
Kompartijų posėdžiai: našta abiem pusėm

Per menesį išves iš Vietnamo 25.000 Amerikos karių
— JAV ir P. Vietnamo pre- 

zždenty pasitarimų proga pra
neštas pirmo JAV karių būrio 
išvedimas iš Vietnamo. Iki šių 
metų rugpjūčio galo bus išveža 
ta 25,000 JAV karių. Tas kon
tingentas buriąs paimtas ne iš 
kovos, bet iš pagalbinių dali
nių. Jie nebūsią pervežti į met
ropoliją, bet perkelti į JAV ži
nioje esančias salas Pacifike.

Kai pirmasis būrys bus iš- 
išvežtas, tolimesni pasitrauki
mai priklausys nuo aplinkybių.

— Prancūzijos prezidento 
rinkimai, paskutinis ratas, į- 
vyksta birželio 15. Abudu likę 
kandidatai laido viens į kitą 
paskutines sproginėjančias kul
kas. Ypač piktas prieš galą pa
sidaręs Pompidou varžovas Po- 
heras, pradėjęs skaičiuoti de 
Gaulle nusikaltimus. Balsuotojų 
nuotaikų tyrinėtojai spėja, 
kad de Gaulle užkabinėjimas 
jam tik balsus sumažins.

— JT Saugumo Tarybos še
šėly vykstą JAV, Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos atstovų 
pasitarimai Vid. Rytų klausi
mais dar nedavę žymesnių re- 

. zultatų, nors buvę naudingi 
tuo, kad visi dabar žino, kas ir 
ką kuriuo klausimu mano. Bet 
Washingtonas su Maskva esą 
nuėję toliau — padarytas ne
rašytas susitarimas ginklu neį

kiltų tarp arabų ir Izraelio.
— Madridas su Washingtonu 

susitarė dėl JAV karinių bazių 
palikimo Ispanijoj dar dviem 
metam. Ispanijai pažadėta par
duoti ginklų už 50 mil. dol. pa- 
lengvintom sąlygom. JAV tu
ri Ispanijoj dvi aviacijos ir 
vieną povandeninių laivų bazę 
su Polaris raketomis. Be to, ten 
yra labai dideli komunikacijos 
įrengimai. Senato užsienio rei
kalų komisijos kritikai norėjo 
priversti prezidentą bazes Is
panijoj panaikinti, bet dar at
silaikyta. Nors sutarčiai ir ne
pritaria, šen. Fulbright pažadė
jo prieš ją nekovoti.

Maskva rūpnas vidaus padėtimi Egipte
Maskva. — Ryšium su Izrae- 

lio-Arabų karo dviejų metų su
kaktim, Pravdoj ką tik tilpo 
straipsnis apie Vid. Rytų pro
blemas, kur užkabinama Egipto 
vidaus padėtis. Teigiama, tarp 
kitko, kad Egipte sustiprėjusios 
reakcinės jėgos, kurios stu
miančios Nasserį į naują karą 
su Izraeliu. Ir tų jėgų esą pa
kankamai Nasseriui įveikti.

Įdomu tai, kad toji reakcija 
siekianti ne Izraelį sunaikinti, 
bet Nasseriu atsikratyti. 
Straipsnio autorius tiesioginiai 
nesako, kad Egiptas karą pra
laimėtų, bet už kitos eilutės už
kišta mintis yra aiški — reak
cija žinanti, kad karas būtų 
pralaimėtas, gi po pralaimėto 
karo griuvėsiais žūtų ir Nasse- 
rio režimas. Pravda įspėja tą 
reakcinę grupę Egipte ir pata
ria nepilti vandens ant Izraelio 
malūno. Išeitų, kad Maskva tik
rai nenori naujo Izraelio-Ara- 
bų karo.

Tos sukakties proga ir ara
bų pusėje pasirodė nepalankių 
balsų apie Maskvą. Juos gali 
ma taip sutraukti: Keturių pa
sitarimuose New Yorke Mask
vos atstovas daugiau rūpinasi 
savo nuomonių priartinimu 
prie Amerikos, negu Amerikos 
prie savųjų.

Vieni tai laiko propaganda, kiti žingsniu į tvirtą taiką

Gi geros ar blogos aplinkybės 
yra Hanojaus rankose — jeigu 
taikos derybos iš tuščios pro
pagandos pereis į problemų 
svarstymą, jeigu liausis jokios 
naudos Hanojui negalįs atnešti 
P. Vietname vykdomas karinis 
teroras, jeigu ir antroji pusė 
pripažins, kad visos P. Vietna
mu! nepriklausančios karinės 
pajėgos turi iš ten pasitraukti 
sutarta tvarka.

Amerikiečių karių būrio iš
traukimas, anot komunikato, 
nereiškia, kad P. Vietnamo pu
sėje mažinamas karinis pajėgu
mas. Priešingai, pasitraukian
čių amerikiečių vietą užima jau 
pasirengę vietnamiečiai. Prez. 
Thieu prašomas, prez. Nixonas 
pažadėjo paramą P. Vietnamo 
karines pajėgas padėti pareng
ti ir kovos įrankiais aprūpinti.

Prezidentas Nixonas ir P. Vietna
mo prez. Nguyen Van Thieu po 
bendrų pokalbių.

Jeigu taip, tai Izraeliui ne
belieka nieko kito, kaip tik 
kantriai laukti ir kietai reika
lauti, kad arabai pradėtų derė
tis su Izraeliu prie vieno stalo 
be tarpininkų.

I 
turientai V. Snteftka ir G. Kregtdytė.

Kaip kas reagavo?
25,000 Amerikos karių iš

traukimą iš Vietnamo Maskva 
pavadino tik propaganda. Ame
rikos kongrese balsai nusidažė 
partijų spalvomis.

Respublikonų pusėje pa
reikštas pasitenkinimas, kad 
padarytas pirmas žingsnis pa
sitraukimo kryptimi. Demokra
tų pusėj pirmieji atsiliepė Viet
namo karo kritikai. Jiem tas 
visas reikalas atrodo maždaug 
taip, kaip Maskvai — perdaug 
mažai. Senatoriui McGovern 
tik tada būtų gerai, jei dabar, 
nieko nelaukiant 
sąlygų, visa JAV 
būtų iš Vietnamo 
zidentas Nixonas 
vietoje pasakė, kad tai reikš
mingas žingsnis pastovios tai
kos link. Kad į tą taiką jie tiki, 
rodo’ ir faktas, jog jau šiame 
pasitarime pradėtas planuoti P. 
Vietnamo atstatymas ir net vi
sos pietryčių Azijos stabilizavi
mas.

Politinė dalis
Prezidentų komunikatas vi

sai nesidomi nė priešu nė tarp 
judviejų esančiais nuomonių 

ir be jokių 
kariuomenė 
išveta. Pre- 

pasitarimų

Ženeva. — šiandien popie
žius Paulius VI atvyko į Švei
carijos Ženevą padėti Tarptau
tinei Darbo Organizacijai auk
sini jubiliejų atšvęsti. Tai pir
mas kartas po reformacijos, ka- funkciją ir vėl ragins turtinguo- 
da Romos Katalikų Bažnyčios 
galva aplankė “protestantų Ro
mą”, reformacijos sostinę ir 
miestą, kuriame gyveno ir sa
vo doktrinas kūrė 16-jo šimt
mečio reformatoriai Jonas Cal
vin ir Ulrich Zwingli.

Paulių VI atvykti kalbos su
važiavime pasakyti pakvietė 
TDO direktorius David M. Mor- 
se. Ir pakvietime ir Pauliaus 
VI atsakyme ryškinama mintis, 
kad tautos neturėtų pamiršti, 
jog labai svarbu yra derinti 
dvasinį ir socialinį pradą mū
sų besikeičiantį pasaulį tvar
kant.

“Su džiaugsmu priimu pa
kvietimą atvykti į sekančią 
Tarpt. Darbo Organizacijos kon
ferenciją su sveikinimais ir lin
kėjimais vyriausybių, darbda-

skirtumais, je^gu tokie ir buvo. 
Viskas buvo sukama ton pu
sėn, kad nebuvo ir nėra pa
grindinių skirtumų politinius P. 
Vietnamo reikalus tvarkant. 
Prez. Thieu ypač pabrėžė, kad 
į Midway atvykęs ne nuomonių 
skirtumų lyginti, bet P. Vietna
mo ateities planų su prez. Nixo- 
nu peržiūrėti.

Jeigu Saigono vyriausybėje 
buvo susirūpinimo dėl Warinng- 
tono intencijų politinę dalį tai
kos derybose tvarkant, tai ko
munikatas to rūpesčio pilnai ne
pašalino, nes toji problemos da
lis ten palikta bendrybėse. Bet 
šiame komunikate nebėra kal
bos nė apie koalicinę vyriausy
bę nė apie rinkimus kaip tai
kos sąlygą. Bet nėra ir deklara
cijos, kad taiką organizuoda
mas Washingtonas šioje pusėje 
pripažins tik vieną agentą, bū
tent, tik Saigono vyriausybę. 
Bet komunikate pakartotas se
nesnis pareiškimas, kad JAV 
rūpi, jog toje byloje svarbiau
sias veiksnys bus P. Vietnamo 
žmonių valia, kurios niekam 
ir jokia forma nebus leista prie
vartauti.

sius padėti mažiau turintiems 
žmoniškiau susitvarkyti!' '

Tarpt. Darbo Organizacija j- 
kurta 1919 m. Tautų S-gos glo- 
boję, kad tarptautiniu mastu 
padėtų gyvendinti < socialinį 
teisingumą ir . ūkinį pastovumą, 
kad gerintų darbo. aplinką ir 
darbininko gyvenimą. Jos va
dovybę sudaro vyriausybių, 
darbdavių ir darbininkų atsto
vai. Jai priklauso 120 valsty
bių. Dabar ji yra viena iš sa
vistoviai veikiančių J. Tautų 
agentūrų, per 50 metų darbo ir 
kapitalo santykių tvarkyme yra 
padariusi labai didelių darbų.

Paulius VI ta proga lankysis 
ir World Council of Churches 
būstinėje, kuri taip pat yra Že
nevoje.

šitas klausimas tikriausiai 
buvo svarstomas ar aiškina
mas (iš tikrųjų toks buvo šio 
susitikime^ svarbiausias tikslas), 
bet tai negalėjo būti viešų pa
reiškimų objektas. Todėl pasi
tarimai buvo užbaigti be 
spaudos konferencijos su žur
nalistų paklausimais ir prezi
dentų atsakymais. Spauda gavo 
tik baigiamąjį komunikatą ir po 
kelis prezidentų žodžius malo
nesniais klausimais. Kaip šis 
reikalas vystysis, paaiškės tik 
prie derybų stalo Paryžiuje. 
Bet jau gerai, kad visa taikos 
organizavimo iniciatyva tebėra 
JAV ir P. Vietnamo vyriausy
bių pusėje. Hanojus vis dar te
besėdi apsikasęs sabotažinin
ko pozicijose.

vių ir darbininkų atstovam”,— 
rašė Paulius VL Sveikinimais ir 
linkėjimais nebus pasitenkinta 
—Paulius VI primins socialinį 
teisingumą, turto < ■ socialinę

dienoj ūž pavergtas Pabaltijo valstybes birželio15', 2 vai. p.p. 6v. Petro ir 
Povilo katedroje vadovaus iikilmėm ir pasakys pagrindinę kalbą. Plačiau 
5 pst.

— Rusai nori Maltoj amba
sados. Matyt, prireikė toj vie
toj stebėjimo punkto, kai Mas
kvos laivynas įsikūrė Vidurže
mio jūroj, šiuo metu derybom 
ten yra nuvykęs Sovietų amba
sadorius iš Londono. Malta yra 
į pietus nuo Sicilijos esanti sa
la, dabar nepriklausoma valsty
bė.

— Suderino veiklą. Ispani
jos ir Portugalijos socialistai su
tarė suderinti veiklą, kad ge
riau galėtų prisidėti prie savo 
kraštų režimų sudemokratini- 
mo. Ispanijoj Franko režimas 
ką tik atšventė 30 metų sukak
tį. Portugalijoj po 40 metų liga 
pašalino nuo vairo prof. Sala- 
zarą. Dabartinėj Europos poli
tinėj tikrovėj abudu režimai 
daug kuo išsiskiria iš kitų. Ne 
viskas ten bloga, bet jie tikrai 
nebevadintini demokratiniais 
klasiškąja to žodžio prasme.

Puerto Ricoje įkurta nauja po
litinė partija, kuri bandys at
skirti salą nuo Amerikos ir ten 
įkurti nepriklausomą valstybę 
kultūringu ir ramiu keliu. Stei
giamajame susirinkime dalyva
vo 3,000 asmenų, pirmininku 
parinktas salos universiteto 
ekonomikos profesorius.

Maskva.—Pasaulinis kompar
tijų suvažiavimas Maskvoje 
prasidėjo birželio 5 prie uždą* 
rų durų. Jį atidarė Sovietų 
Brežnevas. Atlikęs svečių pa* 
sveikinimo pareigą, suvažiavi
mą jis paragino svarstyti du 
klausimus: surasti geriausius 
budus kovai su imperializmu 
ir sustiprinti komunistų vieny
bę.

Su ta vienybe yra didelių 
problemų, kurias į komunistų 
šeimą sukišo pati Maskva, pa-
rodžiusi imperialistinius apeti
tus išnaudodama satelitus ūkiš
kai ir galop, su Čekoslovakijos 
okupacija, pasikėsinusi į komu
nistų valdomų kraštų suverenu
mą.

Bet šią pastarąją problemą 
narplioti bešališkai šis suvažia
vimas nėra tinkamas, nes tas 
klausimas gali būti aštrus tik 
toms kompartijoms, kurios val
do valstybes ir yra Rusijos pa
šonėj. Didžiausia gi komparti

jų dauguma su tuo klausimu 
praktikoj nesusidurs. Ir toje 
daugumoje yra tokių kompar
tijų, kurios veikia nelegaliai ar
ba yra tokios silpnos, kad be 
Maskvos piniginės paramos nė 
propagandinio lapelio negalės 
atspausdinti.

— L. Amerikos žydę bend
ruomenių vadai užaliarmavo, 
kad Arabų Lygos pinigais sam
domi kraštutinės kairės elemen
tai kurstyti gyventojus prieš 
žydus. Argumentai istorijoj jau 
žinomi — žydams prikišamas 
parazitiškumas ir nesiskaitymas 
su priemonėmis turtus graibs
tant Tuo reikalu agitatoriam 
parūpinta ir literatūra. Lotynų 
Amerikoj gyvena 800,000 žydų 
ir 250 milijonų nežydų.

kai šen. McCarthy draugas šen. 
McGevsrn atvykęs atsimint per
eitas vasaros demokratų konvenci
jų ir Smt verkšlenti, kad meras 
Daiey vis dar tebelaikųs atviras 
konvencijai padarytas žaizdas.

Taigi laikyti šį suvažiavimą 
svarbiu nėra jokio pagrindo. 
Dabartinis suvažiavimas nė iš 
tolo negali prilygti Kominterno 
laikų suvažiavimų svarbai, 
Maskva nebėra nė komunistų 
tėvynė nė komunistinio sąjū
džio sostinė. Jeigu jis būtų į- 
vykęs prieš ketverius metus, 
kada norėta jį sušaukti, jis gal 
dar būtų iškvėpęs ir senojo 
Kominterno aromatų, bet šian
dien perdaug jau viskas yra 
pasikeitę, kad jis Maskvai be-
galėtų būti naudingas. Priešin
gai, dabar jau jis tik nebereika
linga našta abiem pusėm.

Komunizmo žlugimas ar radi
kalus keitimasis žmoniškėjimo 
kryptimi yra neišvengiamas. 
To proceso eigos ar jo stu
miamųjų jėgų nebegalės sulai
kyti joks suvažiavimas. Toji 
problema spręsis pačioje Rusi
joje. '
. Bet nuo kominteminio ritua
lo Brežnevas nenorėjo dar la
bai nutolti, todėl savo praneši
me dar tuščiažodžiavo aįSe ka
pitalizmo grėsmę ir mėtėsi ana
temomis į “eretikų” pusę. šį 
kartą “eretikai” buvo nebe 
Maskvoj, kaip anais kovos dėl 
valdžios metais, bet Kinijoje. 
Jis jiems prikišo atitolimą nuo 
marksizmo-leninizmo ir rengi
mą karo užpulti Rusiją net ato
miniais ginklais. Bet greita re
akcija tuojau priminė naujus 
laikus — Rumunijos atstovas 
garsiai davė suprasti, kad kitų 
broliškų partijų kritikavimas 
dabar nepageidaujamas. Rumu
nas net savo kalbą perdavė ~ 
Vakarų žurnalistams, kurie kar- — 
tu su rusais žurnalistais vaikš
čioja pasieniais gaudydami ži- ~ 
nias, nes nė vieni nė kiti į po-__
sėdžių sales neįleidžiami.

Suvažiavime dalyvauja 75 de
legacijos. Nenuostabu, kad nė
ra Kinijos, Jugoslavijos ir Al
banijos, bet kiek nelaukta, kad 

nė S. Korėjos nė š. Vietna-
mo.
Pekingo pasveikinimas

Hong Kongas. — Kom. Kini
ja pasveikino Maskvos kompar
tijų suvažiavimą pranešimu, 
kad Sovietų tankai ir patran
kos vėl pradėję šaudyti į Ki
nijos pusę per Ussuri upę. Mas
kva tuoj pranešė, kad tai me
las. Patikėkim, kad šį kartą 
kinai sumelavo dėl šios vie
tos, bet šiaip jau Kinijos -Rusi
jos pasieniai nėra ramūs — 
ypač neramūs yra Kinijos-Mon- 
golijos pasieniai, nes ten neto
li yra Kinijos urano žaliavos ir 
atominių ginklų bandymų lau
kai. Gi Mongolijoj, kaip tik ta 
kryptimi, Sov. Rusija susista
tė atominiais smaigaliais ap
maustytas raketas.

Prez. Nixonas 

21 
kė 
no 
ti,

populiarus
Princeton. — Ką tik padary

tas Gallupo nuomonių tyri
mas vėl rodo, kad prez. Nixo- 
no populiarumas ne smunka, 
bet pamažu dar kyla. Net jau
nimo tarpe, kurio nusiteikimai 
dažnai kaitaliojasi.

Visose amžiaus grupėse nuo 
m. ir toliau 65 proc. pareiš- 
esą patenkinti prez. Nixo- 
darbu, 12 proc. nepatenkin- 
kiti be nuomonės. Grupėj 

tarp 21 ir 29 metų patenkinti 
net 68 proc., 12 proc. nepaten
kintų, kiti be nuomonės.

Tuo pačiu reikalu buvo ap
klausta 1,030 kolegijų studen
tų, pridedant ir partinę pri
klausomybę. Respublikonų 
grupėj 82 proc. esą patenkin
ti, 9 proc. nepatenkinti, 9 proc. 

, be nuomonės. Demokratų 
grupėj 48 proc. patenkinti. 36 
proc. nepatenkinti. 16 proc. be 
nuomonės. Nepartinių grupėj 
52 proc. patenkinti, 30 proc. 
nepatenkintų. 18 proc. be nuo
monės.

Aiškesniam vaizdui susida
ryti prisimintina, kad iš 100 
studentų 23 laiko save respubli
konais, 33 demokratais. 44 ne
priklausomais.
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LOS ereane DARBININKĄ Ir LIKT. ŽINIA*

Molotovo-Ribben tropo protokolo pakeitimas

LaKcretti tvarto REDAKCIN* KOMISIJA.

Ar Rugienius bus nubaustas?
1969 metę skundas:

Grįžtam prie 1969 metų įvy
kio. — Lietuvos kunigai Dumb
liauskas, Tamulevičius ir Zdebs- 
kis nuvežė į Maskvą memoran
dumą. Jame skundėsi religine 
padėtimi Lietuvoje. O ta padė
tis tokia: vyskupai J. Stepona
vičius ir V. Sladkevičius namų 
arešte; šešiose vyskupijose tėra 
du senyvo amžiaus vyskupai; 
seminarijoje klierikų skaičius 
apribotas iki 25 kasmet; Įšven
tinti į kunigus leidžiama per 
metus 5, o miršta keliolika; klie
rikų atrinkimą kontroliuoja 
partija; kunigų skyrimą kontro
liuoja valdžios Įgaliotinis Rugie
nius. Memorandumas prašė — 
leisti daugiau klierikų priimti; 
leisti daugiau kunigų įšventin
ti...
Už to memorandumo Įteikimą 

visiem trim kunigam atimtos 
teisės eiti kunigo pareigas. Ku
nigui Dumbliauskui Garliavos 
ir Išlaužio klebonui, keliama 
byla — kaltinamas Sovietų Są
jungos “šmeižimu”. Kiti du 
kunigai turėjo “įsidarbinti” Į- 
monėse — Tamulevičius gele
žies fabrike Vilkavišky, Zdebs- 
kis Prienų apylinkėj nusausini- 
mo.darbuose.

Tokis yra 1969 metų faktas.

1968 metę garantija skystis:
Prisimenam kitą faktą, 1968 

metais paskelbtą “Tiesoje” (nr. 
98, balandžio 26). Tai “TSRS 
Aukščiausios Tarybos prezidiu
mo Įsakas”, pasirašytas pirmi
ninko N. Podgorno ir sekreto
riaus M. Georgrdze. Jame rašo
ma:

“TSRS Aukščiausios Tarybos 
prezidiumas nutaria:

1. Visi valstybiniai ir visuo
meniniai organai turi užtikrinti 
reikiamas sąlygas, kad būtų Į- 
gyvendinta TSRS piliečiams su
teikta ir garantuota laisvė 
kreiptis su pasiūlymais, pareiš
kimais, skundais raštu ir žo

džiu. Valstybiniai organai, įmo
nės, Įstaigos, organizacijos, kol
ūkiai ir kitokios kooperatinės 
bei visuomeninės organizacijos, 
jų vadovai ir pareigūnai pri
valo priimti ir sutinkamai su sa
vo Įgaliojimais spręsti piliečių 
pasiūlymus, pareiškimus ir 
skundus...

7. Spręsdami pasiūlymus, pa
reiškimus ir skundus, pareigū
nai privalo:

atidžiai ištirti jų esmę, rei
kalui esant pareikalauti reika
lingų dokumentų, siųsti darbuo
tojus į vietas patikrinimui ir im
tis kitų priemonių objektyviam 
klausimo sprendimui;

pranešti piliečiams, kokie nu
tarimai priimti dėl jų pasiūly
mų, pareiškimų arba skundų, o 
jeigu pastarieji atmetami, nuro
dyti motyvus;

8. Pilietis, nesutinkąs su nu
tarimu, priimtu dėl jo pareiški
mo arba skundo, turi teisę ap
skųsti ši nutarimą aukštesniam 
organui...

15. Dėl to, kad laužoma nu
statyta piliečių pasiūlymų, pa
reiškimų ir skundų svarstymo 
tvarka, dėl vilkinimo, biurokra
tiškos pažiūros Į pasiūlymus, 
pareiškimus ir skundus kaltie- 
siem pareigūnam Tenka draus
minė atsakomybė sutinkamai 
su veikiančiais Įstatymais.

Dėl tų pačių veiksmų, ku
rie padarė žymią žalą valsty
bės arba visuomenės interesam, 
arba piliečių teisėms ir įstaty
mo saugomiems interesams, 
taip pat dėl to, kad pareigū
nai persekioja piliečius, padavu
sius skundus arba pareiškimus, 

. pareigūnam tenka baudžiamoji 
atsakomybė pagal atitinkamus 
sąjunginių respublikų baudžia
mųjų kodeksų straipsnius, kur 
kalbama apie pareigybinius nu
sikaltimus ...”
Ar teisę atstatys ir persekioto
ją nubaus:

Taigi pagal 1968 metų “Įsa-

Nedaug laiko beliko iki 30 
metų sukakties nuo tos tamsias 
1939 nigpiūfio 23 nakties, kai 
Stalinas su Molotovu Kremliu
je apsiėmė padėti Hitleriui 
pradėti karų ir išsiderėjo už 
tai sau Rytinę Lenkijos turėtų 
teritorijos dalį, Estiją, Latviją 
ir Besarabiją. Tą naktį sąmoks
lininkai dar 'paliko Lietuvą 
Hitleriui sudoroti. Bet neilgai 
Stalinas iškentė neišsireikala
vęs ir Lietuvos. Kai tik buvo su
sidorota su Lenkija — o tai į- 
vyko per nepilną mėnesį nuo 
sąmokslo sudarymo! — Stalinas 
tuoj pasiūlė Hitleriui: pasiimk, 
jei nori, lenkų Liubliną, kurį 
buvai mums užleidęs, bet leisk 
mums pasiimti Lietuvą!

štai ką telegrafavo į Berly
ną iš Maskvos Hitlerio pasiun
tinys Schulenburgas anų rugsė
jo 25 naktį, ką tik grįžęs iš 
pasimatymo su Molotovu, ku
ris perdavęs tokį Stalino pa
siūlymą:

ką” tie trys Lietuvos kunigai 
turėjo teisę įteikti savo skun
dą.

Pagal tą “įsaką” jų skundas 
turėjo būti ištirtas ir praneš
tas jiem atsakymas.

Pagal “įsaką” tie pareigū
nai, kurie minėtus kunigus 
persekioja, turėjo būti nubaus
ti.

Ar bus nubaustas pirmoje 
eilėje “kulto reikalam įgalioti
nis” Rugienius?

Deja, maža vilties, nes sovie
tiniai “įsakai” ir “konstituci
jos” rašomos tik propagandai. 
Ir tie Rusijos ortodoksų du dva
sininkai (kurių pareiškimas 
buvo Darbininke prieš porą me
tų paskelbtas) rėmėsi konstitu
cija ir Įstatymais, nurodydami, 
kaip pareigūnai juos laužo. Bet 
ne pareigūnai buvo nubausti, o 
dvasininkai.

Ir Sovietų Sąjungos intelek
tualai rašytojai nurodinėjo^ kad 
sovietinė konstitucija garantuo
ja žodžio laisvę, bet ne konsti
tucijos laužytojai, o intelektua
lai buvo pasiųsti į kalėjimus, į 
koncentracijos stovyklas, į be
pročių namus, nes .sovietų 
konstitucijos ir Įsakų žodžiai 
tėra tik melas smurtui prideng
ti — kaip ir Stalino laikais. O 
Rugienius yra toks vergas ir 
Maskvos Įrankis.

Ar apie tą asmens teisiu lau
žymą ir persekiojimą praneš
ta žmogaus teisių komisijai 
Jungtinėse Tautose?

Kas privedė prie liūdnyjų birželio dieny

“Iš teritorijos, esančios į Ry
tus nuo demarkacijos linijos 
(čia kalba apie liniją Lenkijoj, 
ties kuria buvo sustojusios ru
sų ir vokiečių kariuomenės, už
ėmusios Lenkiją. E.) mums, vo
kiečiams, būtų pridėta Liub
lino provincija ir toji Varšuvos 
provincijos dalis, kuri siekia 
Būgą. (Provincijomis čia vadina
mos Lenkijos vaivadijos. 
E.) Už tai mes, vokiečiai, turė
tume atsisakyti savo pretenzi
jų į Lietuvą. Stalinas šią suges
tiją pažymėjo kaip busimųjų 
derybų su reicho užsienių lei-
kalų ministru objektą ir pridū
rė, kad jei mes, vokiečiai sutik
tume, Sovietų S-ga tuoj pat im
tųsi spręsti Baltijos kraštų pro
blemą pagal rugpiūčio 23 d. 
protokolą. Jis laukiąs dosnias
vokiečių vyriausybės paramos. 
Stalinas įsakmiai išskaičiavo Es
tiją, Latviją ir Lietuvą, bet 
nepaminėjo Suomijos”.

Rugpiūčio mėnesį sąmoksli
ninkai net ir slaptame protoko
le buvo atsargūs su žodžiais ir 
nevartojo tokių, kurie visiškai

aiškiai rodytų, ką sąmokslinin
kai galvojo. Būtent, tada jie da
linosi “interesų sferą”... Da
bar, po mėnesio, jau kalbėjo 
nebe taip atsargiai: mes jums 
pridėsim tą ir tą plotą, o jūs 
atsisakykit pretenzijų nuo to ir 
to. Labiausia įsidėmėtina tas, 
kad Stalinas dabar jau žadėjo 
tuoj pat “spręsti Baltijos kraš
tų problemą pagal rugpiūčio 23 
d. protokolą”. O. tame protokole 
buvo kalbėta tik apie kažkokius 
“teritorinius bei politinius per
tvarkymus”. Kai pasiūlė Liubli
no vaivadiją už Lietuvą, tai jau 
lengva suprasti, apie kokius 
“pertvarkymus” ten kalbama. 
Bet reikšmingiausia tai, kad 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai už
imti Stalinas prašė Hitlerio su
tikimo ir dosnios paramos! Tą
tūrėtų labai gerai įsidėmėti ir 
visi dabartiniai komunistiniai 
istorikai Lietuvoj: ne lietuvių 
tautos ar liaudies, ir net ne 
Lietuvoj šį tą veikinėjusių ko
munistų, o tik Hitlerio sutikimo 
ir dosnios jo vyriausybės para
mos Stalinas laukė prieš prade

damas okupacijos žygį Baltijos 
valstybėse.

Hitleris nesibrangino. Leido 
Ribbentropui duoti Stalinui be
veik viską, ko tik tasai prašo, 
kadangi manė paskui vistiek 
viską atsiimti. Ir štai, po trijų 
dienų nuo Stalino pasiūlymo, 
Maskvoj pasirašytas ankstes
niojo slapto protokolo slaptas 
pakeitimas, būtent*

“1939 m. rugpiūčio 23 d., 
slaptas papildomasis protoko
las pataisomas (1 punktas) tuo 
būdu, kad Lietuvos valstybės 
teritorija atitenka SSSR įtakos 
sferai, tuo tarpu kai iš antros 
pdsės Liublino provincija ir 
Varšuvos provincijos dalis ati
tenka Vokietijos įtakos sferai 
(žiūr. žemėlapį prie šiandien 
pasirašytos sienų ir draugišku
mo sutarties). Kai tik SSSR vy
riausybė imsis ypatingų priemo
nių Lietuvos teritorijoje savo 
interesams apsaugoti, dabarti
nė Vokietijos Lietuvos siena 
bus ištaisyta sienos natūralu
mo ir paprastumo sumetimais 
tokiu būdu, kad Lietuvos teri

torija, esanti į pietvakarius 
nuo linijos, pažymėtos prijun
giamame žemėlapyje, atiteks 
Vokietijai

Toliau pareiškiama, kad 
aukščiau minėtos Sov. S-gos 
priemonės nepalies dabar ga
liojančių ūkinių susitarimų tarp 
Vokietijos ir Lietuvos.

Maskva, 1939 m. rugsėjo 28 
d.

Už Vokiečių reicho vyriau
sybę — von Ribbentrop.

SSSR vyriausybės paves
tas — V. Molotov.”

Taigi Ribbentropas neatida
vė Stalinui visos Lietuvos . Su
tiko leisti Stalinui ar Moloto
vui imtis “ypatingų priemonių 
tai yra, įsiveržti Lietuvon ir ją 
užimti, bet išsireikalavo Molo
tovo sutikimą “ištaisyti sieną”. 
Ta “pataisyta” siena turėjo ei
ti Nemunu: visa vadinamoji Su
valkija arba Užnemunė tu
rėjo likti vokiečiams.

Vokiečiai tą slaptą susitari
mą ne perdaug slėpė. Tiesa, sa
vo laiku apie jį niekas nieko ne
sužinojo tarp lietuvių, bet vo
kiečių pareigūnai net ir Kaune 
buvo šiek tiek apšviesti. Bent 
jau tada, kai Maskva pateikė 
Lietuvai ultimatumą, vienas 
vokiečių spaudos atstovas Kau
ne prasitarė, kad norintieji iš
vengti bolševikų, gali — užteks 
tik persikelti, pavyzdžiui, kad 
ir į Aleksotą — Kauno prie
miestį kitoj pusėj Nemuno. Bet 
rusų kariuomenė, Įsiveržusi Į 
Lietuvą, kažkaip ‘užmiršo’ apie 
susitarimą “ištaisyti sieną”, ir 
užėmė visą Lietuvą, o paskui 
vėl ėmė su vokiečiais derėtis.

(Elta)

1939 rugpjūčio 23 Vokietijos užsienio reikalų ministerh von Ribbentrop pas Staliną.

— Detroito kardinolas John 
Dearden neseniai priėmė pen
kių asmenį} lietuvių delegaciją 
ir pasikalbėjo lietuviam rūpi
mais klausimais. Delegaciją su
darė L. B. apylinkės valdybos 
nariai: inž. Jonas Gaižutis— 
pirm., kun. A. Babonas, dr. K. 
Kablys, O. Valatkienė ir R. Kor
sakas. Kardinolui buvo įteiktas 
dr. Geručio redaguotas veika
las “Lithuania 700 Years”.

— L.S.T. Korp! Neo-Lithua- 
nia vyriausioji valdyba rugpiū
čio 23 — rugsėjo 1 ruošia sto
vyklą prie Michigano ežero 
gražioje ir erdvioje L. P. Am- 
butų vasarvietėje: Pottawatta- 
mie Resort, Route 3, Box 400, 
Benton Harbor, Mich. 49022.
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DEŠIMTOJI MŪZA
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS

NELĖ MAZALAITĖ

(2)
Ji padarė istorijos mūzą šlykš
čia melage, teatro deivę paver
tė kiaulių sugulove, ir poezijai 
išvertė kaili. Ir ji pradėjo pasa
koti be baimės kas ji yra: — 
Mano vardas kvailybė. Mano 
vardas apgavimas. Mano var
das bailumas. — Kiekvienos 
nuodėmės vardas buvo jos, ir 
jos pirštų buvo tūkstančiai ir 
visais ji lietė žmones, ir ji juo
kėsi: — Jeigu kas ir dabar ne
pažįsta, kas aš iš tikrųjų esu— 
jis yra vertas to ką gaus. — Ir 
po to, tasai, kaip žmogus vadi
no, pranašas, pradėjo apsaky
ti atvejus, kurie įvyks, ir kaip 
jie bus nukreipiami tos Dešim
tosios. Ir jie taip atitiko šios 
dienos atsitikimus politikoje, 
bažnyčioje, žmogaus sieloje, 
kad jis buvo kaip apmiręs. ~

Ar nebuvo Ženklas jam, kad 
užsimanė Į šitą staigų kelią? Ar 
jam yra duotas raktas, kad ati
darytų duris, kad žmonės pa
matytų pavojų, ir kovotų su 
juo? Jis turi grįžti ir teirautis 
kur yra likusieji lapai, ir gal 
yra daugiau knygų, surištų su 
šia —

Jam nereikėjo grįžt, jį pasivi
jo: aukštas vyras skubėjo į jį, 
jeigu būtų seni laikai jį vadin
tum asketu, nes ir dabar nega
lėjai atpenėti jį pasauliu, toks 
jis liko amžiams atžymėtas vie
nuoliu. Bet jis prabilo griežtai 
kaip įpykęs pasaulietis:

Jo sūnus pasakęs jam, kad 
prarado žaislą, tai nepadoru ir 
kriminališka išvilioti iš vaiko 
nuosavybę, už keletą skatikų.— 
Aš sumokėsiu jums, kiek nori
te, aš kaip tiktai rengiausi grįž
ti ir pasiteirauti kur likusi kny
gos dalis—tarė mano draugas 
— tačiau asketo veido atvykė
lis rūsčiai perkirto, jog tie daik
tai nėra parduodami ir jeigu 
jis nebūtų manęs, kad vaikas 
sunaikino iki paskutinio žodžio, 
būtų neužmigęs iš rūpesčio. Juk 
jo tikslas kovoti su prietarais, 
kaip su netikrais šventaisiais, 
tokie daiktai gali būti pavojin
gi atsilikėlio rankose, — ir jis 
išplėšė knygą iš žmogaus ran
kų ir skubiai nužengė į savo 
būstinę.

žmogų suėmė begalinis nusi
minimas, tarytum pagalbos 
šauksmas ar paskutinis perdė

jimas tapo sunaikintas ir nega
li būti išgelbėjimo. Iki pamažu 
kažikas nusišvietė viduje ir jis 
atsiminė užmiršta: durys yra 
atidaręs, nereikia rakto, per
spėjimai išduoti seniai ir yra 
apsigynimas — Viešpaties yra 
tarta apie viską.

Tačiau, kaip jis pasakojo, 
jam vis atrodo, kad jis tebelai
ko apnaikintus lapus, skaito ir 
stebi ir atpažįsta daugelį daly
kų kas buvo nusakyta ten, ir 
žino iš kur išteka jie. Jis fino, 
kad nėra pranašas nei aiškin
tojas paslėptų dalykų, jis tik
tai pasižymi sau vieną kitą at
vejį, tarytum palyginimui Ir jis 
vartoja tiems užrašams palygi
nimų ir prasimanymų formą— 
pagal seną patirtį:

jeigu nori pasakyti teisybę, 
apvilk ją pasaka.

Tai čia ir yra keli aprašymai 
jie nesujungti jokiu bendru 
lanku, tiktai kad juos pasirin
ko tas žmogus, apie kurį papa
sakosiu kitą kartą. Gal būt

Našta
Tie, kurie atlankydavo vieną 

mūsų didžiojo, didžiosios vals
tybės, miesto salą, kur buvo 
apgyvendinta statula, vadinama 
Laisve — pasakojo, jog pasku
tiniaisiais keliais metais juto 
ten keistą — kaip čia nusa
kius — jutimą, nuotaiką, neži
nomą jausmą. Jiems buvo nera
mu, jiems buvo liūdna, jiems 
atrodė nesaugu, tarsi galėjo 

tuojau būti išmesti ar nulūžti 
su visa statula. Jiems sukosi 
galva, kažkoks dūzgesys sėmė 
viską, ir tai negalėjo būti van
dens balsas, tasai lyg dejavi
mas, ir kartais kitam atrodė, 
jog statulos iškilniame vainike, 
ar jos akyse, buvo susimetę šir
šių ir jos zvimbė.

Nulipę jie žinojo, kad tai tik
tai laikinas nuovargis, ir stebė
josi kas išgalvojo tą kvaišą iš
mistą, lipti tokiais suktais, siau
rais laiptais į beprasmes aukš
tumas — beveik iki švyturio — 
iki laisvės švyturio, ir kam? Iš 
tikrųjų, kam?.

Ir jie niekuomet jau nekarto
jo to žygio, o jei prisiėjo lydėti 
kokį užklydusį iš kito miesto, 
labai užsispyrusį atlikti piligri
mo programą — jie atlydėda
vo, bet nurodę kaip lipti, patys 
laukdavo žemai Tačiau ir ten, 
taip ir ant žemės, kur bestovė
tum, ar vaikščiotom — tas ne
malonus, nežinomas jausmas 
buvo neatsikratomas, čia pat, 
tarytum potvynio grėsmė.

Bet kas galėjo paaiškinti ko
dėl taip yra — jeigu niekas 
nežinojo, ir negali paklausti pa
čios statulos: kas tau dedasi?

Kas jai atsitiko? Nieko, akį' 
metus, ji sau stovėjo* kaip 
buvo iškelta, galinga ir didi, 
šaukianti, kad atiduotų jai pri
spaustus ir pavergtus, iš visur 
— ji priima ir globoja. Ji laikė 
savo žibintą, kaip užmirštos ma
žos tautos vaidilutės saugojo 

amžinąją ugnį: savo gyvybės lai
du — ji žinojo, kokios begali
nės svarbos jos paskirtis, kad 
ji niekuomet neturės laiko už
migti, nustoti saugoti.

Ji taip ir darė, nieko nereiš
kė, jeigu karo metais visi žibu
riai buvo pridengiami, ji žino
jo, jog kiekvienas atvykstantis 
laivas, kokia bebūtų juodžiau
sia naktis, — juto kurioje vie
toje ji stori, saugotoja, nema
tomas žibintas vistiek švietė jai, 
prie pasaulio vartų, už kurių 
tikrai yra laisvė. Taip, ji galėjo 
didžiuotis savo verte ir darbu 
— ir ji didžiavosi.

Ir kaip gi nesidžiaugti jai, 
kai jau šviesa degė be baimės, 
pasibaigus karo ugnies krušom, 
ir ji pradėjo sveikinti, neskai
čiuodama, tuos tikruosius lai
vus, apie kuriuos buvo užrašy
ta jos papėdėje, kurie buvo jos 
kviečiamieji — išlaisvinti, išgel
bėti Ji regėjo žmonių, akis, iš 
tolo atsuktas į ją — ir ji žino
jo, kad jie girdi jos sveikinimą.

Tačiau kodėl — kodėl ji pra
dėjo justi keistus dalykus? Ko
dėl ji matė tokius skirtingus į- 
žengimus? Kai vieni pamerkda
vo jai kaip karčiamos merg
šei, ir jų kišenėse skambėjo pi
nigai, jie jau darė bizių ir pel
ne dar neišlipę iš tremtinių 
laivo? Ir kiti — taip, tokių 
atsirasdavo vis daugiau, kurie

čios, ir jie klausė ją, stačiai 
klausė klausimo, kurio ji sa
kėsi, kad nesupranti: apie lais
vę. Kokią? Juk jie atvažiavo 
čia! Bet ji pradėjo bijoti, ir ji- 
juto, kad jos akys tėra tuščios 
žalvario skylės. Kažkas buvo iš
trūkęs iš vieno tokio, laivo ir 
palindo po jos pamatais — ir 
pradėjo kalti ją iš naujo, ne 
svetimšalio dėkingumą, pavers
tą statula, bet vertė ją gyventi, 
pradėjo jos viduje dirbti širdį 
ir žadinti, kad ji plaktų.

Statula Laisvė tikrai pradė
jo gyventi, ir taip, kad nebe
galėjo to sustabdyti. Ir vieną 
kartą ji labai išsigando, kad ji 
buvo pašaukta vardu, kaip nie
kas iki tol nevadino.

Ji beveik nuraudo iš susijau
dinimo, kaip jauna mergytė, 
juk tai nuostabus meilės pa
reiškimas, tai dar viena gies
mė jos garbei — bet kodėl toks 
skaudus?

Ir tasai jos vardo Šaukimas 
nenustojo — jis ėmė garsėti, 
ir ūmai ji suprato, kad tai ne
buvo vienas balsas: iš begalės 
vietų, nuo debesų, po vandens 
grindimis, iš visur šaukė: — 
Laisvė!

Maži, silpni, staigūs, stau
giantys iš kentėjimo, ir užlūžę 
nebaigti, tarsi nužudyti vidury
je Šauksmo — jie kartojo vieną 
žodį — ji Žinojo, tai jos šau

žiūrėjo į ją, taip, sveikindami, 
ir jų širdys buvo dėkingos, bet 
jų akys buvo liūdnos, skęstan-

kiasi, kad gelbėtų. Tai tie. kur 
negalėjo atplaukti, nei atskris
ti, nei perbristi vandenynų, jie 

negalėjo net kartoti jos prie
saiką — užrašą po jos kojomis: 
jie riši buvo Ašarų Saloje. Ta
čiau ne toje, kuri yra jos kai
mynystėje — tai visoje žemėje 
padalinta Ašarų Sala — ir iš 
jos nesimato deglo, rodančio 
kelią ir vilti — tai tie šaukėsi 
jos.

Jie šaukė nenustodami, jie 
pragręžę jos žalvarines ausis— 
jos galva gėlė iš be perstogio 
girdėjimo, ir ji pradėjo gintis 
ir teisintis: — Taip, ji yra jų 
draugas, visų bičiulis, taip ji 
girdi jų raudojimus, taip ji pa- 
ddėtų, tačiau ji negali pasiju
dinti iš savo sargybos — kas 
būtų, jeigu ji pasitrauktų? Kas 
pasitiks laivus, kas sveikins 
atkeliavusius čia, į laisvę? Kas 
ištiks šį kraštą, jeigu ji nors se
kundei pasišalins? Mintis, kad 
ji ateitų pas juos, buvo stačiai 
šventvagiška: jos vieta čia, jos 
vieta čia, nes niekas kitas nėra 
taip jos reikalingas, niekas taip 
nemyli jos, kaip tie, kurių že
mėje ji pašaukta Į amžiną gar
bingą buvimą. Taip, ji linki 
tiems, kurie šaukiasi jos, kad 
jie galėtų keliauti — tegu jie 
susiranda laivą ar plaustą, tegu 
eina pėsčiomis, ji pasitiks ir 
juos — bet jos vieta yra čia. 
Jie gali ramintis, kad ji yra. 
kad jie žino kur ji yra, juk 
džiaugsmas žinoti, kad yra vie
nas kraštas, kur yra laisvė. 
Taip, lankykite mane!

(Bus daugiau)
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Dr. Antanas Razma kalba Lietuvių Fondo pavasariobankete Waldorf Astoria viešbutyje New Yorke.
Nuotr. R. Kisieliaus

VISAS DIDŽIĄSIAS JĖGAS Į VIENĄ KRŪVĄ
Dr. A. Razmos, Lietuviu Fon

do pirmininko, kalba, pasakyta 
New Yorko vajaus proga su
rengtoje vakarienėje, gegužės 
17 d. Waldorf Astoria viešbu
tyje.

Amerikoje aktyvioji lietuvių 
visuomenė nėra gausi. Gal ga
lime suskaičiuoti nuo 30 iki 50 
tūkstančių, kurie kokiu nors 
būdu įsijungia ar prisideda 
prie lietuviško veikimo. Taigi 
esame maža masė ir didesnės 
masinės jėgos išvystyti negalė
sime. Turime atsisakyti kieky
bės ir apsispręsti už kokybę. 
Bet koks susiskaldymas, veiki
mas pavieniui, konkurencija 
ar, neduok Dieve, trukdymas, 
būtų mūsų jėgų ir lietuviškos 
veiklos naikinimas.

Tad mūsų kasdieninis šū
kis turi būti: visi i vieną talką, 
visas didžiąsias jėgas i vieną 
krūvą! ;

Yra trys didžiosios jėgos, ku
rios turi viena kitą remti, — 
tai kūrybinė, organizacinė ir 
finansinė jėga. Jos visos trys, 
suburtos drauge, turi sudaryti 
neišsenkamą, milžinišką poten
cialą mūsų didiesiem darbam.

Kūrybinė jėga
Negalime skųstis savo kūry

binėmis pajėgomis. Nemažas 
skaičius jaunų lietuvių intelek
tualų užima gimnazijos, univer
sitetų ar kitų mokyklų bei tyri
nėjimų — bandymų vietas.

Taip pat nemažai turime vi
sokio žanro menininkų ir viso-
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kių šakų mokslininkų. Mūsų vy
resnioji karta padeda ir toliau 
ugdyti intelektualus ir kūrėjus. 
Jie ir yra mūsų pasididžiavimas 
ir lietuviškos visuomenės sme
genys.

Dažnai šie naujieji intelek
tualai ir kūrėjai būna kritiški 
ir negali pakelti senų, prieš 
kelias dešimtis metų susidariu
sių veikimo formų. Mūsų veiks
niai ir organizacijų pirmūnai 
turėtų jiems surasti vietą lietu
viškoje veikloje. Reikia surasti 
ir nauju lietuviškos veiklos for
mų. per kurias jaunuosius pri
trauktume dirbti Lietuvos lais
vei.

Jei mes to nesugebėsime, tai 
prarasime savo intelektualus ir 
kūrėjus. Jie nueis dirbti ameri
kiečiam. Gi be šių jaunųjų in
telektualų už 10-20 metų mūsų 
veiksniai ir kitos organizaci
jos pasidarys tik paprasti ei
liniai senjorų klubai.

Kad mūsų lietuviška veikla 
nesusilauktų tokio žiauraus li
kimo, privalome veikti naujo
viškai ir originaliai, su atvira 
galvosena, žiūrėdami į priekį.

Organizacinė jėga
Kai dirbame sutartinai, mū

sų organizacinės jėgos taip pat 
didelės. Štai išauginome Lietu
vių Bendruomenę, sukūrėme li
tuanistinio švietimo tinklą, su
organizavome stovyklas, rengia
me tautinių šokių ir dainų 
šventes, pasaulinius seimus su 
didingomis programomis, jauni
mo, kultūros kongresus, rezo
liucijų komitetas pasiekė net 
šio krašto kongresą, statome 
kultūros židinius, plačiu mastu 
rengiame Vasario 16-tcs minė
jimus.

Tai ir parodo, kad mes esa
me susiorganizavę. Šiuo susior- 
ganizavimu mes galime ir pasi
džiaugti.

Vystydami mūsų organizuotą 
pajėgą, ir toliau turime remti 

Irena Valeckytė Chicagoje turi savo baleto mokyklą, kuri gegužes 10 Jaunimo Centre surengi savo vaka
ri ir pastatė "Pelenės" baletą. Nuotraukoje peteliškės ir princo palydovas. I§ k. j d. Gilė Liubinskaitė. Au

dronė Brakauskaitė. Linda Norkaitytė, Zuzana Rimšaitė, Karina Norkartytė, Laimutė Stroputė >r Saigūnas
Degutis. Nuotr. Z. Degučio.

Lietuvių Bendruomenę, kuri eg
zistuoja kiekvienoje laisvo pa
saulio dalyje, kur gyvena bent 
kelios lietuviškos šeimos.

Per Lietuvių Bendruomenę 
mes organizuotai vystome litua
nistinį švietimą ir vykdome kul
tūrinius darbus. Per Lietuvių 
Bendruomenę mes galime pri
mint ir amerikiečiam, kad 
Lietuva yra Maskvos imperialis
tų kolonizuota.

Tik gerai susiorganizavę ga
lėsime prasiveržti į amerikiečių 
visuomenę ar į tarptautines sri
tis ir ten priminti Lietuvos iš
laisvinimo reikalą, čia turime 
būti gudrūs kaip lapės —tu
rime panaudoti asmeninius ry
šius su amerikiečiais. Turime 
panaudoti ir iškilusius lietu
vius, per kuriuos bus lengviau 
priminti mūsų krašto padėtį. 
Panaudodami tuos pačius peto- 
dus, turime veržtis į amerikie
čių spaudą, radiją, televiziją. 
Šiem reikalam nesigailėkim nė 
finansinių išlaidų.

Norėdami pasiekti dar dides
nių laimėjimų, turim išsigydyti 
kai kurias visuomenines žaiz
das. Išoperuokime iš savo tar
po nežabotas asmenines ambi
cijas, kenksmingą pavydą, kad 
kitom grupėm geriau sekasi vi
suomeniniame darbe, neniekin
kime kitų, viešai prikišdami, 
kad jie priklauso ar nepriklau
so kokiom partijom ar grupėm.

Kartais lietuviškai visuome
nei sunku pastebėti tuos indi
vidus. kurie savo tuščias ambi
cijas stato aukščiau už Lietu
vos reikalus. Čia turėtų patar
nauti lietuviška spauda, juos 
atitinkamai pristatydama visuo
menei, kad nuo jų apsisaugotų. 
Nereikia leisti, kad tie indivi
dai įneštų daug kartėlio ir in
trigų į mūsų veiklą.

(Bus daugiau)

KOMPOZITORIUI
Kompozitoriui Broniui Bud- 

riūnui, laimėjusiam PLB valdy
bos skelbtame giesmių konkur
se dvi premijas, balandžio 26 
LB Vakarų apygardos valdyba 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
suorganizavo tų premijų Įteiki
mo iškilmes.

Iškilmes pradėjo apygardos 
pirmininkas Ig. Medžiukas, pa
sidžiaugdamas kompozitoriaus 
Budriūno laimėjimais ir jo kū
rybos vertybėmis, išlaikant lie
tuvybę išeivijoje ir ją perduo
dant jaunajai kartai, nes poe
zija, kompozitoriaus apvilkta 
muzikiniu drabužiu, anot Beet- 
hoveno, išskelia ugnį iš vyrų 
širdžių ir išspaudžia ašaras iš 
moterų akių.

Rašytoja Alė Rūta ilgoje ap
žvalgoje nupasakojo kompozi
toriaus B. Budriūno kūrybinį 
kelią, iškeldama jo gilų teore- 
tini pasiruošimą, įgimtus gabu
mus ir neišsenkančią energiją. 
Ji ilgiau apsistojo prie kai ku
rių kompozitoriaus kūrinių, 
juos smulkiai išnagrinėdama.

Prie garbės stalo, be pa
ties laureato kompozitoriaus B. 
Budriūno ir jo artimųjų, sėdėjo 
Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Julius J. Bielskis, prel. Jo
nas A. Kučingis, Alė Rūta, Ber
nardas Brazdžionis ir dr. Anta
nas Butkus, PLB vykd. vice
pirmininkas, kuris ir įteikė iš 
Clevelando atvežtas paskirtą
sias premijas.

Kompozitorių sveikino gen. 
konsulas dr. J. J. Bielskis, Ber
nardas Brazdžionis (įteikdamas 
momentui parašytą eilėraštį ir 
dovaną), skautų vardu Rimtau
tas Dabšys, šv. Kazimiero para
pijos choro vardu jo pirminin
kas Algis Raulinaitis, įteikda
mas dovanas, ir k. Raštu ir te
legramomis, kurias perskaitė A.
Raulinaitis, laureata sveikino sirinkusiųjų sąlygų. Chorai —
daugelis jo pažįstamų ir bičiu
lių: tėvas Bruno Markaitis, S. 
J. Darbininko redaktorius tė
vas dr. Kornelijus Bučmys, O. 
F.M., kun. dr. Petras Celie: 
sius, muzikas Bronius Jonušas; 
solistai — Dana Stankaitytė, Jo
nas Vaznelis, Stasys Baras, Juo
ze Augaitytė, Omahos lietuvių 
choras Rambynas, Chicagos lie
tuvių opera, rezoliucijom remti 
komiteto pirm. Leonardas Va
liukas, LB Los Angeles apylin
kės pirm. Liudas Balvočius ir 
daugelis kitų. Kompozitorius 
Juozas Žilevičius savo sveikini
me, tarp kita ko, pažymėjo: 
“Jūsų kūryba yra visada aukš
tos rūšies, įdomi, gyva, ugnin
ga; naudojamos nenudėvėtos 
harmoninės priemonės įdomiai 
jungiamos. Melodijos esti 
sklandžiai vedamos, todėl visa
da maloniai klausomos. Esate 
suradęs savo muzikinę kalbą, 
kurios “tarmę, vos tik išgirdus, 
iš karto galima atpažinti, o tai 
yra nenustojančios kūrybi
nės pajėgos reiškimosi vai
sius”.

Komp. B. Budriūnas padėko
jo visiem jį ivertinusiem, taip 
pat atėjusiem į premijų įteiki-

B. BUDRIŪNUI ĮTEIKTOS PREMIJOS
LOS ANGELES, CALIF.

mo iškilmes pasidžiaugti jo pa
siektais kūrybiniais laimėjimais. 
Bet kartu jis ir pastebėjo, kad 
ligi šiol permažai buvo skiria
ma dėmesio skatinti muzikinei 
kūrybai.

Po to buvo B. Budriūno kū
rinių koncertas. Kitų kūrinių 
tarpe buvo atliktos ir premi
juotosios giesmės: Lietuvio gies
mė (žodžiai V. Putino-Mykolai- 
čio) ir Mūsų žemė — Lietuva 
(žodžiai Bernardo Brazdžionio). 
Koncertą atliko Šv. Kazimiero 
parapijos choras, diriguojant 
pačiam B. Budriūnui. Dalyvavo 
ir solistai: Ona Deveikienė, Bi
rutė Dabšienė ir Rimtautas 
Dabšys. Kūrinį “Nemunas 
laužia ledus” pianinu atliko

DETROITO ARKIVYSKUPIJOS SINODUI PASIBAIGUS
(tęsinys iš pereito nr.)

Liturginė komisija įsakė, 
kad kiekviena parapija turėtų 
komitetą liturginiam klausi
mam ne vėliau kaip šešių mė
nesių laikotarpy, ši komisija 
leido sušvelninti daug liturgi
nių ceremonijų — taisyklių. 
Vaikai galės priimti pirmąją 
komuniją, kai pagal klebono 
ir tėvų nuomonę bus pakan
kamai subrendę, nebūtinai su
laukę tam tikro amžiaus. Išpa
žintis prieš pirmąją komuniją 
neturėtų būti privaloma, 
bet vietoj to vaikai turėtų būti 
priruošti išpažinčiai tik sulau
kę tinkamo amžiaus. Vargonai 
pripažinti kaip svarbūs liturgi
joje, bet ir kiti instrumentai 
gali būti naudojami, prisitai
kant prie kultūros ir kitų su- 

mišrūs, vyrų, moterų ir vaikų 
— labai pageidaujami. Kuni
gai pamaldų metu turi būti ap
sirengę pagarbiai, bet stilius ir 
medžiagą turi derintis prie 
besimeldžiančiųjų, i Drabužiai 
turi būti paprasti ir kuklūs, pa
gal nustatytas taisykles.

Pasauliečių komisija paruo
šė dvejas taisykles. Pagal vie
nas įkuriama nauja įstaiga — 
kardinolo atstovo pasauliečių 
reikalam, kuri turės teisę įgy
vendinti visus šios komisijos 
pasiūlymus. Kitos taisyklės į- 
sako, kad rinkti pasauliečiai bū
tų parapijų, vikariatų ir visos 
vyskupijos komitetų nariai.

Kunigų komisija priėmė de
vynis arkidiecezijos Įstatymus, 
kurių kai kurie jau įgyvendina
mi. Sudaromas kunigų senatas. 
Taip pat Įkuriama atstovo ku
nigam Įstaiga, kuri tiesiogiai 
atstovaus kardinolui visų kuni
gų reikaluose, ši įstaiga drau
ge su arkivyskupijos komitetu 
rekomenduos, kiek laisvo lai
ko, įskaitant atsotogas, bus 
duodama kunigam. Kunigų se
natas ir arkivyskupijos komite
tas padės nustatyti kunigų al
gų dydi. Kunigų komisija ragi
na. kad visi kunigai dalintųsi 
atsakomybe ir veiktų kaip 
'‘kompanija” iš brolių darbinin
kų, kurioje nėra vietos laips
niui ir privilegijai tose para
pijose. kur yra daugiau kaip 
vienas kunigas, nors vienas iš 
jų ir yra paskirtas klebonu.

Vienuolių komisija nutarė 
sudaryti du arkidiecezijos vie
nuolių komitetus. Į vieną įeis 
tik vienuoliai broliukai ir vie
nuolės seselės, o į kitą — tik 
vienuoliai kunigai. Vienuolių 
atstovai įeis į tų parapijų ko
mitetus, kuriuose jie dirba, 
šios arkivyskupijos vienuolynų 
viršininkai reguliariai susitiki
nės su pačiu kardinolu arba jo 
atstovu vienuolių reikalam.

Auklėjimo komisija siūlo ir 
toliau katalikų Bažnyčiai ištai
kyti. pagerinti ir net išplėsti 
katalikiškų mokyklų tinklą, ypa
tingai neturtinguose rajonuo
se. Taip pat siūlo, kad kata
likų mokyklos būtų atviros vi
siem aplink jas gyvenantiem 
vaikam. Komisija pritarė į- 

Raimonda Apeikytė, kuri akom- 
ponavo ir chorui. Koncertinės 
programos vedėja buvo Viole
ta Gedgaudienė.

Koncertui pasibaigus, žmo
nės dar ilgai iš salės nesiskirs- 
tė. Kiekvienas laikė sau garbe 
paspausti ranką publikos myli
mam kompozitoriui.

Tenka pažymėti, kad B. Bud- 
riūnas savo kompozicijom pasi
renka dažniausiai patriotines te
mas; tai neabejotinai reikšmin
ga uždegti lietuvybės ugniai. 
1956, surengus jo kūrinių 
koncertą, LB Los Angeles apy
linkė gautą pelną įnešė į jo kū
riniam leisti fondą. Būtų pras
minga, jei JAV lietuviai šį fon
dą išugdytų. Tuo būdu būtų at- 
liktasdidžiai vertingas patrio
tinis darbas I, M.

VYTAUTAS KUTKUS

steigimui naujo krikščioniško 
formavimo departamento, kuris 
prižiūrės auklėjimą vyskupijo
je.

Komisija apylinkės reikalam 
siūlė paremti tas programas, 
kurios rūpinasi namų statyba 
nepasiturinčiom šeimom. Ragi
no išvystyti didesnę veiklą al
koholikų ir narkozininkų rei
kalu, taip, kad jie būtų laiko
mi ne kriminaliniais nusikaltė
liais, bet nesveikais žmonėmis. 
Ši komisija taip pat rekomenda
vo, kad visos socialinės ir lab
daros organizacijos ir visos tos 
įstaigos, kurios rūpinasi vai
kais, jaunuoliais, netekėjusiom 
motinom ir seneliais, peržiūrė
tų savo uždavinius ir progra
mas ir nustatytų jų svarbu
mo eilę, taip, kad svarbiausi 
reikalai būtų atliekami pirmiau
sia.

Misijų komisija sudarė orga
ną visiem misijų reikalam koor
dinuoti. Tas organas bus atsa
kingas už suradimą, atrinkimą 
ir paskyrimą pasauliečių misio
nierių. Misijų komisija Įspėjo 
prieš per didelį tautiškumo (na- 
cionališkumo) ir vakarietišku- 
mo brukimą svetimuose kraš
tuose vardan krikščioniškumo.

Ekumeninė komisija nutarė, 
kad ekumenizmo principai pri
valo būti Įtraukti Į katalikų re
ligines instrukcijas, knygas ir 
visas kitas katalikiško auklėji
mo formas. Katalikai raginami 
vengti atversti kito tikėjimo 
žmones neprotingais ar prievar

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

žydi aguonos

Kompozitorius Bronius Budriūnas 
premijų Įteikimo metu.

Nuotr. L. Kanto

tos būdais. Įsteigta ekumeninė 
komisija, kuri turės būti pavyz
džiu visom katalikiškom įstai
gom. Kiekviena parapija turės 
nusistatyti, kaip ji bendradar
biaus su savo apylinkėje esan
čiomis kitomis bažnyčiomis ir 
kaip kvies visus krikščionis da
lyvauti savo katalikiškoje veik
loje. Manoma, kad mūsų kuni
gų dalyvavimas įvairių tikėjimų 
kunigų organizacijose gali daug 
padėti tarpusavio susipratimui.

Administracinė komisija, tarp 
kitų dalykų, kuriuos jau anks
čiau minėjau (vikariatų sudary
mas ir kanceliarijos panaikini
mas), reikalauja, kad arkidiece- 
zija kasmet paruoštų savo biu
džetą, kuris turėtų būti peržiū
rėtas arkidiecezijos kunigų ta
rybos. Panašūs biudžetai pri
valo būti paruošti ir kiekvie
nai parapijai. Visi parapiečiai 
turi turėti balsą parapijos rei
kalų sprendime. Finansinius rei
kalus turi tvirtinti parapijos 
rinktas komitetas.

Kaip matote, visi nutari
mai ir siūlymai yra daugiau ar 
mažiau bendro pobūdžio. Jais 
remiantis, dabar ruošiamos 
smulkios taisyklės. Jom visom 
aprašyti spaudoje reikėtų daug 
vietos. Mielus skaitytojus kitą 
kartą supažindinsiu tik su pa
rapijų komitetų pareigomis ir 
teisėmis.
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Naujas pranciškonų kunigas
Birželio 7, šeštadienį, 8 v.r. 

Amerikos Tautinėje Nekaltai 
Pradėtosios Švč. 
rijos šventovėje 
vysk. Edward J. 
nigus įšventino
vienuolį — diakoną Tadą De
guti. Šiose iškilmėse dalyvavo 
visa eilė lietuvių pranciškonų: 
iš New Yorko — tėv. Juvena
lis Liauba, tėv. Jurgis Gailiu- 
šis, brolis Viktoras Biveinis; iš 
Kennebunkporto — provincio- 
las tėv. Leonardas Andriekus, 
tėv. Gabrielis Baltrušaitis, tėv. 
Steponas Rapolas, tėv. Eugeni
jus Jurgutis; iš Toronto —tėv. 
Paulius Baltakis. Taip pat da
lyvavo naujojo kunigo artimie
ji bei bičiuliai iš Chicagos.

Primicijų mišias aukos birže
lio 15, sekmadienį, 1 vai. po
piet lietuvių šv. Kryžiaus baž
nyčioje Chicagoje. Kitos primi
cijos bus rugpiūčio 3 Kenne- 
bunkporte, Maine, per Lietuvių 
dieną.

Mergelės Ma- 
Washingtone 

Herman Į ku- 
pranciškoną

kursus, dalyvavo jėzuitų cho
re, Darbo Rūmų teatre, dirbo 
Prisikėlimo bažnyčios statybos 
raštinėje, tos pačios parapijos 
raštinėje, šv. Vincento draugi
jos Prisikėlimo parapijos sky
riuje, ėjo net senelių ligoninės 
reikalų vedėjo pareigas, buvo 
Paramos bendrovės buhalteriu, 
lankė vakarinę suaugusių gim
naziją, kurią baigė 1944.

Buvo susitaręs stoti Į Vil
niaus kunigų seminariją, bet tą 
metą Į Lietuvą grįžo raudonoji 
armija, — Vilnių greit užėmė. 
Rudeni jis dar buvo Įstojęs i 
Telšių kunigų seminariją, bet 
neilgai, nes vėl reikėjo toliau

trauktis į Vakarus. Vokietijoje 
lankė Eichstaetto kunigų semi
nariją. Ten išbuvo iki 1949.

Į Ameriką atvykęs 1949 bir
želio 10, apsistojo Rochestery- 
je pas savo pusbrolį ūkininką. 
Tuoj padėjo kitiem atvykti Į 
Ameriką. Dirbo ūkyje, prie 
geležinkelio, pagaliau persikė
lė Į Detroitą, kur dirbo auto
mobilių pramonėje, prie kelių 
statybos, vakarais lankė tech- 
nikos-inžinerijos mokyklą, bai
gė braižybą 1956. Tada persi
kėlė Į Chicagą ir dirbo kaip 
braižytojas.

Darbas su jaunimu
Visą laika jis mielai dirbo su

prisidėjojaunimu. Detroite 
prie Dainavos stovyklos tvar
kymo, gi Chicagoje dirbo su 
moksleiviais ateitininkais ir 
sportininkais. Buvo suorgani
zavęs bent kelias krepšinio ko
mandas. Visus tuos jaunuolius 
glaudė ir globojo jėzuitu išlai
komas Jaunimo centras.

Išėjęs tokią didelę ir plačią 
gyvenimo mokyklą, jis 1965 
apsisprendė stoti į pranciškonų 
vienuolyną. Vienuolyne 
Tado vardą, naujckyną 
Kalifornijoje, teologijos 
jas tęsė Wappingers

gavęs 
atliko 
studi-
Falls

pranciškonų kunigų seminarijo
je ir Washingtone.

LIETUVIŲ DIENA IR MENO ŠVENTĖ

Šis naujas kunigas yra iš Tra
kų apskrities, Semeliškių vals
čiaus, Novasiolkų kaimo. Gimęs 
pirmojo pasaulinio karo metu. 
Tėvai buvo nedideli ūkininkai, 
turėjo 7 ha žemės. Šeima buvo 
gausi — net 9 vaikai, iš kurių 
užaugo tik trys. Vyriausias bro
lis Vacys, sesuo Domutė, mi
rusi 1940, ir dabartinis kuni
gas, kurio vardas buvo Jonas.

Iš nedidelio ūkio mokslus ei
ti buvo sunku, juoba, kad, bū
damas dešimties metų, neteko 
savo tėvo. Baigęs pradžios mo
kyklą 1929, įstojo į Aukštadva
rio vidurinę mokykla, kurią bai
gė 1934. Toliau mokytis nebu
vo galimybės.

Nukeliavo į Marijampolę ieš
koti laimės. Ten dirbo marijo
nų spaustuvės administracijoje 
ir tikėjosi bedirbdamas moky
tis, bet tais pačiais metais mi
rė motina, jis pats—peršalo ir 
susirgo. Jį globojo Aukštadva
rio kapelionas kun. Albinas Ži
linskas.

Nuo čia prasidėjo margas Jo
no gyvenimas. Teko jam išeiti 
didelę gyvenimo mokyklą, teko 
dirbti įvairiose Įstaigose, sutik
ti daug žmonių. Gyvenime jis 
ugdė savo charakterį, mokėsi 
dirbti ir siekti savo tikslo.

Štai jam teko dirbti tokius 
darbus Lietuvoje — dirbo ber
niukų oratorijoje Ukmergėje, 
vadovavo gimnazijos kapeliono 
įsteigtam bendrabučiui: persi
kėlęs į Kauną, dirbo Ryto, vė
liau Žaibo spaustuvės adminis
tracijoje, lankė buhalterijos

Lietuvių diena, šv. Kazimie
ro parapijos rengiama jau 18- 
tą kartą, įvyks birželio 15, sek
madienį. Numatyta tokia pro
grama: 10:30 vai. pamaldos ir 
pamokslas, 11:30 v. Elenos Ke- 
palaitės iš New Yorko ir Ilo
nos Peterienės iš Los Angeles 
parodų atidarymas parapijos sa
lėje ir mokyklos patalpose. Po 
to pietūs ir parodų lankymas. 
2 vai. Marshal High School au
ditorijoje meninė programos 
dalis, kurioje dalyvauja Daiva 
Mongirdaitė iš Bostono, Anta
nas Pavasaris, Raimonda Apei- 
kytė, Birutė Dabienė, Rimtau
tas Dabšys ir šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujamas 
komp. Br. Budriūno. Programą 
praves dr. Elena Tumienė. 
4:30-6:30 vai. popiet parapi
jos kieme susirinkusius links
mins Mariachi Los Leones 
kestras. 6:30 vai. vak. — 
mėjimų traukimas. Nuo 11 
ryto veiks pilna virtuvė.

Komp. Broniaus Budriūno 
piano ir dainos klasės mokinių

LOS ANGELES, CALIF.

parodomasis koncertas įvyko 
birželio 7.

Šv. Kazimiero parapijos šeš- 
tad. mokykla birželio 8 pa
minėjo 20 metų sukaktį. Per šį 
laikotarpį mokykla perėjo dide
lį vargo kelią, kol iš požemio 
persikėlė į dabar turimas erd
vias ir moderniškas patalpas. 
Pradėta su mažu būreliu, o šie
met ją lankė 92 mokiniai.

or- 
lai- 
val.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos 4-os laidos išleistuvės į- 
vyko birželio 8. Mokyklą baigė 
43 mokiniai, jų tarpe 11 lie
tuvių: T. Bačkauskas, V. Ban- 
džiulis, J. Domkus, N. Keršis, 
O. Matulaikytė, A. Paškauskas, 
R. Paškauskas, V. Ruokis, M. 
šeškas, T. Sačikas ir L. žaliū- 
naitė. Visi jie gavo ir 8-nių sky
rių lietuvių kalbos pažymėji
mus.

Vaikų aikštelė šv. Kazimiero 
parapijos patalpose ^pradės

Pabaltiečių maldos diena Philadelphijoj
Philadelphijos lietuviai savo 

veikla vėl išeina į plačiąją vi
suomenę. Birželio 15 jie ren
gia Maldos Dieną — ekumeni
nes pamaldas.

Pamaldos rengiamos visų Pa
baltijo tautų intencija, nes jos 
visos yra pavergtos, visos per
sekiojamos. Oficialus 
yra Baltų-Amerikiečių 
tas.

Dalyvauja žymus 
hierarchų: kardinolas

rengėjas
Komite-

skaičius
John J.

Krol, Philadelphijos arkivysku-

šv. Petro ir Povilo katedra Philadclphijoje. šioje katedroje birželio 15 bus 
pabaltiečių organizuojama ekumenine maldos diena. Nuotr. V. Balčiūno

veikti birželio 18. Ateitininkų 
sendraugių rūpesčių vaikai nuo 
5 iki 12 metų amžiaus kiek
vieną trečiadienį nuo 6:30 iki 
8 vai. vak. patyrusių vadovų 
priežiūroje galės gražiai praleis
ti laiką, išmokti žaisti, piešti 
ir sportuoti.

Jurgio Gliaudos premijuoto 
romano pristatymas ir Dirvos 
novelės konkurso premijų įtei
kimas laimėtojam Jurgiui Gliau
dai ir Andriui Mironui bus 
šv. Kazimiero parapijos salė
je birželio 22, sekmadienį, 
11:30 vai. Pagrindinę paskaitą 
skaitys prof. 
nė. Premijas 
lės konkurso 
Kašelionis iš
L. B. ir L.T.S. Los Angeles sky
rius.

dr. Elena Tumie- 
įteiks pats nove- 
mecenatas Simas 
Chicagos. Rengia

išvežtųjų minėjimas, rengia
mas latvių.
sekmadienį.
Kazimiero parapijos salėje. Me
ninėje dalyje dalyvaus visų tri
jų Pabaltijo valstybių meninin
kai.

Įvyks birželio 22, 
3 vai. popiet šv.

Tėv. Tadas Degutis, O.F.M., į kunigus įšventintas birželio 7 Washingtone

ISUR

pas; kun. dr. William A. Jan- 
son, Jr., Pennsylvanijos liute
ronų sinodo prezidentas; kun. 
dr. Rufus Cornelsen, Philadel
phijos metropolijos kikščionių 
bažnyčios tarybos vykdomasis 
pirmininkas; dr. J. Gorden 
Howard, jungtinių metodistų 
Philadelphijos konferencijos 
vyskupas; vysk. Gerald V. Mc 
Devitt ir vysk. John J. Graham, 
abu Philadelphijos arkivyskupo 
pagalbininkai; dr. Robert L. 
De Will, protestantų episkopa- 
lų vyskupas padėjėjas; kun. 
Alexander Fedorenko, Phila
delphijos ortodoksų bažnyčių 
tarybos vykdomasis pirminin
kas. Laukiama ir daugiau ku
nigų ir dvasios vadovų.

Lietuviai turėtų, kiek galima, 
gausiau dalyvauti. Rengėjai 
kviečia visus Pennsylvanijos, 
New Jersey, New Yorko ir 
Connecticut apylinkių lietuvius 
dalyvauti pamaldose birželio 
15, sekmadienį, šv. Petro ir Po
vilo katedroje, N. 18th St. ir 
Benjamin Franklin Parkway, 2 
v. p.p. Philadelphia, Pa.

Būtų gražu, kad lietuviu or
ganizacijos. ypač jaunimo, stu
dentų, skautų, vyčių ir ateiti
ninkų. dalyvautų organizuotai, 
su savo ženklais ir vėliavomis. 
Čia būtų graži pradžia lietu
viam jaunuoliam pasirodyti tin
kamomis, labai naudingomis — 
maldos, aukos ir tiesos — de
monstracijomis. Tuo lietuviai 
gal pradėtų naują judėjimą. Pa- 
siragintina vieniem iš kitų.

Maldos Drenos programa:
2 vai. p.p. vargonų muzika 

— Zenonas Nomeika:
2:30 vai. ekumeninės pamal

dos; pamokslai — kardinolas 
John J. Krol. kun. dr. William 
A. Janson: giedojimas —jung
tinis pabaltiečių choras, diri
gentai — L. Kaulinis ir V. 
Mandvere; vargonų muzika — 
Zenonas Nomeika; solo —te
noras Heinz Riivald. K, R.

L.A.L.B. Jaunimo ansamblis, 
įkurtas 1959 ir išaugęs iš šv. 
Kazimiero šeštadieninės mokyk
los, mini 20 metų veiklos su
kaktį. Birželio 28, šeštadienį, 
7 vai. vak. Sheraton-West vieš
buty banketas. Birželio 29, sek
madienį, 10:30 vai. ryto šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje pamaldos. Po jų para
pijos salėj jaunųjų meno pa
rodos atidarymas. 3:30 vai. po-

piet Santa Monica miesto Ci- 
vic Auditorijoje (Pico ir 4th 
St.) dainų ir tautinių šokių 
šventė.

Dr. Zigmas Kungys, baigęs 
medicinos mokslus Vokietijoje 
ir išlaikęs šio krašto reikalin
gus egzaminus, planuoja atida
ryti savo kabinetą Los Angeles 
mieste.

Poetė Gražina Tulauskaitė bu
vo atvykusi iš Chicagos ir šve- 
čiavosi pas giminaičius Mikuc- 
kius. Gegužės 29 Los Angeles 
Tautinių namų salėje įvyko jos 
naujo poezijos rinkinio “Vaka
rė Banga" pristatymas.

Aldona Stasė Avižienytė, 
baigusi Urbanos universitete 
bakteriologijos mokslus, persi
kėlė gyventi į Los Angeles ir 
pradėjo dirbti savo srityje.

Inž. Zigmas Glodenis, anks
čiau gyvenęs Los Angeles, bet 
paskutiniu laiku dirbęs Denver, 
Colo., vėl grįžo į Los Angeles 
ir pradėjo dirbti savo profesi
joje.

Rimanto Dūdos ir Dalios Kup- 
rionytės sutuoktuvės įvyks bir
želio 14 šv. Kazimiero bažnyč- 
čioje, — L.Ž.

DAUGIAU APIE STOVYKLAS

vienam 5 5 dol.,

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuviai laimėjo dvi 

premijas

NEW BRITAIN, CONN.
Gegužės 4 New Britaine įvy

kusiame Lojalumo dienos para
de Connecticut lietuviai laimė
jo dvi pirmas premijas. Gavo 
dvi trofejas: vieną — kaip di
džiausias parade dalyvavęs vie
netas (po Amerikos karo vete
ranų), antra — už geriausią 
grupinį pasirodymą.

Lietuviai parade dalyvavo su 
plakatais ir vėliavomis. Pir
miausia buvo nešama 50 Ameri
kos vėliavų, skirti! kiekvienai 
Amerikos valstijai. Po jų bu
vo nešama 51 Lietuvos vėliava 
—51-rių metų nuo Lietuvos ne

priklausomybės atgavimo su
kakčiai atžymėti. Iš jų 29 vė
liavos buvo perrištos juodais 
kaspinais — priminti, kad 
29 metai, kai Lietuva yra 
pavergta.

Vietinis laikraštis Ncw
tain Herald. plačiai aprašyda
mas ši paradą, pirmame pusla
pyje įsidėjo lietuvių eisenos 
nuotrauką.

ris praėjo su dideliu pasiseki
mu ir gausiu dalyvių skaičiumi. 
Meninė programa buvo plati ir 
Įvairi. Pasirodė visos parapijos 
meninės pajėgos. Pirmąją dalį 
atliko jaunimo orkestras, vaikų 
choras ir vaikų šokėjų grupė; 
antrąją — parapijos suaugusių 
choras, vyrų oktetas, moterų 
choras, solo, duetas, tautinių šo
kių grupė ir moterų šokėjų 
grupė. Programa baigta vaikų 
ir suaugusių jungtiniu choru. 
Visą meninę programą (išski
riant šokius) paruošė ir kon
certui vadovavo muz. Jonas 
Beinoris.

jau 
vėl

Bri-

Šv. Andriejaus parapijoj

Gegužės 2-4 parapijoj vyko 
40 valandų atlaidai. Pamokslus 
pravedė tėvas kun. K. Žvirblis, 
OP. Šie atlaidai iki šiol būda
vo spalio mėnesį. Naujo klebo
no kun. E. Gradecko jie atkelti 
į gegužės mėn.

Gegužės 18 parapija su
rengė pavasario koncertą, ku-

Lietuviu Bendruomenė birže
lio 18 rengia baisiųjų birželio 
dienų minėjimą. Šv. Andriejaus 
bažnyčioje 11 vai. bus aukoja
mos mišios už Lietuvos tremti
nius. 3 vai. popiet parapijos 
salėje bus minėjimas su meni
ne programėle. Visi lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Muz. Jonas Beinoris ne tik 
daug dirba parapijoje su cho
rais bei kitomis meninėmis pa
jėgomis, bet dar ir privačiai mo
ko muzikes virš trisdešimt mo
kinių. Kiekvienais metais ren
giamas bendras jo mokiniu pa
sirodymas Programa būna la
bai įvairi ir įdomi, nes tiek 
daug talentų turi pasirodyti, 
ką per motus išmoko. Pasirody
mas įvyks birželio 22 parapijos 
salėje. 3 vai. popiet.

Nina Stasaitienė

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Dainavoje vyksta nuo 
birželio 22 iki liepos 5. Mokes
tis (su registracija) už dvi sa
vaites:
dviem iš tos pačios šeimos — 
85 dol., trim šeimos nariam— 
110 dol., ketvirtam — veltui. 
Už vieną savaitę: vienam — 
30 dol., dviem—50 dol., trim— 
60 dol. Mokestį mokėti stovyk
loje. Čekius rašyti: Lithuanian 
Catholic Youth Assoc. Ateitis, 
Ine.

Registruotis pas šiuos asme
nis:

Chicagoje — pas R. Pauliu- 
konį, 1725 W. Wilson, Chicago, 
III. 60640;

Cicero — pas dr. Kisielių, 
1634 S. 49th Avė., Cicero, III. 
60650;

Detroite — pas dr. A. Da- 
mušį, 8050 Hartwell, Detroit, 
Michigan;

Grand Rapids — pas G. Lu- 
koševičiūtę, 1053 Hamilton N 
W, Grand Rapids, Mich. 49504;

Hamiltone — pas J. Pleinį, 
137 Gladstone Avė., Hamilton, 
Ont., Canada;

Los Angeles — pas J. Rau- 
linaitį, 3758 Glenfeliz Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90039;

Montrealy — pas seserį Mar
garitą, 1450 Rue de Seve, 
Montreal, P. Q.;

Racine ir apylinkėse — pas 
S. Milašių, 4320 75th St., Ke- 
nosha, Wisc.;

Rochesteryje — pas B. Kro
ki, 69 Fern Castle Dr., Roch- 
ester, N. Y. 14622;

Rytuose — pas J. Gailą, 121 
Antietam Rd., Barclay Farms , 
Cherry Hill, N. J. 08034.

Loterijos bilietai turėtų bū
ti išplatinti iki moksleivių sto
vyklos pradžios Dainavoje. 
Traukimai vyks stovyklai bai
giantis, liepos 5.

Primename, kad stovyklos 
metu bus žygis Ateities žurna
lui remti. Stovyklautojai eis 
25 mylias ar daugiau ir turės 
turėti susiradę po kelis žmones, 
kurie mokės susitartą sumą pi
nigų už kiekvieną nueitą my
lią. Visi pinigai bus skiriami 
Ateičiai.

Jei kvla kokių klausimų, pra
šome kreiptis i MAS centro v-
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— Vysk. Antano Deksnio 
konsekracija įvyks birželio 15 
d. 4 vai. popiet Belleville ka
tedroje. Kad būtų užtikrinta 
vieta visiem vyskupo artimie
siem pasauliečiam, jie bus į- 
leidžiami su bilietais. Po kon
sekracijos apeigų Bellevillės 
vyskupija ruošia banketą vys
kupui A. Deksniui pagerbti. 
East St. Louis mieste yra su
darytas lietuvių komitetas nak
vynėmis aprūpinti iš toliau at
vykstančius. Birželio 22, sek
madienį, 3 vai. popiet vysk. A. 
Deksnys savo lietuvių bažny
čioje East St. Louis mieste au
kos pirmas pontifikalines mi
šias, kurių metu lietuviškai ir 
angliškai pamokslus pasakyti 
yra pakviestas kun. J. Pruns- 
kis.

—Rochesterio L. B. naujai iš
rinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. K. Miškinis, vi- 
cepirm. inž. Draugelis, sekret. 
V. Litvinas, ižd mok. A. Ge
čas ir kultūros reikalų vado
vas E. Vidmantas.

— Amerikos Lietuviu Tary
ba sudaro platų garbės komite
tą, į jį kviečiant žymius JAV 
politikus ir nusipelnusius lietu
vių visuomenės veikėjus. Pa
kviesti amerikiečiai mielai su
tinka komitetan Įsijungti ir, 
pranešdami apie sutikimą, savo 
laiškuose prisimena pavergtos 
Lietuvos bylos reikalą. Ameri
kos Lietuvių kongresas įvyks 
Darbo dienos savaitgalyje, De
troite. Lietuvių organizacijų at
stovus ir visą lietuvių visuome
nę Alto valdyba kviečia kon
grese dalyvauti.

— Prof. dr. Vytautas Var
dys, Oklahomos universiteto po
litinių mokslų dep. vedėjas, su 
šeima birželio 2 išvyko į Muen- 
cheną, Vokietijoje, kur vado
vaus to paties un-to politinių 
mokslų skyriaus vasaros se
mestrui. Vokietijoje išbus iki 
rugsėjo mėnesio.

— Mergaičių registracija ky
la Putnamo stovykloje, bet dar 
yra laisvų vietų. Skubinkitės už- 
siregistruot, kad vasarą galėtu
mėte praleisti gražioje Putna
mo sodyboje. Stovykla praside
da birželio 29 ir baigiasi lie
pos 27. Priimamos mergaitės 
nuo 7 iki 16 metų. Rašykite ad
resu: 
nam, 
(203)

Immaculata Camp, Put- 
Conn. 06260, telefonas: 

928-5838.

IEŠKOMAS
dr. Frank Mockus, po antro 
pasaulinio karo atvykęs i JAV 
ir gyvenęs netoli Chicagos. Jo 
ieško brolis, gyvenąs Landeck, 
Vokietijoje. Jis pats arba apie 
jį žiną prašomi pranešti adre
su: Dr. Peter Kudyba, 320 Lit- 
tleton Road, Parsippany, N. J. 
07054.

bą: 20 Humberview Rd., Toron
to 325. Ont., Canada. MASCV

P.S. Kitos stovyklos: jaunu
čių Dainavoje — nuo liepos 6 
iki 19: moksleivių ir jaunučiu 
\Vasagoje — nuo liepos 6 iki 
19: Baltijos moksleiviu ir 
nučių Montrealyje — nuo 
pes 19 iki 27: moksleivių ir 
nučių Kennebunkpjrtc —
rugpiūčio 3 iki 17: Kalifornijos 
jaunučių — nuo rugpiūčio 17 
iki 24.

ja-i-
nuo

Alielas lietini, paremk lietiniu pranciš
konu pastangas pastai vii Kl LTt BOS 
ŽIDINĮ Acw orke. Isijn tas žemės sklv-
pas High1 and Blvd., Iligldand Parke, 
Brooklvn, N. A. Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talko 
siusti lietuviu pranciškonu vienuohnui
680 Busim irk Am.. Brooklvn. A.Y. 11221

Aukas prašom
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Nuotr. v. MaželioIšsiilgęs Afrikos

DARBININKAS

NEW HAVEN. CONN.
Išsiilgom Albinos Lipčienės
Ne tik vietos, bet ir apylin

kės lietuviai susirūpino, kas at
sitiko su mūsų gabia ir nepa
mainoma korespondente Albi-

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Tada nei krautuve, nei jos 
draudimo bendrovė neturi jo
kių prievolių ir pareigų Tams
tos ir Tamstos žmonos “atžvil
giu”.

Dažnai tokios universalinės 
krautuvės arba kitokios pusiau 
viešo pobūdžio įstaigos sutin
ka rnmokėti gydymo išlaidas 
sužeidimo atveju. Tačiau tai da
roma ne todėl, kad jos “priva
lo” tai padaryti. Tai padaroma 
dėl vadinamo “goodwiir, at
sieit, dėl to, kad nenorima nu
stoti perkančios arba “varto- 
jančios” publikos palankumo. 
Tačiau tai toli gražu nereiškia, 
kad tokiu atveju tos įstaigos 
tos”.

ALR. KaL Mot S-gos ap
skrities suvažiavimas įvyko ge
gužės 4 Angelų Karalienės pa
rapijos salėje. Ta proga Šios 
parapijos sąjungietės — 24 kp. 
surengė Motinos dienos minė- 

r jimą.
Už mirusias ir gyvas moti

nas Angelų Karalienės bažny
čioje 11 vaL buvo aukotos mi
šios, kuriose sąjungietės daly
vavo organizuotai. Mišias auko
jo ir pritaikintą tai dienai pa
mokslą pasakė kun. Pr. Geisčiū- 
nas. Parapijos choras, vadovau
jant muz. M. Liuberskiui, pa
giedojo lietuviškas giesmes, o 
solistė A. Kišenė sugiedojo 
“Marija, Motina dangaus”.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko pietūs, kuriuose be są- 
jungiečių ir suvažiavimo atsto
vių matėsi dvasiškiai ir New 
Yorko visuomenės darbuoto
jai. Po pietų viršutinėje salėje 
susirinko atstovės ir svečiai Mo
tinos dienos paminėti. Pradžio
je dr. Aid. šlepetytė—Janačie- 
nė, Liet. Katal. Moterų Orga
nizacijų Pasaulinės Sąjungos 
pirmininkė, kalbėjo apie pasau
linę katalikių moterų Uniją, ku
riai priklauso ir lietuvių kata
likių pasaulinė sąjunga, o šiai 
paskutinei priklauso ir sąjun
gietės. Toliau prelegentė kalbė
jo apie moters uždavinius šei
moje, kuri yra valstybių ir tau
tų pagrindas.

Meninėje dalyje — Rasa Na
vickaitė padeklamavo “Našlai
tė”, pianu pritarė Vyt. Radziva- 
nas. Rita Čepulytė paskambino 
pianu Melaąueres Ernesto ir 
Beethoveno Sonatą mėnesieno
je, solistė Ad. Kizienė jautriai 
padainavo “Vestuves” ir “Duk
ružėle”. Jai pianu pritarė muz. 
M. Liuberskis. - .

Šios šventės visą naštą nešė 
E. Vaišnoraitė, 24 kuopos pir
mininkė. Ji dažnai savo darbu 
prisideda ir prie kitų organiza
cijų. Todėl jai mielai talkinin
kavo pietų metu dvi ponios iš 
Katalikių Kultūros dr-jos, ku
rios narė yra ir pati Vaišno-

ALR Kat. Moterą S-gos New Yorko ir New 
■ ■' Jersey apskrities atstovių suvažiavimas

tauskienė ir M. Putinienė. Visi
buvo pavaišinti sočiai ir ska
niai. Visiem, bent kuo prisidė- 
jusiem prie šventės parengimo, 
E. Vaišnoraitė visos kuopos var
du nuoširdžiai dėkoja.

MS suvažiavimo posėdis įvy
ko toje pat salėje. Dalyvavo 
apskr. pirmin. E. Kezienė, ap- 
skr. direktorė A. Krutulienė, O. 
Liudvinaitienė ir setar. A. Sku
čienė, atstovės ir svečias kun. 
Pr. Geisčiūnas, Balto reikalų 
vedėjas. Po valdybos praneši
mų metinės veiklos pranešimus 
padarė New Yorko ir New Jer- 
sey kuopų atstovės: R Kond- 
rotienė (12 kuopa, N.Y.C.), E. 
Vaišnoraitė (24 — Brooklyn), 
A. Radzivanienė (29 — Brook
lyn), P. Ražickienė (30 — Mas- 
peth), A. Krutulienė (53 — Lin- 
den), A. Skučienė perskaitė raš
tu atsiųstą pranešimą iš Kear- 
ny (63), M. Juškienė (66 — 

* Elizabeth).
Valdyba perrinkta ta pati, 

išskyrus sekretorę A. Skučie
nę, kuri dėl savo rimtų prie
žasčių pasitraukė iš valdybos. 
Jos vieton išrinkta M. Juškie
nė žš Elizabetho.

Einamuose reikaluose buvo 
svarstomi organizaciniai reika
lai, atstovių siuntimas į seimą, 
kitas apskrities suvažiavimas, 
suvažiavimo vieta ir laikas bei 
kiti aktualūs klausimai. Suva
žiavimas užbaigtas kun. Pr. 
Geisčiūno trumpu žodžiu.

AR.

KALTĖS" PRINCIPAS 
NELAIMĖS ATVEJU

ir nemalonu pasakyti rimtai su
žeistam klientui ir jo šeimai, 
kad, nepaisant sužeidimų, jam 
nebus atlyginta už turėtus nuo
stolius. Mat, anglcsaksų teisė 
remiasi “kaltės” principu. Jei 
atsakovas nebuvo “kaltas” dėl 
įvykusios nelaimės, tai nuken
tėjusio asmens kančios ir nuo
stoliai nėra “teisiškai reikšmin
gi”.

Tokios rūšies bylose pirmas 
ir "lemiamas" klausimas yra, 
ar sužeidimas įvyko dėl to, kad 
“atsakovas” (defendant) buvo 
“neatsargus” (negligent). At
seit, ar atsakovas “ėmėsi” vi
sų atsargumo priemonių sužei
dimam išvengti; ar jis “numa
tė”, kad gali įvykti sužeidimas, 
ir, nepaisant to, nesiėmė prie
monių sužeidimui išvengti.

Tamstų atveju, — jei galima 
būtų įrodyti, kad Tamstos žmo
na buvo sužeista dėl to, kad 
laiptai (escalator) blogai “vei
kė”, kad jie buvo netinkamos 
konstrukcijos arba “neatsar
giai” užlaikomi arba prižiūri
mi; jei pasisektų įrodyti, kad 
“pašalinis” “objektas” gulėjo 
ant laiptų ir ten buvo išgulėjęs 
tam tikrą laiką ir kad atsako
vas “turėjo progos” jį pastebė
ti ir jį pašalinti, — tada teisinė 
Tamstų padėtis būtų gera. Jei

Klausimas
Žmoną ištiko didelė nelaimė. 

Važiuodama laiptais vadinamu 
“escalator” vienoj didelėj krau
tuvėj (department stoie), par
griuvo ir labai smarkiai buvo 
sužeista. Važiavo žemyn. Susi
žeidė veidą, galvą, nugarą ir 
dešinę ranką. Dar jai ligoninėj 
būnant, pasiėmėm advokatą, ku
ris atėjo jcs aplankyti net li
goninėj. Advokatas iš tos krau
tuvės prisistatė dar anksčiau, 
netu mes pasiėmėm savo.

Žmona ir vienam, ir kitam 
advokatui papasakojo teisybę, 
kaip ji griuvo ir ką susižeidė. 
Pasirodo, kad sužeidimas buvo 
daug rimtesnis, negu iš pra
džių atrodė. Ji išgulėjo šešias 
savaites ligoninėj, ir dabar te- 
besigydo namuose. Nors visi 
žmoną klausia, kaip atsitiko ne
laimė, bet ji iš esmės nežino, 
dėl ko ji paslydo. Mano, kad 
toj vietoj, kur ji stovėjo, buvo 
slidus laiptas ar kas nors pana
šaus. Sako, kad jai kažkaip pra
dėjo suktis galva ir, nors ir lai
kantis ramsčių, ranka kažkaip 
nuo jų nuslydo ir ji virto prie
šakiu nuo laiptų.

Mūsų advokatas mus užtikri
na, kad mes gausime pinigų,
bet pataria nesitikėti jų daug, lai pasisektų Tamstų advokatui 
nes, girdi, ne krautuvės kaltė, Įrodyti, tada būtų svarbu įro- 
kad žmona parvirto. dyti, kad Tamstos žmona buvo

Darbininko skaitytojai, 
newyorkietei

1. Tamstos aprašomo j situa
cijoj pinigai tektų vien Tams
tos vyrui, o ne Tamstos gimi
nėm.

2. Taip, visi pinigai, kuriuos 
Tamsta mini, yra federalinės 
valdžios apdrausti.

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS 
VAJAUS AUKOTOJAI

Po 20 dol.: Joana Mažeikai
tė, Marijona Sodaitytė.

15 dol.: Aloyzas Balsys.
Po 10 dol.: Sim. Švedas, Ona 

Danisevičius, Lucy Giškus, Ed 
ir Gene Witkus.

Po 5 dol.: V. Lukas, Anelė 
Labela, Frances Stumbris, E. 
P a u 1 o n i s, Antanas Kazlaus
kas, Marija Kregždienė, V. Si
monaitis, Antanas Mickevičius, 
A. Armonas, J. Kregždienė, Jo
nas Alyta, Sophie Patamsis, 
Mažeikų šeima.

Po 3 dol.: A- Simutis, V. 
Alekna, kun. J. Pakalniškis.

Po 2 dol.: kun. J. Gurinskas, 
Anna Varick, Vitas Katinas, J. 
Miklasevičius, A. Gamasauchas, 
A. Skabeikis, Ona Jasaitienė, 
Ray Kazlas, F. Slapšys, H. A. 
White, VI. Vasikauskas, Alf.

_ o—------ Mažeika, J. Žukas, J. Jankaus-
bo, o dabar jau kelintas mėnuo atveju jai būtų atlyginta už tu- 
nedirba: Nežinia, ar kada galės retus nuostolius.
grįžti į darbą. kitos pusės, jei advoka- Vyt. česnavičiuš, Kazys Miklas,

Noriu Tamstą paklausti, ko- tui nepasisektų įrodyti suminė- Kazickas, K. Strazdas, N. Stil- 
dėl mūsų advokatas mano, kad tų aplinkybių/— tada žmonos son, V. Mačiūnas, P. Cergeles, 
mes negausime užtenkamai pi- sveikatos stovio “rimtumas” ne- Ana Sniečkus, Mare. Karvelis, 
nigų išlaidom ir nuostoliam pa- turi jokios teisinės reikšmės. J. Kuveikis.
dengti. Esame tikri, kad to
kios rūšies krautuvės yra labai 
gerai ir pilnai apsidraudusius 
ir finansiškai pajėgios apmo
kėti tokiais nelaimingais atsi
tikimais turėtus nuostolius.

Gal advokatas mano didesnį 
procentą gaunamų pinigų pasi
imti pats ir todėl mus “paruo
šia” prie minties, kad daug pi
nigų mes negalime tikėtis?

Sužeidimas yra rimtas. Gal 
žmona liks invalide visam am
žiui. Ko jie čia “durnių volio-

Veiklus šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj, tos parapijos kapi
nių komiteto pirmininkas. Lin
kime teisėjui Leonardui G. Ve- 
liškai ir jo žmonai Marijai ge
riausios sveikatos ir- ilgiausių 
mėtų.

St. Markarevičius, Hammer 
Hardware įstaigos skyriaus ve
dėjas, atostogų proga su žmo
na buvo nuvykus į Louisianos 
valstiją aplankyti savo brolio. 
Jis yra Darbininko skaity
tojas — prenumeratorius.

Kun. Adolfas Vainauskas, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos vi
karas, kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadienį'vyksta į Man- 
chesterį, N. H., kur jis kated
ros koplyčioje klauso lietuvių 
išpažinčių ir aukoja mišias.

Norbertas A. Mikalauskas 
birželio 6 minėjo savo 80 me
tų amžiaus sukaktį. 1905 bir
želio 3 atvyko iš Lietuvos ir ap
sistojo Amsterdame, N. Y. 
1910 atvyko į Windsor Lock, 
Conn., kur ūkininkavo apie 20 
metų. Iš ten atvyko į Nashua, 
N. H., kaip pensininkas, ir iki 
šiol čia tebegyvena. Yra ilgame
tis Darbininko skaitytojas. Lin
kini jam ilgiausių metų! A.

NEW YORK

LITAS
INVESTING CO. INC

Tel. 212-441-6799

Teisėjas Leonardas G. Velrika

naujų 
visos 

prira-

mą.
Neapvylė Vaišnoraitės ir šei

mininkės virtuvėje — S. Ponia-

kad žmona parvirto.
Žmona dirbo ir gerai uždir- rimtai ir sunkiai sužeista. Tokiu

2422 West Marquette Rd., Chicago, II. 60629 

TeL 312-476-2242

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jūs kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Tikimės, kad Tamsta mum 
atsakysi teisingai ir rimtai, lie
tuviškai.

Nukentėję, Illinois valstija
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Litas Investing Co^ Ine.
86-01 I I 4th Street, Richmond Hil, N.Y. 11418

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
v CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIA2O 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJEAUDRONE

• f <44 

CHICAGO

Po 1 dol.: Vincas Visnius,

Birželio 1 prasidėjo 
narių vajus. Kviečiamos 
sąjungietės pasistengti 
šyti nors po vieną narę.

Ačiū Sąjungos bičiuliui Jo
ną Lipčiene. Vieni klausia, ar nui šauliui, mūsų kuopos su
serga. Kiti klausia, ar plunksna 
nesurūdijo.

Ačiū Dievuliui, Albina Lip- 
čienė neserga. Taip pat ir jos 
plunksna nesurūdijo. Tiktai tu
riu pastebėti, kad ta mūsų mie
la, grakšti ir energijos pilna 
moteriškė yra apkrauta darbais

jungietes nuvežusiam į Water- 
bury, Conn. Balandžio 27 ten 
įvyko Conn. apygardos parengi
mas, globojant 43 kuopai Pa
dėka 43 kuopai už- tokį šaunų 
pasidarbavimą. Sąjungietiškas 
ačiū 38 kuopos pirmininkei 
Alenai Tamošaitienei iš New raitė, — būtent, R? Balsienė ir

darbeliais. Pirmiausia, ji yra Britaino už pilno sąjungiečių M. Navickienė; trečioji Pr. 
šeimos motina. Turi sūnų, ku- autobuso paruošimą. Ačiū ir vi- Ąžuolienė — pravedė progra- 
ris tarnauja kariuomenėj, avia- som sąjųngietėm, atsilankiu- 
cijos skyriuj. Dėl to jai tenka šiom iš visų kuopų, kur teko 
pergyvent širdgėlą ir ilgesį. Au- maloniai praleisti laiką. M. 
gina sūnų Linutį, kuris lanko _______________________________
mokyklą. Jai reikia rūpintis 
jo mokslu. Būdama Lietuvių 
Bendruomenės vietinės apylin
kės švietimo pirmininkė, ji rū
pinasi ir lituanistinės mokyklos 
reikalais. Darbuojasi su ateiti
ninkais. Glaudžiai bendradar
biauja su Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seselėmis Putname. Ak
tyviai dalyvauja ir gieda pa
rapijos chore. Veikia Moterų 
Sąjungoje, taip pat ir lietuvių 
moterų klube.

Motinas dieną lietuviška mo
kykla suruošė įdomią progra
mą, kurioje dalyvavo visi moki
niai bei mokinės. Čia reikėjo 
mūsų mielai Albinai ir visom 
mokytojom sunkiai padirbėti, 
kad viskas tinkamai būtų pa
ruošta. Motinos buvo pagerb
tos tinkamais eilėraščiais. Mi
rusios motinos prisimintos mi
nutės tyla ir susikaupimu.

Motery Sąjungos 33 kuopa
Kuopa sėkmingai darbuojasi 

bendrai gerovei. Prisideda prie 
kultūrinių ir labdaros darbų.

Motinos dieną visų katalikiš
kų draugijų narės bendrai pri
ėmė komuniją už gyvas ir mi
rusias motinėles. Tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė klebo- tuvių parapijos. Paliko liūdesy 
nas kun. A. Zanavičius. du sūnus, tris dukteris, aštuo-

ŽINIOS Iš NASHUA, N. H.
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos bažnyčioje gegužės 18 bu
vo aukojamos iškilmingos mi
šios Marijos garbet Prieš mi
šias įvyko procesija ir Marijos 
statulos vainikavimas. Mišių 
metu 1 Ivaikų priėmė pirmąją 
komuniją. Po pamaldų parapi
jos svetainėje vedusiųjų porų 
klubas pavaišino vaikelius ir 
jų tėvelius skaniais užkan
džiais.

Tomas Vainauskas iš Hamil
tono, Kanados, buvo atvykęs 
pas savo brolį kun. Adolfą Vai
nauską, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos vikarą. Svečias kartu 
su savo broliu kunigu aplankė 
savo pažįstamus.

Ona G. Zinkevičienė (Virkaus- 
kaitė), 77 metų amžiaus, gyv. 
Greeley St., Hudson, N. H., mi
rė gegužės 19. Palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse po gedu
lingų mišių, kurios buvo auko
jamos Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Velionė 
priklausė prie ALRK Moterų 
S-goš ir prie šv. Kazimiero lie-

Ką vagys vagia

Hamburge, Vokietijoje, va
gys įsilaužė į Antono Schrei- 
berio elektrinių gaminių dirb
tuvę ir išnešė apie pusę visų jo 
gaminių — 200 aliarminių 
skambučių, kokius įsitaiso ban
kai ar parduotuvės apsisaugoti 
nuo vagių.

Atsakymas
Kiekvienas advokatas, kuris 

yra turėjęs panašių bylų “su
žeidimų” (tort) srityje, žino, 
kad jis turės didelių sunkumų 
išaiškinti savo klientui “teisinę 
šio reikalo padėti”. Yra sunku

Berniukų stovykla prie Atlanto
Visi berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kviečiami atsigai
vinti kūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę dvasią Pran- 
ciikonų vedamoje stovykloje Kennebunkport, Maine. — 
Stovykla veikia nuo- birielio 27 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdvus baseinas laukia jaunimo!

Dėl registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTERY

Kennebunkport, Me. 04046 Tel. (207) 967-2011

nis vaikaičius, du provaikai
čius ir kitus gimines.

Teisėjas Leonardas G. Ve- 
Hska, turįs savo raštinę 1 E. 
Hollis St, Nashua, iš pat jaunų 
dienų priklausė prie Lietuvos 
Vyčių kuopos ir vadovavo tos 
kuopos sporto rateliui. Baigęs 
teisių mokslus ir gavęs leidimą 
advokatauti, tuojau įsijungė į 
visuomeninę ir politinę veiklą. 
Yra buvęs miesto valdžioje. 
Taip pat buvo išrinktas į va's- 
tijos kongresą. Buvo guberna
toriaus King karinio štabo ma
joru ir įvairių organizacijų pir
mininku. Yra sporto mėgėjas 
— žvejotojas ir medžiotojas. 
Mėgsta lankytis įvairiuose kraš
tuose. Būdamas Vokietijoje ir 
Kanadoje, sutiko daug lietuvių.

CJAfhy can’t all 
babies beborn 

healthy likę me?”
Someday they migtrt be, būt today in 
America more than 250,000 babies are 
bom wrth birth defects eteryyear. Wben 
you grre to the Mareh of Dimes, you 
fight birth defects.
You heip support more than 100 birth

f^ARCH^DIMtS

Td. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio putų, beržų ir kt. dekoratyvi- 
. nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti Šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas <7 minutės

pėsčiom). /
• Geras lictuvMkas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. ir 
jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: Dr. ED. JANSONAS. 15 Rosedale St., Boston. Mass. 02124. 
Tel. 288-5999; o po birželio 22 d. tiesiai į vilą AUDRON® — Cape 
Cod, Mass.. Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami-atvykti j žią gražiausių ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią liet u vi Aką pajūrio vilą.

Šhhiiihi
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NAUJOS PUMCmUS

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Paša* 
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo soL E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Ber
ta Kaniauskaitė, L. Abiėnaitė , 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari
jonus, orkestrui palydint Iš
leido Montrealio Bet radaė va
landos vedėjas L. Stankevičius. 
Kaina 5 doL

Sol. Antanas Pavasaris, teno-

FEMALE—MALĖ

*Kur tftltlpfirt ėaup© rw$or» 
4LMCD iP- JUMSKIEALD 

frtMfoat

CrtraMrt Adliui «n afl aecounta.

«afc» 5V4%«* "R taiyaim ptMfpu

$199. dkU. Ifiss KeBey, 927-4110

ras. Dainų ir arijų rečitalis, 
šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arie- 
siana — Cilea, Pajacai —Le- 
oneovallo, Meilės eleksyras — 
Donizetti, Tosca — Puccini. 
Pertų ieškotojai — G. Bizet 
Žydė — Halvey. Kaina 5 dol.

mokti. Parengė L Damhriūnas, 
A. Omas ir WJL Scbmalstieg.
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir

riMa
1B karatų iv*rrr>, 25 
autonatiški, su krtendenum, 
ŪKafetee irtk piMtiiai. -nsejaiMM* 
gamybos ir aaadoc^ parduoda j 
mi IAm šemmnig kaimuniR su 
gananti jar Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
bnporter, 23 Mendon St, Wor- 
cester, Mass. 01604.

PLASTICS
Polyetiiytene Extruder Operatore. 

Ftecooraphic Printera 
Polyathyteae Baa Making 

Operatore
Experience preferred, not necessary 

Excellent f ringe benefits 
including pension. 

Steady all year work 
including overtūne.

Apply to our Personnel Dept. 
337-6191

5 Raritan Rd. Oakland, NJ. 
POLY PLASTIC 

PRODUCTS, 
Ine.

An Equal Opportunity Employer

H. W. MALĖ

Knttters 2nd, sMft exp predėmd. 
Good wagM, progneabM incnaaes, 
overtime, incentive plan, pdhohdays 
8c vacations, group Insurance plan. 
For intevtevr call: Mr. Kibbe or 
Mr. Ryzerski 413 - 596-6821. Michael 
Paul Knitting Mills, Wiibraham In- 
dustrial hrk Na Wilbrahara, Mass.

PLUMBERS AND 
PLUMBER'S HELPERS 
Steady Job, Good Salary 

Paid Vacation, Rockland County 
(45minutes from N.Y.C.) 

Call 014) 357-3503

EXP ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Steady nice working conditions 
Drivers LicRequired 

Call OL 8-2441

H. W. MALĖ

GUARDS 
FULL OR PART TIME

High Starting Salary
Many benefits - Uniforms fumished

.Call
(212) WH 4-1470 / (30$) 796-1171

AUTO MECHANICS A-l working 
conditions ai! fringe benefits plūs 
uniforms good salary — Manhattan 
Imported Cars — 284 Main Street 
Hempstead L.I. Contact Mr. Gaiti 

Call (516) 538-2888

AUTO MECHANIC
Large Ford Dealer needs depead- 
able man for Service Dept excellent 
salary and benefits Call (201) 652- 
3373 John Wolbert — Village Ford 
555 North Maple Avė Ridgewood, 
NJ.

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

šeliais. Kaina 7 doL
Labai naudingas priedas pra

dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Utiananian Readar for

REAL ĖST ATE

KEYPUNCH OPERATORS
PART CR FUIX TIME 

DATA TIME INSTITUTE

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 
zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 doL Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol.

Vergijos kryžkeliuose, S. Ba
kienė, kaina 5 dol., kietais virš. 
6 dot, Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 doL, Ant. Vil
nelės tilto, P. Jūriais, kaina 
2.50 doL Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2-50.doL

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 dol. Labai graži do
vana ypač jaunimui Išleido dr. 
Vydūno fondas Chieagoj.

R. Spalio anksčiau išleista

SetfJastructian. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
IdoL

PAPIGINTOS KNYGOS
"Atsiminimai iš Balto veik

los". Prel. dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balfo įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol. 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas the Great". Prel. 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo Sėtuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 doL

Šios ir kitos lietuviškos bei 
apie Lietuvą knygos gaunamos 
Darbininko administracijoje, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11221.

Windham area, Catskill Mts: 3 bdrm

Keypunch operator. Exp oper 024, 
026 and 059. Good starting salary, 
fringe benefits. Stenographers, be- 
ginners. electric typewriter 45 wpm, 
shorthand 80 wpm, good starting 
salary, fringe benefits. ACF Indus
tries Ine. Personnel Dept. lOth fl.’ 
750 Third Avė. N.Y.C. — 986-8600

Secty's and Typists
Full and Part Time

Factory Help vvanted $2.50 per hr, 
inereases of lOė each month up to 
$3.11 per hr. Knowledgę of English 
reąuired. Promotion with exp, fringe 

benefits, pension funds. Call (914) 
668-4300 or apply 1-3 PM Tues. and 
Wed at: L Steni & Co., Ine. 320 
Washington St. Mt. Vernon, N.Y.

High School Grads

apt in pvt home, all conv, nicely fur- 
nished, beaytiful secluded mt. area, 
short riding dist to churches, Stores, 
golf course, etc. season rentai $675. 
Write H. E. LaPierre, Round Hill 
Road, E. Jewett, N. Y. 12424 or 
phone (518 ) 734-4506.

SECRETARY - RECEPT
Light steno, clerical work, 9-5. 

TV Production Company 
Penn Plaza 

279-0973
/

DISPLAY

AU types of Painting and Spraying. 
Accoustical ceilings, Multi-color, etc 
graining, glazing and marbelizing. 
Factories & offices, completed over 
week-ends. Airless equipment, rea- 
scmable rates. 231-6900 527 E 233rd 
Street Bronx

KEY PUNCH OPERATOR 
ALPHA — NUMERIC 

Hours 9 to 5 ■ Salary Open 
Free major medical & life insurenee 

Call:
GR 5-3001 Ext 41

We have a variety of interesting 
positions. JaSu- grads with electric 
typewriter skills preferred. Most 
secretary jobs reqtnre shorthand. 
Many benefits including unusual 
vacation and free tuition.

CALL
PERSONNEL DEPT.

622-2200, Ext458
For More Information

METAI MEN — POLISHERS 
AND ^AINTERS

Experienced only. Good wages good 
working conditions — JEFFERSON 
AUTO BODY 46 Central Avenue, 
Orange NJ. Call 201 -672-9811 ask 
for Tony Marino

Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok
lio, kaina 1.50 dol.

Pas burtininkę

Jaunas vyriškis prašo burti
ninkę papasakoti apie jo atei
tį. Burtininkė išdėstė kortas ir 
sako:

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221.

— įspėju, jūsų kelyje atsi
stos vienas žmogus.

— Jūs geriau įspėkite jį, nes 
aš automobiliu varinėju labai 
greitai.

D’ augsmą, poilsį ir sveikatą jums sutefies atostogos prie 
Atriroedakų kabau perlo —

LAKE GEORGF N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

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 tL Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorke per 389 laytti). U New York Thruw«y Ibdt 24, | 
Northway 87 iki Lake George Viliage; M ten »N keliu 7 myk | Šiaurę. 
Vasarvietė skeibiema N. Y. Times ir Daily Nears sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreipta: '

BUTE WA1U MANOM
DIAMOND POINT, N.Y. 12924 Tel. (518) NH 4-5071

NATION-WIDE ART CENTER 
Open 6 Days a Week 

Original Oil Paintings 
Custom f raming at discount prices 

2712 Nostrand Avė Brooklyn 
Call DE 8-8112 

—J____ _____ _____
'' • ■ i

B & B BEST HOME 
A Home Away f rom Home 

Good food & recreation faciHties 
Catholic Church within the Area. 
Jacksonville Road Mt. HoUy N J. 

Call 609 - 267-4025

GEN. OFFICE WORKER 
Typing, good ąt figures, willing to 
train bn Burrough’s E-2190 Compu
ter. Pleasant sihafll Office.-Hrs. 9 to 5. 

Salary open. 
788-1122

7 y-"*
CONTRACT <wbRK WANTE0 
Woodworkingi Metai and Plastics 

Tra vers Wood Prod Corp. 
226 E 144th Street N.Y.C. 

Call 665-8155 Place of Business 
k Home Phone — 993-3683

D. D.
Painting Co.

JtMMY’S FURNITURE 
REFINISHING 6 REPAIR 

We Make your Furniture 
Look Likę New 

We go to the Home 
Call 857-4688

220 EDGECOMBE AVĖ. 
CALL WA 6-5370

Commercial work, all overhead 
work. Inside and outside. Sidewalk- 
cernent finish. Roofing and all work 

guaranteed.

STATION TAXt — 791 Fairview 
Avė Ridgewood Bklyn 24 hour Ser
vice for airports and hospitals for 
weddings and parties for prompt 
courteous serviCe local 8: long dis- 
tanee call 497-9688

WE HAVE THE TRUCKS (3) for 
Commercial, Industrial & Factories 
We handle anything in the Great 
Metropolitan area and 1x1. — Call 
516 - 822-2090 8 AM to 5 PM ask 
for Mr. Tony DiMarco.

C Y PRESS OUTOOOR 
SWIMM1NG POOL 
Open 7 days a week

A Family Place
852 Jamaica Avė Bklyn N.Y.

Call AP 7-0788

CRAIG- NIWEL 
PHOTO STUDIO

We take Pktures at Low Rates.
W<eddings, Parties. Shovrers, Family
Pictures—86 W 167th Street N.Y.C.

Call 588-2220

TYPING
For Doctors—medical reports; Busi
ness men—contracts 9c. transactions 
at home — Mrs. Jiminez 65 E 112th 
Street N.Y.C. Call 212 LE 4-5172 
or TR 6-1000 Ext. 772.

WANTED EXP GARDNERS
Steady work all year round.

Salary according to experience.
Also exp. Chambermaid. Pine Hol- 
k>w Country Club Route 25 A East 
Norwich LJ. — 516 WA 2-0300

MAN - WIFE TEAM
Year round for camp and school in 
Liberty, N.Y. Varied duties. Room 
& board included. Good for retired 
couple. Call or ivrite: Dr. G. Burday 
47 E. 67 St„ jfYC, 212 - 539-2531

■tu. t .... n •

MEN
Expanding new Corporation is look- 
ing for men to fili the following 
positions:
MATERIAL HANDLERS 2nd and 
3rd shifts. Supplies machines and 
operatore mth. raw materials and 
work, Atakes away finished goods. 
SERVICE OPERATOR 2nd shift, 
provides maintenance and cleaning 
of plant and grounds.
PLASTICS FORMA N 2nd and 3rd 
shifts. Overseas operation of plas- 
tic injecton and. rubber molding 
operatiens.
Paid holidays and vacation, shift 
premiums and educational assist- 
ance program. Appointments to be 
made through .our receptionist, call 
(201) 722-7800- Cormedics Corp. A 
Subsidiary of Corning Glass Works 
60 Fourth St., Somerville, NJ. —

An Equal Opportunity Employer

June Grads
Get yourself 

something for 
graduation... 

a good job.
Right now, we have a choice 

of openings as:

SECURITIES CLERKS
_ TYPISTS 

STĖNOS 
SECRET ARIES 

FIGURE CLERKS 
PAGES 

FILE CLERKS 
and many other great jobs 

■ at good starting salaries.

A special feature at Citibank are 
several training programs, for ex- 
ample—Secretary page program for 
gals haviiįg littlę or np tjgping; and 
Steno skiHs to be trained during 
the normai work day as secretaries. 
Supervisory training program — 
geared to night college students 
who possess outstanding aptitudes.

APPLY NOW

BILLER-Friden Computyper

Some experience necessary, 
near midtown area, 
OR 9-6460 ext. 25

Maintenance Men (2) — Janitorial 
work for Ist and 2nd shifts. Mušt 
be honest, dependable, ambitious. 
Good starting salary, excellent com
pany benefits. — GENTRY CORP. 
17-01 Nevins Rd, Fair Lawn. Mrs. 
Competiele (201) 791-7100 for ap
pointment

H Al R STYLISTS
Wanted for hairweaving seminar 
on Tuesday and Thursday evenings.

CALL
(212) MU 4-6427-8

RHEIS CHEMICAL COMPANY
Immediate employment with oppor
tunity for advancement. Good sala
ry and working conditions. Begin 
as B man and work up to Chemical 
operator. — A.n Equal opportunity 
employer — Call 201 - 464-1500

111 Wall Street (at F.D.R. Drive)

8:30 am - 4:30pm 
on Wednesday - Friday.

634 Lexington Avė. (at 54th St.)

9:00 am - 7:00 pm 
Monday and Tuesday

9:00 am - 5:00 pm 
Wednesday - Friday

For Something More Than A Job

DONNELLAN’S RIVEREDGE Box 
2 Moodus 5, Conn. Family vacation 
fun — private beach, pool, canoes, 
water skiing, tennis, dances. barbe- 
cue. Sunday night buffet, all sports 
and activities. GoN and horses near- 
by. Color folder. 203 - 873-8179

----------------------------------------------------------------------------------------,

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išausti prenumeratą, 

dedamas šis lapeiis. Prašome ij iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
DarbmfoJutt, 910 WiUmtghby Ane., BrooHyn, N. Y. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratų 1969 metams.

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus
tik $5.60. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

vtan6ta ut premanarata >..

MeaMa skola «•

CLERICALS

the 
non-routine 

derk 
thrives here!

If you have responsible 
clerical experience... our 
salaries are competitive.

If you are a beginner (or 
a returning housewife)... 
our training program will 

make you competitive.

Newly created openings in 
our CLAIMS, ACCOUNTING, 

and CREDIT & 
COLLECTIONS 

DEPARTMENTS

We offer 100’/; company paid 
benefits, a convenient location. 
near all transportation. air con- 
ditioned motiem offices and 
plenty of room for advancement. 
Regular merit reviews. Call us 
for appointment, or if you’ve 
the time, stop in.

CALL 924-0151
BRANCH MOTOR EX PRESS 
114 Fifth Avė (16St) NYC

Pereonnel Office, 2nd flr.
an equal opportunity employer

DRIVERS VYANTED 
with own car only

Full or part time. Elderly or retired 
g’man - 0K Safeway Car Service 

212 - 769-6050

An equal opportunity employer m/f

ROUTE DRIVERS
DRIVE TRUCK

Familiaruith Brooklyn. Will train.
Salary and Commission.

Call 361-8066

KANDY MEN
Large Real E&tate f irm needs AU- 
A round Men skilled in carpentry, 
painting, plumbing, etc. Driver’s 
license necessary. Steady work. Sal
ary commensurate with ability. Call 

212 - 693-9300

WANTED 
DISHVVASHERS - WAITERS 

for Italian and Continental Cuisine. 
Good salary. Call Chef — 914 WO 
7-1757 PLAYLAND PARK RES- 
TAURANT, Playland Park, Rye, 
N. Y.

EKPERIENCED 
GGLD 8TAMPER 

FOR BROOKLYN PHOTO 
ALBUM MANUFACTURER 

Salarv open.
Phone ST 9-0100

MACHINISTS First Class. Interest
ing, diversified work in motion pic- 
ture & TV eqiiipment field. Fringe 
benefits, pleasant working conditions. 
good salary, perm. position. Preci- 
sion Cine Eųuipment Corp. 894 E. 
51 st St. Bklyn, N.Y. 212-451-1340. 
Ask for Mr. Sheldon.

WANTED! COOK 
for Italian and Continental Cuisine.

Good Salary 
Call Cheff 914 WO 7-1757 
Playland Park Restaurant 
Playland Park, Rye, N.Y.

INVENTORY CONTROL
Know!edge shipping, receiving. warv- 
housing. Bright bcginner considered. 
Draft deferrėd. typing a mušt, .good 
at figures. Good starting salary. full 
benefits, profit sharing. — Call H. 
Green 383-8351.

ASSISTANT FQR 
MACHINERY

CLEVYLAND FOLDING 
Steady job. Good salary.

Ali festive days.
925-5586

DRIVERS wanted ROUTEMEN
Guaranteed 40 hour week. Starting 
rate $2.50 per hour Call betwcen 
9 AM and 5 PM 212 ST 4-7880 — 

Ask for JIM.

MALĖ • FEMALE

OPERATORS
ftcperienct in regula r needk* Com- 
plete Ores* or semi-section. Perma
nant. year round w*ork — SAAD 
DRESS C0RF». 1004 Westche.stcr 
Avė. Bronx. N.Y.C. — 542-9070

GENERAL FACTORY HELP
Union benefits. steady wofk. quick 
advancement, mušt speak and wrile 
some English. GRAFCO RCrtXER 
CO. 300 Lodi St.. Hackcnsack. NJ

(291) 342-1012

IBM OPERATOR 
for WOO accountMtf maohinc 

Knovlrige ctf typing preferred. 
8 houre per day phis overtime. 

H00to$120.
Call Mr Hoffman — 212 - 736-5674

SERVICE MECHANICS 
Servicing and instalhng vendtng 

experiefjce preferred. or will train. 
Call 687-5030 for appointment



Balfas pavasarį

1969 m., birželio 10 d., nr. 40

GL 24916 
gl imi 
GL 2-2923

New Yorko miesto bun««>«- 
ras Landsay ir ponia savo <^- 
cialioj rezidencijoj, Gracie Man- 
sion, birželio 5 suruošė vai
šes svetimų valstybių ambasa
doriam prie Jungtinių Tautų ir 
New Yorke reziduojantiem ge
neraliniam konsulam pagerbti. 
Be ambasadorių ir generalinių 
konsulų vaišėse dalyvavo J. 

/Tautų Generalinis Sekretorius 
U Thant ir aukšti New Yorko 
miesto pareigūnai. Svečių tar
pe taipgi matėsi Lietuvos ir Es
tijos generaliniai konsulai Ani
cetas Simutis ir Ernst Jaakson 
su žmonomis.

Dainuojančios Rūtos — Ire
na šiugždaitė ir Diana Melnin- 
kaitė dainuos lietuviško kry
žiaus vajaus bankete šį šešta- 

- dieni, birželio 14, 7 v.v. Liet 
. Piliečių Klube, Maspeth, 69- 

61 Grand Avė.

Lilija šukytė, Metropolitan 
Operos solistė, šią vasarą dai
nuoja vedamąsias roles Miun
cheno valstybinėje operoje. Jai 
grįžus į New Yorką, rugsėjo 
14 Town Hali salėje įvyks jos 
koncertas, kuri rengia Laisvės 
Žiburio radijas.

Dail. Juozo Šukio atminimui 
ipo 25 dol. Lietuvių Fondui au
kojo: Andrius ir Filomena Ig- 
naičiai, Antanas ir Jadvyga Vy
turiai.

N. Y. Lietuviu Bendruome
nės apygarda Lietuvių Fondui 
šio vajaus proga paskyrė ne 
415 dol., kaip buvo paskelbta 
praėjusiame numeryje, bet 475 
doL

Vargas ir Balfas einą kartu, 
nežiūrint gražaus pavasario. 
Todėl gegužės 7 Balfo Šimtasis 
(Didžiojo New Yorko) skyrius 
sušaukė metinį susirinkimą pra* 
ėjusių metų veiklai perkratyti 
įr naujam darbui dar prieš 
vasaros atostogas pasirengti. 
Susirinkiman atsilankė balti
ninkų “kietasis branduolys”, 
kuriam be ilgų nagrinėjimų bu-

J. Kačinskas 
diriguoja Weberį 
ir Griegę

V. ir S. Biručių namuose, 92-19 
93 Avė. Woodhavene, 11421.
Po sūsirinkimo dr. J. Snieškie- šų telkimo vajus 
nė papasakos įspūdžius iš Mek- gruodžio mėnesiai^ 
sikos ir parodys spalvotų vaiz-;

Nsw Yorko Balfo vajaus va
karas tes Upkrifio 15, šešta
dienį, Maspetho lietuvių parapi
jos salėje. .............  .

LKM B-fos 29 kuopos mėpe- mikų, neolituanų ir Lietuvos 
* vyčių Vajus užtat atnešė Bad-

fūi, 5,000 dolerių. *

Balių “branduolininkai” gy
vai svarstė ir ateities darbą ir 
(pirmininkui kun. Pakalniškiui 
ir poniai Virbickienei dėl nau
jų pareigų ir darbų toliau val
dyboj pasilikti nesutikus) iš
rinko naują valdybų kuri gegu- 
šės 12 savo pirmame posėdy
je pasiskirstė pareigomis: pirm, 
dr. E. Noakas, vicep. V. Alks
ninis, sekr. J. Jankus, ižd. A. 
Kaunas, narys informacijai J. 
Botyrius. Naujai išrinkta ir re
vizijos komisija: M. Virbickie- 
nė K. Bačauskas ir V. Padva- 
rietis, kuri liepos 1 (biudžeti
niai metai!) turės patikrinti 
skyriaus iždą ir jame ras gal 
30 ar 40 dolerių nes tūkstan
čiai seniai perduoti Balfo cent
rui ir, stiprantama, sunaudoti 
reikalingiesiems šelpti.

Naują vajų šiemet nutarta 
pradėti anksčiau, būtent, spalio 
!, kol vidsupmenės dar nėra 
užgriuvę didieji rudens paren
gimai ir su jais surištos išlai
dos. Jam vykdyti norima pri
traukti didešnis skaičius visuo-

kimo parapijos salėje. Valdybą 
prašo sąjungietes dalyvauti: šia
me susirinkime, nes vasaras 
mėnesiais susirinkimų nebus. 
Dabar yra svarbių reikalų ap
tarti.

MASPETHO ŽINIOS
Bernardas Naginis ir Petro

nėlė Grigienė susituoks birže
lio 15 d. 4 ..popiet

Katalikų veteranų postas sa
vo šokius ir pobūvį rengia bir
želio 14.

Jonas Adomavičius ir Darata 
Aleknavičiūtė susituoks liepos 
5.

Jaunimo politinis seminaras 
parapijos salėje vyks birželio 
21 ir 22.

Jaunimo šokiai bus birželio 
21 vakarų

Vyskupo Antano Deksnio iš
leistuvių vakarienė parapijos 
salėje bus liepos 6. Ruošia New 
Yorko ir New Jersey draugi
jos.

Prel. Jonas Balkūnas vyksta 
į vysk. Antano Deksnio konse-

Liet. Fondo vajau, komitetą. 15 BeUevUle,

pusryčiai buvo Dievo KūnoRochelle. Buvo apžvelgta pa
vasario veikla, banketas Wal- šventėje, birželio 5.
dorf Astcria viešbutyje, tvarko- pranciškietės birželio
m i įvairūs fiaansiriai reikalai. Įgrisai vasarai išvyksta į mo- 
Pasikalbėta ir dėl Fondo komi- tiškus namus.
teto ateities. Fondo pirmininkas
komiteto narius buvo nusivežęs
vakarienės į vieną klubą.

Ramiausios atostogos . Coxsac- 
kie, N. Y., pas Motiejūnus, vi- 

N.Y. ir N J. apylinkės lietu- šiem gerai žinomus brooklynie- 
čius. Yra gražus sodai, pilni uo
gų ir vaisių Galima ramiai pra
leisti atostogas ar/ sustoti tik

vię danty gydytojų draugijos 
metinis narių susirinkimas bus

mas ir maistas savaitei kainuo-

lef(518) 731-8869.

KĘSTUČIUI J. KUDŽMAI

miras, žmoną Reginą, sūnus Liną ir Darių ir kitas gimi
nes nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Flushing Parke!
Dalyvaukime baisiojo birželio trėmimų savaitgalyje:

Penktadienį, birželio 13 d., 9 v.v. —
Pradžia naktines adoracijos V. Atsimainymo parapijoj, 64-14 56 
Rd.. Maspeth, N.Y. su procesija. 12:00 vai. vidurnaktį mišios už 
lietuvius Sibiro tremtinius ir naktinis budėjimas.

šeštadienį, birželio 14 d., 7 v.v. —-
LIETUVIŠKO KRYŽIAUS VAJAUS BANKETAS — KON-

iw Šen kr n, sopranas: Lietuvos vyčių 41-os kuopos tautinių tokių
► grupė. Koncerto pradžia 7 v.v.. iokiy pradžia 9:30 v.v. Lietuvių
> Piliečių Klube, 69-61 Grand Avė., Maspeth, N.Y. Auka: $7-50.
t Bilietai turi būti užsakomi ii anksto per: Lietuvių fineėlų Klubą 
Į HA 9-9986; Peter Wytenus KV 9-3871; PbiHp Skateikis MI 1-1332

Sokmadionį, birželio 15 d., 12:30 —
J Trėmimų minėjimas ir iškilmės prie lietuviško kryžiaus, Medrta- 
‘ t ton Gardens, Flushing Meadow Park, Ftadung, N.Y.

jus (lapkričio* 
ais) ir ypač va- 
vakaras žymią 
į impulsą gavo

jaus užbaigimo 
paspirtį ir naują impulsą 
iš mūsų studentų ir jaunimo or
ganizacijų: ateitininkų (studen
tų ir . moksleivių), skautų ir 
skaučių tuntų, skautų akade-

J. Kačinskas su Melrosės 
simfoniniu orkestru gegužės 
3 davė paskutinį šio sezono kon
certą Melrozės (netoli Bosto
no) memorialinėj salėj. Progra
ma: Weberio “Laisvojo Šaulio” 
operos uvertiūra, Griego Pia
nino ir orkestro koncertas A 
Minor, Ravelio “Motinos Žą
sies” baletas ir kiti dalykai. A- 
pypilnė didžiulė salė; publikoj 
daug jaunimo ir vaikų; nei barz
dylų nei driskių; kultūringa vi
suomenė, kur jaunimas ir vai
kai įugdomi į sveiką muzikinę 
kultūrą.

Jau devinti metai vadovau
jąs šiam orkestrui J. Kačins
kas pačių orkestro vadų verti
namas kaip “iškilus muzikas, 
kiaurai pažįstąs dirigavimo pa
slaptis, puikus muzikos inter
pretatorius, nuolat siekiąs kū
rinių atlikimo tobulumo, įkve
piąs ir reiklus vadovas”, šį 
vakarą jis buvo pasigėrėtinai 
ekspresyvus ir ugningas. Visi 
jo mostai grakštūs ir giliai pra
smingi, liejosi į ištisini plasti
nį vaizdą. “Laisvojo šaulio” u- 
vertiūroj jis atskleidė miško 
pasaulį, jo paslaptis, kur gyve
na demonai ir kur pavojinga 
žmogui įžengti. Bet su tamsy
bės jėgomis kovoja angeliškas 
moters nekaltumas ir atsiskyrė
lio šventumas. Po giedrios ragų 
melodijos tamsos jėgos stengia
si visa užgožti, bet Įsigali rap- 
sodinė melodija, laimi nekaltu
mo motyvas, ir orkestras bai
gia džiūgavimo tonais.

Griego koncerte su jauna, 
bet didžiai talentinga soliste J. 
Gandolfi dirigentas atskleidė 

žymėjimus perskaitė mokyklos SV dsM®»L jaunystės ugmęs.. K^eržimą,
vedėjo pavaduotoja Jadvyga 
Kregždienė. Pažymėjimus Įtei
kė gen. kons. A. Simutis. Svei
kinimo kalbas pasakė gen. kon
sulas, lietuviškų mokyklų in-

Maironio mokyklos abiturientą XV laktos Hieistuvta tanelio 7 <L Maspetho lietuvių parapijos saieje. Kai
rėje ir dešinėje — abiturientai, prie stalo: mokyklos vedėjas A. Samušis, mokyt. J. Kregždienė, kun. J. Pa
kalniški*, mokyklų inspektorius A. Masionis, Liet. gen. konsulas A. Simutis, LB apygardos atstovas A. 
Reventas. Nuotr. R. Kisieliaus

VERTINGA MAIRONIO MOKYKLOS IŠKILMĖ
XV abiturientę laidos 

išleistuvės
Pavakarį Maspetho parapijos 

salėje buvo išleidžiamųjų moki
nių pagerbimas. Sėkmingai iš
laikė baigiamuosius egzaminus 
ir baigė mokyklą: Ligija Biru
tytė, Rūta Gerulaitytė, Romas 
Katinas, Giedrė Kregždytė, Vy
tautas Navickas, Algis Ostapas, 
Vytis Snieška, Audrė Stakny
tė, Edvardas Ūselis ir Šarūnas 
Zikaras.

Iškilmingas aktas pradėtas 
malda, kurią sukalbėjo kun. J. 
Pakalniškis. Mokytojų tarybos 
protokolo ištrauką išduoti pa-

Birželio 7 užbaigti mokslo 
metai. Rytą buvo mokiniams 
pamaldos. Mišių metu giedo
jo mokiniai, vargonais palydint 
jų giesmių mokytojui kun. VI. 
Budreckui. Tai progai turinin
gą pamokslą pasakė mokyklos 
kapelionas kun. A. Račkaus
kas. Maldų ištraukas skaitė bu
vęs abiturientas Algis Bružins
kas.

Mokinių Įvertinimas
Pabaigoje mokslo metų mo

kykloje mokėsi. 155 mokiniai: 
74 berniukai ir 81 mergaitė 
(vaikų daržely — 19, I sk. — 
19, H sk. — 20, ffl sk. —18, 
IV sk. — 21;'‘V sk. — 16, 
VI sk. — 9, VU sk. — 23, VIII 
sk. — 10).
: Iš l-vm sk. į aukštesni sky
rių perkelti 130 mok., 6 mok. 
palikti kurso pąĮ^rtoti. . .... .

Gerbusi mokinai: I sk.—Pau- spektorius Antanės Masionis, 
liūs Gudelis, Lėura Naronytė, 
Rūta Dragūrievičiūtė ir Darius 
Kudžma; II sk. — Petras Dičpi- 
nigaitis, Ričardas Šimkus, Rai
mundas česnavičius ir Audro
nė Katinaitė; ftt sk. — Valen- 
tinę Leleivaitė, Rita Sabalytė

Dalgaus* Darbmmko spau- j, ,v sk _ Ri.
mantas Bulota, Raimundai Sli
žys, Paulius Švitra ir Loreta 
Orentaitė; V skyrius — Da
nutė Norvilaitė, Eglė Šuky
tė, Albinas Milukas ir Au
ra ošlapaitė; VI skyrius — 
das Balsys; VII sk. — Rasa Mi- 
lukaitė, Vytautas Veršelis, Ra
mutė Žukaitė, Vida Šlapelytė 
ir Regina Leleivaitė; VIII sk.
— Ligija Birutytė, Rūta Geru
laitytė, Giedrė Kregždytė ir

kad ir jaunimas pernai įgyta 
patyrimą panaudos šalpos dar
be, j : /' (jb)

LB atstovas Antanas Reventas 
ir Tėvų Komiteto pirm. Rima 
Gudaitienė, kurie taip pat Įtei
kė išleidžiamiesiems vertingas 
dovanas. Išleidžiamieji gautas 
gėles įreikė savo tėveliams, pa
dėkodami už jų rūpesti šešta
dieninėje mokykloje. Tikrai bu
vo jaudinanti minutė, kai tė
vai pajuto, kad jų ilgų metų 
pastangos neveltui. Išleidžia - 
rr.ųjų vardu kalbėjo Ligija Bi
rutytė:

“Devyneri metai prabėgo, 
kai pirma kartą išvydome Mai
ronio mokyklą. Tuomet vie
ni pasilikom linksmais veidu
kais, kiti — truputį liūdnesni, 
o kitiem net ašaros nubiro, nu
jaučiant, kad prieš akis ilgas ir 
sunkus darbas. Ir jį greit paju
tome, kopdami iš klasės į kla
sę. Pergyvenom daug liūdnų, 
bet drauge ir linksmų valandų 
su nenuilstama pagelba mūsų 
tėvelių, kurie mus kantriai ska
tino mokytis lietuviško žodfio. 
Mūsų mokytojai mums skiepi- 
no ta žodi, mokė mus apie Lie- UCUI^VMIICU KFU lUUMl!" *■ * .

.Vbokiom progom, vietos ir kei. Pasiųsta padėka ir dovaną tuvos gražiąją gamtą, jos di- 
užrienio geriausių firmų rašo- parapijos klebonui. Parengia- dingą praeitį ir vargus. Dai

navome per tuos metus lietu
viškas dainas, šokome tauti-

liol5, sekmadienį 1 vai. po
piet Royal Gardens parke, 990 
Hazelvood Avė.; Rahway, N.J.

dos kioskas su naujomis lietu
viškomis plokštelėmis, lietuviš
komis knygomis ir tautodai-

parduodama nuosavybė: akeris 
Žemės su namų iš 4 kambarių

Grati apylinkė. Informacijai te- 
lef. 366-3512.

RrttaKnji: darbininkas pa- Aodrė Stakn^ė. 
taOTimm ir yąruotojas snnkve- mokiniai
Simui Darbininkas, kuris gale- j 
tų _ pakrauti daiktus, ir 3 
vairuotojas išvežioti Pa
stovus darbas Ozone Park, 
N. Y. Gėras atlyginimas. In- j 
formacijai tėL vakarais o 5 v.
VT 7-9481.

buvo 
klasių auklėtojų apdovanoti 
knygomis. Iškilmių metu moki
nius pasveikino mokyklos vedė
jas, Tėvų K-to pirmininkė. Mo
kinių ir mokytojų vardu plati 
gėlių puokštė buvo įteikta 
darbščiajai Tėvų K-to pirminin-

sios iki Standard 92 £, liet- tautinėmis vėliavėlėmis ranko-

kite katalogėlių iš: J. L. Gied- dalis buvo užbaigta išleidžia- 
raitis, 10 Barry Dr., E. North- mosios Rūtos Gerulaitytės atsi- 
port, N. Y. 11731 arba tel.: sveikinimo jautria kalba ir tau

tos himnu.(516) 757-0055.

gimines ir artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
New Yorko Sambūris

mavo Audrė Staknytė, Giedrė 
Kregždytė. Pianu skambino 
Rūta Gerulaitytė, Šarūnas Zika
ras ir Ligija Birutytė, akordeo
nu grojo Edvardas Ūselis, kan
kliavo Audrė Staknytė ir tauti
nius šokius “Mikita” ir “Blez
dingėlė” pašoko VII sk. moki
niai. Meninę dalį pravedė Rū
ta Gerulaitytė.

Atžymėjimai mokytojams
Iškilmių proga mokyklų in

spektorius Antanas Masionis į- 
teikė švietimo Tarybos ir PLB 
V-BOS padėkos diplomus mo
kytojams, išdirbusiems Hetuviš-

pavaizdavo gamtos meilės sro
vę ir putojantį emocionalumą, 
susipynimą su norvegų melodi
jų aidais, pynę gamtos garsų ir 
iš bažnyčias į laisvus Viešpa
ties laukus išnešto himno, ku
ris išauga iki visos žmonijos

kaip 3 metus.
Tokius diplomus gavo: kun. 

Jonas Pakalniškis, kun. Anta
nas Račkauskas, Jadvyga Matu
laitienė, Kazimiera Šventoraitie- 
nė, Pranas Naujokaitis (nedaly
vavo), Dr. VL Viliamas (nedaly
vavo), Elena Ruzgienė, Jane meilės. Gražiai praėjo jaunes- 
Gerdvilienė, Jadvyga Kregždie- niajai publikai skirtas M. Rave-
nė, Viktorija Jocienė (nedaly- Uo “Motinos Žąsies” baletas, 
vavo), Eleonora Urbelienė (ne- parengtas A. Parker. Trečiajai, 
dalyvavo), Irena Banaitienė (ne- lengvajai koncerto daliai —C. 
dalyv.), Petras Gaurys (ned.,), Porterio “Kiss Me Kate” ir 
VI. Krivickas (ned.), Jurgis Ko- maršui dirigavo E. Carlson.
šys (ned.), Adolfas Dimas (ne- 
dalyv.), Mykolas Liuberskis, Lu- 
cina Vilkutaitienė, Romas Ki
sielius, Ona Barauskienė, Bro
nius Kulys, Teklė Dzikienė (ne- 
dalyv.), Ona Balčiūnienė, Genė 
Nutautaitė (ned.), Rūta Ruz- 
gaitė, Jonas Gintautas ir Alf. 
Samušis.

■ Maironio mokykla kuklia do
vana pagerbė mokyklų inspek
torių Antaną Masionį, sulauku- "EGLUTĘ" užsakysi,

Gaila, lietuvių šeimos, kur 
yra gabių muzikalių vaikų, pra
leidžia tokias progas savo jau
nimui parodyti, kaip amerikie
čiai muzikaliai lavina savo vai
kus ir kaip talentingi mūsų me-

rikos kultūrini pasauli.

_ ,. mokyklos Tėvų Komitetui,mus šokius, mokėmės lietuviš
kų papročių Ir šiandien apleis
dami šią mokyklą su diplomais 
rankose mes supratom, kad 
išsinešam daug žinių kuriom 
galėsim ginti ir garsinti savo 
tėvų gimto krašto vardą, išsi
nešam lietuvišką draugystės 
ryšį, kurį suradome lietuviškos 
mokyklos suole.

Už viską mūsų tėveliams, mo
kytojams, globėjams XV lai
da taria širdingą ačiū.

Jums, mieli draugai, kurie 
užimsit mūsų paliktas tuščias 
vietas, linkime sėkmės, ištver
mės ir iki pasimatymo.”

Į išleidžiamųjų žodi gražiai 
atsakė Vn sk. vardu Rasa Mi- 
lukaitė. Aktas užbaigiamas tau
tos giesme.

Po trumpos pertraukėlės bu
vo išleidžiamųjų ir VII sk. mo
kinių meninė valandėlė. Dėklą-

E D. PODOLAK

MERRY MUSICIANS

liejaus. Valandos pavirs minutėm.
Pirmąją iškilmių dalį prave- Skaitant nuotykius Pupučio, 

dė mokyklos vedėjas.
Po programos gražiai deko- 

puotoje salėje buvo gražios 
vaišės ir šokiai,' grojant Gu
tauskų orkestrui. Charakterin
ga, kad šįkart šokiuose dalyva- 7 agmenii orkestrą*
VO ir jauniausieji. Visiem ši groja įvairius pramoginius Šokius. 
Šventė buvo vertinga, jauki Vadovas Vytautas Prapuoleni* 
ir linksma. Vaišes parengė iš- KrelpUs: „ TatmM1 a Woroester. 
leidžiamųjų tėveliai, talkinant Mass. 01607 — Teief. 756-2213

JAV Lietu vi y Bendruomenės 
New Jersey Apygarda

Sekmadienį, birželio 15,1969
DkfoUme ROYAL GARDENS Parke 

990-E. Haxelwood Avė. Rahway, N J.
rengia

dokiams gros geras orkestras — Veiks bufetas ir baras 
Įėjimo auka $1.50; jaunimui — 50c

Pradžia I rai. p.p. Pragrota* i vai. ^tkiai fi »•«/.
Programą atliks: 

Tautinių Šokių grupė “Baltija” 
Seštadineinės mokyklos mokiniai • Skautai

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!


