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DARBININKAS
GALVOS, KURIOS SUKASI I KAIRĘ
Posūkis į "kairę" auga; su juo auga mažumos smurtas 
ir diktatūra; cenzūra oponentui, minties klastojimas...
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Derybos Paryžiuje, grėsmė Prahai, invazija sostinen
Spaudimas suderintas visose pozicijose—kad karo veiksmai Vietname, chaosas 
Europoje, Maskvos grėsmė Prahai versty JAV kapituliuoti Pary žiaus derybose

SAIGONAS: kovos nebaigtos

Saigonas buvo svarbiausias 
taikinys antros ofenzyvos, ku
rią P. Vietname komunistai 
pradėjo gegužės 5. Gegužės 10 
jos dar nebuvo baigtos. Per 5 
dienas priešas neteko 3,000 žu
vusių Saigone, kitur 1,000. 0- 
fenzyva buvo . palietusi 120 
miestų.

Hanoi kalba apie savo lai
mėjimus. Amerika kalba apie

PRAHOJE: sovietinių tankų grėsmė tebekabo, nes 
"vanagai" tiki, kad Amerika vėl nesikiš
Gegužės 9 žinias apie Pary

žiaus artėjančias derybas nu
stelbė žinia, kad Sovietų tan
kai žygiuoja Į pietų Lenkiją 
link Čekoslovakijos sienos: kad 
diplomatai ir korespondentai 
iš Varšuvos neišleidžiami, ži
nia buvo tuojau sušvelninta 
aiškinimu, kad tai esą tik se
niau numatyti manevrai ir apie 
juos buvę pranešta Čekoslova
kijos vyriausybei. Po kelių die
nų nuo tos žinios Sovietų ar
mijos atsiuntimas į Čekoslova
kijos pasienį vertinamas kaip 
karinis spaudimas Čekoslovaki
jos Aleksandro Dubceko vy
riausybei susilaikyti nuo libera- 
lizacijos reformų.

Spaudimui sustiprinti gegu
žės 8 buvo iškviesti į Maskvą 
Bulgarijos Živkov, Lenkijos Go- 
mulka, Vengrijos Kadar, rytų 
Vokietijos Ulbrichtas. Tos ke
turios valstybės turėjo spausti 
kaip Varšuvos pakto nariai. 
Ligi šiol spaudimas reiškėsi kri
tika Čekoslovakijai. Lenkų 
spauda skelbė, kad “tikrieji” 
Čekoslovakijos komunistai rei
kalingi Lenkijos pagalbos prieš 
“revizionistus”, “sionistus”, ku
rie “užgrobė” valdžią Prahoje. 
Rytų Vokietijos spauda jau a- 
liarmavo, kad Čekoslovakijoje 
esanti amerikiečių kariuomenė 
ir tankai. Maskvos, Berlyno, 
Varšuvos radijas kartojo, kad 
A. Novotny sudaręs “darbinin
kų ir valstiečių” vyriausybę ir 
šaukiasi pagalbos iš “broliškų” 
vyriausybių.

Tai propaganda. Lig šiol nė
ra žinių, kad Sovietų tankai 
būtų perėję Čekoslovakijos sie
ną. H. Schvvartz (N.Y.T. gegu
žės 13) aiškina, kad tarp komu
nistų vadų esą "vanagai" ir 
"balandžiai". Tarp pirmųjų — 
Gomulka, Ulbrichtas, Suslovas, 
Brežnevas. Tarp antrųjų Kosy
ginas ir Kadaras. Pirmieji ly
gina Čekoslovakijos nuotaikas 
su Vengrijos 1956. Siūlo su
tvarkyti Vengrijos pavyzdžiu. 
Aiškina, kad Amerika ir dabar 
nesikiš, nes yra užimta Viet
namu. Antrieji norį pasikalbė
jimais paveikti Čekoslovakijos 
vyriausybę. Kalbama, kad Ka
dar tarpininkausiąs tarp Mask
vos ir Dubceko vvriausybės.

Dubceko vyriausybė lig šiol 
mėgino laikytis nepriklauso
mai. Aiškina, kad ją remia vi
sa partija. Numatomame parti
jos centro komiteto susirinki
me būsią išstumti “konservaty
vieji", kurių esą dar apie 40. 
Tačiau ir Dubcek leidžiasi Ka
dar tarpininkaujamas, kad ati
tolintų Maskvos tolimesnį spau

žuvusius: nuo metų pradžios 
iki dabar priešo žuvo 90,000, 
amerikiečių per 4,000, p. viet
namiečių 12,000. P. Vietnamo 
vyriausybė dėl ofenzyvų nete
ko kontrolės 700 sodybų, ku
rių trečdalis teko komunistų 
kontrolėn.

Ir antroji ofenzyva, silpnes
nė už pirmą, buvo skirta Pa
ryžiaus derybom paremti. Ga
lima laukti karinio spaudimo, 
kol eis derybos.

dimą. Lieka laukti, ar Dubcek 
kapituliuos, ar Maskvos kariuo
menė žygiuos i Čekoslovakiją.

Vertinant iš perspektyvos, 
atrodo, kad Maskva nepakeitė 
per 25 metus nei siekimų nei 
taktikos. Ir prie Lietuvos sienų 
pirma sutraukė savo kariuome
nę, paleido kaltinimus, o pas
kui įteikė ultimatumą.

— Čekoslovakija pareiškė 
protestą Lenkijai, Sovietam ir 
rytų Vokietijai prieš šmeižimą 
spaudoje.

— Rumunija pareiškė susirū
pinimą, kad į Maskvos konfe
renciją gegužės 8, kur buvo 
Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos 
ir rytų Vokietijos atstovai, ne
buvo pakviesta nei Čekoslova
kija nei Rumunija. Sovietai jau 
ima daryti skirtumus tarp sate
litų — patikimų ir nepatiki
mų.

— Izraelis gegužės 13 pakar
totinai atsisakė tartis su ara
bais per tarpininkus. J. T. tar
pininko Gunnard Jarving atme
timas yra naujas smūgis J. T 
autoritetui.

— Prancūzijoje studentai ir 
komunistų vadovaujamos pro
fesinės sąjungos paskelbė 
streiką — protestui prieš poli
ciją, kuri buvo pavartota prieš 
studentus Paryžiuje.

di Tautinių šokių šventės komiteto delegacija pas pulk. Jack Reilly, kuris Chicagoje yra specialių įvykių direktorius. Jis pažadėjo viso
keriopą paramą tautinių šokių šventei liepos 7. Nuotraukoje komiteto vicepirm. Vaclovas Kleiza, sekretorė Regina Kučienė. Juzė Oaužvar- 
dienė, pulk. Jack Reilly, Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės, pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. spaudos reikalų vadovas Vytautas Radžius, LB Ta
rybos narys Jonas Jasaitis. Nuotr. Vlado Juknevičiaus

PARYŽIUJE: derybos pradėtos
Derybos tarp Amerikos ir š. 

Vietnamo pradėtos nuo gegu
žės 10. Pradžioje deramasi tik 
dėl procedūros. Nelaukiama, 
kad jos greit pasibaigtų. U. S. 
News . . . spėja, ne anksčiau 
kaip 1969 metų vidury. Pri
menama, kad Korėjos derybos 
truko daugiau kaip 2 metus. 
Tų derybų metu dar žuvo a- 
merikiečių 12,700, sužeista 49, 
500. Tik davimas suprasti, kad 
bus pavartota atominė jėga ta
da derybas baigė.

Alton L. Jenkins, valstybes departamento atstovas, pasikalbėjime su N. Umbrazaite, Laisvės žiburio 
radijo atstove. Nuotr. L. Tamošaičio

SOSTINE laukia “beturčių” invazijos porai savaičių
Washingtone gegužės 30 nu

matomas “neturtingųjų” žygis, 
kurį organizuoja “Southern 
Christian Leadership Confer- 
ence”. Suvešią 10,000 asmenų 
iš visos Amerikos. Išlaikysią

Derybos sąmoningai delsia
mos, kad jų metu būtų page
rinta karinė padėtis Vietname. 
Pradžia jiem gera: Amerika pri
stabdė š. Vietnamo bombar
davimą tik iki 19 paralelės. 
Tai padėjo komunistam sustip
rinti infiltracijų į P. Vietnamą 
— nuo sausio iki dabar 80,000- 
100,000. Karinė vadovybė spau
džia prezidentą atšaukti drau
dimą, jei komunistai nesiauri
na infiltracijos. N. Y. Times 
siekia sumenkinti karinės žval
gybos informacijas apie infil
traciją ir draudimo neatšaukti.

Washingtone porą savaičių. Su- 
vežimas, maitinimas, palapinės 
ir kt. atsieis 1 mil. dol. Pinigai 
renkami aukų būdu. Ši organi
zacija savo štabo tarnautojų 
algom metam išleidžia taip pat

— Saigone gegužės 13 sąjun
gininkai paskelbė, kad esąs 
baigtas komunistų pasipriešini
mas.

— Popiežius Paulius VI lan
kysis Bogotoje, Kolumbijoje. 
Dalyvaus eucharistiniame kon
grese, kuris rengiamas rugpiū- 
čio 18-25.

— Čekoslovakijos delegaci
ja, kuri lankėsi Maskvoje, įtiki
no Maskvos vadus, kad Čeko
slovakijos reformos nėra jokia 
grėsmė komunistų partijai nei 
Sovietų Sąjungai.

— Lenkijoje kitokios nuotai
kos nei Čekoslovakijoje, nes 
joje yra 30,000 Sovietų kariuo
menės; ji neprieina prie laisvo 
krašto.

vieną milijoną.
Ko reikalauja "neturtingųjų" 
žygis

R. D. Abernathy, “Southern 
.. .Conference” vadas, gegu

žės 13 pareiškė, kad žygis bus

Amerikoje negrų riaušėm ini
ciatyvą turėjo vadinamoji “kai
rė”. Columbijos ir kitų univer
sitetų riaušėm, vadovavo “kai
rė”. Berlyno ir Vokietijos uni
versitetų demonstracijas or
ganizavo “kairė”. Prancūzijoje 
studentų ir profesinių sąjungų 
visuotiniam streikui toną davė 
“kairė” ... Ar ta “kairė” arti
mesnė Maskvai ar Pekingui — 
mažiau svarbu. Abiejų siekimai 
tie patys. Abudu savo dabarti
niuose veiksmuose dvasią pa
rodė tą pačią. Būtent:
1. Žodžio laisvė — man; žo
džio cenzūra — tau

“Kairė” daug kalba apie žo
džio laisvę — kaltina Ispaniją, 
Graikiją, kad ten veikianti cen
zūra, varžomas laisvas žodis. 
“Kairė” laisvės reikalauja tol, 
kol laisvė yra naudinga pačiai 
“kairei” — kol skelbia jos 
mintis ar platina pornografiją, 
kursto tuo keliu chaosą, anar
chiją, demoralizaciją visuome
nėje, kol tos visuomenės dar 
nevaldo “kairė”.

Tas žodis, kuris nepatinka 
“kairei”, laisvės neturi turėti. 
Tai ypačiai iliustravo Vokieti
jos studentų “kairės” veikla 
prieš Axel Springer leidyklą. 
Leidykla turi savo žinioje 40 
proc. Vokietijos spaudos. 
“Kairės” demonstrantai reika
lavo Įstatymo keliu atimti iš 
Springerio spaudos kontrolę. 
Esą jis per savo spauda “klas
toja”, gadina viešąją opiniją.

Kodėl taip nukrypo “kairė” 
už laisvo žodžio atėmimą Sprin- 
geriui. paaiškina Drew Pearson 
ir Jack Anderson (N.Y. Post). 
Springerio laikraščiai ir maga
zinai esą nuosaikios demokrati
nės vakarų Vokietijos minties 
reiškėjai ir vairuotojai. Sprin
gerio “Die Welt” esąs tokios 
reikšmės kaip Amerikoje “N. 
Y. Times” (betgi prieš N. Y. 
Times Amerikos “kairė” balso 
nekelia! Red.). Springeris esąs 
žydų gynėjas. Už rasinę ir reli
ginę toleranciją Massachusetts 
Brandeis universitetas suteikė 
jam garbės laipsni. Springer re
mia demokratinę, proameriki- 
nę politiką . .. Čia ir esanti gi
lioji Vokietijos “kairės” neapy
kantos šaknis. “Kairė” kalti
no. kad Springerio spauda su
dariusi atmosferą pasikesini- 

smūgis po smūgio “šios šalies 
faraonam, kol jie sutiks duoti 
užtenkamai darbų ir garan
tuos metines pajamas”.

— Kingo Įpėdinis Abernathy 
senato komisijoje reikalavo, 
kad tuojau būtų išleisti įstaty
mai, kurie parūpintų 2 mil. dar
bo vietų.
OPINIJA DĖL MOBILIZACIJOS

Louis Harris duomenim , 
54 prieš 31 proc. pasisako už 
dabartinę mobilizacijos formą 
prieš siūlymą loterijos keliu 
vykdyti mobilizaciją baigusiem 
19 metų.

Atsisakymą tarnauti kariuo
menėje Vietnamo kare, kadan
gi jis esąs “nemoralus", opi
nija atmetė 65:25 santykiu.

— A.F.L.-C.I.O. prezidentas 
Meany gegužės 13 Įspėjo, kad 
auto unijos automatiškai iš
kris iš unijų federacijos, jei 
per mėnesi nesumokės savo 
mokesčio — 90.000 mėnesiui.

— De Gaulle gegužės 14 iš
vyko 6 dienom i Rumuniją.

— Senate gegužės 13 61:9 
balsais kovai su nusikaltimais 
priimtas Įstatymas. kuriuo 
draudžiama riaušes kėlusiom 
duoti federalines tarnybas per 
5 metus.

— Hominy Falls, W. Va , ge
gužės 11 buvo išgelbėti 15 an
gliakasių iš užlietos kasyklos. 
Joje išbuvo 5 dienas. Kiti 10. 
kurie buvo žemesnėje šachtoje, 
laikomi žuvę. 

mui prieš “kairės" vadą Dutsch- 
ke, kuris skleidė neapykantą 
Amerikai, smerkė Vietnamo 
karą, degino Amerikos vėlia
vą... Taigi, kas už Ameriką, 
tam žodžio laisvės neturi būti.
2. Smurtas prieš įstatymą yra 
pažanga, smurtas už Įstatymą 
yra brutalumas

Amerikos spaudoje daug sy
kių ir su aliarmu buvo atsiliep
ta prieš smurto grėsmę iš “de
šinės". Tikro smurto reiškiniai 
dabar pasirodė kaip tik iš prie
šingos pusės — iš “kairės”. 
Kaip N.Y. Post pastebėjo, ir Vo
kietijoje “kairės” veikėjai or
ganizavo smurtą prieš Springe
rio leidyklą — padeginėjo, kliu
dė sunkvežimius su išvežioja - 
ma spauda.

Tas “kairės” smurtas priešin
gas veikiantiem įstatymam. Po
licija, kuri ėmėsi priemonių 
prieš neteisėtą smurtą, kuri 
vykdė Įstatymą, buvo apšaukia
ma “brutali”. Panašiai Ameri
koje, Prancūzijoje.

Bet tie, kurie čia mato poli
cijos brutalumą, niekad nepa
kėlė balso prieš sovietinės po
licijos žmonių grobimą, šeimų 
suardymą ir deportavimą i Si
birą ar koncentracijos stovyk
las, o dabar i . . .bepročių na
mus.

Tie dvasininkai, kurie smer
kė Ameriką prieš civilinių as
menų bombardavimą, nepakėlė 
balso prieš kaltininkus, kurie 
Vietname prie Hue miesto nu
žudė ir sukišo į masinius ka
pus tūkstančius civilinių asme
nų: nepakėlė taip pat balso 
prieš komunistų ofenzyvą Sai
gone, kur žuvo 3,000 civilinių 
asmenų ir 50,000 neteko pasto
gės-
3. Teisingas yra smurtas, ku
riam pritariu . . .aš

Sudarinėjama opinija, kuri 
pateisintų smurtą prieš Įstaty
mą. Kai policijai buvo įsakyta 
plėšimų ir padeginėjimų nema
tyti, kai kurie teologai mėgi
no toki Įsakymą pagrįsti sam
protavimu: žmogus didesnė 
vertybė už nuosavybę; geriau 
tegul jis plėšia, bet tegul tik 
nebus nušautas. Daikto ir žmo
gaus vertinimas teisingas. De
ja, ne vietoj: plėšime svarsto
mas ne žmogaus ir daikto ver
tybių klausimas, bet vykdymas 
visuomenio gyvenimo Įstatymo 
keliu sutartos tvarkos, be ku
rios visuomenė virsta plėšrių 
vilkų gauja.

Visu rimtumu smurto arba 
“revoliucinės” priemonės 
buvo svarstomos teologų — ka
talikų. protestantų, ortodoksų 
— balandžio 25 Libane. Buvo 
priimtas Barbara \Vard Jack- 
son anglės, pontifikalinės komi
sijos atstovo, suformuluotas 
sprendimas dėl revoliucijos ar
ba smurto: “jei neteisybė yra 
Įsišaknijusi ir jos rėmėjai 
atsisako sutikti su atmainom, 
tai žmonių sąžinė gali leisti 
jiem imtis smurtinės revoliu
cijos". Tokiu atveju atsakomy
bė tenkanti tiem, kurie prie
šinosi atmainom, vedančiom Į 
pažangą.

Revoliucijos teisė teisingai 
aptarta. Tokia ji būdavo pripa
žįstama ir ankstesniose teolo
gų doktrinose. Šiandieninė 
silpnybė tame aptarime yra ta. 
kad teisingumas imama vertin
ti ne pagal objektyvias normas; 
šiandien išpopuliarintas verti
nimas pagal ‘asmeninę sąžinę'. 
O tokis vertinimas lengvai gali 
pastūmėti i subjektyvizmą ir vi
suomenini chaosą, kurio siekia 
mėginantieji pakeisti žmonių 
galvojimą.

Pačios gražiosios tiesos (de
mokratijos. žodžio laisvės, są
žinės laisvės, asmeninės atsa
komybės) gali būti pakreipia
mos vienašališkai ir dėl to turi 
būti sutinkamos kritiškai, ar 
tuose senuose žodžiuose nėra 
Įdėta nauja priešinga prasmė.



DARBININKAS

Amerikos lenkai eina į rinkimus su reikalavimais
kongresmano Henry Helstoski 
(N-J.-d.) pasiūlymu, įrašytas A- 
menkos lenkų pareiškimas 
prieš rinkimus — “The Poli- 
tical Platform of thę Polish-A- 
merican Congress”. šioje plat
formoje išdėstoma, ko Ameri
kos lenkai nori ir kokius as
menis jie parems rinkimuose.

Amerikos lenkų kongresas— 
sakoma pareiškimo pradžioje— 
buvo organizuotas 1944 kaip 
autentiškas balsas Amerikos pi
liečių lenkų kilimo (tik kažko
dėl pats pareiškimas pasirašy
tas Californijos ir Arizonos 
lenkų kongreso vadovybės).

Kongresas įsitikinęs, kad 
lenkų tautiniai siekimai suside
rina su Amerikos demokrati
jos gyvybiniais interesais. Tie 
siekimai išdėstyti Congr. Re- 
cord rašte dvejopi; apskritai, 
kurie liečia rytų vidurio Euro
pą specialiai, kurie liečia Len
kiją.

BalūUOB už tuntų kurie rems laisvę ryty-vidurio Europos tau* 
tom, Oderio^Neises sieną tarp Lenkijos ir Vokietijos, Ameri
kos paramą Lenkijos gyventoj anų ne komunistiniam rekkuui
retinto, laisvės ne tik pos 28 jąų nų*. pirm. Attieg. šigs tentrąversos ^Įiprikos teg-

BU huiMpitarijQiM9 prgjūMaių, 
kurtais galėtų tjapogpąi pag-

1968 m., gegužio 14 d., nr. 36

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuq ceun^t^no, raakų. kojų pufcMrgipto ir skąųėtjiino jau gaunami. Tai 
neiranie martk, dabar vadinama “Ree-Leef Rub". Dėžutte: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 doL J’ersiuntimui pridedama 50f. Kreiptis: Royal Products, North 
SUh F-O- 9°* NJ- 07 sr*» į Dgrten&ke administraciją,

W»Khljg ėvemie, HMpklyn, U?21.----  wi 1 'tini . ——

■m*

84-09 Jamaica Avė. 
kla garbingas laldo-

OJAS. 2 modernios 
EV 8-9770.

lenkų, bet ir gu^am, bulgaram, 
čekam, estam, vengram, lat-

lų ministerių tarybą, kuri pa- — Pasisakydamas už ūkinius, 
ruoštų taikos sutartis Vokieti- kultūrinius, moksUBUlS nąpinųr 

viana, lietuviam, rumunam, sto- ja dabar ir laukia derybų dėl 
vatam, ukrainiečiam, o taip ‘ 'taikos sutarties, nepriimdama 
pat ąydam, kurie išliko nuo vo
kiečių sunaikinimo. Tai reika
lauja gerai apgalvoto taikingo 
Jungtinių Valstybių angažavi
mosi, siekiant laipsniško page
rėjimo šių Amerikos istorinių 
sąjunginiakų bendrai 
Šiem Europa* kraštam 
tonta politinė 
bė, o tuo pat matu 
dimo teisė buvo suteikta dau
gumai afrikiečių.

“Kaip Amerikos balsuoto
jų mūsų parama kuriai progra
mai ar asmeniui į prezidentus, 
senatorius, kongresmanus, gu
bernatorius priklausys nuo jų 

Laisvės rytų — vidurio Eu- linijos atžvilgiu šimto milijonų 
ropai — tokis pagrindinis Kon- europiečiu anapus geležinės už- 
greso reikalavimas. “Mes vi- dangos, kuriuos remia apie dvi- 
siškai pritariame,— rašoma — dešimt milijonų tautiečių tu- 
Jungtinių Valstybių įsipareigo dešimt milijonų tautiečių, tu
jintam Azijoje. Bet mes nepri- rinčių garbę būti Amerikos 
tariame politikai, kuri, nusuka liečiais”. 
Jungtines Valstybes nuo mūšy -A
tradicinių sąjungininkų Euro Lenkų Kongresas toliau dės- 
poje". Pasisako prieš izoliacio- to specialius nusistatymus Len- 
nizmą, kurį panaudoja Europos kijos reikalu: 
didieji savajai ekspansijai. To
kios ekspansijos pavyzdys bu
vo hitlerinė Vokietija ir stalini
nė Rusija, kada jos susitarė 
1939 slapta Ribbentropo-Molo 
tovo sutartimi pasidalyti Len 
kiją 54:46 proporcija. “Stalini 
nė Rusija paskui buvo padra 
sinta agresijos ir aneksijų po 
litikai tragiškais Teherano ir 
Jaltos sprendimais”.

(Teherano konferenciją, 1943 nepaisant bet kokios galimos 
lapkričio 28 — gruodžio Į; Ja- taikos konferencijos”.

(Potsdamo konferencija bu
vo 1945 liepos 17 — 
čio 2. Dalyviai — Stalinas, Tru- 
manas, Churchillis, bet nuo lie-

— Potsdamo konferencijos 
susitarimas dėl Oderio — Neis- 
sės tarp Vokietijos ir Lenkijos 
turi būti laikomas galutine sie
na, kuri de facto veikia jau 20 
metų.

“Amerikinė Lenkija aktyviai 
parems tuos kandidatus, kurie 
Įsipareigos pasisakyti, kad Len
kijos — Vokietijos sienos yra 
galutinai nustatytos Potsdame

Oderio Neissės sienos be tų 
derybų. J. Valstybės Oderio- 
Neissės linijos galutine siena 
taip pat nėra pripažinusios.

su Lenkija, Kongresas reika
lauja: tie mamai turi būti or
ganizuojami taip, kad nevirstų 
"parama Lenkijos kgmunistjr 
niam valdovam.^ Esą Lenkijos 
įšaldyti pinigai J. Valstybėse

pripažino. Dėl turėtų būti atšiMyti ir vartoja-

kad Vokietijoje būtų pratęstas 
dar penkėriNh motąm statu
tas, pagal kurį baudžiami buvu
sio karo nusikaltėliai (Jo termi
nas baigiasi 1969).

Vidaus reikaluose lenkų 
kongresas reikalauja, kad “lėto
ku kilimo amerikiečiai būtų 
labiau traukiami į valelio* vie
tas viima wWyso, neišskiriant 
pačios vyriausybės.

Amerikos lenkai eina į rin
kimus su savo reikalavimais, 
Žinodami savo skąičiaus svorį. 
Jie gi yra ar ne trečioji savo 
didumu tautinė grupė: pirmoje 
eilėje italai, antroje vokiečiai, 
trečioje lenkai su 2,780,026, 
kurių jau čia gimusių yra 
2,030,000, o imigravusių iš Len
kijos 747,000.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
diUoond, a. J. LJcensed Manager and Notary Public. 660
Gcan4 su brooklyn, n. Y. ūgli; ST 2-5043.

8TEPHEN AROMISKIS (Arnukauskaa) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modernistą 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų, Tk 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. lii.ua; 
tel 277-5604.

Pasiuntinybės 
žinios

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas asmeniškai padėkojo prel. 
John Cartvvright, apaštališka
jam protonotarui, kuris, sulau
kęs 75 metų amžiaus, balan
džio 21 pasitraukė iš katedros 
klebone pareigų. Jis buvo pa
lankus Lietuvai ir lietuviam 
nuo ministerio B. K. Balučio 
laikų- Eilę metų pas prel. J. 
Cartvvright vikaravo 
kųn. J. Gedra.

J. Rajeckas su žmona daly
vavo visoje eilėje priėmimų: 
balandžio 23 prezidento suruoš
tame Baituose Rūmuose priėmi-

lietuvis

RIDGĘWOOD CMAPĘLS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reuter - Jacoo Reuter, Licensed Mgrs. Kada reikalas isunxa — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automooi- 
liams pastatytų Ridgewood, N.Y. 11227. Tel. EM 6-3200.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, VVm. H. bimon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-U4 billside Avenue Ricbmond Hi.l, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 

BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr, laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07165; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BAND2IUK0 BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
Ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. —Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich- 
mond Hūl, N. Y. 11418; tel. 846-9286._____________________________________

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

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

lyviai Rooseveltas, Stalinas, 
Churchillis — sutarė invazijos 
planą pagal Stalino projektą; 
Jaltos konferencija 1945 vasa 
rio 11; dalyviai tie patys, bet 
sprendžiamoji rolė buvo pirmu 
dviejų — sutarė rytų bei vi
durio Europos likimą pavesti 
Stalino malonei. Red).

“Mes visai suprantame, kad 
humanitariniais ir progma- 
niais sumetimais rytų vidurio 
Europa negali būti dabartiniu 
metu išlaisvinta nei karu nei 
tautų sukilimu. Tačiau mes 
kreipiamės į Washingtdno vie
šuosius atsakingus pareigūnus, 
kad efektyviau siektų šio regi 
jono taikingo išlaisvinimo iš 
Sovietų primesto priespaudos

AUTOMATAI
Komjaunimo Tiesa pasasako- 

jo, kaip tvarko žmonių aptar
navimo reikalus.

Iš Kelmės — rašo — atėjo 
į redakciją laiškas, kuriame 
skundžiasi automatais: “Net 
meninius vokus su ženklais 
pardavinėja. Tačiau kas iš to. 
Pabandyk nusipirkti — išgir
si tik monetos skambėjimą. 
Spaudyk mygtukus nespaudęs 
— nei kapeikų, nei voko. To-

BUVO, AUTOMATU
LIETUVOJE

kie automatai Kelmės pašte, 
Varnių universalinėj parduotu
vėj, Šiaulių autobusų stoty
je ...”

Redakcijoj toks laiškas —ne 
naujiena. Redaktoriai prisime
na kito asmens pasakojimą:

“Mes tik prieš dešimtmetį 
susigriebėme, jog mažai dėme
sio skiriame gyventojų buiti
niam aptarnavimui. Pradėjom 
chaotiškai ieškoti įvairiausių 
formų. Viena jų — automatai. 
Bet kurti jų nemokėjome. Jie 
nekokybiški. Daužome juos

ninkus ir prekybininkus ..

JAV misija prie Jungtinių Tavty

tomatois ėmėme pardavinėti 
duoną ir vandenį, papirosus ir 
degtukus. Pasirodė, jog tai be
reikalingos pastangos, vėjais 

dar-
nenaudin-

nevykusiais auto- 
išnyko ir tie, kurie iki 

šiol su pasisekimu galėjo gy
vuoti ... Dabar viskas paslėpta

3$ dalyvavo ar-

koncerte. Gegužės 
3 dalyvavo naujos galerijos — 
National Colįection of Fine

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

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

yrą “apmirusias”... Savo lai
ku bandė praktikuoti bilietų j 
kiną bei teatrus pristatymą į 
namus ir gėlių įteikimą... Pir
moji paslauga jau senokai ne
beegzistuoja, antrąją kai kas 
iš vilniečių dar prisimena va
sarą ... Sostinėje pakankamai 
teatrų ir kino teatrų, žmonės 
sugaišta keliolika ar keliasde
šimt minučių įsigydami bilie
tą, bet jiems nereikia mokėti 
už 40 kapeikų kainuojančio bi
lieto pristatymą beveik viso 
rublio”... (Elta)

KIEK DUODA PENSIJOS
Nors dar tik keletas metų,

Gegužės 4 Australijos ambasą-

Vienas J. Rajeckas dalyva
vo preL Carrado Balducci iš
leistuvių pietuose balandžio 24. 
Prel. Balducci išvyksta į Romą, 
o iš ten į naują paskyrimo vie
tą — Ugandą. Ta proga Lie
tuvos atstovas tarė trumpą at
sisveikinimo žodį.

Ona Kajeckienė balandžio 
26 dalyvavo Kongreso klubo 
surengtame priėmime, kuris 
buvo skirtas diplomatinių misi
jų šefų žmonų garbei.

Pasaulinėje rankdar
bių parodoje, buri bu-

29vo ujidaryta balandžio

ra Vilniuje skelbė “tarybinio

tų jubiliejų. Mat, via rusų bol
ševikų jubiliejai dabar minėti

26 pasirašytasis Lenino dekre
tas. Būtent: pensijas ar pašab

517 tūkstančių asmenų, kone 
kas šeštas gyventojas!

Yra pateiktas ir kitas, iš pir-
“Praėjusiais metais plačiai 

nuskambėjo Kėdainių chemi
jos kombinato ir Kauno “Saai- mo žvilgsnio beveik įspūdingas

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

rengta UBtuvąi skirta vitrina, 
kurioje buvo apie 30 lietuviš
kų kūrinių. Eksponatus paro

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Western Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.________

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

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

BEPŲ0LIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms._________________

8 A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom j namus bet skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
tos Weddings and Parties. Home-made Bologna.__________________________

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. VitoMės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medtiagos ĮroMtomams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
raštas pigiaustamia kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į

60SMOS PARCEL* EKPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
maeaky, manager. IRI West 14th Street (arti 6th Avė.) New York. N. Y. 
M0Į1; tęš. 00- Siunčiame siuntinius j Lietuvą ir j USSR. Priimame 
ūriąkyaaus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar 
CeriMĮrafta”, butaas kr Lt Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mnirMi Ūtakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna-

nuo 16 ryto ikj 4 vU. p.p. Kitu laiku — susitarus.

meHIMNg WU MaAN*8 FLORIST, I ne. 126-15 Liberty Avenue Rich- 
mgtadžMH, H.ĮF. Ūdą TM. 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 8 raL ryto *i? toL vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa- 
raradttoM j virus mtaatus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
pragotą kukėtai ū friažntoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
JcĄn Įtaraa ir Alto Župito. kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

įauruo uuciaiyva. įmones sukm*». uktuus pensą- ..... i j .. - - • l • BHigg M MMR OBUgiNSKŲ SIUNTINIŲ IŠTAIGA siunčia dovanų
lėšomis pradėjo steigti jų ir pašąlu ®są išmokėta 00 MmMMim i LMųų. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūS»es prekių

Antpraavį- m ii 016 tŪkitaB&ų rublių . • • • Mėlių”, M* vidurkio dy- ėrarauH kąduraiA Mimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai
mo forma, rodos, turėjo vys- Tura miiųaMis padąlinug minė- 01^ pedMUB*, • kgiMMpgi dį- gff ^^^u^^ičUi^ŽtūpS^ “dSŠJo

0. A. V0KCT — U9TOTIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

(čia dirba net du žmonės), 
savęs nepateisina. Žmonės į 
ją neina. Kirpėjos per mėnesį 
vidutiniškai aptarnauja 10-15 
klijentų. Likusį laiką sėdi be 
darbo...

“šiandien respublikos buiti
ninkai gyventojams teikia 
apie 300 rūšių įvairių pašiau- 

Nuotr. R. Ktoeįiaus gų. Deja, kai kurios paslaugos

nesį...
Tarp tų 517 tūkstančių pen

sininkų bei pašaipininkų yra 
nemažas skaičius visiškai ne 
Lietuvoj tas pensijas išsitarna
vusių. arba, jei ir Lietuvoj, tai 
Lietuvos okupantų ar kolonistų 
funkcijose. Jie, kaip ir eilė 
privilegijuotų vietinių “nusipel-

ti 100 rugiių pensiją turi bū
ti 21 gaunąs tik po 12 rublių.

senatvės aprūpinimas. Tai tik 
ketvirtadalis, daugiausia—treč
dalis pragyvenimo minimumo.

(Eito)

BŪVAMŲ SIUNTINIAI t LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar- 
ngvlaag. Firma Uėss Taura egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus m! vtaUM tontiaya nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas HdMa mums ir mūsų kvalifikuotam štabui iApildvti visas 
pareigaa, raatatas tu atuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. IŠBtagtakiU tažaų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime dideli 
peairiaktmą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 Kari 36th St New York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
Di. to* W- CMcafo Avė. 00622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brca

lii.ua
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910 W1LLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

fcy FRANCISCAN FATKERI
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Seselių lietuviška sodyba auga ir plečiasi
Jei kas prieš 25 metus būtų prieš 25 metus įsikūrė seselių vienuolynas Putname, čia įsi

važiavęs Connecticuto valsty- ■ j p
bėj, kur susikerta 44 ir 21 ke- taisė spaustuvę, mergaičių bendrabutį, rengia vasaros stovyk- toj kelio pusėj, yra 
Bas. tai prie vieno kampo bū- --------- ” ' -------

na — ir 3 pasauliečiai.
Nuo sodybos į pietus, tik ki-

Lalkrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Respublikonai ir Baltijos valstybės
Respublikonų koordinacinio 

komiteto pareiškimas (žr. Dar
bininkas Nr. 33, 34, 35) dėl 
rytų Europos įdomus dviem at-

.. žvilgiais: pasisakymais dėl de
mokratų politikos rytų Euro
pos atžvilgiu, nutylėjimais apie 
Baltijos valstybes.

las mergaitėm, pasistatė naują koplyčią, o dabar senelių na-
namą, kuriame buvo skurdi kurie šventinami gegužes 19, 
valstybinė vaikų prieglauda, o ° 15 •
už jo apdriskusį tvartą su me-

talpindama 36 senelius. Juos
aptarnauja 5 seserys.

Įsigyja dabartinius namus
1943 vasarą seserys įsigijo 

dabartinį motinišką namą su

Pirmuoju atžvilgiu respubli
konai prikišo demokratų vy
riausybei nuoseklios valstybi
niu interesu grįstos politikos 
stoką. Vyriausybė pasisako 
prieš totalistinę sistemą Rode- 
zrjoje (taip pat Graikijoje) it' 
tom sistemom valdomiem kraš
tam taiko sankcijas, bet tuo 
pat metu tyli apie totalistines 
sistemas komunistiniuose reži- 
muose. Vyriausybė kalba už 
tautų laisvą apsisprendimą, o 
tačiau prekybiniais santykiais 
paremia komunistinius / reži
mus, kurie laiko tautas paverg
tas. Vyriausybės “tiltų politi
ka” vykdoma viena kryptimi— 
skubama daryti nuolaidas ko
munistiniam režimam, nesirū
pinant už duodamas nuolaidas 
gauti atlyginimą panašiom nuo
laidom ...

Tokios politikos rezultatas 
— sovietinė jėga stiprinama, 
palyginti su Amerikos jėga; so
vietinė ekspansija gauna nau
jas galimybes, o Amerikai ten
ka naujos neapykantos antplū
dis ...

Respublikonas Eisenhoweris 
iš naujo sukėlė viltis savo šū
kiais apie “Liberation” politi
ką ir iš naujo apvylė, kada ta 
politika nuo 1955 išvirto Žene
vos dvasia, kurios gėdingiau
sias vaisius buvo leidimas So
vietų tankam 1956 Vengrijos 
laisvę nuskandinti kovotojų 
kraujuje.

Ir Kongrese, kuris tauriau
siai atstovauja plačiųjų masių 
nuotaikas, reiškėsi abiejų par
tijų kovotojai už tautų laisvę. 
Reiškėsi už tai respublikonai 
— Knowland, Kersten, Kuchel, 
Lipscomb, Derwinski,
Reiškėsi ir demokratai —Dou- 
glas, Dodd, Lausche, 
gan, McCormack, Kelly, Addab- 
bo, Flood ir daugel daugel ki
tu.

Mundt.

Mona-

Respublikonai nustebino šiuo 
tarpu nutylėjimu — Baltijos 
valstybių nutylėjimu sumi 
kitas valstybes, kurios pr 
riamos rytų bei vidurio E 
pai. Nustebino tuo, kad ta 
vieno antro asmens nutj 
mas, o visos partijos koon 
cinio komiteto.

Tiesa, to nutylėjimo reišk 
galėtų būti priskirti ir dei 
ratų vyriausybei. Nutylė 
ne tiek žodžiais kiek dar 
Antai Free Europe organi 
ja. Privati, bet veikianti p 
vyriausybės politiką. Orga 
cijaturi Free Europe radiją 
nerado ir neranda galima c 
programas estų, latvių, 1 
vių kalbom. Nors daug ] 

partijos vyriausybei. Tiesa, de- daroma pastangų, jos 
mokratas Rooseveltas atidavė atsimušė į tuščią tylą. Free 
rytų Europą Sovietam; demo
kratas Rooseveltas Atlanto 
charta sukėlė pavergtose tauto
se viltis ir tas tautas apvylė. 
Tačiau taip pat tiesa, kad de
mokratas Trumanas energingai 
pastojo kelią sovietinei ekspan
sijai toliau į vakarų Europą ir

Vis tai tiesa. Būtų betgi ne
teisinga politikos klaidas su
krauti vienai partijai ar vienos

P. Korėją.

rope turi savo laikrašti, 
me skelbia žinias apie ] 
rytų Europoje. Retai kac 
si ten žinių apie Baltijos 
tus.

Gali vadinti tai nutyli 
gali vadinti diskrimir 
Faktas betgi, kad tas si 

(nukelta į 4 psl.)

(3>
— Tikriausia finai, kad tas nori, pasiimk ją. Galės būti ta- 

nelaimingas jūsų pasivažinėji- vo.
mas Aldonai atėmė regėjimą.

— Negalimas daiktas? Pir-

— O tau kas darbo? Jei

dine daržinėle. Aplink tuos tro
besius nebuvo jokių medžių, o 
tik plikas laukas ir vėjo pus
tomas -smėlynas. Tačiau šian
dien ši vietovė žinoma ir lan
koma daugelio Amerikos ir Ka- 65 akrų (apie 26.5 ha) žemės 
nados lietuvių, nes Čia 1943 
metais įsikūrė Nekaltai Pradė
tosios Švč. M. Marijos seserų 
vienuolynas. Nuo to laiko čia 
suklestėjo plati lietuviška veik
la.

Pirmosios iš Lietuvos
Pirmosios penkios to vienuo

lyno seserys iš Mariiampolės į 
ši kraštą atvyko 1936 rugpjū
čio 18, būtent: Aloyza, Apolo
nija, Augustina, Consulata ir 
Tarcizija. 1939 Marianapoly, 
dvi mylios nuo dabartinės so
dybos, jos įsigijo pirmą nuosa
va namą, kurį pavadino Vilią 
Maria.

Tai buvo skurdus apleistas 
namelis ir tas pats tuščias. Tų 
pačių metų pabaigoj seserys 
buvo inkorporuotos Connecti
cuto valstybėje ir pripažintos buvo spausdinama “Žvaigžde’ 
legaliomis šioje šalyje. 1942 “Vytis”, 
ten pat isieiio antrą namą, ku- čia pat yra ir knygynai 
rį pavadino šv. Juozapo namais, kur galima įsigyti įvairių lieti 
Juose įsteigė seneliu prieplau- viškų knygų, liaudies drožinii

sklypu. Dabar šioj patalpoj 
yra motiniškas namas ir novi- 
cijatas. Antrame aukšte yra 
gausi lietuviška biblioteka. Ten 
pat nemažas nepriklausomos 
Lietuvos Kybartų gimnazijos 
knygynas. ’

Spaustuvė
Rūsy yra labai švari, puikia 

veikianti spaustuvė, kuriai pra 
džią padarė 1948 m. prel. F 
Juras. Per tą laiką spaustuv 
atspausdino daugiau 60 įvairi 
knygų. Joje nuolatos spausd 
narna žurnalai: “Laiškai Lieti 
viams”, “Skautų Aidas”, “Ėgli 
tė”, “Lux Christi”; vietiniai lei 
diniai — bendrabučio “Raudot 
dvario Padangėj”, stovyklauti 
jų “Kibirkštėlės” ir rėmėj 
“Bendradarbis”. Anksčiau da

Naują koplyčia
Per trumpą koridorių 

kiama nauja graži koplyčia, ku
rios vidaus architektūra, deko
ravimas, altoriai ir vitražai yra 
modemiško, prisilaikant anks
tyvojo romaniškojo stiliaus.

pasie-

Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvas — ALKA.

Tai didelis trobesys, pastaty
tas didelio mūsų kultūrininko 
prel. P. Juro rūpesčiu ir lėšo
mis. čia sukrauta įvairios kny
gos, laikraščiai, žurnalai, su
rinkti per ilgą prelato gyveni
mą. Ant sienų kaba dailininkų 
Galdiko, Rakštelės, Varnelio, 
Varno, Žoromskio paveikslai; 
dail. Tamošaitienės audiniai;

įvairiausi liaudies me
no drožiniai, gintaro išdirbi
niai ir kt.

Už trečdalį mylios į vakarus

Langų vitražai, daryti dailinin
ko K. Varnelio, vaizduoja 9 Lie
tuvoj pragarsėjusius Marijos 
paveikslus, būtent: Pažaislio; 
-2. Kalvarijos, Šiluvos, šv. Jono 
Vilniuj, Krekenavos, Aušros 
Vartų, Apsireiškimą Šiluvoj, Pi
vašiūnų ir Kazokiškių. Prie du
rų koplytėlėj .yra Fatimos Ma-

Koplyčios projektą padarė inž. rijos statula, padaryta Italijoj, 
architektas K. Krisčiokaitis. že- pop. Pijaus XII pašventinta ir 
mes prakasimas įvyko 1953 ge- apkeliavusi visas • Amejrikos lie- 
gužės 17, baigta statyti ir pa- tuvių parapijas. ?čia rji laikoma 
šventinta 1955 rugpiūčio 21. iki bus galimybė parvežti į ne- nuo sodybos, gražiame ąžuolų 

ir skroblų miškely stovi 
Mindaugo pilis,

pastatyta iš čia pat esančių ak
menų prof. kun. St. Ylos. Pasi
rodo, kad kun. kapelionas yra 
ne tik gabus rašytojas, 20 kny
gų autorius, redaktorius, jauni
mo globėjas, ir geras architek
tas ir statybininkas. Pilis iš lau
ko pusės aplink turi 78 pėdas, 
aštuonkampė, 14 pėdų aukštu
mo, bokštas 20 pėdų.

Jaunimo auklėjimas
Seselių didžiausias rūpestis 

auklėti jaunimą lietuviškoj ir 
katalikiškoj dvasioj. Tam tiks
lui jau nuo 1944 kasmet jos 
rengia mergaičių vasaros sto
vyklas. šiemet bus jau dvide
šimt penktoji vasaros stovykla. 
Per tą laiką pas seseles jau yra 
stovyklavusios daugiau 2750 
mergaičių. Labai svarbu turėti 
nuolatinę stovyklavimui vietą. 
Tam tikslui už 8 mylių jos tu
ri įsigijusios ant gražaus kal
nelio prie ežero 90 akrų (37 
ha) žemės sklypą, kuris per 
pusę mylios prieina prie ežero, 
tinkančio maudytis. Jau atlikta 
matavimo darbai ir padaryti 
nuolatinės stovyklos pastatų 
planai. Seselės stovyklų vedė
jos tikisi jau kitą vasarą sto
vyklauti naujoj vietoj ir naujo
se patalpose.

Putnamo seselių vienuolynas ir koplyčia

Albinas neteko lygsvaros. 
Priėjo prie Prano ir, Įsikabinęs 
vieną ranka į marškinius, rėžė 
jam į Iveidą. Prasidėjo mušty
nės. Nors Pranas buvo stam
besnis, bet Albinui sekėsi ge
riau.

Po valandėlės abu gulėjo ne
toli vienas kito. Aplinkui sudau
žytų daiktų ir sudraskytų rūbų 
likučiai išsidraikę tysojo, o juo-

ką ant peties, ji grįžtelėjo ir 
vos nesušuko — Albino veidas 
turėjo muštynių žymes. Pama
čius prie lūpų pridėtą pirštą, 
Lašienė nurijo susirinkusias sei
les ir kreipėsi į Aldoną.

— Dukrele, spėk, kas atėjo? į žvirblį, kuris nutūpęs kapojo
— Pranas! — sušuko Aldo- uogą, pasakė Aldona.

na ir prisilietė prie atneštų gė
lių puokštės. _____  , _______, __  t

— Neatspėja!. Tai aš — Pra- mano akių nervai suardyti, ir barį, stabtelėjo prie motinos 
no priešas numeris pirmas,— 
pajuokavo Albinas.

— Aidima minėjo, kad dak
taras žada daryti akių operaci
ją, — Lašienė greit nukreipė

— Nenoriu, — trumpai at- 
; sakė Aldona ir paleido liku- 
■ šią vynuogių kekės dalį pauks- 
, čiams.

— Pranas labai nustebo, kad 
aš galiu matyti, — žiūrėdama

— Mama! — sušuko Aldo
na. — Kaip gali taip sakyti?

— Kaip gaila, kad tu, Aldo
na, taip mažai pažįsti žmones 
ir neatskiri, kurie nuoširdūs, ir 
kurie tik žaidžia kitų jaus
mais, — pasakė Lašienė ir 
nuėjo į savo miegamąjį.Nustebo?

Albinas jam sakė, kad Aldona, eidama Į savo kam-

— Vakar kalbėjau su dakta
ru. Aldona to nežino ir lan
kydamas ją — neprasitark.

— Argi nėra vilties?
— Taip, yra: turi vieną sa

vo aki paaukoti, kad galėtų ji 
matyti, tarė Albinas ir žiūrėjo, 
ką į tai Pranas atsakys?

— Ar pablūdai? Aš savo akį du sunkiai kvėpavo. Pirmas at- 
jai atiduosiu! Pasidarysiu vie- sigavo Albinas. Nuėjo į virtu- 
naakiu! — įsikarščiavęs šaukė vę, apsiprausė ir, prisileidęs ą- 
Pranas ir nervingai bėgiojo po sotį vandens, sugrįžo atgal. Pra- 
kambarį.

— Ji tavo sužadėtinė. Vie
nas kitą mylit, žadi vesti. Ką 
reiškia mylinčiam asmeniui pa
gelbėti ...

— Sužadėtinė ne žmona, ga
li visada pakeist. O kas sakė, 
kad aš ją myliu?

—Jei nemyli, tai kam apgau
dinėji? Kam tos sužieduotuvės?

kad aš būsiu neregė. miegamojo ir tyliai pasibeldė.
— Ir todėl tavęs nenorėjo Lašienė gulėjo lovoje ir neno-

lankyti? — pertraukė Lašienė rėjo daugiau su Aldona tuo rei- 
dukterį. kalu kalbėti. Bet, kada išgirdo

— Visiškai ne. Jis bijojo Al- prašantį dukters balsą, ji atsi
būto. kėlė ir atidarė‘duris.

— Taip. Po trijų dienų, — 
trumpai atsakė Albinas ir pra
dėjo* pasakoti nuotykius iŠ sa
vo darbovietės. Lašienė supra
to, kad Albinas apie operaciją 
nenori kalbėti, todėl daugiau jo

-Bijojo Albino? Kodėl?

priklausomą Lietuvą. Lauke, 
kairėj šventovės pusėj, yra 
1957 gegužės 19 pastatyta Šilu
vos Marijos statula. Tai skulp
toriaus Vyt. Kašubos darbas.

Mergaičių bendrabutis
Išėjus iš koplyčios, atsiveria 

gražus medžiais ir krūmais ap
augęs kiemas. Už jo mergaičių 
bendrabutis 
perdirbtas iš buvusios darži
nės ir tvarto, žiemos metu čia 
gyvena moksleivės ir studen
tės, kurios kasdien vienuolyno 
autobusu nuvežamos į netoli 
esančią Putnamo Annhursto 
kolegiją, šiuo metu bendrabu
ty gyvena 28 moksleivės ir 4 
studentės. Popietiniu laiku ben
drabučio mergaitėm dėstomi 
lituanistiniai dalykai — lietu
vių kalba ir literatūra, Lietu
vos geografija, istorija, lietu
viškos dainos, mokoma tauti
nių šokių, supažindinama su 
lietuviškais papročiais. Vei
kia ateitininkų ir skautų būre
liai, leidžiamas laikraštėlis 
“Raudondvario Padangė”. Va
saros metu Raudondvary gyve
na 150 jaunųjų stovyklautojų.

Rožių darželis
Greta bendrabučio yra rožių 

darželis, kur vasarą šimtai ro
žių žiedų džiugina gyventojus 
ir svečius, čia pat puiki vieta 
piknikautojam, o ypač didžiojo 
lietuvių sąskrydžio metu liepos 
mėn. Greta yra kita puiki vieta 
— tai Kryžiaus sodelis. Kita
dos čia buvo tikra akmenynė, o 
dabar puikiausias krūmų ir gė
lių sodas, kurio centre yra lie- 
lietuviškas kryžius. Pirmas kry
žius buvo pastatytas 1947. Tai 
bene pirmas lietuviškas kry
žius šiame krašte. 1964 pasta
tytas dabartinis. Tai arch. V. 
Zubos projektas, meistro J. Tokių ar dar gražesnių daug 
Andrijausko darbas.

Fatimos statula
Nuo šio darželio prasideda 

puiki apie 200 jardų liepų alė
ja link gražios Fatimos Marijos 
statulos, pastatytos 1951 vasa
rą. čia pat tarp liepų ir jaunų 
pušaičių prasideda

Raudondvaris”,

Matulaičio namai
Nuo sodybos į rytus už 0.8 

mylios (apie pusantro klm) ant 
gražaus kalnelio, apsupto pui
kiu mišku, iškilo Matulaičio 
namai. Tai 7 metų seselių var
go bei rūpesčio ir lietuvių vi
suomenės dosnumo rezultatas. 
Tuose namuose galės gyventi 
120 senelių. Ten pat yra ir mo
derni koplyčia, dekoruota dail. 
V. Jonyno. Namų pašventini
mas ir iškilmingas atidarymas 
įvyksta gegužės 19.

Veikla Kanadoje
1953 seserys įsteigė vaikų 

darželį Montrealy, Kanadoj, o 
1958 ten pastatė vienuolyną ir 
vaikam darželį.

1955 jos įsteigė savo skyrių 
Toronte, kur veda vaikų dar
želį, dirba šeštadieninėj mo
kykloj, globoja jaunimo orga
nizacijas.

1957 seserys pradėjo dirbti 
ir vadovauti ALK Federacijos 
stovykloje Manchestery, Mich..

Tai vis gražūs seselių dar
bai bei užsimojimai. Bet ne tie 
naujai pastatyti ar senieji atre
montuoti trobesiai, ne tie gra
žiai išauginti medeliai ar ro
žės traukia lietuvį į Putnamą.

— Mama, turi man pasaky-
-Albinas nuėjo pas Pianą « viską, ko aš neSnau. 

ir susibarė. Po to buvo mušty
nės...

— O ar tau Pranas sakė, ko
dėl jie mušėsi? — pertraukė 
Aldoną.

— Neteik nei sakyt Savai
me suprantama.

— Taip, savaime supranta-

kur galima rasti.
Lietuviškoji dvasia

Lietuvį į Putnamą traukia 
seselių nuolatos palaikoma ir 
ugdoma lietuviška dvasia, rū
pinimasis lietuviškais reika
lais. Lietuvį ten traukia tas se
selių nuoširdumas., atvirumas, 
paprastumas. Tą gražią seselių

— Daviau Albinui žodį, kad 
tylėsiu kaip akmuo ir niekam 
neprasitarsiu.

— Net ir man? — nustebo 
Aldona.

— Net ir tau.
— Mama, tu turi man pa-

_ sakyti Tu negali nuo savo dūk- Kryžiaus Kelių koplytėlės, paprastumas. Tą gražią seselių
šiene kabino kiemely baltinius ma. Tik gaila, kad tu nesupran- terš slėpti Aš neišeisiu iš šio kurios gražiai išdėstytos prie lietuviško būdo ypatybę yra
ir pro sietines duris matė, kaip tL — pasakė motina, pasiėmė kambario, iki nesužinosiu vi- vingiuoto takelio sodybos pa-
duktė įėjus piktai numetė ran- krepšį ir nuėjo į kambarius, sos tiesos, — įsikarščiavus Al- kalnėj. Koplytėlės pastatytos

neklausė.

Vieną pavakarę Aldona pa
rėjo kiek vėliau iš darbo. La-

nas vis dar tebegulėjo toje pa
čioje vietoje. Albinas, dar kar
tą žvilgtelėjęs į patinusį Prano kinuką ir, paėmus vynuogių Aldona nusekė paskui. Ji jau- dona bėrė žodžius, iki Lašienė 1962 lietuviškais motyvais. Tai 
veidą, išpylė ant jo vandenį, kek?’ atėi° I kiemelį. Paskum tė, kad motina kažką slepia pertraukė ją: dailininko K. Jatufio projek-
pastatė šalia ąsotį ir išėjo pro tylėdama skabė po vieną uo- nuo jos ir nenori atidengti.
duris.

Jis skubėjo namo, kad, kiek 
apsitvarkęs ir pasikeitęs rūbus, 
galėtų Aldoną aplankyti.

Lašienė buvo jau atėjusi. Ji
Vestuvės? Kam žaidi mergai- sėdėjo nugara nusisukus nuo ėjom į užkandinę ir pavalgėm, ti. Aš jo paklausiu.
tės širdim? — įsikarščiavo ir durų ir negirdėjo, kaip Albinas — Tai nors pieno stiklą iš- — Geriau butų, kad iš viso kią didelę auką padaryti.

................... (nukelta į 4 psl.)

gą ir pamažu dėjo Į burną. Ro nesupranti
— Eik vakarienės valgyti. Pa- ma? — paklausė Aldona, 

dėjau į krosnį, kad neatšaltų. —
— Nesu alkana, — nutęsė tau, — atsakė motina, 

duktė. — Sutikau Praną, už-

Albinas. įėjo. Tik kada jis padėjo ran- gerk.

— Jei taip, tai sėskis, — ir tas. Paveikslai rankų darbo — 
Lašienė papasakojo viską, ką išdrožinėti Gregory Wiggins ir 
pati žinojo ir ką Albinas buvo paaukoti nelietuvio episkopalo 

Kad tas bizūnas meluoja jai sakęs. Baigdama dar pridė- Lucius B. Knowles. Paskutinė 
jo: . —koplytėlė stovi prie vienuolyne

— Rytoj žadėjo Pranas atei- — Atsimink, dukrele, kad kapinaičių, kurios gražiai apso- 
tik labai mylįs asmuo gali to- dintos gyvatvore. Kapinėse jau 

palaidota 5 asmens: dvi seselės 
— Marija Vincenta k Augusti-jis daugiau čia nesirodytų.

pastebėję ir kitataučiai: buv. 
Norvich (dabar VVoroester) vys
kupas Flanagan dažnai mėgda
vo į Putnamą atvažiuoti ir ne 
syki seselėm yra pasakęs: — 
Jūs esate visai kitokios sese
lės. negu amerikietės, jūs sa
vo elgesiu, darbu ir nuoširdu
mu visus patraukiate.

Tą pat yra pastebėjęs ir pa
našiai išsireiškęs Connecticuto 
vatetybės sveikatos deprt. di
rektorius p. Foote. J. Sav«Ht



1968 m., gegužio 14 d., nr. 36DARBININKAS

Visi krauname lobius į
Valandėlė su žymiuoju tenoru 

--------------------------------------------------------------------------- VLADAS RAMOJUS

tėvynės aruodą
Stasiu Baru

Chicagos Lietuvių operos 
valdybos narys spaudos reika
lam Vacys Petrauskas paprašė 
padaryti intervievv su žymiuo
ju mūsų tenoru Stasiu Baru J. 
Karnavičiaus Gražinos operos 
pastatymo proga, kur Stasys 
dainuos vieną iš didžiųjų tos 
operos partijų — Liutaurą.

Kai susitikau Stasį, jis buvo 
neseniai grįžęs iš New Yorko, 
kur dainavo Kazickų šeimos 
šventėje, pilnas gražiausių į- 
spūdžių. Tarp kitko ir pastebė
jo, kad šiemet New Yorxe jo 
pasirodymai gana dažni: daina
vo Vasario 16 minėjime, Ka
zicko sukaktuviniame bankete, 
dainuos Liutaurą Gražinoje, 
taip pat su D. Stankaityte ir J. 
Vazneliu, Vyt. Marijošiui diri
guojant, dainuos ir PLB seimo 
koncerte. Tuo tarpu Chicagoje 
šiais metais jo triumfas buvo 
Fidelio operoje, kurią išgirdęs 
“Daily News” dienraščio muzi
kos redaktorius B. Jocobson mi
nėtame dienraštyje uždėjo di
delę antraštę “Tenor Stars in 
Fine Fidelio", nepagailėda
mas šiltu komplimentų mūsų 
tenorui. Iš kitų šaltinių rašan
čiam šiuos žodžius yra žinoma, 
kad tuoj po “Fidelio" tas pats 
muzikos kritikas ir redaktorius 
paskambinęs St. Barui ir pasa
kęs: “Padaryčiau nusikaltimą 
visai generacijai, jei negalėčiau 
tau padėti. ..” Tegu atleidžia 
Stasys Baras, kad šiuos priva
čiai pasakytus žodžius kartoju, 
bet juos sužinojau iš pačių 
autoritetingiausių šaltinių ir 
tegu juos kaip pasididžiavi
mą žino visi mūsų tautinės 
bendruomenės nariai.

Prieš susitikdamas su Stasiu 
Baru šiam pokalbiui, jį stebė
jau dviejose aplinkose: įstaigo
je ir namuose. St. Baras yra 
viceprezidento asistentas vie
noje iš didžiausių taupymo 
bendrovių Chicagoje — Stan
dard Federal Savings and Loan 
Assn., kuriai vadovauja lietu
viai finansininkai Mackevičiai. 
Ant bendrovės pagrindinių du
rų šviečia elektros reidės: 
“Strongest Savings and Loan 
Assn. in Chicago’’. Jei tai ne
būtų tiesa, valdžia tokio užrašo 
neleistų. Ir svarbiausia, kad St. 
Baras yra viena iš tos stipriau
sios finansinės bendrovės “a- 
kių": jis su dviem kitais pa
reigūnais numato, kur bendro

po Vokietiją, Angliją, Ameri
ką, iš pasirodymų lietuvių ope
rose ir t.t.

Vartau stambią knygą, kur 
surinktos recenzijų iškarpos iš 
vokiečių, anglų bei amerikiečių 
spaudos. Tų iškarpų keli šim
tai ir tai bus didelis turtas tam, 
kas rašys plačią mūsų iškiliojo 
tenoro dainos kelio analizę. Iš 
tų recenzijų ištraukų aiškiai 
matosi, kad Stasys savo talen
tu dalinosi ne vien tik su lie
tuviais, bet jam gyvenime daug 
teko dainuoti ir kitataučiams, 
liudijant lietuvio kūrybinius 
laimėjimus.

Aš nežinau, ar daug kam 
yra žinoma, kad Stasys Baras 
yra dalyvavęs viename koncer
te drauge su garsiu Amerikos 
aktoriumi Bob . Hope 1958 
Chicagoje, kad 1957 Italijoje 
jo koncerto klausėsi kard. Piz- 
zardo, buv. Prancūzijos minis- 
teris pirm. Schumanas ir dau
gelis kitų aukštų pareigūnų, 
kurių autografai tebėra Stasio 
albumuose.

vės kapitalą investuoti. Jo var
das čia yra didelėje aukštumo
je. Prieš kiek metų į šią finan
sinę įstaigą atėjęs kaip eilinis 
tarnautojas, jis savo gabumų 
dėka pasiekė tokį aukštą tar
nybinį postą. Todėl ne be rei
kalo Stasys pastebėjo, kad jis 
turi tokią darbo aplinką, kuri 
leidžia išvažiuoti, kada tik rei
kia. Bet išvykų laikas būna la
bai ribotas, nes tuoj po kon
certų lėktuvais tenka skubėti 
atgal, kur laukia atsakinga tar
nyba. Visada nepaprastai trūks
ta laiko. To pasėkoje ir į vi
sus koncertus kvietimų negali 
patenkinti. Kai vyks Gražinos 
spektaklis New Yorke, tą pačią 
dieną St. Baras buvo pakvies
tas dainuoti su Evanstono cho
ru Verdi Reųuiem tenoro par
tiją. Kvietimas Stasiui buvo la
bai mielas, bet jį teko atmesti 
dėl pasižadėjimo dainuoti New 
Yorke. Rugpjūčio 3 d. pa
kviestas dainuoti Vancouver, 
Kanadoje, ten rengiamoje Lie
tuvių dienoje. Ilgai atsakymo 
negalėjo duoti, nes nežinojo, 
ar laikas leis ten vykti. Kai tar
nybos ir laiko reikalai išryškė
jo teigiamai, jis kvietimą pri
ėmė ir jo dainos skambės prie 
Pacifico.

įstaigoje pokalbis sunkus, ' 
nes vis trukdo telefonai ir in
teresantai. Susitariam kitą die
ną susitikti pas Stasį namuo
se. Žvelgdamas į Standard Fe
deral įstaigos masyvius rūmus, 
prisimenu, kiek čia buvo su
rengta lietuvių dailininkų pa
rodų ir kiek paveikslų nukelia
vo į lietuviu namus. Nepaslap- 
tis, kad tų parodų rengimas 
mielojo Stasio Baro nuopel
nas. kuris yra didelis tikrojo 
meno gerbėjas, ar tai būtų mu
zika. ar dailė, ar literatūra.

E. ir St. Barų namuose daug 
meno turtų. Kambarių sienos 
nukabinėtos lietuvių dailinin
kų paveikslais, kurių čia suskai
tysi gal iki dvidešimties. Ma
no akyse dominuoja Dargis, 
Vizgirda ir visa eilė žinomų 
vardų. Jau tos dailės vertybės 
rezidenciją padaro tam tikra 
meno šventove. 0 štai jo pri
vatus kambarys skirtas muzi
kai. Tai tarsi muziejus, nors 
solistas dar tebėra pačiame ta
lento žydėjime. Sienose nuo
traukų nuotraukos iš gastrolių

Plačiau užsiminus apie nu
eitą dainos kelią, net neramu, 
kad solistas neužsigautų, kad 
nepagalvotų, jog jis praeičiai 
nurašomas. Kad taip nėra, pa
liudija šį pavasarį viešai “Dai
ly News” dienraštyje paskelb
ti muzikos kritiko B. Jocobso- 
no žodžiai, jog solistas dabar 
yra bankininkas, bet jis turė
tų būti “full-time” dainininkas, 
nes tokių herojinių tenorų di- 
džiosiom scenom labai reikia. 
Tai geriausia atestatija mūsų 
tenorui, įrodanti, kokioje aukš
tumoje jis dabar stovi.

— Ar paklausysi šių muzi
kos kritiko žodžių? — paklau
siau Stasį.

— Gal ir darau klaidą, — 
šypsodamasis pastebėjo St. Ba
ras. — bet ir ateityje steng
siuosi rasti kompromisą tarp 
dainininko ir finansininko pro
fesijos, kuri, kaip pradžioje 
minėjau, manęs aklinai neužda
ro tarp įstaigos sienų.

— Kokį vaidmenį Jūsų kar
jeroje atliko Lietuvių opera?

Gražinos operoje Stasys Baras (k.) ir Algirdas Brazis (d.). Abu solistai birželio 2 dainuos Ncw Yorke Brook- 
lyno kolegijos Walt Whitman auditorijoje drauge su Chicagos Lietuvių opera. Sį operos pasirodymg rengia 
Laisvės žiburio radijas.

Iš Chicagos lietuvių operos pastatymų. Dešinėje — Aidos 
operos masinė scena su D. Stankaityte—Aida, Algirdu 
Braziu — Amonasro ir Stasiu Baru — Radames. Dešinėje 
— Stasys Baras “Pajacuose”.

— Mano karjeroje Lietuvių 
opera padarė didelį įnašą. Tai 
visiškai kitoks dainavimas, ne
gu koncertinėje formoje. Kon
certe esi suvaržytas tam tikros 
ribos, kuri nupiauna platesnius
galimumus. Ten gali duoti tik 
balsą ir kiek vidinės vaidybos. 
Operoje duodi balsą, pilną vai
dybą, sukuri charakterį ir dar 
padeda visa aplinka — choras, 
dekoracijos, šviesos ir t.t. Dai
navimas operoje — tai savęs 
išreiškimas visoje pilnumoje, ir 
esi vienas iš {eilės ratukų,, ku
rie funkcionuoja--su visu kolek
tyvu: dirigentu, orkestru, cho
ru ir kitais.

— Kai kurie iš solistų spau
doje yra labiau pasisakę už 
pavienius koncertus ar rečita
lius, kad esą tada dainininkas 
galįs plačiau save atverti su 
visais niuansais.

— Koncertas ir rečitalis yra 
gera ir svarbi šventė, ten pasi
renki tokius kūrinius, kurie pa
togūs balsui ir nuotaikai. Taip, 
kaip poetas eidamas skaityti 
savo kūrybos. Koncerte ar 
rečitalyje kiekviename kūriny
je savaip stengiesi įvesti save, 
tuo tarpu operoje per visą va
karą turi išlaikyti vieną cha
rakterį, įlipti į veikėjo batus ir 

su jais vaikščiot. Ar tai lengviau, 
ar sunkiau, vieni vienaip, kiti 
kitaip tvirtins, bet mano pa
tirtimi sunkiau yra išvesti 
charakterį per visą operą, ne
gu rečitalyje atskirais išgyveni
mais keistis kiekvienoje daino
je.

Išsikalbėjus paaiški, kad St. 
Barui teko dainuoti devyniose 
Chicagos Lietuvių operos sta
tytose operose ir dar Verdi 
Reųuiem, plūs dviejose komp. 
D. Lapinsko operose.

—. O kokie prisiminimai iš 
Gražinos?

— Gražinai skiriu labai svar
bią vietą, nes tai buvo vieninte
lė opera su kuria išėjom į 0- 
peros rūmus. Savo meliodijo- 
mis ir muzika ji buvo mums 
labai artima. Lietuvoje gal ji ir 
būtų paskendusi kitų lietuviš
kų operų repertuare, kaip dau
gelis manė, kad paskęs ir Fi-. 
delio. Bet faktai parodė visai 
ką kitą, o Gražina liko viena iš 
šviesiųjų pragiedrulių Chicagos 
Lietuvių operos istorijoje.

— New Yorke Gražina stato
ma koncertine forma. Ar ne
nubluks jos įspūdis?

— Dainuoti operą koncerti
ne forma yra savotiška skriau
da, nes ji tada neapjungia visų 
elementų. Bet maestro A. Ku- 
čiūnas solistam pasiūlė daryti 
judesių užuominų, kad publika 
bent iš dalies pajustų judėji
mą. Tas kompromisas gali duo
ti patenkinamą efektą, ir ma
nau, kad Gražinos pastatymas 
New Yorke bus neeilinė meno 
šventė.

— O kaip Jūsų plokštelė 
skinasi kelią į žmones?

— Plokštelė buvo pirmas 
bandymas palikti save gyvą. Iš
pardavimu esu labai patenkin
tas. Žinau, kad ją grojo ir per 
Vilniaus radiją. Siūlau visiems 
kolegoms palikti save gyvą 
plokštelėse. Kaip mums reika
lingi tokie vardai, kaip Henri
kas Kačinskas ir kiti, kol jie 
tebėra savo talento viršūnėse. 
O ką žinai, kas gali būti po me
tų kitų. Fondai ir kitos institu
cijos turi būtinai susirūpinti 
plokštelių reikalu.

— Kuris iš paskutinių pasi
rodymų Jums buvo iškiliau
sias"?

— Be abejo, mano koncer
tas praėjusią vasarą Monrea
lyje. kurio klausėsi ir iš Lietu
vos atvykusio ansamblio nariai 
ir jų vadovai. — baigė pokalbį 
Stasys Baras. Lietuvos pranciš
konų auklėtinis, baigęs jų gim
naziją Kretingoje ir iki Šių 
dienų nepersiskyręs su “Ai-

Meiles auka
(atkelta iš 3 psl.)

Aldona atsistojo, perėjo ke
lis kartus per kambarį ir, ne
tarus žodžio, pabučiavo moti
ną.

Nuėjus į savo miegamąjį, 
nusimovė sužieduotuvių žiedą, 
pasiėmė sudžiūvusių žibučių 
puokštelę, kurią laikė atmini
mui, ir priglaudė prie įkaitusių 
veidų. Žiedai buvo Albino pa
dovanoti, kai ji pirmą kartą po 
operacijos pažvelgė į pasaulį. 
Ji džiaugėsi, kaip mažas vaikas, 
kad gali spalvas, gėlių grožį ir 
saulės šviesą vėl matyti. . .

dais” ir “Darbininku”, tais 
pranciškonų leidiniais, kuriuos 
beskaitydamas jis mintyse 
sugrįžta i Lietuvą ir mielą Kre
tingą, kur anais laikais dar 
niekas nepranašavo, kad tai iš
augs vienas iš didžiųjų vardų 
lietuvių tautos muzikos istori
joje.

★

Šio susitikimo ir pokalbio 
užsklandai norisi įterpti dar vie
ną sentimentą. Pirmą kartą 
Stasį Barą išgirdau dainuojant 
ne kur kitur, bet New Yorke 
1949, kai koncertą rengė vie
nas iš buvusių jo draugų pran
ciškonų gimnazijoje Balys P. 
Laučka. Daug iš savo priete- 
liaus Balio ir iš spaudos buvau 
girdėjęs apie Stasio Baro ky-
lantį vardą. Jį išgirdęs aname 
labai pasisekusiame koncerte, 
buvau tiesiog sužavėtas. Tai 
buvo tik matymas, klausymas 
ir žavesys iš tolo. Bet tada ne
atėjo mintis, kad po kiek me
tų Chicagoje artimai susipažin
sime ir bus progų net valandų 
valandas draugiškai išsikalbėti, 
vienas kitam atsiveriant iki 
širdies gilumos.

GRAŽI DOVANA MOKYKLOS 
BAIGIMO PROGA

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

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

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

Respublikonai ...
(atkelta iš 3 psl.)

gas Baltijos valstybių traktavi
mas veikia — panašiai kaip 
skirtingai taikomas apsispren
dimo principas Afrikai ir Euro
pai.

★

Respublikonam iš naujo pa
demonstravus Baltijos valsty
bių nutylėjimą, ar nebūtų pra
sminga, jei į tai atsilieptų lie
tuviai respublikonai. Mūsų res
publikonai pasitarnautų bend
ram reikalui, kreipdamiesi i 
savo partijos viršūnę, kad ji pa
aiškintų. ką reiškia partijos o- 
ficialiame rašte Baltijos valsty
bių nutylėjimas. Aiškumas ge
riau nei miglos. Lietuviai res
publikonai pasitarnautų ir bal- 
tiečiam balsuotojam. Pastarie
ji tada žinotų, už ką atiduoti 
balsus šiuose rinkimuose. O to
kių balsų nėra maža, jei oficia
li statistika skelbia vien lietu
vių esant J. Valstybėse 402. 
846 gyventojus.
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Architektų ir inžinierių suvažiavimas
J. A. Valstybėse priskaito- 

ma apie 1,500 lietuvių inžinie
rių, architektų ir griežtųjų 
mokslų darbuotojų. Per pasta
rąjį dvidešimtmetį jie išvarė 
ryškią vagą įvairiose JAV tech
nologijos srityse — turime žy
mių erdvių tyrinėjimo specia
listų, pasižymėjusių akademi
niuose sluoksniuose profeso
rių. išradėjų, mokslininkų, įvai
rių sričių iškilių projektuotojų, 
projektų vadovų ir 1.1.

Apie 600 lietuvių inžinierių 
yra susibūrę į Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
jungą — ALIAS. Jos skyrių 
esama Baltimorėje, Bostone, 
Chicagoje, Clevelande, De
troite, Los Angeles, New Yor- 
ke, Philadelphijoje, Pittsbur- 
ghe ir Washingtone, D.C. Da
bartinę ALIAS centro valdybą 
sudaro Bostone gyveną inžinie
riai: J. Dačys — pirmininkas,
K. Devenis — vicepirmininkas, 
B. Galinis — sekretorius, J. Ra
šys — iždininkas, J. Gimbutas 
— narys, Z. Gavelis — narys.

Kas 2-3 metai ALIAS ruošia 
visuotinius suvažiavimus. De
vintasis ALIAS visuotinis suva
žiavimas įvyksta šiais metais 
Clevelande gegužės 30, 31 ir 
birželio 1 Sheraton — Cleve- 
land viešbutyje. Suvažiavimas 
bus pravestas Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 50 me
tų ženkle, šios sukakties minė
jimui skiriant daug reikšmės. 
ALIAS Clevelande skyriaus su
važiavimo rengimo komisijos, 
vadovaujamos skyriaus pirmi
ninko dr. inž. Romualdo Kašu- 
bos, intensyviai dirba, kad su
važiavimas būtų vienas iš sėk
mingiausių ir gausiausių.

ALIAS visuotiniai suvažiavi
mai turi tris pagrindinius tiks

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

Nuotr. R. Kisieliaus

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Byla galutinai laimėta — galime statyti ką norime. Lietuvių Pranciškonų Provincijos vadovybės 
statybos planams paruošti parinktas architektas - inž. Adolfas Tylius.

VISU ĮTEMPIMU PRADEDAMAS

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

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

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

ADRESAS ........................ _.....................................................................  - -..............
............................. _...............      ZipCode.... ------

Visoms aukoms atskaitoma mokėsi tai (7 ax Deductible)

CLEVELAND, OHIO

lus: organizacinius, mokslinius 
ir kolegiškų santykių palaiky
mo. Šių metų suvažiavimo ren
gėjai yra pasiryžę pabrėžti 
mokslinį momentą. Tam tiks
lui yra ruošiamos mokslinės pa
skaitos ir profesinių darbų pa
roda.

Suvažiavimo rengėjam yra 
pavykę sutelkti pasižymėjusių 
savo srityse paskaitininkų gru
pę: UCLA profesorius dr. A. 
Avižienis skaitys paskaitą iš 
komputerių srities tema "Ky- 
bernetika — dabarties atsieki- 
mai ir ateities perspektyvos”. 
Yale universiteto prof. dr. R. 
Vaišnio paskaitos tema —"Že
mės drebėjimų fizika ir chemi
ja”, dr. A. Damušio — "Ma
kromolekulių mikropasaulis”, 
dr. V. Klemo (General Electric 
Co., Space and Missiles Divi- 
sion) — "Planetų tyrinėjimų 
sistemų projektavimas” ir ar
chitekto K. P. Žygo, begilinan- 
čio studijas Harvardo universi
tete, — "Futuristinė architek
tūra”.

Suvažiavimo programoje taip 
pat numatomas simpoziumas 
tema "Gerovės siekimas organi
zuotai”, referentas dr. S. Juzė
nas, koreferentas dipl. inž. B. 
Galinis. Jei sustiprinta 
mokslinė programa ras suva
žiavimo dalyviuose pritarimo, 
tai kituose suvažiavimuose bū
tų galima planuoti pravesti ly
giagretes atskirų technikos sri
čių mokslines sesijas.

Tame pačiame Sheraton — 
Cleveland viešbutyje ruošiama 
lietuvių inžinierių architektų ir 
griežtųjų mokslų darbuotojų 
mokslo ir profesinių darbų pa

roda, kurioje bus išstatyta eilė 
vertingų eksponatų, ryškiai pa
vaizduojančių svarų lietuvių in
žinierių ir architektų įnašą į 
JAV technologiją. Parodoje da
lyvauti yra užsiregistravę net 
46 asmenys. Būdingų parodos 
eksponatų tarpe matysime 
mokslo leidinius, patentus, ar
chitektūrinius bei išradimų mo
delius ir 1.1.

Organizacinių sąjungos rei
kalų svarstymo srityje suvažia
vimo programoj numatyta cent
rinių organų bei skyrių prane
šimai, naujųjų ALIAS įstatų ir 
taisyklių priėmimas, ūkinių stu
dijų centro pranešimas, "Tech
nikos žodžio” pranešimas ir 
naujųjų sąjungos centro orga
nų rinkimai.

Kolegiškų santykių palaiky
mo tikslu suvažiavimo progra
moje numatyta keletas pietų ir 
vakarienių pertraukų, eilė ka
vos pertraukų, banketas ir gol
fo žaidynės. Tai įgalins suva
žiavimo dalyvius pasikeisti nuo
monėmis, atnaujinti senas pa
žintis bei užmegzti naujas.

Suvažiavime dalyvaujančių 
ponių programos paįvairinimu 
rūpinasi tam tikslui sudarytas 
Clevelando skyriaus inžinierių 
žmonų pagalbinis vienetas.

Suvažiavimas, bus užbaigtas 
birželio 1 banketu Sheraton — 
Cleveland viešbučio North Ball- 
room salėje. Meninę programą 
atliks solistė Nerija Linkevičiū
tė iš Chicagos. Bankete, kaip 
ir pačiame suvažiavime, jo pa
skaitose ir parodoje, yra malo
niai kviečiama dalyvauti ir pla
čioji lietuvių visuomenė. Smul
ki suvažiavimo dienotvarkė 
bus paskelbta vėliau. Bilietus į 
banketą jau galima užsakyti 
pas inž. A. Gedrį adresu: 355

Liet. kat. moterų veiklos 60 metu sukakties minėjime balandžio 28 moterys rengia laimėjimam bilietus. Iš 
k. i d. A. Radzivanienė, M. Vaitiekūnienė, M. Lušienė, A. Reventienė. Nuotr. P. Ąžuolo

Royal Oak Blvd., Richmond 
Heights, Ohio 44143, tel. (216) 
481-8205.

šeštadienio rytą suvažiavimo 
dalyviai turės progos dalyvau
ti golfo žaidynėse. Registruoja- 
masi pas inž. P. J. Nasvytį, 
Apt. 1605, 16000 Terrace Rd., 
East Cleveland, Ohio 44112.

Viešbučio rezervacijų reika
lais prašoma kreiptis į vietos 
skyrių valdybas. Iš jų bus ga
lima gauti Sheraton viešbučio 
rezervacijų korteles su specia
liomis kambariu kainomis. Ap- 
sistojusiem viešbutyje automo
bilių pastatymas nemokamas.

Visais suvažiavimo organiza
ciniais reikalais prašoma rašy
ti ar skambinti: ALIAS centro 
valdybai Bostone — inž. J. Da
čys, 27 Bourneside Street, Dor- 
chester, Mass. 02124, tel.: 
(617) 288-9066 arba ALLAS Cle
velando skyriaus valdybai —dr. 
R. Kašuba. 19500 Euclid Ave- 
nue, Cleveland, Ohio 44117, te- 
lef.: (216) 531-5705.

Pastebėtina, kad kelionės ir 
viešbučio išlaidos, susijusios su 
suvažiavimu, gali būti nurašy
tos nuo federalinio mokesčio 
(income tax) kaip profesinės iš
laidos.

Kaip matome, suvažiavimo 
rengėjam pavyko sudaryti stip
rią ir vertinga programą. Tiki
masi, kad šis suvažiavimas, 
kaip ir praėjusieji, sustiprins 
lietuvių inžinierių, architektu 
ir tiksliųjų mokslų darbuotojų 
veiklą tiek profesinėje, tiek vi-

Solistei Violetai Cižauskaitei-Balčiūnienei Detroite po Balto koncerto ba
landžio 20 įteikia gėles. Nuotr. J. Gaižučio

Lietuvių Foto Archyvo spalvotų 
skaidrių konkurso taisyklės

1. Konkurse dalyvauti kvie
čiami visi lietuviai fotografai, 
mėgėjai ir profesionalai — gy
venantieji JAV ir kitur.

2. Konkurse yra keturios 
skaidrių grupės:

a) Gamtovaizdis,
b) Portretas,
c) Abstraktas,
d) Eksperimentinės skaidrės.
3. Kiekvienas dalyvis visam 

konkursui gali patiekti ne dau
giau kaip aštuonias savo foto
grafuotas skaidres. Galima da
lyvauti ir su mažiau negu aš
tuoniom skaidrėm. Galima da
lyvauti vienoje, keliose ar vi
sose grupėse.

4. Skaidrės turi būti įdėtos į 
popierinius arba plastikinius 
rėmelius. Rėmelių dydis turi 
būti 2x2 coliai. Skaidrės įdė
tos tarp stiklų nebus priimtos.

5. Kiekviena skaidrė turi bū
ti pažymėta tašku kairiame a- 
patiniame kampe, kaip ji yra 
normaliai žiūrima — be jokių 
aparatų.

6. Ant kiekvienos skaidrės 
rėmelių turi būti užrašyta da- 

suomeninėje srityje. Tam at
siekti ALIAS nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti suvažiavime 
ir jau dabar planuoti praleisti 
Memorial Day savaitgalį Cleve
lande savųjų kolegų tarpe. 

lyvio vardas, pavardė, adresas 
ir skaidrės pavadinimas.

7. Prie skaidrės pavadinimo 
ant rėmelių skliausteliuose tu
ri būti pažymėta didžiąja rai 
de, prie kurios grupės ta skaid
rė yra priskiriama:

G — Gamtovaizdžio grupė,
P — Portreto grupė,
A — Abstrakto grupė,
E — Eksperimentinė grupė.
8. Dalyvavimo mokestis yra 

2 dol., nežiūrint kiek skaidrių 
pristatoma. Dalyviai gyveną 
vietovėse, iš kur pinigų siunti
mas yra suvaržytas, bus nuo 
mokesčio atleisti.

9. Skaidres ir mokestį siųs
ti adresu: Algirdas Grigaitis—
L.F.A. konkurso vedėjas, 2081 
Plainfield Drive, Dės Plaines, 
Illinois 60018.

10. Gautos skaidrės bus sau
gojamos visomis esamomis iš
galėmis. Tačiau konkurso ren
gėjai nebus atsakomingi už ga
limą skaidrių pažeidimą ar pa
metimą konkurso metu ar per
siuntime.

11. Gautos skaidrės Lietuvių 
Foto Archyvo bus peržiūrė
tos ir priimtos į konkursą ar
ba atmestos. Tuo atveju, jei vi
sos vieno fotografo skaidrės 
bus atmestos, jos bus tuojau 
grąžintos siuntėjui; registraci
jos mokestis nebus grąžintas.

12. Priimtos skaidrės bus 
pristatytos jury komisijai, kuri 
jas premijuos. Jury komisijos 
sąstatas bus paskelbtas vėliau.

13. Bus skiriamos trys pre
mijos kiekvienai grupei ir taip 
pat bus premijuota viena skaid
rė kaip “geriausia konkurso 
skaidrė”.

14. Visos į konkursą priim
tos skaidrės bus viešai paro
dytos publikai. Šio rodymo me
tu bus įteiktos premijos.

15. Skaidrės bus priimamos 
iki 1968 rugsėjo 15.

16. Konkursui užsibaigus, vi
sos skaidrės bus grąžintos siun
tėjam.

—Dailininko Rimto Kalpoko 
60 m. amžiaus sukakties (ba
landžio 19) proga Kaune, M.K. 
Čiurlionio dailės muziejuje ati
daryta jo tapybos paroda. R. 
Kalpokas (Petro Kalpoko sū
nus) jau 30 metų (dabar jau 
docento vardu) yra dėstytojas 
toje pačioje mokykloje, kurioje 
ir pats mokėsi — buv. Kauno 
Meno mokykloje, dabar Taiko
mosios Dailės Institute. (E.)
— Leonardas Dambriūnas ir 

toliau yra sutikęs redaguoti 
Gimtąją Kalbą, kurią leidžia 
LB Kultūros Fondas.

— J. Augustinus redaguoja 
LB Kultūros Fondo leidžiamą 
Metraštį. Jo turinys bibliogra
finės žinios.

— Alto centro valdyba pra
ėjusiame posėdyje peržvelgė 
pirminius vykdomus uždavi
nius. Jie yra: užmezgimas ry-
šių su JAV politinių partijų va
dovybėmis bei kandidatais, sie
kiančiais aukščiausio posto JV 
valdžioje, lietuvių tautos geno
cido parodos surengimas, ry
šių atnaujinimas su latvių ir 
estų politiniais veiksniais, bir
želio Įvykių minėjimai ir taip 
pat siekimas gauti pašto ženk
lą Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-ties metų sukak
čiai atžymėti.

— Alto valdyba JAV užsie
nio politikoje svarbesnius užda
vinius turintiem kongreama- 
nam ir senatoriam bei su už
sienio politika surištom institu
cijom išsiuntinėjo Owen J. C. 
Norem, B. D., L.L.D. parašy
tą, Vilties Draugijos išleistą, 
knygą Timeless Lithuania. Da
lis knygą gavusiųjų atsiuntė 
Alto valdybai padėkos raštus.

— Dail. Jurgis Daugvila ilius
truoja J. Švaisto apysaką jauni
mui "Šaunus Penketukas”. 
Knygą leidžia LB Kultūros Fon- 

.das.
— Jonas Pakel — Pakalnis, 

Chicago Savings and Loan As- 
sociation prezidentas, kurio va
dovaujama bendrovė yra pasie
kusi keliskart po dešimtį mi
lijonų, per dešimtmečius remia 
lietuvių kultūrinius reikalus. 
Jis tūkstantines sumas išlei
do pirmosiom dainų ir šokių’ 
šventėm. Jis taip pat neatsi
sakydavo ir pareigų, pirminin
kaudamas ir tų švenčių lėšų 
telkimo komitetam, kartu sa
vo rezidencijoje ir sode suruoš- 
damas šaunius pasisvečiavimus 
ne tik rengimo komisijų na
riam, bet ir tų švenčių rėmė
jam. Šiemet vėl priėmęs 1 I I 
Tautinių šokių šventės komite
to narius savo kabinete, pa
skyrė 1,000 dol. dviejų jau
nuolių atvežimui iš Pietų Ame
rikos. Tiek kainuoja kelionės 
išlaidos. Kaip žinome, praeity
je, Jonas Pakel tų švenčių ge
neralinės repeticijos metu Am
fiteatre apmokėdavo visiem da
lyviam užkandžius, kurių išlai
dos taip pat sudarydavo tūks
tantine. Tai reto pavyzdžio 
mūsų bendrųjų reikalų suprati
mas ir didelė parama trečiajai 
Tautinių šokių šventei.

t
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dalyvauti.

Pats geriausias namas
Žmogui nusibodo jo turima

sis namas, ir jis nutarė parduo
ti. Jis pavedė tą pardavimo 
bizni sutvarkyti agentui. Netru
kus, gavęs laikrašti, jis užtiko į- 
taigų skelbimą, kuriame iškelia
mos visos gerosios jo namo 
ypatybės, o be to, buvo pri
dėta ir namo fotografija. Tada

bendrovės 
streikuoja 

jau nuo sausio 5. Darbininkus 
atstovauja dvi unijos, lokalas 
1249 ir 1422 International 
Ass. of Machinist. Derybos dar 
tebevyksta, tarpininkaujant fe
deralinės valdžios atstovam.

P. Naunčikas

New Britais. Conn.
Auksinio jubiliejaus vyrų ir 

moterų klubas metinį banketą 
rengia gegužės 23, ketvirtadie
nį, lietuvių svetainėje, 354 
Park St. Pradžia 6 v. Visi klu
bo nariai kviečiami 
Įėjimas nemokamas.

Stanley Works 
3,0 0 0 darbininkų

RAŠYT. BUKOVSKIO PASKUTINIS PASITEISINIMAS
(Tąsa iš pereito numerio)

Tuo tarpu teisme tikrai ne vie
ta studijuoti bei nagrinėti sovie
tinius įstatymus, juo labiau ne-

VL. MINGĖLA

valia kritikuoti.
Bukovskis. — Ne, aš ten ne

būsiu. Aš įrodinėja prokurorui, 
kuris mus laiko teisės analfa
betais. Aš pažįstu įstatymus ir 
apie juos kalbu visu rimtumu:

— “Žodžio ir spaudos lais
vė” tai visų pirma kritikos lais
vė. Pagalvokite, juk girti val
džią ir komunistų partiją nie
kas nedraudžia ir nedraudė. 
Jeigu tokias laisves mini mūsų 
konstitucija, tai prašau kantry
bės išklausyti mano kritikos žo
dį.

— Kaip vadiname tas valsty
bes ar šalis, kuriose draudžia
ma kritikuoti valdžias veiks
mus? Gal būt tai bus kapitalis
tiniai kraštai? Tuo tarpu mes 
žinome, kad buržuazinėse kapi
talistinėse valstybėse laisvai 
veikia komunistę partijos, ku
rios turi tikslą tas santvarkas, 
tas valstybes sugriauti. Imkime 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Vienu metu komunistę partija 
buvo uždaryta, bet nusiskun- 
dus — aukščiausias teismas 
Washingtone toki neteisėtą už- 
draudimą atšaukė. Ir šiuo me
tu komunistę partija ten turi 
visas teises veikti.

Teisėjas. —Kaltinamasis Bu- 
kovski, jūsų kalba neturi jokio 
ryšio su jūsų byla. Supraskite, 
kad teismas nėra įgaliotas 
spręsti tų klausimų, apie ku
riuos jūs kalbate. Mes nepriva
lome svarstyti, bet turime klau
syti sovietinių įstatymų.

Bukovskis. — Ir vėl jūs 
man trukdote kalbėti. Ir mane 
supraskite: man sunku kalbėti.

Teisėjas petraukia posėdi 5 
minutėms.

Bukovskis. — Bet aš to ne- 
ašiau. Aš savo paskutinį žodį

Kreipdamasis į teismą, Bu
kovskis tęsia:

Kalbu kas liečia mūsų bylos 
eigą ir turinį. Bet to, ko norė-

jis pažiūrėjęs į tą skelbtiną ir 
fotografiją, nuskubėjo pas 
agentą.

— Žinai, — sako, — nebe- 
parduok mano to namo. Skelbi
mas įtikino mane, kad tai yra 
namas, kokio aš visą gyvenimą 
norėjau.

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

Provincial Superior
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

PAGERBIANT MUS 
PALIKUSIUS

Jau kuris laikas Darbininke 
pastebite paminklam gaminti 
tinkamai pasiruošusios ir pati
kimos firmos skelbimą — tai 
HOLLANDER CYPRESS 
CORP., 800 Jamaica Avėnue, 
prie Cypress kapinių, o antro
ji — PEERLESS MEMORIALS, 
65-31 Grand Avenue, Maspeth, 
N.Y. Tų firmų trys savininkai 
vienu -ar kitu būdu žinomi. 
Darbininkas skelbia jų pavar
des, o nemažas lietuvių skai
čius juos pažįsta asmeniškai. 
Jie tinkamai ir sąžiningai lietu
viam patarnavo. Tie, kurie tu
rėjo reikalų su šiais trimis žmo
nėmis ir jų firmomis, ir paskati
no Darbininką tas firmas skelb
ti, kad lietuviai žinotų, į ką 
kreiptis. esant reikalui.

Paminklus vis norime staty
ti gražesnius, tinkamesnius. 
Dėl to susiduriame su kaina. 
Kreipdamiesi i minėtas firmas, 
galime būti tikri, kad kaina bus 
prieinamesnė negu kitur, o 
pats paminklas puikesnis.

M.B.

greit baigsiu.
Po 5 minučių, pertraukos 

teisėjas vėl leidžia Bukovskiui 
kalbėti, kaltinamąjį įspėdamas:

— Aš įspėju tamstą: jeigu 
vėl pradėsite kritikuoti įstaty
mus, o taip pat jeigu pradėsite 
kritikuoti KGB (valstybės sau
gumo komisariato) veiklą, aš 
vėl sustabdysiu tamstą.

Bukovskis. — Supraskite, 
kad mūsų byla labai komplikuo
ta ir sudėtinga. Mus kaltina į- 
statymų kritikavimu — tad tuo 
pačiu mes turime paliesti tei
sinius klausimus. Galiu palies
ti ir kitą temą. Aš noriu iškel
ti sąžiningumą ir pilietinę drą
są. Jums, gerb. teisėjai, visos 
šios ypatybės turi rūpėti. Tai 
svarbu! Jeigu jūs savyje turite 
padorumą, jeigu jūs brangina
te sąžiningumą, orumą ir pi
lietinę drąsą — žmogišką no
rą, teisingumą, šiuo atveju, ga
limas tik vienas sprendimas — 
išteisinimas. Aš suprantu, kad 
labai painu ir sunku jums tai 
padaryti.

Prokuroras pertraukia kalti
namąjį: — Aš noriu atkreipti 
teisėjų dėmesį, kad kaltinama
sis piktnaudoja jam duotą tei
sę kalbėti — tarti paskutinį žo
dį, Jis kritikuoja įstatymus, že
mina KGB veiklą. Jis pradė
jo įžeidinėti net teisėjus — čia 
vyksta naujas baudžiamasis 
vyksmas. Esu kaltinimo atsto
vas. valstybės gynėjas, tad tu
riu teisę nusikalstamąjį vyks
mą nutraukti. Kaltinamasis tu
ri kalbėti išimtinai tik savo ap
sigynimui: mūsų šalies įstaty

tų iš manęs išgirsti prokuro
ras, — jis neišgirs! Jokio nusi
žengimo mes nepadarėme. Esa
me nekalti. Aš visiškai nesigai
liu, kad organizavau čia išgar
sintą, nekaltai kalinamų pilie
čių gynimo demonstraciją. Aš 
galvoju, kad neteisėtumo iškė
limas, kova už laisvę, teisę ir 
teisybę, savo atliko. Ir kada 
būsiu laisvas, aš vėl organizuo
siu demonstracijas, bet visada 
mano veiksmai bus suderinti

su Sovietų Sąjungos konstituci
ja ir Įstatymais.

Aš tariau savo paskutinį žo
dį-

• *
Rašytojas ir poetas Bukovs

kis, 25 m. amžiaus, idealistas' 
intelektualas, vis dėlto buvo nu
teistas 3 metam kalėjimo, ypa
tingai pagriežtintomis sąlygo
mis.

mu valdžios kritikos ne- 1

Teisėjas. Kaltinamasis 
tamsta ką

tik 
savo apsigynimui.

— Bukovskis (prokurorui). g T
— Tamsta kaltini mus KGB že - . ~
minimu, bet KGB pati save
taip pažemino, kad mums nė- t-71”

, r ’ gūžes 12 d. Colurnoia universiteto klube New Yorke. Akomponuoja Aldona
ra ko pridėti. Kepalaitė. '' ' Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuviy Fondo 
-nariai

Balandžio mėn. į Lietuvių 
Fondą įstojo: su 1000 dol. įna
šu—Adolfas ir dr. Alicija Rui- 
biai ir a.a. komp. Stasio Na
vicko atm. įnašas; 500 dol. Pra
nas ir Filomena Stončiai (pen
sininkai); 390 dol. —a. a. dr. 
Vinco Kanaukos atm. įnašas; 
250 dol. — Romualdas ir Eli- 
zabeth Libus; 150 dol. — a.a. 
Jurgio ir Onos Jakučionytės Ja
saičių atm. įnašas; 140 dol.:— 
a.a. Kazio Navasaičio atm. įna
šas. Su 100 dol.: Julija ir Pra
nas Zarankai, Albinas Klimas, 
M. D., Jonas A. Valiūnas, Kos
tas J. Bružas, Albinas ,įr Ona 
Nevietai,,. George C., $tukas. 
Petronėlė Dundzilienė, Kazys ir 
Jadvyga Karužai, Jonas ir Albi
na Jankauskai, Leonard Bude
lis, a.a. Stanislavos Jakševičiū- 
tės Venclauskienės atm. įna
šas, Stepas Rjasevičius, Vytau
tas Sinkus, Simonas ir Jadvy
ga Kontrimai, Pranas Šarūnas 
ir Paulina Mašiotai, Vaclovas ir 
Iren Vinclovai, Vytenis ir Al
dona Miškiniai, LB Pheonix a- 
pylinkė.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
padidino: LB Great Neck apy
linkė iki 200 dol., Pranas ir Ci
ną Gedvilai iki 300 dol., J. Da- 
valga iki 500 dol., kun. Bene
diktas Sugintas iki 900 dol., a. 
a. Vlado ir Emilijos Putvių at- 
min. įnašas iki 151 dol., Pijus 
ir Elena (mirusi) Mičiuliai iki 
400 dol., kun. Juozas J. Grabys 
iki 400 dol., Jonas (John) But
kus iki 600 dol.. kun. Myko
las Kirkilas iki 700 dol.. Ne
žinomo Lietuvos kario įnašas 
iki 911.80 dol. ir Nežinomo Lie
tuvos šaulio įnašas iki 140 dol.

žmogus per savo amžių iš
geria ir sunaudoja su maistu 
daugiau kaip 60,000 litrų van-

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM 
/ . ’ . • ■ 

RELIGIJA. FILOSOFIJA
- lnt*»M«»M vaikučiam, soMvotas . —- -

•v. pMomk III ©Mino vadovėlis
Tl’-vhn* vadeli,, katekizmas paau<«»*iem 
i ekrlta Ir FvinnelHo* ••kmad., šventad. 
<v. KtazImlr^ĮR. dr. T. Ivinskio 

r-^n***. T*v K. Bučmlo, O. F. M. 
a«r. x. kun. J. Pr*r*nn 
•v Pr******'*1* Ir |ron**iturU»
Krv» n-le* nirv' • lefitvoie. dr. J. Savojo 

Ir rAlPika
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 
Mariansir-Hkimae I iurde. vysk. P. Bučio 
Pran******** »•»>• n»*a»lio rahaiga 
šv. Antanas Paduvieti*. Net*o Vien 
Nr-rsinki'—e a»kur»«. vv«k. V. Brizui© 
Milžiną*. didwri* Šventasis, kun. Pr. Gaidos 
PHe vii* ir* krvtia*’*. dr. J. Prunskio 
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 
Išganymo Kelias, šv. Pranciškaus filioteja 
Tau+ini* auklėiHas šei’-'oie. V. čižiūno 
šv. Raštas, verdąs- J. Skvirecko, I to»”'ar 
•v. Rasta*. v*r*ė»* J. Skvirecko. II tomą* 
šv. Raštas. Naul. Testamentas (mažo formato); J. Skvirecko 
šv. Raštas. Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 
Ateitininku vadovas, kun. St. Ylos 
Didžiau padėjėja, dr. A. Maceinos 
šv.. Pranciškus Asižietis. T. D. Daveau. O. F. M. 
Serafiškuoiu ke’iu. Mastymai, T. Hasenoehrl 
Serafiškuoju keliu. Mastymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 
Gyvenimo šakiniai, anie sakramentus, kun. S. žilio 
Niekšybės paslaptis. A. Maceinos 
Lietuviškas auklėjimas šeimoje. L. Dambriūno 
Mokslas ir relioija. dr. J. Prunskio 
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai I tom. 
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 
Dievas sutemose, kun. St Ylos, 391 pusi, 
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 
šv. Augustinas, G. Papinl, dr. P. Mačiulio vertimas 
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietj 
POEZIJA 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio _
Žemės pakopos, J. Blatrušaičio -
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nerimos Narutės 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir tvertieji, E. Tumienės 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hemandez poema 
Sutemos, J. Narinės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Mari jos Aukštaitės eilėraščiai 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 
Alkana žemė, S. šakytės eilės 
34 Eilėraščiai, Vladas šlaitas 
Dienoraštis, M. Vaitkaus 
Detalės, A. Baužinskaitės-Kairienės 
Kai mes nutylam, J. Saulaitytės 
BELETRISTIKA 
Pavasario lietus, A. Barono romanas 
Sąmokslas, V. Volcrto, prem. romanas 
Ant smėlio, J. Gliaudės prem. romanas 
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės 
Delfino ženkle, J. Gliaudo* prem. romanas 
Kelias į kairę, A. Rūtos prem. romanas 
Upė j rytus, upė į šiaurę (I ir II tomas po 3 dol. 
Valentina, A. Vaičiulaičio 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios. Alės Rūtos 
Lietuvig beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos. legendos 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
Žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmu drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičifitės, pasakiška komedija 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis (II tomas)) 
Naujas veidas, A. Norimo novelės 
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama

ISTORIJA. GEOGRAFIJA
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (I tomas) 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (II tomas) 
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 
Iš sutemų į aušrą, A. Ramūno atsiminimai 
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 
Maironis ir jo gyvenimo bruožai. Aidų leidinys 
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 
Ces:ovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 
Argentinos lietuviai 
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 
Negęstanti Šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai 
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai 
Nepriklausomybės saulėj, M. Vaitkaus atsiminimai 
Teroro ir vergijos Imperija «— Sovietų Rusija. K. Bielinio 
Atsiminimai ii Batfo veiklos, prel. J. B. Končiaus 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje. Z. Raulinaičio 
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 
Povilas Matulionis, A. Rukuižos 
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono. I ir II dal 
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeitie 
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 
Antanas Smetona. V. Šliogerio

DARBININKO ADMINISTRACIJA
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churcbea, bus outiags. SF6-07$l, 
FO 8-4441, JA 9-3718 in N.Y. C.; 
(914 ) 878-4821 — R.F.D. 2, Hohnes 
F.O.N.Y. Ludiagtonville, N.Y.

merikos Valstybėm. Nuo 1947 
Portorikas renka savo guberna-

VM **¥0 wMftt
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Airių telyto jas
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SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Bro*dway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFRED W. ARCHIBALD
President

Ąo baniięo cdręktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shalina ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima ijąi^kąlbėti ir lietuviškai e Turtas (Assets) virš 5132,000,000

Current dividend 5% on all aceounts.

Dabar moka riišių taupomus pinigus

SSKMmNtA»Ąr/HHYTA 12-6 • (112) 2W -M6 •
ją patartas. Pagal ją sąla ga
vo laisvos valstybės, sąjungoje 
su JAV, statusą. Bet Partenkąs' 
kongrese neturi balso. Pertori- 
kiečiai gali rinkti prezidentą, 
jei gyvena JAV.

Į Portoriką skridom spraus- 
miniu lėktuvu, turistine klase. 
Nusileidom San Juan aerodro
me.

Apsistojom nepaprastai gra
žiai įrengtame viešbuty. Kam
barys dviem — 48 dol. dienai. 
Gavom tiesiog butą su priean
gių, valgomuoju, miegamuoju 
ir darbo kambariais. Yra rašo
masis stalas, vonia, radijas, te
levizija, telefonas. Už maistą 
mokama atskirai. Kiekvieną 
dieną keičiama patalynė ir pri
žiūrima švara.

Krašte cirkuliuoja JAV pini
gai, paštas. Automobiliai čia du 
kartus brangesni, negu JAV. 
Taip pat ir benzinas branges
nis du kartus.

Mieste žmonės švariai apsi
rengę ir pasipuošę. Gatvėse 
daug policijos. - .

Griaunama daug namų ir 
daug statoma naujų. Vargšų 
kvartaluose yra namų, kurių 
langai tik užtiesalais pridengti. 
Yra h- viešbučių, kurių langąi 
be stiklų, tik su užuolaidom 
(Venetian blinds).

Pajūris, kur maudomas!, ap
sodintas palmėm ir labai šva
rus. Tęsiasi apie 5 mylias. Aukš
tas ir tamsiai mėlynas dangus 
atsispindi vandeny ir jį nuda
žo nuostabia spalva.

Susimąsčiau ir pagalvojau: 
Dievuli mano, koks gražus pa
saulis! Čia saulė lyg didelis ug
nies kamuolys ritasi dangum, 
čia rožės visur žydi, o jų ae- 
dai vyro kumščio didumo. Čia

EVEBEADY TRAILEB 66-
Coaae to Us Lašt! Irūg the be4 
deal you’ve gotten. we’ll beat it on 
Šerto Scotty, Go-Tag-Along, Wild- 
čat, Puma, Eldorado, TOhnebago, 
K.D., Pick up caps—largest stock of 
trailer hitehes in N. J. Route 22, 
Scotch Plains. 322-9544.

OLD MCDONALD’S 
CAMPSITE

located 1 mile North of red light 
at Wurtsboro N.Y., on Rt. 209 get 
off Rt. 17 at Exit 113 andgo North. 
100 sites with rustic setting in the 
pines.

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

FAMILY VACATION?
Send for TIANA BROCHURE that 
deacribes "The Perfeet Holiday” — 
Call: 516 RA 8-1488 or write:

TiANĄ BAY RE$0?T MOTEL
Hampton Bays, L.l. N.Y. 11946

Sunnybrobk fun, relaxation for the 
entire family. New laigė swimming 
pool. Boating, fishing at your door. 
Evening entertainment, German - 
American meais. AU churches near- 
by. 553 Ą up wkiy. during Juiy and 
AųgusL Special Spring -Fall rates. 
Booklet. E. Bitter, RD 1, Catskill, 
N.Y. — Pitone 518-943-3131

SoniGTofurs^ric.
GERIAUSI KAILIAI 
ŽMTINAI PUOŠNŪS

305 StVINTH AVE(cor.27ttvST),AITW YORK,NX 10001

Tel. (212) 497-8865

Alfa J e wel
A. ŪSELIS 

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

Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda

LIGHTHOUSĘ KABINA

hogue (<rff Rt. 25 at BMer) - TO.-.BOSTON. MASS

atvirai: Amerika sugadino ma-
aecouats payabte A sossnayvoH for

to, ir vis dėl tų teistų.

C.P.L. YAČHT SALES Km norėty skalbtis Darbininke

48227; teL 273-2224.

395 Woodcleft Avenue

623-8100

OPERATORS

dau visa surinkta ir ant stalo

Aplankiau katedrą ir kapuci-

Sekmadleniais 12X10 iki 12:30 v. P4>.

CalT 885-2042
551 City Island Avė. Braut

Nuotr. R. Kisieliais

"Ptaying Haitis" 
by Albrecht Oūrer

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1500 banga

180 W. Montauk Hgwy. 
Lindenhurst, N.Y.

— CAMPER RENTALS — 
SAMIKE CO., INC. 

VACATION CAMPERS

PLATFORM 
STOCK VVORKERS

EMP OPEBATOBS ON DRESSES 
Section vark steady work aft year

Daily — Weekly — Monthly 
ĄSTORĮA RENTĄL YĘ 2^4109

LIETUVIŠKŲ MEL1ODUŲ 
RADIO VALANDA 

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

RENT A NEW CAR $69-50 
7 Day Week 

Air Conditioned.

Steady work nice worting conditions 
ARDEE CO 50 South (th Str^t 

Brooktyn Call EV5-55T2
62 Shady St. W. Pgh., PenBA 15228 

TeL 563-2754

. WHIL - 1430 kil. Medtord, Mass. 
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 v*.

Vedėjas 
STEP. M1NKU3 

WLYN —1360 kilocyetM 
ir FM 101.7 banga 

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vaL p4».
L < D TBUęilM6 

No Jx>b Too Big or ?og Soąali 
(2)68¥ans 3Mm

EXP OPERATORS 
on Merrvw madine

Mušt do a complete garment steady 
work — work near hotne Danbury 
Knitting Mills 1026 Cyprese Avenue

FlfTII
Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

CaU 
802-1980 or 823-M07

Ladies Dresses. — VALENTINOS 
SPORTSWEAR 50-63 Nth Boad 
Maspeth LX CaB TW 4-2887

4 MALONĘY BROTHERS
, RDOFING FULLY INSURED 

/h wtrrk guaranteed — no job tbo 
small or too Mg. 505 68th Street 
Brooklyn. Call 745*8555

AUTHORIZED 
NIMROD DEALER 

SALES ~ RENTALS 
— PARTS 

16' AvatonTravel Trailers

Charm Beauty Shoppe
RĖGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1340 

Ved. ANT. PALIUUS 
Lietuvos prisiminimai

POSTAL CLIRKS. 
and STUDENTS

We wiH arrange houra suitaUe

lIvlMAIeC • KOniCiCUlv a____ . « <a<xo g ■ - V —»▼* _
Sskmad. Ik1 K>:30 ryt* ’ lumbas 1493 lapkričio

267 St Nieholas Avė., Ridgewood, N.Y.

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

KOKS GRAŽUS PASAULIS
šiemet sausio mėnuo buvo Puerto Rico ispaniškai 

pilnas išdaigų. Ir šaltis gerai kia turtingą uostą. Tai 
spūstelėjo, ir sniego kelis kar- teritorija — sala į rytus nuo 
tus privertė labai daug. Tai, ra
dęs savaitę kitą laiko, išsiren
giau atostogų kiek toliau nuo 
gyvenamosios vietos — Bosto
no. Pasitaikė ir geras draugas, 
besirengiąs į tokią pat kelionę. 
Taip ir išskridom į Amerikai 
priklausančią salą — Portoriką 

^Puerto Rico).

COME 
FLY WITH US

reiš-
JAV

Haiti ir į šiaurę nuo Karibų jū
ros, turinti 2,349,544 gyvento
jų. Portorikas — labai tankiai 
apgyventas kraštas (265 žmo
nės viename kvadratiniame ki
lometre). šiaurinė jo dalis — 
žemesnė, pietinė — aukštesnė 
ir kalnuota. Pajūrio žemuma 
yra.labai derlingą, čia gausiai 
lyja — net apie tris kartus per

msmstn dien^’ 1)61 vėl tU°j saldė Šyp-RADIJO 8 nQ v n A MOS sosi, po valandėlės vėl sausa ir
nuostabiai gražu. Dėl to čia 
augalai labai vešliai auga ir de
ra javai bei sodai. Pietinėj sa
los daly trūksta lietaus. Ūkinin
kai yra priversti dirvas drė
kinti.

Apie 80 proc. Portoriko gy
ventojų yra baltieji, kiti—neg
rai ir mišrūs. 95-proc. visų gy
ventojų — katalikai. Krašto ad
ministracinė kalba — anglų, 
bet visa liaudis šneka ispaniš-

NEW YORKE 
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vaL WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N J. 07205; teL 201- 
289-6878.

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

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, r- 
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC

Apie 70 0,000 portorikiečių 
yra emigravę į JAV. Daugumo
je jie gyvena New Yorke, dau
giausia Brooklyne — Williams- 
burge. Jie ir dabar vis veržiasi 
į JAV, bet daugelis ir grįžta nu
sivylę.

Gyventojai verčiasi žemės 
ūkiu ir augina kiek gyvulių. 
Pajūriais auginamos cukrinės 
nendrės. Yra ir medvilnės 
plantacijų. Aukštesnėse vieto
se auginama kava ir tabakas. 
Krašte yra daug sodų, kuriuo
se auga ananasų, kokoso, ba
nanų, apelsinų, citrinų, vynuo
gių, kriaušių, obuolių ir kito
kių vaisią medžiai.

...» ■. D Kadangi klimatas visus me-Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph w
vautka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. tus yra šiltas, tai portorikiečiai 

saulės šilima garina jūros van
denį ir gauna daug druskos.

Krašto pramonė dar visai 
jauna. Ji auga Amerikos kapi
talo padedama. Ją sudaro teks
tilė, romas, vynas, plastika ir

aių iš Rytų Vokietijos nr iš ki
tur.

Vienas turtingas pertorikie- 
tis man kalbėjo: “Atrodai, kad

CHATHAM 
AVIATION

CESSNA SALES AND 
SERVICE 

Morristovvn Airport 
(201) 539*8500

4x6 Utility trailers $225 
4x7 Utility trailers used $135 

Draw-Tite hitehes in stock, installed
JIM HESLIN- 

ORANGE TRAILER 
Route 23-46, Wayne,NJ.

CL 6-0070

AERp-CRAFT 
YORK ir DELUXE 
FIBERGLASS 1/0 

Panoramic vvindshield, ventecL me- 
chanical steering, buckeistyle type 
swivel seats, 160 HP. Merc-Cruiser 
I/o, compąss, speedometer, com- 
pletely eguipped. Readytogo! 532D0 
Ali Sport-Craft Models to 27'. Com-

EXP OPERATORS ON SKIRTS 
Steady work nice working conditions 

Section and Complete 
EMMY SPORTSWEAR 

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

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

Operpiers (sewing machine). Ex- 
perienįced or straight sewers and 
merrow. Suits, dresses, blouses. 35 
hour week. Steady work, modem 
plaut. D’Armigene Ine., Bay Shore. 
MO 5-9200 — Work neąr hbme

universal

ON THE KĄST COĄST

OPĘBATęRS op oa Stojęs- bm»-

r FUNERAL CHAPEL, INC. i 
52nd Street at Lexington Avenue 

Ray Kerbelis, Dir.
PL 3-5300

GEGUŽĖS MENUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn N.Y. 
11221.

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
L.I., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), L.I.. N.Y.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Vfctoria R«L, Hartford 14, Conn.

TeL: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p«.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kilocyclee 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SU, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniai* nuo 1:30 iki 2:30

kų ūkį- Matėm labai žiaurias 
gaidžių kautynes. Buvom casi- 
no lošimų klube. Stebėjom 
labai nervingus lošėjus. Aplan
kėm ir keramikos dirbtuves. 
Nuvažiavom ir į kalnus, kur lie
tus veik nenustoja lijęs.

Kartą man iš kišenės iškri
to ant kilimo sidabriniai pini 
gai — apie 1 doL Kitą dieną ra-

0DEXTER PARK
PHARMACY |g

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

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

WE DELIVER
Mldūgan 24130

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą,

Portorikas jau iš seno yra 
amerikiečių labai mėgiama a* padėta, 
tostogų vieta. Sostinė San Juąn, Aplankiau katedrą ir kapuci- 
išsistačiusi pusiasaly palei jū- nH bažnyčią. Bažnyčios iš lau
rą, turi 451,230 gyventojų Ji ke baltai dažytos, o viduje tam- 
yra žymus turistų judėjimo rios ir dvelkia asnove. 
centras.

Krašte daug mokyklų. Bet
Nuvyko ir į kalėjimą EI Mo- 

___ ro. Vienoje celėje ant sienos 
dar yra apie 15 procentų be- radom menišką piešinį, pięštą 
raščių. Aukštosiose . mokyklo- vi®n® kan0’ vėliau sušaudyto 
se, kurių yra keturios, moką- ui išdavystę.
si apie 18,000 studentų. S*“3* Pabaigoje, po dėtim-

w ties dienų atostogų, ^grįžom
Bostoną, vėl į šaltį ir sniegą.

šią salą rado Kristupas Ko- Pėrskridoiū naktį ir nieko skris- 
’ 7* ’ • dąmi jau nebematėm.

Anksčiau ji priklausė Ispanijai.

Joto us for an opprtunity 
to advaigt, 
Interviewi: 

Monday 9:30 -11 A.M. 
405 West 219 Street 

New York City

JACK'S B A IT A TACKLE for ai! 
fishing needs serving CĮty Island 
Avė. Jack and Sal Boat RentaJb — 

OUTBOARDS and ROWBOA1S

ARTCAR INC.
Opęn Road, Tnvel Mate, 

E-Z Camper 
Draw Tite and Reese Hitehes 

Sales and Rentals 
Route 17. Mahwah, N J.

Dorbmmlte, 910 WiUoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

PraMu pratęsti pnaumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė

Stanftlu ui prenumeratų >.

Ui kalendorių
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A. a. tėvas Modestas Stepai- 
Hs, O.F.M., miręs prieš 6 me
tus, bus prisimintas mišiose lie
tuvių pranciškonų koplyčioje, 
Brooklyne, gegužės 17 d. 7 v. 
ryto.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas Town Hali salėje 
Manhattane įvyksta šį šeštadie
nį, gegužės 18 d., 5:30 v. po
piet. Koncertas rengiamas me
nedžerio Norman Seaman lėšo
mis ir bus pakartota ta pati 
programa, kuri buvo pianistės 
koncerte kovo 30. Kas netu
rėjo progos atsilankyti į kon
certą tuo metu, kviečiamas da
bar.

Stasė ir Povilas Vainauskai 
iš Great Neck, N.Y., pavasario 
trijų savaičių atostogose apva
žinėjo trečdalį Amerikos vals
tybių. Buvo nuvažiavę iki Ari
zonos ir Texas. Iš šios ilgos ke
lionės sėkmingai grįžo namo.

N.Y. Vyry Choro 
koncerte

New Yorko Lietuvių 
choras, 1963 c; \ * 
muz. VL Baltrušaičio, neišsis
kirstė vadovui išvykus ’ 
cagą, bet nauju choro (L 
tu pasikvietė V. Strolią. 
tebevadovauja Šiam chorui, 
švenčia daug laiko ir jėgų, t 
to įtempto darbo rezultatas 
gegužės 18 d. koncertas, L 
įvyks New Yorko lietuviam L 
bai patogioje vietoje WoodhS- 
vene, Franklin K. Lane aukšt 
mokyklos salėje. Tiesa, kaip ir 
visi ankstyvesnieji šio choro 
koncertai, taip ir šis prasidės 
punktualiai lygiai 7 v.v.

Koncerte išgirsime ištisą ei
lę lietuvių kompozitorių dainų 
ir operinių kūrinių. Iš L. Beet- 
hoveno operos “Fidelio” girdė
sime “Kalinių chorą”, klau
siantį ir šaukiantį “kada lais
vi mes būsim”.

Girdėsime Verdi Rigoletto 
“Dvariškių choro” ir 2-ojo ir 3- 
ojo veiksmų, o taip pat iš R. 
Wagner “Skrajojančio olando” 
šaunųjį ir triukšmingą “Jūrt 
ninku chorą”.

Be to, bus įdomu stebėti sū
nų, diriguojantį savo tėvo Juo
zo Strolio kompozicijas, tai 
“Karo žygio daina” žodžiai Pu
tino ir “keturi vežimo ratai”; 
žodžiai J. Tysliavos.

šiame koncerte taip pat iš
girsime ne dažną viešnią New 
Yorke mezo sopraną R. Mastie-

Tarybos iveotėjekalba Valstybės departamento atstovas 
pino. Gidia Židonienė,, MaH Jurma, Helga Ozotint, prel. J. Balkonas, dr. 
motis ir kt.‘ . ••

. _ Jenkens. Toliau ii k. į d. 
dr. K. Valiūnas, V. Sidzikauskas, A. Si-

Nuptr. L. Tamošaičio

Norėdamas turėti medžiagos 
pažinti bolševizmo tikslam, įsi
gyk šias knygas: Bolševizmo 
Metai, 436 psl., 1 dol: Teroro ir 
vergijos Imperija — Sovietų 
Rusija, K. Bielinio, 308 psl. 1 
dol. Baisusis Birželis, P. Nau- 
miestiškio, 238 psl., 3.50 dol. 
Šios knygos gaunamos Darbi
ninko spaudos kioske.

Jei nuobodžiaujate, tai žiūrė
kite spalvotos televizijos arba 
klausykite stereo muzikos. Ka
talogų reikalaukite: J. L. Gied
raitis, 10 Bany Dr., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 
757-0055. ’ nę-Vilčinskaitę. Ji pradėjusi

Parduodama vaistų laborątfhrija ir ofisas. Plačiai žinomi n>^<0e. balsą tobiiUmBl pas 
įvairius dainavimo mokytojus, vaistai bei moste nuo reuma- Į

tema ^bm pelningai pnone. ? *
Rašyti: P. Deken, North Sta.,P O Rox 9112. Newark N J ki operoje Chica-
P. O. Box 9112, Newark, N. J. goje R dainavo įvai-

riuo pastatymuose, turėjo savo 
Parduodamas moteriškas tau- rečitalį Chicagoje ir tebedai - 

tinis kostiumas. Dydis 14-16. nuoja įvairiuose parengimuo- 
Skambinti vakarais tarp 6-9 v. se tiek lietuviam, tiek ameri- 
Tel. 849-1409. kiečiam.

Sohstei ir chorui akompo- 
nuos Albinas Prižgintas, nauja 
muzikinė jėga čia New Yorke.

R^kia tikėtis, jog New Yor
ko ir apylinkių lietuviai pa
rems šio choro darbą savo gau
siu atsilankymu. Sinus

Pirmoji šių metę ekskursija 
organizuojama pas TT. Pran
ciškonus į K«mebunkpcHt, Mai
ne;' birželio 7-9. Ekskursijoje 
gali dalyvauti iš New„ Yorko, 
Elizabeth, Newark, Linden, ir 
Kearny, N.J. bei iš New Ha
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže
lio 7 d. 1 vai pp. prie lietuvių 
bažnyčių: Elizabethe ir Kearny, 
N J. Brooklyne prie pranciško
nių vienuolyno, 680 Bushwick 
Avė. apie 2 vai. p.p. Kelionė 
nakvynės viešbuty ir'1 4 kartus 
valgis — asmeniui 38 dol. Ga- 
liina iŠ anksto rezervuoti kam* 
barius su privačia vonia ir ki-

07104.

maloniai kviečia visus į savo metinį

KONCERTU 
gegužes 18, šestadrenį 

FRANKLIN K. LANE 
aukštosios mokyklos salėje, Woodhavene

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

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

South Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos elevatoriaus 
(keltuvo) statybos pamatai jau 
padėti ir mūro sienos jau pa
siekė antrą aukštą. Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 16, savo 
namo antro aukšto patalpose, 
8 vai. vak. Nors šio didingo 
namo vidus liko dulkėtas nuo 
tarškančių oro dujų grąžtų, bet 
jis yra mūsų visų pasididžiavi
mas, kad mes turime tokį di
delį ir gražų namą. South Bos
tono Lietuvių Piliečių Draugi
jos valdyba kviečia visus drau
gijos narius gausiai dalyvauti 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų. Be to, galėsite pamatyti 
elevatoriaus statybos pradžią. 
Draugijos valdybos nariai pa
vaišins susirinkusius alučiu, ka
vute ir užkandžiais. —S.K.G.

Laisvės Varpo koncertas i- 
vyks gegužės 18, šeštadienį, 7 
vaL vak. Lietuvių Piliečių D- 
jos namų trečio aukšto audito
rijoje. Koncertą atliks Montrea- 
lio Aušros vartų parapijos cho
ras su dviem solistais. Chorui 
vadovauja A. Keblys, akompo- 
nuos V. Vasyliūnas. Laisvės 
Varpo radijo valdyba kviečia 
Bostono ir apylinkių lietuvius 
gausiai šiame gražiame kon
certe dalyvauti. Tai nedažna 

. progą išgirsti 4(1 .asmenų c)io- 
ra ir du solistus. Choro daly
vių nuotrauką galite pamatyti 
šio numerio 6 puslapy.

Putname šį sekmadienį, ge
gužės 19, šventinami Matulai
čio namai. Iškilmėse dalyvaus 
Conn. gubernatorius, vysk; V. 
Brizgys, vysk. V. Hines. E Bos
tono autobusas išeina 8 v. r. 
Kas nori tuo autobusu važiuoti, 
kreipiasi į V. Kulbokienę ar 
Ona Ulevičienę arba į H. Čepą 
Baltic Realty.

Izidorius Vasyliūnas gegužės 
5 Jordan Hali surengė kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio kūri
nu} koncertą. Buvo atlikta 10 
kūrinių. Programoje dalyvavo 
Izidorius Vasyliūnas — smui
kas, Vytenis Vasyliūnas —for- 
tepionas, Chery Leich Roberts 
— smuikas, David Mott —klar
netas, Vytautas Rastenis — fa
gotas ir Robert Hansen —vol- 
tamistas . Tai buvo šio sezo
no paskutinis Vasyliūno kon
certas.

Jaunučiai ateitininkai rengia
si suvaidinti Alės Rūtos 
nimą. Režisuoja Janina 
roziejienė. Vaidinimas 
mas gegužės 26 Lietuvių 
čių draugijos salėje.

BALTŲ MOTERŲ TARYBOS ŠVENTE
Gražiame Columbus universi

teto klube New Yorke Baltijos 
Moterų Taryba gegužės 11 pa
minėjo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybių 50 me
tų sukaktį. Drauge tai buvo ir ____ _ ______
metinė Tarybos šventė, kada Alton L./ Jenkens, kuris dirba 
apžvelgiami darbai, perduoda- Valstybės departemento Euro- 

i___ pareigos. poS skyriuje ir tvarko Baltijos
- valstybių reikalus.

Savo neilgoje kalboje sve - 
čias prisiminė, kaip Amerika 
nepripažįsta Baltijos kraštų in
korporacijos į Sovietų Sąjungą, 
pasisakė už kultūrinius mainus 
tarp Amerikos ir rytų Europos 
kraštų.

Sveikino konsulai
Toliau pirmininkei G. Žilio- 

nienei programą pravesti talki
no Irena Sandanavičiūtė ir Naš
lutė Umbrazaitė. Jos . pasi
keisdamos pristatė tai | vieną, 
tai kitą.

Sveikinimo kalbas pasakė vi
sų trijų valstybių diplcmati-

simindamas Tarybos įkūrimą, 
jos tikslus ir atžymėdama tų 
valstybių nepriklausomybės su: 
kaktį.

Ji pristatė specialų kalbėto
ją, svečią iš Washingtono, —

vaidi- 
Amb- 
stato- 
Pilie-

mos pirmininkės ]— 
Žmonių atsilankė per 100.

Tarybai šiemet pirmininka
vo lietuvių Galia Žilionienė. 
Tai lietuvės čia daugiausia ir 
nuveikė, šią šventę rengdamos. 
Ir pačiam minėjime daugiausia 
atsilankė lietuvių.

Svečias iš'Valstybės 
departamento

Sugiedojus JAV, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnus, 
Tarybos pirmininkė Galia Žilio
nienė pradėjo .minėjimą, pri

Perdavė pareigas latvėm
Tarybos pirmininkavimo pa

reigos keičiasi rotarine tvarka. 
Dabar iš lietuvių perėmė lat
vė — Helga Ozolinš. Perduo
dant pareigas, kalbėjo ir Galia 
Žilionienė ir naujoji pirminin
kė Helga Ozolinš. Taip pat kal
bėjo ir estų atstovė Mali Jur- 
ma.

Stratford-Bridgeport —Stam- 
ford ir apylinkes lietuviai, no-

mos šventovės, nauja koplyčia, 
dalyvaujama Šv. Antano gim
nazijos mokslo metų pabaigos fėdami dalyvauti ekskursijoje, 

‘ ' gali registruotis pas Mrs. A.
Sedgvvick, 407 Barnum Terr. Estijos gen. konsulas, Paul Ra

mam — buvęs Latvijos diplo
matas sveikino Latvijos pasiun
tinybės vardu, Anicetas Simu
tis — Lietuvos gen. konsulas. 
Visi prisiminė sukaktį, palinkė
jo Tarybai kuo geriausios sėk
mės.

programoj ~ išleistuvėse. Su
sidarius didesniam skaičiui, 
vykstama su dviem . patogiais ____________ ,____ _____...__
moderniškais autobusais. Grįž- lef. (203) 9294^12. Autobusas 
temą birželio 9 vakara. Rezer- birželio 7 d,, apie 5 vai. pp. su- 
vacijom kreiptis pas T. Petrą' stos Hollyday Inn. 3-mylios 
Baniūną, 680 Bushwick Avė. nuo Milford gas station Wood- 
Brooklvn. N Y. 11221. Telef. mont, Conn. Arčiau gyvenan- 
(212) GL 2-2923. tiem gera proga prisidėti.

ext. Stratford, Conn. 06497. Te-

birželio 7 (L, apie 5 vai. pp. su-

PRISIMINĖ DR. JUOZĄ 
LEIMONĄ

Dr. Juozo Leimono penkerių 
metų mirties sukaktis prisimin
ta gegužės 5. Ateitininkai sen
draugiai surengė minėjimą, šv. 
Petro bažnyčioje 10 vai. bu
vo mišios, o popiet Liet. Pi
liečių draugijos salėje — minė
jimas.

Akademiją pradėjo sendrau- 
.. gių pirm. Pr. Pauliukonis. Ku-

navo vieną estų liaudies damą, A Kontautas kaIbėio a.
- ariją iš “Romeo ir Juliet”(Gou- " f 

i? . , .. pie dr. Leimono, kuris jungenod), ir vieną estų komposto- pavasarininkus £ Uetuvos vy. 
naus amą. j0 darbą, re-

Koncertą baigė solistė Irena daguojant Vytį. Tai buvo žur- 
Stankūnaitė, kuri įspūdingai naĮ0 patys geriausi laikai, 
padainavo liaudies dainą —Sau
lelė raudona, J. Stankūno — 
Sodžiaus idilė, V. Klovos ištrau
ką iš “Pilėnų” operos. Akom- 
ponavo Aldona Kepalaifė. A- 
biejom įteikta gėlių.

Numatyta latvių arfininke 
neatvyko.

Vaišės
Toliau buvo vaišės, kurias 

parengė Lietuvių Moterų Klu
bas. Daugiausia dirbo dr. M. 
Kregždienė, pirmininkė. Vai - 
šės buvo parengtos skoningai.

Parodėlė
Dar buvo išstatytas gana di

delis Ligi jos Bieliukienės tauto
dailės rinkinys — gintarai, lė
lės, juostos. Gaila, kad ši gana 
simpatinga parodėlė nebuvo 
plačiau pareklamuota, tai kiti 
neatkreipė tinkamo dėmesio.

Tarybos leidiniai 
šventės dalyviam buvo ' į- 

teikta programa ir visų trijų 
tautų himnai su gaidom, verti
mais, aprašymais. Tai padėjo 
ne vienam susipažinti ne tik su 
melodija, bet ir su autoriais.

Taryba anglų kalba išleido 
“The Baltic Wo- 

men’s Council 1947-1968”. Lei-

Koncertinė dalis
Antroji dalis pradėta be per

traukos. Dainavo estų sopra
nas Epp Karike Jurima, akom- 
ponavo Maaja Duesberg. Padai-

dinėlis iliustruotas, pradžioje 
apžvelgta trys Baltijos kraštai, 
toliau supažindinama su Baltijos 
Moterų Tarybos veikla. Leidi- 

fW nys skirtas informaciniam rei- 
jfg kalam.

S. Sužiedėlis prisiminė dr. J. 
Leimono jaunystę, kaip jaunas 
kalvio sūnus atsirado' Rusijos 
tremtyje, kaip mokėsi ir pradė
jo organizuoti jaunimą. Grįžęs 
į Lietuvą, stojo savanoriu Į 
kariuomenę. Dirbdamas štabe, 
baigė gimnaziją ir universitetą. 
Vėliau studijavo Šveicarijoje. 
Dr. J. Leimonas vadovavo di
džiausiai Lietuvos jaunimo or
ganizacijai — pavasarininkam, 
kurių buvo apie 90,000. Jis bu
vo principų žmogus, dėl tų 
principų teko nekartą ir nu
kentėti.

Meninėje dalyje poetė Aldo
na Baužinskaitė-Kairienė gra
žiai paskaitė eilių iš savo nau
jos knygos “Detalės”. Stasys 
Santvaras paskaitė kelias iš
traukas iš kantatos “Kovoto
jai”. Kazys Barimas praskleidė . 
senus Leimono dienoraščius ir 
paskaitė gabalėlį iš bolševiki
nio kalėjimo. Izidorius Vasyliū
nas pagrojo kelis J. Gaidelio 
kūrinius. (Tą dieną jis J. Gai
delio kūrinius grojo Jordan sa
lėje).

Minėjimui vadovavo Pr. Pau- 
liukonis. žmonių atsilankė 
daug. Minėjimo dalyviai buvo 
pavaišinti kava, kurią paruošė 
ateitininkės.

Cod ieškoma vasaros sezonui 
f { šventę buvo atvažiavusių 2 mergaitės padavinėti į sta- 
[ moterų iš apylinkės įvairių lą ir tvarkyti kambarius. Kreip- 
[ miestų. Viešnių buvo net iš tis: Mrs. M. Jansonas, 15 Ro- 
Į Washingtono — O. Kajeckie- sedale St., Boston, Mass. 02124 
’ nė. (p.) Tel. 288-5990.

A. t A.

Klementinai Lisieckienei
mirus, jos dukrai dailininkei Zofijai Plcęhavičicnci ir Seimai 
reiSkia gilią užuojautą

I\'GELFVIČIAI


