad jis galėjo 
būti visiškai «ų ekstremizmo 
įsakytas ar bent užhipnotizuo-

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
'sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tek (516) AN 1-2864.

čia tema, kaip ir S. Bistrickas 
buvo rašęs Tiesoj: šūviai į Ken- 
nedį, anot tų užrašų, buvę skir
ti Izraelio — arabų karo meti
nėms atžymėti ... Ten pat Bis-

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta- 
dženiais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brookiyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms. _______ ______

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Stlver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brookiyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

KAIP INFORMAVO APIE ŠEN. KENNEDY NUŽUDYMU

mės nesiekiančiu”

C. A. VOKYT — uvruvis ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

Nuotr. L. Kanto

RIMOS IR JUOZO BRUŽU-BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ (STAIGA atlieka 
visus patarnavimas stančtant dovanų siuntinius j Lietuvą. Užsakomi Hohncr 
akordeonai, daniški maisto siuntiniai, SSSR gamybos automobiliai bei ki
ton prekės. Prttmami tdefoMniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai gauti

OOVANV •IUNT1N1AI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar- 
navimą. Firma Unton Tauta egzirtuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
matos nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas totalia mums tr mūsų kvalifikuotam Stabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su Mantinių priėmimu, supakavimu, tr tų siuntinių išsiun
timu. Hmėgtnktte mūsų patarnavimą Ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gurnfte Visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius; Chicago, 
IU. 2219 W. Chieago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

vensiu ir jus”.
Tuo momentu iš atstovybės 

išėjo vyras. Tai buvo Izraelio 
tarnautojas. Emma pripuolė 
prie jo ir išdėjo visą reikalą 
— ji turinti išvykimo leidimą; 
popieriai esą, bet ant jų reikia 
Izraelio vizos. Padėkite...

“Olandijos atstovybė tvarko 
mūsų reikalus. Aš tamstą nu
gabensiu”.

Jie nuskubėjo į Olandijos at
stovybę, ir Emma netrukus vi
zą jau turėjo. Viskas rodės su
tvarkyta. Išskyrus vieną dalyką: 
jai neleido vykti tiesiog į Iz
raelį, o tik į Vieną. Tai reiškė,
kad reikalingos dar Lenkijos ir 
Čekoslovakijos tranzito vizos.

Buvo jau vakaras. Reikėjo ki-

Birželio 5 vilniškės Tiesos 
bendradarbis Stasys Bistrickas, 
jau pasižymėjęs Maskvos poli
tikos populiarintojas, rašė 
straipsnį, prasidėjusį tokiais žo
džiais: “šiandien sueina lygiai 
metai, kai, JAV imperialistų 
remiami, Izraelio ekstremistai 
įžiebė karo gaisrą artimuosiuo
se rytuose”.

Kitą dieną Tiesa jau skelbė 
apie šen. R. Kennedy sužeidi
mą ir įdėjo pranešimą, jog ir 
nusikaltėlis išaiškintas. Paminė
jo pavardę, paminėjo, kad jis lėdamas skelbia, kad tai 
“anksčiau gyvenęs Jeruzalėje”, 
bet tvirtino, esą, “Los Anželos 
miesto meras Jortis... atsisa
kė ką nors pranešti apie jo tau-

meilia globa supa Maskva

trickas jau ėmė svarstyti “kas 
davė komandą?”, nurodinėjo, 
kad Kennedy buvo prieš Ame
rikos kariavimą Vietname, bet 
žinoma, nutylėjo, kad jis taip 
pat ką tik buvo siūlęs remti 
Izraelį. Bistrickas nė nemirkte- 

ltam-
siosios JAV jėgos įsakė pa
spausti gaiduką”, nusigandu
sios Kennedžio laimėjimo Kali
fornijoj ...

Ir A. Laurinčiukas iš New 
Yorko telegrafu perdavė, ką jis 
matęs bei girdėjęs iš televizi
jos. O girdėjo viską, kas tik 
tinka paremti kolektyviniam vi-

Surado žibalo 
šaltinius

Nuo birželio 1 dienos Lietu
va jau galėtų būti įrašyta į ži
balo (naftos) šaltinių turinčiųjų 
kraštų sąrašą. Tą naktį ties 
Gargždais, Šiubarių kaimo lau
ke ištryško stipri naftos srovė 
iš beveik 2,000 metrų gilumos. 
Apie 45 iki 50 kubinių metrų 
to skysčio jau teka į parengtus 
vamzdžius. Lietuvai, tačiau, tuo 
tarpu nėra perspektyvų tapti 
savarankišku naftos šaltinių sa
vininkų “klubo” nariu, nes 
vamzdžiais tas skystis teka ne 
į Lietime, o į maskvinės im-

nrių žvalgą”, ir tie žvalgai esą 
daugiausia profesoriaus Dalin- tingumą” minėtos teorijos auto-

..... . RICHMOND NRA. IMRAN*B FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich-
ąrgumentn natoi na, N.Y. raĄ K 6H-M41 - mi 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 

fiam Lietuvos nepriktonsomy- — tariamu “respublikas save- nuo 9 wi. ryto fld * veš. tik.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa-
bės metais išsimokslinęs ir su- renumu”. Tik tokiu motyvu Mtmčiamosįvtsm irnertm. Paronšiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
w___• -r-*____—» —n a • a__ »» • •y progom tr | nurodytą vietą arba namus. Savininkai —

brendęs geologas). prieštaraujant tai teorijai, IS Jotui Popan ir ABce Žgpkp, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.
TSdma, kad šis pirmasis esmės su ja sutinkama. Taigi “ ‘

trykštantis naftos šaltinis po ir pripažįstama, kad iki 1918 
kiek lako bus tik vienas iš dau- metų lietuvių kalbos nebuvo, 
gelio, nore koks tų apčiuoptų buvo tik dialektas ... 
naftos telkinių tūris, tuo tarpu Mrię rakara*
dar negalima patikrinti. Sis pir- Kauno sporto halėj vėl buvo 
masis šaltinfe užtiktas tik po varžybos, kuriose dalyvavo šo- 
devynerių metų ieškojimo.

Tuo pačiu metu atsivėrė ir 
kitas šaltinis kažkur Mažojoje 
Lietuvoje (vadinamojoje Kali
ningrado srity), bet Lietuvoj ne
minėjo nei tiksliau apibrėžtos 
vietos, nei šaltinio gausumo. 
Tik paminėjo, kad ten jis pa
siektas dar giliau, kaip ties 
Gargždais.

kėjų poros iš Rygos, Talino, 
Minsko, Leningrado, Maskvos, 
o taip pat iš Vokietijos, Austri
jos, Čekoslovakijos ir Jugosla
vijos.

Pirmos vietos laimėtojams 
skiriamąją dovaną — “Gintari
nę porą" — vėl laimėjo kaunie
čiai gydytojai Jūratė ir Česlovas 

(Elta) Norvaišos. (E)



mt au biiMo H <U nr.44 DARBININKAS

910 W1LLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221 Šiurpi senelių ir vaikų kelione i Sibirą

THE WORKER erta.Copyright) by franciscan fathers

1951 aujung* AMERIKĄ, LOS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

LaNcrNttl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Artėja jubiliejinė stovykla
Skautai šiemet mini 50 metų 

sukaktį didele jubiliejine sto
vykla lietuviškoje Rako stovyk
lavietėje, Custer, Mich. Sto
vykla prasidės liepos 8, tuoj po 
trečiosios tautinių šokių šven
tės, ir baigsis liepos 20. Skautų 
organizacijoje pagrindinėm au
klėjimo priemonėm yra sueigos 
bei stovyklos, kai nariai ilgesnį 
laiką gyvena ir dirba po atviru 
dangumi. Dėl to visai supran
tama, kad šių jubiliejinių metų 
viršūnė sutelkta į šios vasaros 
stovyklą.

principus 1925 metais, nurodė, 
kad “skautizmas yra privalo
mas visiem ateitininkam, kaip 
mokykla, kuri paruošia ateiti
ninkus geriausiu būdu vykdyti 
vieną svarbią dalį savo uždavi
nių”. Vėliau tuo pačiu klausi
mu parašytoj studijoj “Skautai 
ir pasaulėžiūra” pastebėjo, kad 
skautų ir ateitininkų principuo
se nėra prieštaravimo: vienų 
ir kitų šūkiuose yra ir Dievas 
ir Tėvynė. Kai kurių prieštara- 
mų ir trinties vėliau Įnešė skau
tų suvalstybinimas.

Lietuvoje skautizmo idėjos 
skleidėsi dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Lietuvių skautų 
buvo bendrose su rusais ir len
kais draugovėse. Atskirą lietu
vių vienetą berniukų ir mer
gaičių — suorganizavo Petras 
Jurgelevičius 1917 metų rude
nį Voroneže, kur buvo evakuo
ta daug lietuvių moksleivių. Vil
niuje pirmasis lietuvių skautų 
vienetas buvo įkurtas taip pat 
Petro Jurgėlos — Jurgelevi
čiaus 1918 lapkričio 1. Lietu
viškasis jaunimas, susirinkęs 
Vilniaus lietuvių gimnazijos sa
lėje, džiaugėsi, kad gali laisvai 
rikiuotis po Lietuvos vėliava, 
kuri jau buvo keliama prie Lie
tuvos Tarybos namų. Netrukus 
susikūrė pirmoji Lietuvos vy
riausybė, prasidėjo kova už Lie
tuvos laisvę. Petras Jurgelevi
čius ir kiti skautai taip pat pri
sidėjo prie savanorių gretų.

Uždariusi 1930 metais kitas 
mokyklinio jaunimo organiza
cijas, vyriausybė skautus suvals
tybino, imdama juos savo glo- 
bon bei įtakon. Buvo sudarytos 
geros materialinės sąlygos, bet 
prislėgta laisva iniciatyva ir 
dvasia, sukeltas konfliktas su 
katalikų Bažnyčios vadovybe. 
Tai “padarė neigiamos įtakos 
normaliam skautų organizacijos 
auklėjamam darbui” (Liet. I 
ciklopedija, 28 t., 22 psl.). ' 
neigiama įtaka ir kai kurios j 
senėjusios nuotaikos atsiliej 
kai kada ir dabar, nors t< 
jau nebūtų pagrindo. Tai p 
klauso daugiau nuo kai kui 
atskirų vadovų, negu nuo pa< 
organizacijų ir jų ideologijos.

Iš bočių sodybų išvarė bro
lius,

Išniekino brangius senolių 
kapus.

Pavergęs mūs žemę raudonas 
maskolius

Mūs amžinas priešas ir buvo 
ir bus.

Putinas
Žurnalistas A. Merkelis, pa

ruošęs monografijas apie Tu
mą — Juozą Vaižgantą, Anta- 
ni Smetoną ir kt., savo kruopš
čiai paruoštoje studijoje “Ma
sinis lietuvių išvežimas į SSSR” 
rašo:

“Lietuvių tauta per amžius 
yra patyrusi daug didelių var
gų, išgyvenusi daug skaudžių 
nelaimių, tačiau pačias skau
džiausias nelaimes išgyveno 
1940 birželio 15 — 1941 birže
lio 28, per vienerius bolševikų 
okupacijos metus. Tai, kas lie
tuvių tautos per tuos vienerius 
metus buvo iškentėta, berods, 
palyginimui neįmanoma jos 
praeityje rasti pavyzdžio...

“Bolševikinis smurtas pasie
kė savo aukščiausią laipsnį. Bol
ševikiškasis chamizmas aklai 
keršiio tūkstančiams lietuviu 
kūdikių, moterų ir senelių, kad 
lietuvis jo purvinais batais neį
sileido į savo laisvę, tiesą ir 
groži pamėgusia sielą. Lyg nu
jausdamas artėjant gala. įtūžęs 
chamas dūko. Tūkstančiai lie
tuvių kūdikių, moterų ir sene-

lių, sveikų ir visai paliegusių 
kelias dienas duso ir troško pre
kiniuose vagonuose laukdami, 
kol visos aukos į juos bus su
grūstos. Bolševikai išvežamie
siems nedavė ne tik duonos, 
bet taip pat oro ir vandens. Pre
kinių vagonų langai buvo už
kalti, paliekant viršuje mažą 
plyšelį. Nors instrukcijose bu
vo numatyta, kad vagonuose tu
ri būti po 25 žmones, tačiau į 
daugelį vagonų buvo sugrūsta 
po 50-60 žmonių. Ir buvo ne 
vienas atsitikimas, kad tokioje 
žmonių spūstyje, dar vagonams 
stotyje tebestovint, nėščios mo
terys gimdė, ligoniai mirė. Štai 
kokia Stalino konstitucijos ga
rantuota motinos ir vaiko glo
ba, ligoje ir senatvėje aprū
pinimas ...

“Dėl prasidėjusio vokiečių- 
sovietų karo bolševikai lietuvių 
išvežimą turėjo nutraukti. Išli
kę bolševikų saugumo organų 
dokumentai (išvežtinųju lietu
vių sąrašai) liudija, kad bolše
vikai pirmuoju lietuvių išveži
mu nebūtų pasitenkinę. Tuo
jau būtų buvęs antrasis, tre
čiasis ir kt. lietuvių išvežimai, 
kol būtu išvežti visi išvežimui 
numatyti lietuviai.

“.. .iš paliktų antrajam išve
žimui numatytų asmenų sąrašų 
ir iš smarkiai lietuviuose ky
lančio antisovietinio nusiteiki
mo bei kontrarevoliučinių už

simojimų, reikia manyti, kad 
bolševikai iš Lietuvos būtų iš
vežę mažiausiai 75 proc. visų 
lietuvių, Ly. tris ketvirtadalius 
visos lietuvių tautos.” (Lietu
vių archyvas, bolševizmo me
tai, 1952 m. (iš Studijų Biuro 
1942 m. leidinio), 21, 47, 66- 
67 psl.).

Laikraštis Darbininkas 1952 
rašė:

“Birželio 14 diena virto visų 
lig šiol buvusių ir tebetrunkan
čių deportacijų simboliu. Tai 
buvo pirmoji masinės deporta
cijos banga. Ji pareikalavo 34, 
260 aukų. Daugiausia tada buvo 
deportuota ūkininkų, antroj ei
lėje tarnautojai, darbininkai.

“Su antrąja okupacija depor
tacijų bangos kartojosi. Jau 
1944 m. buvo suiminėjami tie, 
kurie buvo sąrašuose 1941 m., 
bet dėl karo nebuvo išvežti. To
liau kasmet:

“1945 m. liepos, rugpiūčio, 
rugsėjo mėn.,

“1946 m. vasario 16 dieną,
“1947 m. liepos, rugpiūčio, 

lapkričio ir gruodžio mėn.,
“1948 m. gegužės 22 dieną,
“1949 m. kovo 24-27 die

nomis visoj Lietuvoj tuo pačiu 
metu; pasikartojo 1949 birželio 
mėn.,

“1950 m. birželio mėn.” (Dar
bininkas, 1952 birželio 13, Nr. 
43, 3 psl.)

vo užklotas. Vyriškis mažą va
landėlę abejojo, tarsi svarsty
damas kažką, o paskui nusivil
ko švarką ir suvyniojo į jį ma
no sergantį brolį...

“Traukinys pajuda savo ke
liu, o mano mintys bėga siauru
ku geležinkeliu nuo Pačialmos 
į Nižnij Lomovą, kur mes pra
leidome pirmąją karo žiemą ku
piną nerimo.

“Iš pradžių, atsimenu, mes 
gyvenome mokykloje... Mažie
ji vis tebevaikščiojo į darželį, 
o mums reikėjo pasirūpinti duo
na. Bet ar galėjome mes tai pa
daryti, jeigu bobutei ėjo de
vyniasdešimtieji, o man — ke
turiolika, o seseriai Liusei — 
vos aštunti?

“Nusivedė ji (rusė) mane pas 
partijos rajono komiteto sekre
torių ... Nedaug aš dar temo
kėjau rusiškai, bet supratau, 
kad kalbama apie mūsų šeimą.

Nepriklausomybės kovom pa
sibaigus, skautai ir skautės kū
rėsi visuose didesniuose Lietu
vos miestuose ir mokyklose. 
Pirmajame dešimtmetyje daug 
gelbėjo ateitininkai. Ateitinin
kų dešimtmečio leidinyje, 1920 
metų Ateityje, buvo atspausti 
Petro Jurgelevičiaus “Pirmieji 

skautybės
pagrindai. Prof. Stasys Šalkaus
kis, aptardamas ateitininkų

skauto žingsneliai”:

Nepriklausomos Lietuvos j 
venimo pabaidoje skautų saji 
goję galėjo būti apie 20,000 i 
riu, o nėr skautu eiles pen 
apie 100,000. Vokietijoje ai 
kūrę 1945 metų vasarą ir g 
žiai išsiskleidę Amerikoje, sk 
tai ir skautės buria daug lie 
visko jaunimo, kuris grudi 
savo jėgas kilniem idealam, s 
kia draugystės ir lietuvišl 
dvasios.

Jubiliejaus proga linki 
skautam ir skautėm broliški 
draugystėje su kitų lietuvis 
organizacijų jaunimu ir tol 
tvirtai žengti Dievo, Tėvynės 
Artimo meilės keliu. Mišios Maine. Laiko vysk. V. Brizgy* sykiu su 7 kunigais.

žurnalistas Juozas Požėra, 
buvęs Sibiran deportuotas 
1941 birželio mėn., parašė kny
gutę “Baltos saulės diena”, ku
rią 1966 išleido Vilniuje lei
dykla “Mintis”. Knygutę auto
rius vadina medžiotojo užra
šais. Ten žurnalistas nepapras
tai tikroviškai aprašo savo, 
14 metų berniuko, broliukų ir 
sesutės 7, 4 ir 3 mėtų, ir se
nelės 90 metų amžiaus depor
taciją į Sibirą, kurį jis vadi
na Dievo ir žmonių užmirštu 
užkampiu (36 psl.). Tėvai, kaip 
nebuvę arešto metu namuose, 
išliko sveiki Lietuvoje. -Tik pa
skaitykime:

“Traukinio ratai jau atskai
čiavo pirmąjį ir baigia antrąjį 
tūkstantį kilometrų. Važiuoju 
keliais, kuriais teko pirmą kar
tą važiuoti beveik prieš ketvir
tį amžiaus, rūsčiomis keturias
dešimt pirmųjų dienomis. Kaž
kur liko naujas Minskas. Be
veik prieš ketvirtį amžiaus aš aP*e badą... Sekretorius nuve- 
mačiau, kaip ant jo krito vo
kiečių bombos. Žmogaus atmin
tis tokius dalykus išsaugo il
giems laikams. Ir aš puikiai 
menu, kaip .. .mano devynias
dešimtmetė bobutė lakstė nuo 
vieno anūko prie kito. O anū
kų buvo ketvertas. Ir vyriau
siam ----- e- -
ka metų. O kitiems — septyne- 
ri, ketveri ir treji. Ir, persigan
dę sprogimų, apkurtinti, jie vi
si išsibarstė lyg viščiukai iš po 
perekšlės pasparnės j visas pu
ses, o ji — žilaplaukė senutė 
— rankiojo juos į krūvą. 0 
oaskui, kai bombonešiai paliko 
dedanti miestą, mes sėdėjome 
nedideliam skverelyje prie sto
ties po laukine obelim ir val
gėm cukru, kurio keli maišai 
buvo paberti tiesiog ant gat
vės grindinio. Kai kas mus ba
rė, kad cukrus gali būti ap
nuodytas, bet mūsų mažieji ne
turėjo jokio supratimo apie 
nuodus, jie buvo labai alkani.

“Kažkur liko ir nedidelė sto
telė Smolensko žemėje. Ją pra
važiavome naktį... Mes važia
vome prekiniuose vagonuose, o 
naktvs buvo tada labai šaltos. 
Gal būt, jos nebuvo šaltesnės, 
kaip ir visos birželio naktvs, 
bet mes buvome beveik pliku
tėliai. be jokio šiltesnio drabu
žio, ir mano keturmetis broliu
kas susirgo. Ir kai karščiu deg
damas ant grindų sudejavo ma- Gudelevičius, Kastė Masioliony- 
no mažasis broliukas, vyriškis tė, Agota Šidlauskienė, Juozas 
pasilenkė prie io, palietė del
nu karščiuojančią galva, liūd-

de mane į nedidukę kepyklą. 
Ten aš ir likau tą dieną, pra
dėdamas savo darbo kelią kepė
jo mokiniu.

“Kiekvieną dieną, grįždamas 
iš darbo, aš parsinešdavau na- 
(mo kepalėlį duonos. Vogtos 
duonos... Už tą kepalėlį mes 

man — vos keturioli- gaudavome mažiesiems šlaką 
pieno, keisdavome jį į bulves, 
o kartais — į glėbį malkų ar 
stiklinę kuopų.

“ .. .išvadavus Lietuvą (atkū
rus rusų komunistų koloniją, 
K.T.), mes visi sveiki ir gyvi 
parsiradome namo, pas tėvus, 
kurie jau buvo mus apver
kę ...” (Baltosios saulės diena, 
medžiotojo užrašai, Vilniaus lei
dykla “Mintis”, 1966 m. 108- 
109, 111-114 psl.).

Lietuvių tautos deportacijos 
į Sibirą apvainikuoja rusų ko
munistų partiją ir Sovietų Są
jungą. Tik klasta, žiaurumu ir 
deportacijomis jos stengiasi už
valdyti laisvą ir demokratinį pa
saulį. K. Telga

— Argentinos L.B. krašto 
valdyba nuo balandžio 28 yra 
ši: Stasys Babronis — pirm., 
kun. A. Steigvila — vicepirm., 
Mirta Rukšėnaitė — II vice
pirm., Juozas Mikalčius —sek
retorius, Jurgis Gilvydis —iž
dininkas, nariais lieka: Pijus

Kanapinskas, Zeferinas Jukne
vičius ir Ignas Padvalskis. Re-.................... ... ..........5
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Dėl susilpnėjusios sveikatos bu
vo baigęs tik šešis Petrapilio 
dvasinės akademijos semest
rus. Bet kaip pedagogas supra
to dėstomąjį dalyką ir sugebė- 

- jo jį perduoti mokiniam. Jis 
laikėsi naujo dėstymo metodo, 
reikalavo, kad mokiniai supras
tų dėstomas pamokas, tikėjimo 
tiesas jungė su krikščioniško 
gyvenimo pavyzdžiais, žadino 
mokiniuose patiem domėtis ti
kėjimo klausimais ir kelti Įvai
rius klausimus, abejojimus, 
kurių būna daugybė jaunuolių 
galvose. Nors jo tikybos pamo
kos buvo paskelbtos neprivalo
mos, tačiau mokiniai jas uoliai 
lankė.

Norėdamas apsaugoti nuo a- 
teistinių pašalinių įtakų, 1919 
jis įsteigė ateitininkų kuopą, o 
1920 jaunųjų ateitininkų kank
lininkų būrelį. Suorganizavo a- 
teitininkų chorą. Ateitininkų 
susirinkimuose buvo svarstomi 
įvairiausi klausimai: tikybos, fi- 
losonjOB, literatūros, abstinen
cijos, mandagumo ir kt Su 
mokiniais rengė gegužines, iš
vykas į gražesnes užmiesčio

vietas. Kilni kapeliono asmeny
bė patraukė mokinius. Ne vie
ną paskatino pasekti jo pėdo
mis — stoti į kunigų seminari
ją. Ukmergės gimnazija yra da
vusi daug kandidatų į kunigus. 
Tos kilnios asmenybės atvaiz
das yra jo buvęs mokinys kun. 
prof. Stasys Yla. Daug rūpinosi 
gimnazijos išlaikymu, rinko au
kas, organizavo rėmėjus. Pats 
šelpė neturtingus mokinius, 
kai kuriuos net pas save laikė.

Kun. F. Daniusevičius nesi
tenkino vien gimnazijos veikla, 
jis buvo viso Ukmergės miesto 
ir apylinkės švietėjas bei or
ganizatorius. Jis pirmas susirū
pino apylinkės liaudies švieti
mu, įsteigė kaimo jaunimui sek
madieninius kursus, suorgani
zavo pavasarininkus, Ukmergė
je įsteigė apskrities pavasarinin
kų centrą, 1921 sušaukė gau
sią pavasarininkų konferenciją. 
1919-20 mokslo metais surengė 
trijų mėnesių mokytojų kur
sus ir išleido apie 40 mokyto
jų. Įsteigė Katalikų Mokytojų 
Sąjungos skyrių, Krikščionių 
Demokratų skyrių, Katalikių 
Moterų Sąjungos skyrių, Uk

mergės Vartotojų Bendrovę, ku
ri vėliau išaugo į stiprų ko
operatyvą. Steigiamojo seimo 
rinkimų metu kovojo prieš kai
riuosius.

1919 pavasarį, bolševikam 
nutarus sušaudyti, buvo pasi
traukęs. Išvarius bolševikus iš 
Ukmergės, pirmas grįžo į gim
naziją ir pradėjo mokslą. Orga
nizavo savanorius, šalia gimna
zijos įsteigė savanorių priėmi
mo punktą, kaimo jaunimą ir 
mokinius organizavo į šaulius, 
keletą mokinių pasiuntė į karo 
mokyklą. Dėl lietuviškos veik
los ir patriotinių pamokslų len
kų buvo nekenčiamas ir šmei
žiamas.

Persidirbęs susirgo gerklės 
ir smegenų uždegimu, išvežtas 
į Kauno ligoninę, mirė 1921 ge
gužės 31. Visi jo gailėjo: mo
kiniai, draugai ir buvę jo idė
jos priešai.

Stasys Gruodis dėstė lietuvių 
kalbą su tikru pedagoginiu įsi
jautimu. Nors nebuvo savo da
lyko specialistas, tačiau moki
niai tada nepastebėjo, kad 
jam būtų trūkę lietuvių kalbos 
žinių. Ramus, visad džentelme
niškas, niekad smarkiau nepra
šnekąs, mokinių buvo mėgia
mas. Jis 1918 pabaigoje daug 
paskaitų skaitė visuomenei a- 
pie atsikuriančios Lietuvos san
tvarką ir krikščionių demokra
tų programą. Taip pat dažnai 
atsilankė ir į ateitininkų susi
rinkimus. 1920 išrinktas į Stei
giamąjį seimą paliko gimnazi

ją. 1922 įstojo į Kauno kunigų 
seminariją, kurią baigęs buvo 
išvykęs į Vokietiją rengtis mo-

jos skyrių ir uoliai juo rūpino
si, su mokiniais rinko fantus, 
rengė loterijas, vakarus draugi-

nai nužvelgė plikas grindis, ant 
kurių gulėjo ligonis, skystą ma
no bobutės skarą, kuria jis bu-

vizijos komisijon išrinkta: fi
na Kairelienė, Vincas Naruše
vičius ir Klemente Viecas.

relinės teologijos profesūrai. J- 
stojo į jėzuitų ordiną, 1935 į- 
gijo teologijos doktoratą. Dėstė 
Vytauto D. universitete mora
linę teologiją, n pasaulinio ka
ro metu buvo Kauno kunigų 
seminarijos rektoriumi.

Jonas Baronas buvo gamtos 
mokslų specialistas. Jis kaip 
mokyklos administratorius ir 
kaip mokytojas buvo mokinių 
gerbiamas. Buvo parašęs vieną 
kitą gamtos mokslų vadovėlį. 
Už tai į jį mokiniai žiū
rėjo su pagarba. Jonas Ba
ronas gamtą dėstė vaizdžiai, 
įdomiai ir patraukliai. Jo pamo
kos buvo laukiamos. Klasę val
dė ramiai, šaltai, niekad nepa
keldamas balso. Jei kas per jo 
pamoką mėgindavo šnekėtis, 
tai gaudavo tokį komplimentą, 
kad užtekdavo visam lai
kui Į politiką ar visuomeninį 
darbą, atrodo, jis nesikišo.

Jo žmona — Elena Baronie 
n* — buvo priešingas tipas. Ji 
buvo veikli socialdemokratų 
partijos narė ir visuomeninin
ke. Kaip mokytoja ji buvo ne
bloga, o kaip klasės auklėtoja 

-—tikra motina. Ji taip rūpi
nosi savo klasės mokiniais, kad 
jiem susirgus, tuoj pat aplan
kydavo. Jei reikėdavo, pakvies
davo gydytoją. Dažnai pati jam 
ir apmokėdavo, parūpindavo 
vaistų, kartais net ir drabužių. 
1920 įsteigė “Žiburėlio” draugi-

jos naudai. Bet savo materia
listiškomis pažiūromis turėjo 
neigiamos įtakos į kai kuriuos 
mokinius. Nesąmoningai galėjo 
prisidėti ir prie jų sukomunis- 
tėjimo.

Vincas Kviesk* buvo baigęs 
Petrapilio universiteto istorijos 
skyrių, dėstė istoriją ir geogra
fiją. Dėstė gana sausai, visur 
stengdamasis pravesti savo ma
terialistines pažiūras. Iš moki
nių reikalaudavo trumpų ir aiš
kių atsakymų, kaip jis 
brėždavo — lakoniškų
mų. Ne visiem tai sekdavosi, 
tai istorija kai kam buvo sun
kus ir net neįkandamas moks
las. Jei kas nesugebėdavo jam 
atsakyti, tam liepdavo eiti že
mės arti.

Salia gimnazijos darbo, V. 
V. Kvieska 1921 buvo profesi
nės sąjungos mokytojų kursų 
vedėjas ir dalyvavo politiniame 
darbe. Niekur nesivaržydavo 
skelbti savo liberalinių pažiūrų, 
su jomis stengdavosi brautis 
net į katalikiškas organziacijas.

čia prisimena vienas toks į- 
vykis. Vieną šeštadienio vakarą 
mieste “Aido” salėje V. Kvies- j 
ka skaitė viešą paskaitą apie i 
klerikalus, liberalus ir socialia- l 
tus. Į paskaitą buvo atvykęs ir ; 
prof. Juozas Eretas, kuris tą ! 
savaitgalį lankėsi Ukmergėje. I

Ukmergts gimnazijos choras su J. Bertuliu viduryje 1922 m.

(Bus daugiau) UJmnsMjss cftOTM kORoartvoja 1922 m. Diriguoja J. Bertuli*.
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Jadvyga Matulaitienė, lll-sios tautinių šokite šventės meno vadovė
Nuotr. V. Maželio

Į III-ją tautinių šokią šventę suvažiuoja 1433 šokėjai

V/iesbadene 1946 m. J. Matulaitienės vadovaujamos tautinių šokių grupės 
nariai su vėliava.

Chicagos International Am- 
phitheatre liepos 7 vyksta tre
čioji JAV ir Kanados tautinių 
šokių šventė, kuri sutrauks a- 
pie 10,000 žiūrovų, šios šven
tės meno vadovė yra Jadvyga 
Matulaitienė.

Ji dažnai važinėjo po lietu
viškas kolonijas, tikrindama 
tautinių šokių grupes. Tariau, 
“patikrinsiu" ir aš, kaip ji pati 
pasirengė šiai didžiulei šventei, 
ką ji turi pasakyti mūsų skai
tytojam.

Ji gyvena su dukra, kuri jau 
baigusi mokslus ir mokytojau
ja. Gyvena Brooklyno. N. Y., 
rytiniame pakraštyje, kur priei
na Jamaica traukinio linija.

Jaukiam bute pilna paveiks
lų, knygų, surinktų suvenirinių 
skulptūrų, lėlių kolekcija. Pil
na knygų ir -— korespondenci
jos. Ant vieno stalo sudėta 
krūva popierių. Ten guli visa 
“trečioji tautinių šokių šventė”. 
Visi reikalai, reikaliukai, šokiai, 
partitūros, rankraščiai.

Ji mielai dali tų raštų atsi
nešė prie kito stalo ir išskleidė. 
Tai buvo visa dainų šventės 
“partitūra”, kur padaryti pla
nai, nurodyta kiekvienai grupei 
sustojimo vieta, judesiai, pasi
keitimai.

Skleisdama šiuos užrašus, ji 
smulkiai ėmė pasakoti apie vi
są šokių šventę.

Dalyvaus 31 tautinių 
šokių grupė

Šioje trečioje tautinių šokių 
šventėje dalyvaus 31 tautinių 
šokių grupė ir mokyklų vaikai. 
Viso bus šokėjų 1433. Gal net 
iš Venecuelos atvyks. Iš Argen
tinos buvo pažadėję atvykti, 
bet paskutiniu laiku atsisakė— 
per brangu.

Tiek šokėjų yra dabar regis
truota. Kiek išeis į šokių aikštę, 
paaiškės tik paskutinę dieną.

Didžiausios šokių grupės yra 
iš Bostono ir Hamiltono. Jos tu
ri apie po 50 šokėjų. Iš Nevv 
Yorko vyksta tik 24.

Chicagoje veikia bent kelios 
tautinių šokių grupės. Jos su
darys gana didelę dalį visų šo
kėjų.

Pasikalbėjimas su tautiniu šokių šventės meno vadove 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiH Jadvyga Matulaitiene iiiiiiiiiiiimiiimiiimiimiiiiiiuamti

Šimtinės vaikų
Kaip ir praeitoje, taip ir šio

je šventėje Įvedami vaikų šo
kiai, žaidimai, čia patelkti li
tuanistinių mokyklų šokėjai. 
Daugiausia pristatys Chicaga ir 
jos apylinkės. Tolimesnės gru
pės vaikų nesiims, nes labai ap
sunkintų kelionę. Vaikai pasiro
dys antroje dalyje. Jie visą lai
ką sėdės amfiteatre prieš or
kestrą.

Bus atlikta 14 šokių
Chicagoje buvo sudaryta re

pertuaro komisija, kuriai pirmi
ninkavo Šotas. Šiai šventei pa
rinkta 14 šokių suaugusiem ir 
4 vaikam.

Meno vadovai
Repertuaras atiduodamas 

meno vadovui, kuris kiekvie
nai šventei parenkamas vis 
naujas. Pirmos šventės vadovu 
buvo Šotas iš Chicagos, antros 
J. Sagys iš Clevelando. Dabar 
parinkta Jadvyga Matulaitienė 
iš Brooklyno.

Parengiamieji darbai
Pirmiausia buvo atspausdin

tas repertuaras, atskirais sąsiu
viniais išleistas kiekvieno šokio 
aprašymas, kur detaliai nurodo
mi visi judesiai, paaiškinama 
net piešiniais, schemomis.

Jadvyga Matulaitienė, meno 
vadovė, išanalizavusi šokius, 
juos sujungė Į vieną. Kokią de
šimtį kartų dėstė ir keitė, kol 
gavo dabartinę slinktį, kurioje 
vienas šokis pateisintų prieš 
tai buvusį šokį ir sykiu būtų 
tiltas tolimesnei programai.

Meno vadovė pasirūpino, 
kad kiekvienas šokis būtų vis 
kitaip įvestas, kitaip išdėstytas 
ir tuoj sujungtas su kitu. Vis
kas turi eiti kaip spektaklyje, 
kad žiūrovas niekada nelūku- 
riautų ir neklaustų, kas bus to
liau.

Pagal šią “režisūrą” jau gru
pės dirbo atskirai.

Autentiška dvasia
Matulaitienė pasisako už au

tentiškos šokio dvasios išlaiky
mą, kad nebūtų jis per daug 
keistas ir per daug nustilizuo- 
tas. Senąją šokio dvasią turi 
pažinti jaunimas, per šokį -pa
žins ir pačią tautą bei jos pra
eitį.

Šioje šventėje, grupuoda
ma ir tvarkydama dideles šokė
jų mases, neapsiėjo be stiliza
cijos. Kai kur išryškino šokių 
iuejas, pvz., levaro tilte suda
romos figūros, kurios prime
na uitą, Audėjėlėje — prime
na lietuviškus raštus. Masinės 
grupės, kurios gražiai išsily - 
giuos eilėmis, turėtų daryti gra
ži įspūdį.

Palydimi dainos
Meno vadovė galvoja, kad 

senovėje visi šokiai buvo šoka
mi, palydint dainai. Jau Nevv 
Yorko parodoje, kai buvo lietu
vių diena, ji keletą šokių paly
dėjo daina. Taip ir šioje šven
tėje kelis šokius daina palydės.

Šventės gražieji šokiai
Parengti ir patys įdomiausi 

šokiai, kurie turėtų visus nuste
binti. Tai — Pakeltkojis —vy
rų šokis, Blezdingėlė —mergai
čių šokis.

Pakeltkojis — dar niekur ne
matytas ir neregėtas, kur kas 
gražesnis už visas mikitas, ože
lius. Šokis turi daug literatūri
nės medžiagos — jaunuolio 
geros nuotaikos pasakojimo ir 
gracijos.

Blezdingėlė — mergaičių šo
kis — yra visai per nauja pa
darytas su simboline prasme.

Šventė baigiama
Į programos pabaigą vis su

vedama daugiau ir daugiau gru
pių. Kartu keliama ir 'šokių į- 
tampa, atliekami dinamiški ir 
dekoratyvūs šokiai, pvz. Malū
nas. Baigiama Gyvataru ir Su
batėle.
Chorinė deklamacija

Tada prisijungia ir visi šven
tės dalyviai ir visi chorų dekla
muoja Maironio eilėraščio 
posmą:

Apsaugok, Aukščiausias, tą 
mylimą šalį,

Kur mūsų sodybos, kur bočių 
kapai,

Juk tėviška tavo malonė 
daug gali, —

Mes tavo per amžius vargin
gi vaikai.

Tai jaunimo šūkis ir malda, 
skirta Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų sukak
čiai paminėti.

Spalvingi maršai
Po šios deklamacijos orkest

ras triukšmingais maršo gar
sais išjudina visus. Pirma iš 
salės per vidurį išnešamos vė
liavos, paskui tuo pačiu keliu 
“išteka” jaunimas. Muzika gro
ja visą laiką, kol iš aikštės iš
eina visi.

Šventei pasamdytas didelis 
orkestras, kuriam diriguos J. 
Zdanius. Specialius maršus pa
rašė Br. Budriūnas ir Br. Jonu
šas, maršą vaikam—J. Zda
nius. Visą amfiteatrą deko
ruos dail. Adolfas Valeška.

Kaip pasiekė vienodumo
Visos grupės rengėsi pasi

naudodamos atsiųsta literatūra. 
Didesnius vienetus aplankė pa
ti meno vadovė. Ji buvo Los 
Angeles, Chicagoje (net du kar
tu), Detroite, Hamiltone, Pitts- 
burghe, Philadelphijoje, Bosto
ne.

Chicagoje prieš pačią šventę 
bus dvi repeticijos, viena su a- 
kordeonu, kita su orkestru.

"Mes pasistengsime"
Lankydama grupes, ji sutiko 

įvairiausio jaunimo. Įdomiau
si gi buvo trečios ar ketvirtos 
kartos vaikai. Jau jų tėvai ne
buvo matę Lietuvos. Vaikuose 
atgimė sentimentas tai tolimai, 
tai užmirštai tėvų žemei. Tie 
nuoširdžiausiai rūpinosi, kad jų 
apranga būtų autentiška. Sun
kiai rinkdami lietuviškus žo
džius, jie susijaudinę spaudė 
meno vadovės ranką ir kalbėjo: 
“Mes pasistengsime”.

Šokius pradėjo Kaune
Pati meno vadovė, Jad

vyga Matulaitienė — Meiliū- 
naitė, yra gimusi J o n i š - 
kelyje. Kūdikystėje neteko mo
tinos Našlaitę užaugino vyriau
sioji sesuo Kynastienė, kuri 
prieš keletą metų mirė Broo- 
klyne. Gimnaziją baigė Kaune. 
Kaune baigė ir aukštuosius 
kūno kultūros kursus ir buvo 
kūno kultūros mokytoja.

Tautinius šokius pradėjo šok
ti Kaune. Tada vadovavo Ma
rija Baronaitė.

J. Matulaitienė mokytojavo 
Pilviškiuose, Veiveriuose. Po 
karo Wiesbadene, Kasselyje, 
Schw. Gmuendėje. Į JAV atvy
ko 1950 gegužės mėnesį ir 
tuoj įsijungė į Maironio litua
nistinę mokyklą.

Vokietijoj, vos pasibaigus ka
rui, sudarė tautinių šokių gru
pę ir pirmą kartą pasirodė 
1945 liepos 4 amerikiečiam ka
riam. Paskui visą laiką vadova
vo šokių grupėm lietuviškose 
gimnazijose, ansambliuose.

Būdama Brooklyno, suorgani
zavo Nevv Yorko tautinių šokių 
grupę. Per ją perėjo daugel 
jaunuolių. Grupė šoko įvairio
se šventėse. Kai buvo pasaulinė 
paroda, vien Singer Bovvl šoka 
kokią 14 kartų.

Ji visada mielai dirba su jau
nimu. Jos albumai — jaunųjų 
knygos, kur sudėta graži pra
eitis, šokių šokiai. Ji seka savo 
rūšies literatūrą, domisi, kas 
daroma Lietuvoj šioj srityj, 
ir pati svajoja apie grandio
zinį pastatymą. Tai turėtų būti 
“Vestuvės”, kur būtų sudėta 
ir daina ir šokis, išlaikant kuo 
seniausią charakterį.

Ilgai išsikalbėjau, užtrukau 
tarp albumų, tarp visokių pia
nų. Palinkėjau kuo geriausios 
sėkmės.

— Tikiuos, viskas pasiseks, 
— atsakė ji taip paprastai, pa
ti tikėdama, kad tikrai įdėjo 
daug darbo ir kad darbas duos 
gerus rezultatus, (p.j.)

— Tribūne ir Chicago Ameri
can, milijoninius tiražus turi 
Chicagos dienraščiai, buvo iš
spausdinę žinias apie įvykstan
čią III-ją JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventę ir pa
rengiamųjų darbų vykdymą. 
Laikraščiai taip pat buvo įdėję 
šventei rengti k-to pirm. dr. L. 
Kriaučeliūno fotografiją. Chi
cagos spauda apie tautinių gru
pių vykdomus darbus, galima 
sakyti, visai nerašo, o ir su
rengtus didesnius įvykius pri
stato labai santūriai, o dažniau
siai visai nutyli. Todėl tautinių 
šokių šventės išvedimą į ameri
kiečių spaudą reikia laikyti ne
mažu laimėjimu.

Nevv Yorko tautinių šokių grupė 1958 m. su laimėta taure už Malūną ir Sadute.

New Yorko tautinių šokių grupė 1953 m. Viduryje vadovėj. Matulaitienė.

Kasselio lietuvių gimnazijos sportininkės kuokelių praty
bos metu.

Pats pirmasis po karo J. Matulaitienės suorganizuotos tautinių šokių gru
pės pasirodymas Wiesbadene 1945 m.

Kepurinė prie Ederaee, Vokietijoje
Plastikos pamoka DP stovyklos aikštėje Vokietijoje. Plastikos ir šokių
mokė J. Matulaitienė.
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ŠV. ANTANO GIMNAZIJA BAIGĖ MOKSLO METUS
Birželio 9 Kennebunkporto 

pranciškonų vienuolyne buvo 
retos iškilmės — šv. Antano 
gimnazija baigė mokslo metus 
ir išleido devintą laidą.

Iškilmės prasidėjo 
pamaldomis vienuolyno koply
čioje 10 vai. Bendras mišias 
aukojo vysk. V. Brizgys su sep
tyniais kunigais. Pamokslą irgi 
pasakė vyskupas, nurodydamas, 
kokie pavojai laukia universi
tetuose. Vargonais grojo kom
pozitorius Julius Gaidelis. Mo
kinių tėvų ir svečių buvo pilna 
koplyčia.

Diplomu Įteikimas 
buvo gimnazijos salėje. Iškil
mingas posėdis pradėtas JAV 
prezidento sveikinimu, kuri per
skaitė gimnazijos direktorius 
Tėv. A. Simanavičius.

Atestatų Įteikimą pravedė 
pats provinciolas Tėv. Leonar
das Andriekus, O.F.M., taręs

DEL VASAROS STOVYKLOS ALPĖSE
Tėvynės laisvės kovų metam 

konkiečiau paminėti saleziečiai 
yra numatę Italijos Alpėse va
saros stovyklą berniukam ir 
mergaitėm. Stovykla veiks lie
pos 1-24. Didžiausia stovyklau
tojų dalis — iš Vokietijos.

Organizuojant stovyklą tuoj 
susidurta su finansinėm kliū
tim.

Balfas vasaros stovyklai pa
remti pasiuntė 300 dol.; tiek 
pat pasiuntė i Vokietiją stovyk
lautojų kelionės išlaidom pa
dengti.

Kai mergaitės jau surinko 
reikiamus pinigus pragyveni - 
mui (8 DM dienai), berniukų 
atžvilgiu organizatoriai sutiko 
nenumatytų kliūčių: lig šiol, 
sako, neradę nei vieno, kurs ga
lėtų prisidėti prie išlaikymo 
nors 4 DM (vienu doleriu) die
nai!

Tokiom sąlygom stovykla ne
gali išsilaikyti, ypač kad Alpė
se pragyvenimas brangesnis, 
nei kur kitur.

Kitiem metam vadovybė va- 

Kultūros židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama sali, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, Spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai, šis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek Ukcrij.

Nuotr. R. Kisieliaus

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORK E

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką..... ......... statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius)
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui...................... ....... ............................. . ..... .

ADRESAS ........................_..................................................................... .......................... .......... .........
........ . .................._...........................................  Zip Code... ...... ..

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai [Tax Dcductiblc)

prieš tai trumpą žodį, iš kurio 
aiškėjo kai kurie Įdomūs fak
tai, pvz., kad gimnazija per me
tus duoda 30,000 dol. nuosto
lio. Nuostoliai padengiami ge
rųjų žmonių aukomis. Mokestis 
už bendrabutį ir mokslą metam 
tik 600 dol. Gimnazija yra vie
nintelė šiapus Atlanto, kur dės
tomi lituanistikos dalykai ir 
stengiamasi įkvėpti lietuviška 
dvasia.

Provinciolas taip pat apibū
dino kiekvieną abiturientą, o 
diplomus įteikė vysk. V. Briz
gys, kuris taip pat dar tarė žo
di. Baigusiųjų vardu kalbėjo 
Povilas Bičiūnas, tėvų vardu— 
Jonas Vilutis. Visi baigusieji 
jau yra įstoję į aukštąsias mo
kyklas.

Mokytojais
šiais mokslo metais buvo: direk
torius—Tėv. Augustinas Sima
navičius, mokytojai: Tėv. Juo- 

sarnamį galėtų užleisti kitiem, 
svetimiem, kurie mokėtų ge
riau jį įvertinti. (Jau turima 
prašymų 'šiuo reikalu iš įvai 
rių Italijos vietų, iš Prancūzi
jos ir net iš šiaurinės Afrikos, 
iš Prancūzijos, pavyzdžiui, pra
šėsi 70 ukrainiečių 16-20 metų; 
saleziečiai turėjo jiem neigia
mai atsakyti vien tik dėl to, kad 
norėjo užleisti vietą lietuviu
kam; gi šie norėtų būti išlaiko
mi dykai!).

Taigi, kitiem metam vado
vybė gali būti priversta ieškoti 
kitokios išeities; tačiau šiemet, 
Lietuvos jubiliejiniais metais, 
dar reikia pasišvęsti ir visom 
išgalėm diegti lietuvybę, kurią, 
deja, daug kas visai užmiršęs 
ir kurios, kadangi nepažįsta, 
nevertina.

Stovykla reikalinga finansi
nės tautiečių paramos. Aukas 
prašoma siųsti vasaros stovyk
los vadovybei: Rev. Pranas Ga
vėnas, Istituto Salesiano Li - 
tuano, 14022 Castelnuovo Don 
Bosco (Asti) — Italy.

Kun. Pr. Gavėnas, dir.

zas Bacevičius, Tėv. Gabrielis 
Baltrušaitis, Tėv. Bernardinas 
Grauslys, Tėv. Jonas Dyburys, 
Tėv. Eugenijus Jurgutis, Tėv. 
Antanas Kvederis. Pasauliečiai: 
Juozas Kulys, Edmundas Pra- 
ninskas, Michael Donohue, dail. 
Ed. Mayo, muz. Julius Gaide
lis, krepšinio instruktorius Ha- 
rold Hanson ir beisbolo in
struktorius Sherman Seaward. 
Gimnazijos chorą vedė kompo
zitorius Julius Gaidelis.

Plačiai veikė skautai ir atei
tininkai. Buvo ir tautinių šokių 
grupė.

| pranciškonų vienuolyną 
iš baigusiųjų įstojo keturi: Ed. 
Anthony, J. Elijošius, R. Paliu
lis, A. Yatkauskas. Jie jau yra 
klierikai.

WASHINGTON, D.C.

Gegužės 16 staiga mirė Ge
novaitė (Kohanskaitė) Lyons, 
gyv. Anacostia (Washingtono 
priemiestyje).

Palaidota iškilmingai iš šv. 
Teresės parapijos bažnyčios 
Dangaus Vartų kapinėse. Gedu
lo mišias aukojo velionės krikš
to sūnus ir sūnėnas kun. Anta
nas P. Kneižys iš Hudson, 
Mass. Kleb. kun. John Clarke 
atkalbėjo maldas ir trumpai a- 
pibūdino velionės gyvenimą.

Liko dideliame liūdesy velio
nės duktė Genovaitė ir žentas 
Jeff Lavvrence ir penki anūkai; 
tėvas Vincas Kohanskas: bro
lis Vincas ir brolienė Marga- 
reta Kohanskai, gyv. W. Rox- 
bury, Mass.; švogeris Antanas 
F. Kneižys, gyv. Nashua, N.H., 
ir giminės.

A. a.Genovaitės Lyons vy
ras Tomas buvo ilgus metus 
JAV laivyno tarnyboje ir karo 
metu 1945 žuvo nuo priešo šū
vių Pacifike. K.

šv. Antano gimnaziją baigusieji mokiniai—abiturientai . Jų visų nuotraukos buvo Darbininko birželio 7 d. lai
doje. Pirmoje eilėje sėdi pranciškonų provincijolas Tėv. Leonardas Andriekus, vysk. V. Brizgys, gimnazijos 
rėmėjas prel. K. Vasys ir direktorius (principai) Tėv. Augustinas Simanavičius. Visi gimnaziją baigusieji 
jau yra priimti j kolegijas bei universitetus.

PATERSON, N.J.

— Jurgis Gliaudys, gyv. Los 
Angeles. Calif., gimęs Kaune 
1944 m., rašytojo Jurgio ir Ma
rijos Gliaudų sūnus, baigė tei
sės studijas Loyolos universite
te ir birželio 15 gavo teisių dak
taro laipsnį.

|

JAV L. Bendruomenės Pa- 
tersono apylinkė, įsikūrusi 
19oo kovo 13, savo metimus vi
suotinius susirinkimus pasto
viai atlikdavo “tradicinėse ’ ko
vo-balandžio ribose, šiais me
tais toks susirinkimas įvyko vė
liau,. būtent, gegužės 19 šv. Ka
zimiero parapijos saleje. Daly
vavo apie puskapis aktyvesnių 
narių, kurių dauguma pastovūs 
“ištiKimiausi ’ susirinkimų da
lyviai.

Apylinkės valdybos pirminin
kui Antanui Rugiui atidarius su 
sirmkimą. jo vadovavimą per
ėmė prezidiumas, kuriam pirmi
ninkavo inž. J. Bulota, sekre
toriumi buvo Kl. Praleika. Per
skaičius pereito metimo susi
rinkimo protokolą (A. Gela
žius), pereita prie veiklos apy
skaitos. Valdybos pirm. A. Ru
gys trumpai suminėjo metų bė
gyje įvykdytus darbus, kontro
lės komisijos pirm. A. Kažu- 
kauskas perskaitė tą pat dieną 
vykdytos kontrolės aktą, iš ku
rio paaiškėjo, kad apylinkės iž
de turima 484.45 dol.

Diskusijose dėl apylinkės 
veiklos kalbėjo A. Masionis, ku
nigas V. Dabušis, A. Kažukaus- 
kas, ir N.J. apygardos v-bos pir
mininkas K. Jankūnas. A. Ma
sionis iškėlė visom apylinkėm 
opų lituanistinių mokyklų išlai
kymo reikalą. Būdamas JAV 
B-nės Rytų apygardos lit. mo
kyklų inspektorium, apvažinė- 
jęs visą eilę vietovių, kuriose 
tų mokyklų esama, vaizdžiai nu
pasakojo savo Įspūdžius iš jų 

1: veiklos. Išvadose siūlė žymiai 
daugiau skirti dėmesio jauni
mo ir mokyklų reikalam, 
pridurdamas, kad net ir mažos 
mokyklėlės vietos sąlygose ga
linčios neblogai atlikti jom 
skiriama uždavinį. Visose mo
kyklose pastebimas didelis mo
kytojų ryžtas ir pasišventimas, 
o kai kuriose pažymėtinas labai 
sklandus tėvų ir mokytojų ben

dradarbiavimas. Kiti kalbėjusie
ji nagrinėjo vietos galimybes 
ir b-nes centrų pagalbą ir 
reiškė vilti, kad labiau įtempto
mis pastangomis butų galima 
atgaivinti ir Patersono šeštadie
ninę mokyklėlę.

Iškėlus reikalą įstoti Paterso
no apylinkei į Lietuvių Fondą 
su narystės šimtine, pasiūly
mas vieningai priimtas su pa
geidavimu, kad iš apylinkės tu
rimų lėšų galimai daugiau bū
tų skiriama švietimo aplamai, 
kartu ir mokyklos reikalam.

Perėjus prie apylinkės vyk
domųjų organų rinkimų, buvo 
perskaitytas 9-ių nominuotų į 
valdybą asmenų sąrašas. Papil
džius sąrašą iki 10-ties asmenų, 
buvo pasiūlyta priimti jį visą, 
nebalsuojant paskirų valdybos 
pareigūnų ir paliekant patiem 
kandidatam susitarimo būdu su
daryti apylinkės valdybą. Susi
rinkimo dalyviam beveik sutar
tinai pritarus, tuo pačiu būdu 
buvo nubalsuotas ir kontrolės 
komisijos pratęsimas kitiem 
metam.

Kitą sekmadienį, gegužės 26, 
aštuoni iš visų 10 valdybos 
kandidatų pasiskirstė pareigo
mis šitaip: pirm: Antanas Ru
gys, vicepirm. Antanas Gudo
ms. sekr. Antanas Gelažius, ižd. 
Marcelinas Senulis ir Angelė 
Stankaitienė — narė jaunimo 
reikalam. Norėdama praplėsti 
apylinkės veiklą ir Įtaką kitose 
vietos visuomeninio gyvenimo 
srityse, naujoji valdyba padidi
no buvusį 5-iu v-bos nariu skai
čių iki 7-ių iš tų pačių 
nominuotųjų kandidatų sąrašo, 
šios padidėjusios v-bos nariais 
tapo Vytautas Gružas, vadovau
jąs jo pastangomis padvigubė- 
jusiam Vasario 16 gimnazijos 
šalpos būreliui, ir Juozas Ma
jauskas, sėkmingai pasireiškęs 
pereitu metu Ralfo rinkliavose. 
Tokiu budu buvo įjungta į apy

linkės valdybos veiklos sritį ir 
medžiagine abiejų populiarių 
krypčių šalpa.

Šitokiom permainom įvykus, 
tenka palinkėti naujajai valdy
bai geriausios sėkmes, tačiau 
noris pridėti ir keletą pageida
vimų ar patarimų. L. Bendruo
menė visoje jos veiklos plotmė
je ir LB apylinkės vietinėje vei
kloje neturi išleisti iš akių pa
rapijos, pamaldų ir religinio au
klėjimo reikalų. Tuščios būtų 
pastangos atgaivinti vietos šeš
tadieninę mokyklėlę, jei jos mo
kiniai, grynai lietuviškųjų šei
mų vaikai, bus ir toliau ren
giami pirmajai Komunijai ir 
mokomi “Dievą pažinti ir jį 
garbinti” anglų kalba (tuo pa
čiu ir’ melstis iš angliškosios 
maldaknygės), jei patys tų vai
kų tėvai nebus jiems pavyzdžiu 
lietuviškųjų pamaldų metu. 
Ankstybosios (7:30 v.) mišios 
lietuvių kalba neturėtų būti 
marginamos evangelija ir pa
mokslu anglų kalba, kaip ang
liškosios pamaldos nėra mar
ginamos tokiais pačiais “prie
dais" lietuvių kalba.

Lietuviškų parapijų gyvybe 
susirūpino Lietuvių Kunigų Vie
nybė. Štai studentai ateitinin
kai susidomėjo žūstančia Mt. 
Carmel parapija. Tai juoba tais 
reikalais turi rūpintis Lietuvių 
Bendruomenė. v.s

— Dail. Zita Sodeikienė da
ro iliustracijas naujam II sk. 
vadovėliui “Rūtelė”, kurį pa
rengė mok. G. Česienė. Lei
džia LB Kultūros Fondas.

HARTFORD, CONN.
— A. a. dr. Antano Šerkšno 

dviejų metų mirties sukakti 
minint, šv. mišios bus aukoja
mos birželio 23. sekmadieni. 
8 30 vai. ryto šv. Trejybės baž
nyčioje Hartforde. Conn. Gimi
nės. draugai ir pažįstami pra
šomi prisiminti ji savo maldo
se. Žmona, duktė ir sunūs.

IŠ VISUR
— Jaunas inžinierius J. A. 

Žukas, Aberden, Md., Elenos ir 
muz. Jono Žukų sūnus, sukak
tuvinių Lietuvos laisvės kovos 
metų programai vykdyti Jung
tiniam Finansų Komitetai paau
kojo 50 dol. Komitetas nuošir
džiai dėkoja.

— Kazimieras Šimkus, buv. 
aviacijos majoras, birželio 10 
mirė Melbourne, Australijo
je. Liko Australijoje duktė ir 
sūnus bei žmona Sofija, Ame
rikoje gyvena velionio dvi se
serys, brolis ir kiti giminės. 
Velionis buvo aktyvus Karių Ve
teranų S-gos narys. Atsivežęs 
turėjo žemėlapių rinkini, vaiz
duojantį mūsų kraštą. Trum
pai prieš mirti, jį padovanojo 
Lietuvių Muziejui Adelaidėje.

— Atlanto rajono tryliktoji 
skautų sporto šventė įvyks Mai
ronio Parke, Worcestery, birže
lio 22-23.
— Kun. dr. Jono Petraičio pa

stangomis birželio 9 Memniin- 
gene, Vakarų Vokietijoje, sve
čias iš Bad Woerishofen atlai
kė metinių mišias už a.a. vysk. 
Pr. Brazi, MIC. Pamoksle buvo 
iškelta velionies veikla beieš
kant vienybės ir skleidžiant tė
vynės meilę, ypač besirūpi
nant šv. Rašto vertimu i gy
vą, gryna lietuvių kalbą.

— Bad Woerishofen, Vak. 
Vokietijoje, birželio 9 ir 10 a. 
a. vysk. Pr. Brazio koplytėlėje 
buvo atlaikytos dvejos molinės 
mišios už velioni, kuris čia gy
veno per paskutiniuosius porą 
mėnesių prieš mirtį. Parapijos 
šv. Ulriko bažnyčioje pamal
dos ir atminimo lentos pašven
tinimas įvyko birželio 15.

— Senatorius E. Dirksen pri
ėmė tautinių šokių šventės k- 
to delegaciją, kuri senatorių pa
kvietė dalyvauti šventės išvaka
rėse rengiamam šokėjų ir sve
čių susipažinimo baliuje ir šo
kių šventėje. Delegacijoje daly
vavo: dr. Leonas Kriaučeliūnas 
(k-to pirm.), Andrius Juškevi
čius (LB Chicagos apyg. vald. 
pirm.), Regina Kučienė, Jūratė 
Jasaitytė, Julius Pakalka, S. Bal- 
zekas, Jr., ir Kanados Krašto 
LB atstovė Tamošiūnaitė.

— Kun. Juozas Dakinevičius 
-Dakin, Chehalis, Wash., birželio 
9 atšventė kunigystės 50 metų 
sukaktį.

— I I l-sios tautiniu šokiu 
šventės išvakarėse rengiamam 
baliui bilietus reikia įsigyti iš 
anksto, nes rengėjam savaitę 
prieš balių reikia žinoti daly
vių skaičių. Prie įėjimo bilietai 
nebus parduodami. Bilietai gau
nami Marginiuose. Vienas sta
las skiriamas 10 asmenų. Ba
lius įvyks Arlington Park Rače 
Track salėse, kur veikia šaldo
mo oro sistema.

— Muz. Jonas Zdanius, kom
ponuojąs ir aranžiruojąs įvai
rius muzikos kūrinius, savo dar
bu prisideda prie kiekvieno mu
zikinio įvykio paruošimo. Jis 
taip pat žinomas kaip specia
listas gaidų srityje, amerikiečių 
gaidų leidyklom paruošiąs gai
das. Jis suorkestravo visus tau
tinius šokius, kurie bus atlik
ti III tautinių šokių šventės me
tu liepos 7 International amfi
teatro patalpose Chicagoje. 
.Simfoninis orkestras palydės 
visą šokiu šventę, o tam orkest
rui diriguos pats muz. Jonas 
Zdanius.

— L. Garsienė. viešnia iš 
Connecticuto valstybės, gegu
žės 25 kalbėjo Los Angeles lie
tuviam apie Vakarų sąmyšį ir 
kovos dėl Lietuvos laisvės rei
kalus. Jauna lietuvaitė sugrio
vė čia kuriama mitą, kad ‘■jau
nimas" esąs už bendradarbia
vimą. už naujus kelius i tėvy
nę. “Jaunimo vardu siūlomi 
nauji keliai", kalbėjo L. Garsie
nė. “bet tais keliais prieš ke
liasdešimt metu išvaikščiojo nr 
subankrutavo) rusų emigrantai 
Bendradarbiavimas tai Lie
tuvos meilė be kovos už jos 
laisvę". Klausytojam viešnia 
paliko labai gerus įspūdžius.
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1968 m. Š. Amerikos psbal- 
tiečių krepšinio ir tinklinio pir
menybės jvyko gegužės 19 Cle* 
velande, Ohio. Pirmenybes vyk
dė šALFASS-gos centro valdy
ba, talkinant Clevelando LSK 
Žaibui, per specialiai sudarytą 
organizacinį komitetą, vadovau
jamą Vyt. Jokūbaičio. Žaidynes 
parėmė visa eilė Clevelando lie
tuvių organizacijų ir pavienių 
asmenų. Varžybų organizacija 
buvo gera. Rungtynės praves
tos punktualiai ir sklandžiai. 
Oficialias ceremonijas vykusiai 
pravedė P. J. Nasvytis. LTM 
Čiurlionio ansamblio tautinių 
šokių grupė “Suktinis” gražiai 
paįvairino programą.

Estam visai nedalyvaujant, 
varžybos vyko tik tarp lietu
vių ir latvių rinktinių Šiose

UMnNi laimėjo motetig 
teBR Ibi (Hkl4x H 
Ufcft, ujatų aaktoaiyje pergaiB 
tėtei tafcvttteM Uo:U);
W, .

LFK UTUANICA

IAMIO PRMBAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
leštadtdRUds nuo 5 iki 6 vai WEVD 
1330 KB. V7S M£.Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 

. ter Rd. HiOside, NJ. 07265; teL 201-
289-6878L -

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHB1 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th FL, Middle VU- 
lage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

8TEP. M1NKUB 
WLYN —1390 kltocydee 

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

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, ► 
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mase. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC

S*kmadi«Mai« 8 - 9 vaL ryte 
WH1L - 1430 kii. Medford, Mm 
Sekmadieniai* nw> 11 Iki 12 vlA

LIETUVIŠKŲ MELIODIJV 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400

Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIU3

WBMI - FM 95.7

TeL: 249-4562 
Sekmadienį — mx> 12 iM 1 d^.

PFTTSBURGH, PA. 
- WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
Shady St. W. Pgh^ Pema. 15228 

TeL 563-2754
Stkmadieniais 12dOO Iki 12^9 v. M.

philadeLFRia, pa.
WTEI_ 860 kilocycles 

BENDRUOMENE BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Kultūrinė - komercinė progndBS 
Sekmad. 9:35 Ik’ 1(1:30 ryte

bas) 8 ir L. Ledys (žaibas) 6. 
Kmnandai vadovavo Antanas 
Bačka iš Detroito.

Jaunių rinktinėje žaidė ir 
taškų pelnė: K. Kačinskas (Atei
tis) 7, Z. Taupas (Ateitis) 19, 
R. Budrys (Žabas) 5, V. Kliorys 
(žaibas) 8, A Budrys (Žaibas) 
7, T. Minintis (Žaibas) 10, B. 
Mažeika (Neris) 11, M. Pinkovs- 
kis (Ateitis) 14, K. Buitkus (D. 
Kovas) 2 ir Banionis (Žaibas), 
Komandai samaniai vadovavo 
Leonardas Kedys iš Clevelando.

Moterą Tinklinyje lietuviškas 
spalvas atstovavo Clevelando 
Žaibo komanda, papildyta Chi- 
cagos Ona Jameikien - Blandyt 
(Neris). Tur būt, nebūtu ap
sirinkta pripažįstant, kad mo
terų tinklinis buvo aukščiausio 
sportinio lygio rungtis šiose pir
menybėse. Ypatingai iškiliu žai
dimu išsiskyrė viešnia 0. Ja- 
meikienė ir Clevelando A. Barz- 
dukaitė ir D. Jurgaitytė. Tik 
pirmame sete latvaitės parodė 
kietesnį pasipriešinimą. Liku
siuose dvejuose setuose mūsiš
kės užtikrintai diktavo žaidi
mą.

Mūsiškių komandą sudarė: 
O. Jameikienė (Neris), A. Barz- 
dukaitė, V. žiedonienė, D. Jur
gaitytė, V. Mockutė, D. Čiurlio
nytė ir J. Ralytė (visos Žaibas).

Vyr^ tinklinyje, nežiūrint 
kad mūsiško rinktinė neabejo
tinai buvo stipriausia negu ka
lki nors iki šiol turėjome, teko 
nusileisti stipresniem latviam, 
kurie šiais metais irgi turėjo 
bene geriausią komandą, kiek 
yra tekę praeityje matyti. Mū
sų rinktinę reprezentavo Cleve- 
lando Žaibo komanda papildy
ta iškiliuoju Chicagos B. And
riukaičiu (ASK Lituanica). Mū
siškiai pirmame sete buvo stip
riai latvius prispaudę, ir atro
dė, kad laimės setą, tačiau pas
kutiniu momentu latviai susi
spaudė ir ištempė setą savo 
naudai. Likusieji du setai jau 
latviam, kurte sumaniai paste
bėjo išnaudoti mūsų silpnesnes 
pozicijas. Vienok tenka pripa
žinti, kad mūsiškiai yra padarę 
gerą pažangą.

Lietuviškas spalvas atstova
vo: Br. Andriukaitis (ASK Li
tuanica); G. Barzdukas, R. Ti
tas, V. Laniauskas, R. Zylė, A. 
Penkauskas, A- Motiejūnas, S. 
Vendauskas, L. Kedys ir M. 
Leknicks (visi žaibas).

PLB seimo proga numatyto
se sporto varžybose bus ir fut
bolo rungtynės tarp vietos 
LAK ir Chicagos lietuvių futbo
lo klubo Lituanica. Sis viene
tas vieną kartą newyorkiečiam 
matytas, būtent 1958 metais, 
kada čia pirmą kartą laimėjo 
Š. Amerikos lietuvių futbolo 
pirmenybes. Nuo to laiko Litua
nica yra nuolatinis lietuvių 
meisteris, newyorkiečiam tik 
vienais metais jų pergalių eilę 
nutraukus. Bandysime skaityto
jus su minėta komanda bei pa
vieniais žymesniais žaidikais su
pažindinti.

Henrikas Jenigas — žaidžiąs 
puolime puskairiu arba kairiu 
saugu, lietuvišką futbolą Litua- 
nicos eilėse jau atstovauja virš 
15 metų. Apkūnus, bet stebė
tinai gajus, puikus technikas, 
tikrumoje yra komandos siela. 
Aikštėje gali būti geru pavyz
džiu jauniesiem savo kovingu
mu bei padoriu žaidimu.

Apie kitus — kitą kartą.
Atletas

i jaunimui jau 
i TEN GINTA- 

Lj vienam, 
dviem ir trim balsam su for- 

; > palyda. Muzika P. 
Matekūno. Redagavo komp. J. 
Žilevičius, išleido ALRK vargo- 
ninkų bei muzikų Sąjunga. Są
siuvinis talpina 20 dainelių su 
gaidomis: Artojėlis, Aš tėvy
nei, Debesėliai, Dobilėliai, I 
mokyklą, Kai ateina rudenėlis, 
Ku-ku, gegute, Kiški piški, Lie
tuvos dukra, Mano tėvelio aki
niai, Mano laikraštukas, Mėly
ni paukšteliai, Mūsų mokykla, 
Pasakėlė, Pirmoji pamoka, Tau, 
brangi tėvyne, Ten gintarėliai, 
Traukinys, Vasario šešioliktoji, 
Žibutė. Kaina 2 doL Gaunama 
Darbininko administracijoje.

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- 
miestiškio, 238 psl., 3.50 dol. 
Šios knygos gaunamos Darbi
ninko spaudos kioske.

PATS LAIKAS PASIRŪPIN
TI kailinių ir jų išdirbinių ap
sauga. Todėl, vasaros kaiščiam 
artėjant, reikia skubėti juos 
padėti į saugias šaldytas vie
tas, šaldytuvus, o tai būtų ge
riausia pas Alef Dimants Fur 
Co., 150 W. 28 St., New York, 
N.Y. Ta pačia proga galėsite 
apžiūrėti kailių siuvinių naujus 
modelius.

išėjo iš
rečiai TO BLACK_____

YOURAD
CANCEL OR CHANGE

Tai.: GL2-2923

ROUND THE CLOCK Automatic 
Telephone Answering & Recoriftng 
Eąuipment — St. Albane Record 
Shop. 111-20 Farmers Blvd. Call 
776-7897 ask for Misa Bęrnice Hinds

HANDS BUNGALOWS
Opposite Nevele Hotel Golf Course 
2-3 rm cottages, filtered sarimming 
pool, casino, all Utilities. ESlenville, 
N.Y. Rte 209 — (914) 647-4880

JACKSON’S FLOOR 
WAXING SERVICE

General Oeaning all work done at 
reasonable tates We also do Jight 
moving — 1880 Strauss St. Brook
lyn; Call 342-5043

OPERATORS 
WORK ON DRE8SES

Section work or complete garment 
Steady—good pay nice conditions 

Union Shop ROYAL FROCKS 
64 W 23 Street (4th FL) OR 5-4511 

(Between 5th and 6th Avės)

INVENTORY CLERK— MALĖ 
Good salary mušt be good at figures 

also teletype operatore femaie 
Steady nice working conditions 

work near home DAVTD SMITH 
234 46th Street Brooklyn 
Call GE 9-5600 — ext 234

CATSKILL KALNIOSE
DRUSKONIE HAIX VASARWE£E 

priimami svečiai savaitgaliams ir vasara atostogoms su 
pilnu išlaikymu. Rašyti: Mrs. Sophie Knunaitis-Zagorski

DRUSKONIE HALL
ANDES, N.Y. 13731 

Tel. (Code 814) 676-4661

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

Geriausiai pailsesit per atostogas garsiame CAPE COD 
kurorte — gražioje lietuviškoje Jansoną vasarvietes viloje

Kas-norėtu skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLėnmore 2-2923

COMMERCIAL ALTERATIONS
Refrigeration and Air Conditioned 
Service Installation and Repairs — 
all work guaranteed Allan Blueford 
294 Gatės Avė Brooklyn, N.Y. Call 

789-5246

BAKERY SALES LADIES
Good salary — Uniforms supplied
3 weeks paid vacations. 9 holidays.

Apply Cake Masters
120 W 72 Street New York City

SU 7-1414 Interviews 1-3 PM

TOM SOMERVILLE 
LIGHT. MOVING 

Licensed and Bonded 
All work done at reasonable rates 

Call 
499-7072 or MA 5-2532

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Finished Basements for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

CAR SIMONIZING 
$9.95

WHILE YOU WATT 
Expert workers 

By appointment — Call 493-9171

PROFESS1ONA 
needed for eoną 
ration at 92 St; 
ning Oet. ________
Dr. William Kp^»ey 348-1500 bęt. 
3-6 Mon. thru Tllftirs.

6 STAGE MGR. — 
H hall. Stage ope- 
‘YM-YWHA begin- 
gįįŪįuvi open- Call

HUNGARIAN KITCHEN superbly 
catered — authentic cuisine dining 
room for dinner weekdays 5-8:30, 
Frk Sat. 5-9:30 Sunday 3 to 8:30 
elosed Tues. 312 Irvington Avenue 
SOutft’ Orange N.J. For res call 201 
762-5210 — Free parking in rear.

AUKURO DAINOS PLOKŠTELĖJE
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos moksleivių^fisambHs Au
kuras. palydimas didelio kanklių orkestro, įdainavo y ' cštelę kom
pozitorių J. Bertulio, J. Gaidelio, A. Mikulskio ir F. Strolios dainas. 
Dirigentas A. Mikulskis. Nepaprastai graži dovana jaunimui, tė
vams, mokytojams ir kiekvienai lietuvišksit šeimai. Puikus garbinis 
įspaudas, dailus dviejų spalvų viršelis. Kaina $5.00. Reikalaukite pas 
platintojus arba tuoj siųskite užsakymus FINE MUSJC RECORDS, 
4249 Lambert Road, Cleveland, Ohio 44121. Speciali nuolaida pla
tintojams, mokykloms ir organizacijoms. » ?

PARDUODAMA
pilnai įrengta LIETUVIO duonos kepykla. Žinoma plačioj 
apylinkėj nuo 1926 metų. Krautuvė, kepykla, mūrinis 2 
aukštų gyvenimui namas su centraliniu šilto vandens ap
šildymu. Prie centralinės gatvės — East Main St. Parduo
dama nebrangiai, savininkui mirus. Amsterdamo miestas 
yra gražioj aplinkoj, arti didelių gražių ežerų: Sara toga 
Lake, Lake George, Caroga Lake ir kt. Čia rąndasi nema
ža lietuvių kolonija su gražia bažnyčia. Kreiptis:

MICHAEL KERBELIS & SONS INC.
60 Market St. Amsterdam, N. Y. 12010

Šaukite tel. dienomis 842-1730; vakarais 842-6462

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A.ŪSELIS 

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIEN® — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St Niekotos Avė., BHgevood, N.Y.

AUDRONE I i MOUNTAIN HIGH LODGE
87 EAST BAY RD. O8TERVILLE CAPE COO MA88. 02655 

Tel. (Am 817) 428-8425
Atidaroma vasarosimi nuo birželio 22 d. ir jau dabar 

prfimami uteakymai
Kreiptis:

E. JANSONAS 15 Resedale SL Boston. Mas*. 02124. Tel. 288-9899; 
po birželio 22 — tiesiai j vHg AUDRONĮ, Mn. Marija Jansonas, 
87 East Bay Rd. Osterviile Cape Cod, Mss» 02655, Tel. 428*8425.

Visi mielai kviečiami atvykti!

........ .............iii............. .................................i n - i i į

t Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo- | 
| šąli vieta poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi- | 
| nos su virtuvėm. Modemiški miegami kambariai su asme- | 
| niškom voniom; maudymosi baseinas, teniso aikšte ir kiti f 
Z žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap- f 
Z linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti | 
Z kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba « 
Z sustoti pernakvoti. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: I 
| PRANAS LEIKA, Atboi, N.Y. 12810; teL (518) NA 3-5750 j 
SrY'r’rvr’fi't’ nrl- r «. « »:«.r .r e v*. *:.« «>v:«: 11 r r’r » .■». ■

BRONCO CHARLIE’S Original Log 
Cabin Restaurant Montauk High- 
way Oakdale, L. I., N. Y. German- 
American cuisine, Sauerbraten and 
Dumplings our spccialty .;. Table 
dHote from 12 to 3 o’clock, A la 
Carte from 12 to 10 PM. Bring your 
family to dinner, children’s portions 
served, delicious homebaked pieš & 
tarts. Open all year round. Plenty 
of parking space.

L & D TRUCKING
No Job Too Big or Too Small

(2) 68 Vans 3 Men 
All Work Guaranteed 

Call 
392-1980 or 823-8407

Oelux Control Panęl installed right 
over your bed. It Controls lights, hi- 
fi, speakers and other electrical ob- 
jeets. All can be controlled right 
from the bed. For Information call 
Robert Electric Repair, 962-2865. 
58 W 126th Street, New York City.

OPERATORS 
experienced on Skirta for single 
needle machines. Steady Hght work 

Also FLOOR LAOY 
Experienęed — good pay 

CAPITAL INC 638-4567
38 - 6th Avė. Brooklyn

ANOREWS WEST WELDING 
SERVICE A REPAIRS

Industrial commercial and domestic 
all work done at reasonable rates— 
all work guaranteed. Call ST 3-6660 
for fast prompt service.

Thorougbly Experienced 
CARBON COLLATOR

Steady work $90 a week to start 
PREFERRED BINDERY 
101 Crošby Street N. Y. C.

CaH WO 6-2865

GUAROS full time secūrfty work 
— pleasant surroundings, uniforma 
furnished. fringe benefits. Splendid 
opportunity for intelligent men. 
Mušt have a car and a telephone. 
Call and ask for Mr. DiMartino, 
716 - 244-3400.

LIGHT HAULING 
LOW LOW RATES 

EJvenings and Saturdays 
ROM MORRIS & ROM MYERS 

Phone 292-5831 or 588-4017 
Bronx

GLOSSY PHOTOS
100. 8x10 — $9.95. Top quality 

Mounted 30x40 — $9.95 ca.; 40x60 
— $14.95 ea. JOM ARK LABS. 233 
Robbins Lane Syosset, L.I. 11791.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We$t Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFRED W. ARCH1BALD
President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga* 
Įima susikalbėti ir UetuvifikaL • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus.

Tek (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly' 
R. BEST 

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

BDEXTER PARK 
PHARMACY JEI 

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

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, NL Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOM
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway Exit 24, į 
Northvvay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

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

(Jniversai šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

< univetsal
r- FUNERAL CHAPEL, INC. * 

52nd Street et Lexington Avenue
Ray Kerbelis, Dir.

PL 3-5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamų patarnavimų

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-2332

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

DA 6-2123 
’ W. Bielanski - C. Kardovicb 

E. Novak

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į 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. Mainė 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 28 d. (207) 967-2771
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tautinių šokių šv*n-

NNUDNaLz
GL 
GL 2-2923 
GtW2ll

dytas autobusas New Yorko 
tautinių šokių grupės šokėjam 
nuvežti. Autobusas išvyksta lie
pos 4 d. 8 vaL vak. nuo Wood- 
haven Blvd. ir Jamaica Avė.

Inž. Gerimantas Panika* su 
žmona Danute birželio 4 išvy
ko į Europą, kur aplankys ei
lę kraštų. Grįžta birželio 26.

Juozas Baužy* su žmona Ona 
atvyko iš Ctucagos ir dalyvavo 
Lito banko susirinkime birželio 
16. Iš New Yorko išvyko lanky
ti savo seserų į Providence, R. 
I. Į Chicagą grįžta savaitės ga
le.

Prel. M. Ksmėžis, Elizabetho, 
N. J., lietuvių parapijos kle
bonas, birželio 16 atšventė ke
turgubą savo jubiliejų: 35 m. 
kunigystės, 15 metų klebonavi

Lituanistinė* mokyklos už
baigimo iškilmės buvo birželio 
8. Dienos rytą pamaldos buvo 
šv; Petro bažnyčioje. Po pa
maldų salėje buvo išdalyti bai
gimo pažymėjimai, šiemet mo
kyklą baigė 7: Vytautas Ądom- 
kaitis, Birutė Adomavičių? 
tė, Laima Baltušytė, Nijolė Baš- 
kytė, Dalia Jasaitytė, Rūta Ras
tenytė (iš Providence, R.I.), 
ir Marius Žiaugra. Labai gerai 
baigė Nijolė Baškytė ir Laima 
Baltušytė, šiemet mokyklą lan
kė 120 mokinių. Jai vadovavo 
Antanas Gustaitis. Mokiniai ap
dovanoti knygomis, kurias, šiam 
reikalui paaukojo L. E. leidė
jas J. Kapočius. Kitas knygas 
nupirko tėvų kom-tas. Progra
ma baigta literatūriniu monta
žu ir tautiniais šokiais.

Lietuvių .Bendruomenės Bos
tono apylinkė buvo paskyrusi 
lituanistinės mokyklos moki
niam 3 premijas. Pirmąją pre
miją — 25 dol. — gavo Nijolė 
Baškytė, antrąją — 15 dol. — 
Laima Baltušytė, trečią 10 dol. 
—- Dalia Jasaitytė. Baškytė ir- 
Jasaitytė rašė apie Lietuvių B- 
nės reikšmę emigracijoje, o Bal 
tušytė — Ar Lietuva švenčia 
tik 50 metų nepriklausomybės 
sukaktį? 7

Rimas Manomaitis, inž. Euge
nijaus ir Irenos Manomaičių sū
nus, baigė Rhode Island pieši
mo mokyklą bakalauro laips
niu.

šv. Petro parapijos reunion 
bus spalio 13. Seniau toks pa
rengimas būdavo pavasarį.

Harvardo universitetui alum- 
nai sudėjo 3,3 mil. dolerių, o 
nežinomas aukotojas — 12,5

pos 5, penktadienį, apie 2 v. p. 
p. Grįžtant autobusas išvyks 
nuo Jaunimo centro liepos 7d, 
8 vaL vak., New Yorką pasieks 
Kepas 8 d. apie 2 vai. p.p. Au
tobuse dar yra laisvų vietų. No
rintieji gali pasinaudoti proga 
nuvykti į Chicagą ir pamatyti 
tautinių šokių šventę. Kelionė 

. kainuoja 35 doL Registruotis 
pas J. Kregždienę, tel. 8464)510 
iki birželio 25.

LMK Federacijos pirmininkė 
V. Leskaitienė dalyvavo Gene
ral Federation of Women’s 
Clnbs konvencijoje Bostone. 
Konvencija buvo birželio 9-14.

Hon. Stanley J. Pryor, Ouoens 
apylinkės 30 distrikto assemb- 
blymanas, daug nusipelnęs lie
tuvių kryžiaus Flushing Mea- 
dows — Corona Parke apsau
ga, birželio 18 dalyvavo New 
Yorko valstijos pirminiuose rin
kimuose.

Jungtinis Finansų Komitetas 
birželio mėn. pradžioje vėl tu
rėjo posėdį. Posėdžiai daromi 
kiekvieną mėnesį. Iš pirminin- 
ko prel. J. Balkūno, kasininko 
ir reikalų vedėjo pranešimų 
išryškėjo nedžiugūs daviniai. 
Lietuvių Bendruomenės apygar
dų ir apylinkių vadovybės, ku
rios yra gavusios JFK spausdi- 
nius, ne visose vietovėse imasi 
reikalingų pastangų lėšom telk
ti. Užplanuotos sumos dar ne
įplaukė nė 20 proc. Gautų į- 
plaukų po 5,000 dol. paskirta 
LB seimo rengimo ir Vliko po
litiniam reikalam. JFK laukia 
talkos iš visų lietuviškų organi
zacijų. Nėw Yorko R. Katalikų 
Federacijos vadovybė jau atėjo 
talkon, užsisakydama už 50 0 
dol. .JFK išleistų jubiliejinių vo
kų, ženklų bei propagandinių 
ūžklijų automobiliam ir visa tai 
sėkmingai platina. ŠĮ gražų tal
kos pavyzdį galėtų pasekti ir 
kitos organizacijos. Su užsa
kymais kreiptis Į Jungtinį 
nansų Komitetą adresu: 29 
57th St., New York, N. 
10019.

Raymundas Z. Kazlas, Hollis 
Hills, N. Y., gimęs Brooklyne, 
yra Darbininko skaitytojas nuo 
pat vaikystės dienų. Dabar pats 
augina šeimą ir šalia nuolatinio 
darbo prisideda ir prie politinio 
gyvenimo. Tris metus buvo tetp So. Orangė, N J., radijo što- 
Hollis konservatorių partijos 20 tį WS0U. Programos girdimos 
assembl. distrikto prezidentas, vakarais nuo 8 v. iki 8:30 v.v. 
Dabar išrinktas 21-mo assembl. pirmadieniais, 89,5 meg. FM 
distrikto vadovu Queens apylin- bangomis. Universiteto vadovy- buoklių” moterų sekstetas, va- 
kėje. Abu jo tėvai — Konstan- bė, įvertindama lietuviškos ra- dovaujamas muz. Liudo Štuko.

Bostono jaunučiai ateitininkai, suvaidinę Alte Rūtos “Nunešk, upeli, žąsų 
vargus”. Viduryje režisierė Janina Ambroziejienė. Nuotr. Raina. Ivaškos

Fi-
W.

Kunigų Vienybė* svarbus pasi
tarimas įvyko birželio 4 New- 
arke, NJ. Svarstyta KV darbi
niai uždaviniai, lietuvių kalbos 
pritaikymas liturgijoje, pasi
rengimas KV Atlanto pakraš
čio suvažiavimui, kuris įvyks lie
pos 17-18 Marianapolyje.

Kun. Alfonsas Babonas, ke
lis metus vikaravęs Allentow- 
no vyskupijoje — New Phila- 
delphijoje, Eastone, Minersvil- 
le, šiuo metu laikinai persikėlė 
Į New Y orką sveikatos reika
lais. Dabartinis jo adresas:~lll- 
19 117 St., Ozone Park, N. Y. 
11421.

Carai Bowen, lietuvaitė, vytė, 
iš Elizabeth, N.J., mezzo sopra
nas, dainavo pagrindinę rolę Bi- 
zet “Carmen” operoj kurią sta
tė Amato Opera New Yorke.

Prof. Jokūbas Stukas Seton 
Hali universiteto vysk. Dou- 
gherty yra paskirtas į specialią 
5 asmenų komisiją, kuri rūpina
si naujos prekybos kolegijos pa
statymu.. Naujas pastatas atsi
eis pusantro milijono dolerių. 
Statyba pradedama dar šiais 
metais.

Lietuviška muzika transliuo
jama per Seton Hali universi-

tuvių tautiniai šokiai,- kuriuos 
pašoko Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūris, vadovauja
mas Onos. Ivaškienės. Taip pat 
didelio pasisekimo - turėjo 
Bostono moterų klubo sureng
ta paroda.

Petronėlė Jatkauskienė, Yon- 
kers, N.Y., sulaukusi 79 m. 
amžiaus, mirė birželio 9. Iš 
Aušros Vartų bažnyčios New 
Yorke palaidota šv. Raymondo 
kapinėse, Bronx, N.Y. Nuliūdi
me paliko 3 sūnus su šeimomis, 
kitus gimines ir keletą anū
kų. Jų tarpe yra ir Albertas 
Jatkauskas, šį pavasarį bai
gęs šv. Antano gimnaziją Ken- 
nebunkpotrte, Maine. Jis Įsto
jo į pranciškonų ordiną ir ren
giasi kunigystei.

Kun. Alberto Matulio 10 m. 
kunigystės sukakties minėji
mas surengtas birželio 9 Bayon- 
nes šv. Mykolo lietuvių parapi
jos salėje.

Dvi ilgo grojimo plokštelės 
išleidžiamos prof. Jokūbo Stu- 
ko pastangomis bei rūpesčiu. 
Pirmoji plokštelė bus lietuviš
kos giesmės, kurias Įgiedojo so
listas Algirdai Brazis ir “Ži-

tinas ir Sofija Kazlauskai — dijo programos kokybę, trans- Antroji New Jersey Lietu- 
mirė šiais metais. Jie parem- liacijas pratęsė ir vasaros metu. vių Tarybos surengto Vasario 
davo ne tik savo parapiją, bet Programai vadovauja prof. Jo- 16 minėjimo svarbesnieji mo- 

kūbas Stukas. Reikia džiaugtis mentai: lietuviškos dainos, gies- 
universiteto vadovybės 
rastu dėmesiu lietuvių 
muzikai ir kultūrai.

Lietuvos atsiminimų 
vadovybė New Yorko lietuviam 
rengia pikniką — gegužinę rug
pjūčio 4 d. Plattdeutsche parke, 
1132 Hempstead Turnpike, 
Franklin Sųuare, Long Island, 
N.Y. Pradžia 1 vaL popiet, o šo="

taip pat ir vienuolynus. Sūnus 
Raymundas, pasekdamas moti
nos pėdomis, paskyrė 100 dol. 
statomiem jaunimo namam 
— kultūros židiniui. Lietuviai 
pranciškonai už auką širdingai 
dėkoja.

Už tragiškai žuvusios Rhane- 
Onos Puzinauskienės vėlę mi
šios lietuvių pranciškonų koply
čioje bus aukojamos birželio 
23 d. 8 vai. ryto. Užprašė Ben
derių šeima.

nepap- 
tautos

radijo

vyks bet kokiam orai esant.

Af A

MARIJAI ELVYTEI
mirus, jos broliui Petrui Elviui reiškiame giliausią 

užuojauta

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ . 
CHORAS

Af A

JONUI ILGUČIUI

choro nariui, gilią užuojautą reiškia

Operetės Moterų Choras 
ir vadovas Mykolas Cibas

Tragiškai žuvus

RHANEI ONAI PUZJNAUSKIENEI,
prof. Vytautui Puzinauskui ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reikšdami kartu liūdime

BENUORIU SEIMĄ

Bostono jaunųjų ateitininkų žygis
Bostono jaunučiam vadovau-

mo Elizabethe, 10 metų nuo 
pakėlimo Į prelatus ir 60 metų 
amžiaus. Padėkos mišias 
pijos bažnyčioje aukojo pats 
prel. M. Kemėšis. Jam asistavo 
kun. V. Svirnelis ir kun. J. Pra- 
gulbickas. Turiningą pamokslą 
pasakė kun. J. Samius. Jubilia
to pagerbimas įvyko Lietuvių 
Laisvės salėje. Puotai vadova
vo dr. J. Stukas. Prel. J. Balkū- 
nas gražiai apibūdino kunigys
tės pašaukimą. Kalbėjo Eliza
betho miesto majoras J. Kirk 
ir C. Gallagher. Parapijos var
du sveikino J. Bagočius ir Vyt. 
Budrys. Iš svečių kunigų daly
vavo: prel. V. Kelmelis, kun. J.
Kinta, kun. P. Totoraitis, kun. - ja energinga ir jaunimo lietu- 
A. Matulis, tėv. B. Ramanaus
kas, O.F.M., ir kun. M. Tamo
šiūnas, salezietis iš Kolumbijos. 
Linksmąją akademijos dalį at
liko parapijos solistai: Bol. Miš
kinis ir Teresė Miškinytė-Jann. 
Prel. M. Kemėžis nuoširdžiai pa
dėkojo visiem dalyviam ir mi
nėjimo rengėjam. Gautą pelną 
bei visas pinigines dovanas jis 
perleido 'parapijai. Padėkos mal
da atkalbėjo kun. J. Barkus, 0.
S.R / '■■ ■•

Danutė Mil u k aite, Richmond 
Hill, N.Y., ištekėjo už Lee 
Siler. Jaunoji ketvirtus metus 
studijuoja Michigan Institute of 
Technology, Cambridge. Abu 
šią mokyklą baigs kitų metų 
sausio mėn. Sutuoktuvės Įvyks 
birželio 9 MIT koplyčioje, Cam
bridge, Mass. Priimant moterys
tės sakramentą, apeigas atliko 
kun. S. Raila iš New Yorko. 
Tiek koplyčioj^,' tiek pobūvyje 
dalyvavo tik šeimos artimie
ji ir kelios poros jaunų studen
tų draugų. Pasveikinti draugų i 
artimųjų, jaunavedžiai šeimos 
gyvenimą pradėjo pasilikdami 
toj pat vietoj, nes pirmadienį 
turėjo pradėti "tfifbti.

Parduodami nauji moteriški 
tautiniai kostiumai, kurių dydis

pradėjimą laiku. Tai gražus pa
vyzdys vyresniesiem, “atsiva- 
rantiem” būtinai vėliau.

Scenoj žaliuoja miškelis, mik
liai šoka gėlės, stūgauja vilkas, 
mirga marga kiti žvėreliai. Vis
kas eina sklandžiai, gyvai, vi
si moka savo roles. O visa ei
lė vaidina kaip seniai, ypač 
(minint alfabetiškai) Alekso- 
nių, Ambraziejų, Cibų, Girnių, 
Navickų atžalynas. Puikiai stau
gė ir pyktavo Vilkas. (S. Cibas), 
kūmute meilikavo ir liežuvėlį 
plonino Lapė (R. Cibaitė), tau
riai teisė Karalius (Ambrazie- 
jus), skundėsi žąsys (J. Girniūtė 
ir D. Jasaitytė). Ir apskritai vi
si jie buvo tokie entuziastiški 
ir natūralūs. O aprangos gražu
mas, ypač Vanago, Drugelio, 
žąsų su žąsyčiais ir gėlių darže
lio!

Upelis jau nunešė žąsų var
gus. Bet greit nenuneš jauno
sios publikos susižavėjimo ir vy
resniųjų dėkingumo. O tų žiū
rovų buvo gerokai. Tik kur ki
tų organizacijų jaunimas? Kito 
darbą įvertinti taip pat gražus mil. Seniausias alumnas buvo 
darbas. Kur vyresniųjų vaidin- Alexąnder Forbes, Harvardo u- 
tojų atstovai (juk iš šitų mažu- niversitetą baigęs 1895 m.
čių ir jų prieauglis tegali dyg- ———————————— 

................ ti)? Jei vis galvosime, kad tik ką parengėme/ Daugiau apdai- 
rinkome veikalo pasižiūrėti. Pir-. yra SVarbu, ką aš rengiu, tai rūmo tėvam ir globėjam, 
miausia pagirtinos rengėjos už greitai tik patys ir žiūrėsime,

vybe susirūpinusi C. Aleksonie- 
nė. Praeitais metais dirbda
ma mūsų Lituanistinės mokyk
los tėvų komitete, ji pamatė 
kaip sunku sulaikyti pasroviui, 
su anglų kalba, plaukiančius 
mažuosius. Šįmet, atsidėjusi 
jaunučiam vadovauti, ji ėmė
si didesnio darbo—su vaikais pa
statyti Alės Rūtos “Nunešk, u- 
peli, žąsų vargus”. Rengiantis 
vaidinimui didelis būrys jaunų
jų savo tarpe kalba tik lietu
viškai, išmoksta gražiai tarti ir 
sunkesnius žodžius, susigyvena 
su gražiomis veikalo mintimis. 
O koks džiaugsmas pasirodyti 
scenoj. Daugeliui tai nepamirš
tamas Įspūdis visam amžiui; ki
tam ir paskatinimas toliau sce
noje rodytis.

Pasitelkusi režisiere mokyto
ją p. Ambraziejienę, kantriai ir 
ilgai dirbo. Tėvai dažnai iš 
toli vežiojo vaikus Į repetici
jas; mamytės uoliai siuvo žvėre
lių, paukštelių ir gėlių drabu
žius. Ypač daug darbo ir sko
nio Įdėjo p. Paliulienė. Ir štai 
gegužės 26 5 v. popiet gražus 
būrys senimo ir jaunimo susi-

Svečias

mės ir ištraukos iš pasakytų 
kalbų katedroje bei viešbutyje.

Suaugusiam vyrui
gas kambarys. Jei

reikalin- 
turinčiam 

kambarį reikalinga pagalba, 
pagelbėti. 

Kreiptis : Mr. Dubickas, 1614 
Ocean Avė., Brooklyn, N. Y. 
11230.

foScoma* butas dviem suau
gusiom Woodhavene ar Rich
mond Hill apylinkėje. Skambin
ti vakarais po 5 vai. Tel. 296- 
8607.

Jai planuoja!* ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka
talogus apie rašomas, skaičiavi
mo mašinėles, radio, TV , mag
netofonus ir kit vokiečių ir vie
tinių firmų gaminius' sumažin
tomis kainomis: J. L. Giedrai
tis, 10 Bany Dr., E. North- 
port, N.Y. 11731 Tel. (516) 
757-0055.

ieškąs buto gali

rais 849-1409.
Išnuomojamas patogus kam

barys vyrui. 324 So. 4th St 
pirmame aukšte. Brooklyn, N. 
Y. 11211. Kreiptis rytais iki 
12 vai. ar telef. EV 4-1232.

Ieškomas butas su trim mie
gamaisiais Woodhaven, Rich- 
mond Hill rajonuose. Skambin
ti telefonu darbo metu 624- 
6901 ir prašyti — Algis.

Woodhaven, Queens, parduo
damas mūrinis 2 šeimų namas, 
penkių ir šešių kambarių bu
tai, namas gerai sutvarkytas ir 
prižiūrėtas, tik 26,000 dolerių. 
Kreiptis: Pieper Agency, 102- 
21 Jamaica Avė., Richmond 
Hill, N.Y. Tel. VI 7-2242.

DVI NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Aukuras, įdainuota Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyk
los ansamblio Clevelande, pri
tariant kanklių muzikai. Vad. 
muz. A. Mikulskis. Dainuojama: 
Kalėdos Lietuvoj, Tau brangi 
tėvyne, Lietuvos paukštelių
daina, Tekėjo saulelė, Lopši
nė lėlytei, Grįšim, grįšim. Dai
na apie avižą, Dainuojanti jau
nystė, Saulės ratas, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema, Vasarėlė, |- 

. „ . , .... . . . rekorduota RCA Victor Co.
prie Mastąs ir bu- groU ir su
tąs statei t* 40 doL asme. *
mm. Kambana užsakomi iš 
aritsto adresu: Mrs Albina Mo- (aa
tissHanaiaa 9 C* SVvreMrafrio naUJU COmpatlble SteTCO HIC- i uejunas, 2 Nortn St, Coxsackie, e ;N.Y. 12051. Telef.: code 518, tod“>- Ka,na 5 do1 ’ peraiunti- ; 
7<M-RRAQ mU150c.
tai-ooov. Lietuviško* vestuvės. Išleido i

Atostogos Kanadoj* Mažosios Lietuves Bičiulių d- i 
70 mylių nuo Montrealio, ja Montrealyje. (rekorduota : 

Laurentian kalnuose, prie gra- RCA Co. Kupiškėnų vyresnio- į 
žaus didelio smėlėto ežero, iš- sios kartos meno kolektyvo et i 
nuomojami vasarnamiai. Pui- nografinis vaidinimas “Senovės Į 
Jti vieta poilsiui, taip pat gera Kupiškėnų Vestuvės”. Plokš- Į 
proga aplankyti Ebcpo 1968. telė yra ilgo grojimo, pritaiky- ! 
Prašome užsisakyti iš anksto ta ir Stereo aparatam. Kaina 5 : 
adresu: A. Gaurys, 7 73 0 dol.. siuntai pridedama 50 c. 
Broadway St La Šalie, Mont- Abi plokštelės gaunamos Dar- i 
real 32, Que. Canada. Tel. 366- bininke, 910 Willoughby Avė., i 
8528. Brooklyn, N.Y. 11221. j

Kas nori pailsėti, praleisti a- 
tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti į lietuvišką vasar
vietę Coxsackie, N.Y., Catskill 
kalnuose. Gražios maudynės

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ!

1968 m. liepos mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ

III TAUTINIŲ ŠOKIŲ

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
42nd and South Halsted Street

Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2.
Ložės bilietas — $10.00 

Ložėse yra po 6, 8, 10 ir 12 vietų.
Gaunami Marginiuose — 2511 W. 69th Street, Chicago, III. 60629

Tel. PR 8-4585
Paštu bilietai užsakomi, atsiunčiant čekį ar pinigini orderį su sau adresuotu 

voku ir pašto ženklu, šiuo pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL
2511 WEST 69th STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Užsakymui'prašome pasinaudoti šia atkarpa.

Prašau prisiųsti ...

Vardas ir pavardė

Adresas

Telefonas

bilietų po dol.

šventės išvakarėse, liepos 6 d.. 8 vai. vak.

GRANDIOZINIS BALIUS
Arlingfon Park Rače Track Club

Stalas 10 asmeny — 96-50 asmeniui • Bilietai gaunami “Marginiuose"


