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Gauna vietos ofenzyvai prieš komunizmą, ar jis būtu

10 CENTŲ

Ar nauji žmones valdžioje reiškia ir naują politiką?
Vietnamo viduryje tebevyksta žiaurios kovos, derybų reikalas komunistų delsia
mas, o propaganda tebespaudžia LBJ demonstruoti linkimą į kompromisus

Arthur Goldberg, ambasado
rius Jungtinėse Tautose, ba
landžio 25 pasitraukė, ir jo vie
toje paskirtas George W. Bali, 
buvęs valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas. Tai nemažesnė 
naujiena kaip apsaugos sekre
toriaus McNamaros pakeitimas 
Cliffordu ir gen. VVestmorelan- 
do Vietname pakeitimas gen. 
Abramsu.

Čekoslovakiją spaudė Maskva žudymais, dabar—kviečiais
Čekoslovakijoje balandžio 29 

pasireiškė prie'šsovietinės nuo
taikos, kai buvo paskelbta, kad 
Maskva sulaiko kviečių prista
tymą Čekoslovakijai. Per porą 
dešimčių metų pristatinėjo, o 
dabar pranešė, kad neturi at
sargų. Čekoslovakijoje tai bu
vo suprasta kaip spaudimas 
dėl atmainų Čekoslovakijoje.

Nuotaikas prieš Maskvą pa
kurstė ir iškilęs aikštėn faktas, 
kad 1951-2 metais politiniai žu
dymai Čekoslovakijoj vyko Sta
lino įsakymu ir priežiūra. Bu
vęs saugumo ministeris Karol 
Bacilek liudijo, kad valymam į- 
vykdyti buvo atsiųstas Miko j a- 
nas. Tada buvo nuteisti ir pa
karti kaip “išdavikai” partijos 
sekretorius R. Slansky ir 10 ki
tų komunistų vadų. Dabar pa
žymima, kad Slansky ir 7 iš tų 
10 buvo žydai.

LENKIJOJE — vadinkis Radvila, tik ne Rabinovičium
Sovietuose didinamas spaudi

mas rašytojam, kurie pasirašė 
protestą dėl Ginzburgo ir kitų 
trijų nuteisimo. Spauda reika
lauja, kad rašytojų s-ga išgau
tų iš pasirašiusių pasiaiškini
mus dėl jų ‘beprincipiško” el
gesio, o tuos, kurie neatšauks 
savo parašų, mestų iš sąjungos, 
ir, žinoma, privilegijų.

Lenkijoje rašytojų sąjunga 
balandžio 28 paskelbė grasini
mą rašytojam, kurie kritikuo
ja režimą.

Vakarų spauda pakartoja vie
no iš lenkų pasakymą, kad Len
kijoje “Dabar geriau vadintis 
Radvila negu Rabinovičium”. 
Radvila suprantamas kaip dva
rininkų aristokratų atstovas, 
Rabinovičius kaip sionistas.

N.Y. Times, žymėdamas Len
kijoje antisemitizmo reiški
nius, jo priežastim laiko istori
nę praeitį. Esą daugelis žydų iš 
Lenkijos pabėgo nuo vokiečių 
į Sovietus. Jie grįžo drauge su 
sovietų armija kaip įžymūs re
žimo pareigūnai. 2ymi dalis jų 
dirbo lenkų nekenčiamo stali
ninio saugumo įstaigose. Dabar 
apie 100 jų esą išmesti.

Laikraštis sumini lenkų ar
gumentus. Lenkai sako, kad va
kariečiai nesupranta padėties. 
O padėtis esanti ta, kad iš 30, 
000 žydų, mažiausia pusė turi 
svarbiąsias vietas, ypačiai mi
nisterijose, ir visai natūralu, 
kad mes, lenkai, norim jais 
nusikratyti, nes jie tedirba sau, 
neturėdami tautinės dvasios.

Varšuvos atmosferą vaizduoja 
anekdotinis dialogas.

“Ar tamsta esi Javorski?" 
klausia pratęsiamu balsu per te
lefoną ir pats prisistato: “čia 
kalba Kovvalski”.

Ar nauji žmonės reiškia nau
ją politiką, priklausys ne tiek 
nuo jų, kiek nuo bendros pre
zidento linijos. Tačiau jie gali 
naujas linijas prezidentui Įtai
goti.

Bali laikomas lojaliu pareigū
nu savo viršininkam. Tačiau 
nepaslaptis, kad jo nuomonės 
ne visada sutapdavo su vyriau
sybės nuomonėm, ypačiai dėl

Ryšium su kylančiais aikštėn 
praeities nusikaltimais Čekoslo
vakijoje ėmė žudytis buvę stali
ninės policijos pareigūnai, kan
kinę politinius kalinius. Balan 
džio 27 pasikorė dr. J. Som- 
mer, buvęs politinių kalinių ka
lėjimo gydytojas. Balandžio 28 
rastas nusižudęs vieno fabriko 
direktorius. Balandžio 29 pasi
korė Prahos policijos vyr. tar
dytojas. Per paskutini mėn. to
kių savižudžių priskaitoma 26.

Balandžio 29 Čekoslovakijos 
prezidentas viešai pagerbė sta
linizmo aukas — dviem buvu- 
siem kaliniam įteikdamas ordi
nus.
Pačioje partijoje kyla nepa

sitenkinimas, kad partija tėra 
viena. Keliama mintis komunis
tų partiją suskaldyti i konser
vatyviuosius ir pažangiuosius.

“Kokis Kowalski? Aš bent tu
ziną jų pažįstu’'.

“Israel Kowalski — tas, kurį 
tamsta buvai paslėpęs spintoje 
(vokiečiui okupacijos metu".

“0, taip taip, kaipgi tamsta 
laikaisi? Negirdėjau apie tams
tą 20 metų”.

“Aš tiesiai į tamstą su reika- 
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Azijos. Jis yra pasisakęs už 
prekybos ryšius su komunisti
ne Kinija, už jos priėmimą į 
Jungtines Tautas, už atmetimą 
minties, kad Formozos vyriau
sybė atstovauja Kinijai.

Clark M. Clifford artimas 
prezidento draugas ir patarė
jas. Jis nesąs priešininkas tos 
politikos, kuri dabar vykdoma 
Vietname. Bet esąs kito meto-

Slovakija kelia mintį sudary
ti Čechijos ir Slovakijos fede
raciją, tokiu būdu Slovakija 
gautų daugiau savarankumo.

Vokietijoje baiminasi dėl nacių
Baden VVuerttembergo pro

vincijoje balandžio 28 rinki
muose Nacionaldemokratų par
tija, kuri norima suplakti su 
nacių sekėjais, laimėjo 9.8 pro
centų balsų. Iš seimelio 120 at
stovų ji turės 12. Laikoma tai 
dideliu sustiprėjimu. Jo priežas
tis esanti gyventojų reakcija 
prieš kairiojo elemento riaušes

— Lenkijoje einama priešin
gu keliu nei Čekoslovakijoje. 
Pradėta akcija prieš privatines 
Įmones, kurios buvo leistos po 
1956 sukilimo. Nuo tada ir ūki
ninkų rankose buvo palikta vi
sos žemės 85 proc.

— Rumunijoje komunistai 
nuvertė nuo savo “altoriaus” 
buvusį dievuką — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. prezidentą, par
tijos vadą, mirusi 1965. Dabar 
jis apkaltintas 1954 nužudęs 
buv. teisingumo ministerį ir ki
tą įžymų komunistų vadą.

lu ... Ar tamsta tebeturi tą 
spintą?” 

do šalininkas — siekti daugiau 
diplomatinėm priemonėm, ma
žiau karinėm. Jis dėl to esąs 
kompromisų ir “nusiangažavi- 
mo” šalininkas. Jis esąs šali
ninkas, kad Amerikos kariuo
menė būtų sutelkta gyvena- 
mom zonom saugoti, mažiau 
priešui vaikyti ir jam sunaikin
ti — kaip siekė gen. VVestmore- 
landas.

Gen. Creighton W. Abrams, 
buvęs Westmorelando pavaduo
tojas, norįs sustiprinti paties 
P. Vietnamo karinių jėgų orga
nizavimą ir jom perleisti karo 
atsakomybę. Tuo ir būtų pa
siektas tas Cliffordo norimas 
“nusiangažavimas”.

ir vyriausybės nepajėgumą jas 
sudrausti. Krikšč. demokratų u- 
nija tebeliko stipriausia partija, 
bet gavo tik 44.2 proc., o turė
jo 46.2. Soc. demokratai gavo 
29 proc., o turėjo 37.3. Jie la
biausiai pralaimėjo. Laisvieji 
demokratai gavot 14,4, o turėjo 
14. Radikalioji kairė, nauja gru
pė, tegavo 3 proc. ir neturės 
seimely dėl to nė vieno atsto
vo. Kancleris Kiesingeris apgai
lestavo, kad toki rinkimai 
kenks Vokietijos vardui užsie
niuose.

— Alžiro prezidentas Boume- 
dienne balandžio 25 šūviais iš 
automato sužeistas. Valdžioje 
jis nuo 1965, kada jis nuvertė 
pirmąjį Alžiro prezidentą Ah - 
med Ben Bella.

— Gub. Remney keisiąs sa
vo nuomonę taip, kaip ir šen. 
Kennedy bei gub. Rockefelleris. 
Anksčiau sakęs, kad jis niekad 
nesutiks būti ko kito satelitas, 
dabar sutiksiąs, jei Nixonas 
kviesiąs būti jį viceprezidentu.

Gal būt, šitie žmonės turi su
daryti priešininkui įspūdį, kad 
prezidentas LBJ tikrai nori de
rybų ir taikingo sprendimo Viet 
name. Deja, tokis įspūdis stip
rina priešininko atkaklumą de
rybom, delsimą susitarti net 
dėl susitikimo vietos. Jam 
neskubu. Ypačiai, kad arti rin
kimai, kurie gali duoti nuolai- 
desnį prezidentą.

— H. H. Humphrey balan
džio 27 paskelbė esąs kandi
datas į prezidentus. Pirmieji jo 
šūkiai buvo už tautinę vienybę. 
Gub. Rockefelleris numato ne
laukti, iki jį konvencija pa
prašys — pradėsiąs jau dabar 
propagandą. Iki konvencijos 
jau tik 15 savaičių.

— Anglę naras L. Crabb, 
kuris buvo laikomas žuvęs 
1956 Portsmutho uoste, sukda
masis apie Sovietų laivą, ku
riuo buvo atplaukęs Chruščio
vas. dabar aiškėja esąs gyvas. 
Jis buvo sužvejotas sovietų a- 
gentų, kuriuos buvo įspėjęs iš
davikas Philby. Dabar jis dir
bąs Sovietam.

Leit. Algimantas Garsys ir kpt. Kęstutis Gedmintas — nuotr. iš Tele
gram-Gazette, VVorcester, Mass.

Vietname, ar Lietuvoje, ar
Vėl pluoštas amerikinės spau

dos iš Naujosios Anglijos! Va
sario 16 proga sukeltas sąjūdis 
joje tebeaidi atgarsiais. Ne at-
garsiais skundų, prašymų, bet 
atgarsiais ofenzyvos prieš ko
munizmą, ar jis reikštųsi Lie
tuvoje, ar Vietname, ar Ameri
koje.

★

Boston Globė balandžio 15 
savo korespondento informaci
joje iš Khe Sanh pasakoja 
apie karių nepasitenkinimą, 
kad tvirtovė evakuojama. Tarp 
kitų karių mini ir pasisakymus 
leitenanto A. Garsio, Darbinin
ko skaitytojui pažįstamo iš J. 
Kazickaitės reportažo. “Tiek 
žmonių sužeista, tiek žuvo, gin
dami šią vietą. Aš negaliu su
prasti, kodėl dabar mes ją pa
liekame”, kalbėjo jis korespon
dentui.
Telegram-Gazette, Worcester, 

Mass., įsidėjo nuotrauką savo 
miesto buvusių mokinių ir spor
tininkų, o dabar Khe Šanh gy
nėjų Įeit. Algimanto Garsio ir 
kapitono Kęstučio Gedminto, 
pažymėdamas, kad abudu yra 
gimę Lietuvoje.

VVaterbury Republican kovo 
21 aprašė skautų diskusijas 
apie Vietnamo karą. Karo padė
ti gynė Lyvia Garsienė. Laik
raštis pažymėjo, kad jos vyras 
yra marinų karininkas Vietna
me, o ji yra lietuvių skaučių są
jungos Waterburio rajono pa- 
skautininkė. Ji buvusi apsitai
siusi skautės uniforma. Jos o-

Altas Washingtone 
ir New Yorke

— New Yorke balandžio 15 
posėdžiavo jungtinis baltiečių 
amerikinis komitetas, kuris yra 
sudarytas lietuviu, latvių ir es
tų bendrinių organizacijų Jung
tinėse Valstybėse. Iš lietuviu 
pusės komitete dalyvauja Ame
rikos Lietuvių Taryba. Posėdy
je dalyvavo ALT pirmininkas 
inž. Eugenijus Bartkus ir vice
pirmininkas dr. Pijus Grigaitis. 
Komitetas daro naujų žygių 
VVashingtone. kad būtų išleis
tas JAV pašto ženklas Baltijos 
valstybių sukakčiai pagerbti. 
(Jau nebe Lietuvos, bet Baltijos 
valstybių sukakčiai! Red.). Ba
landžio 16 ALT pirm, ir vice- 
pirm. dalyvavo Vliko valdybos 
posėdy ir svarstė peticijų or
ganizavimo bei lėšų telkimo 
reikalus. Posėdyje dalyvavo taip 
pat gen. konsulas A Simutis ir 
LLK pirm. V. Sidzikauskas.

— Nasseris balandrio 29 ka
riuomenei kalbėjo, kad antras 
karas su Izraeliu esąs neišven
giamas.

— Dr. Kingo žudikas — be 
pėdsaku. įtartasis ir Meksiko
je sulaikytasis D D Kennedy iš 
Baltimorės pasirodė ne tas ir 
tuojau paleistas.

pačioje Amerikoje
ponentas buvo Roger Dionne, 
kolegijos anglų kalbos sky
riaus vedėjas ir buvęs respubli
konų kandidatas i seimeli....

Dionne sakėsi nebūtų priešin
gas Vietnamo karui, jei J. Vals
tybės ten gintų vietnamiečių 
laisvę ir Amerikos saugumą. Ir 
mes. sakė, tariamai norim ten 
sustabdyti agresiją. Bet esą 
keista — kas gi tą agresiją vyk
do? Vietkongas? Tai esanti 
smulki mažuma. Jei taip, tai ko
dėl mes negalim ten laimėti ka
ro?

L. Garsienė, anot laikraščio, 
turėjo atsakymą: “Nes civili
niai asmens duoda sprendimus, 
kad Amerikos kariai karo nelai
mėtų”. Ji kalbėjusi, kad karo 
eigos sprendimus turėtų lemti 
kariai, o ne civiliai, pasislėpę 
ištaigiose slėptuvėse Washingto- 
ne, D.C.

Dionne vaizdavo Vietnamo 
istoriją nuo 1930. Garsienė į 
tą istoriją įjungė teroro viršū
nes per tuos kelis dešimtme
čius. Demaskuodama “peaceni- 
kus”, Garsienė kalbėjo, kad jie 
užmerkia akis prieš komuniz - 
mą. Dionne atsakė nežinąs, kas 
tie “peacenikai”, ir ragino veng 
ti apibendrinimų. Garsienė su
konkretino: “Mano mintyje 
peacenikas yra asmuo, kuris sa
ko: ‘Nekovokim čia, nekovo - 
kim ten; Korėja nebuvo mūsų 
karas; P. Vietnamas nėra mū
sų karas’. Klausimas — kal
bėjo Garsienė, — kur gi mes 
kovosime? O kovoti kurioje 
vietoje mes turėsime”.

Laikraštis informaciją baigia, 
pastebėdamas, kad mokytojas 
išėjo kaip po kiekvienos pamo
kos, o Garsienė pasiliko ir kal
bėjosi toliau su skautais.

Waterbury American balan
džio 3 įsidėjo L. Garsienės nuo
trauką ir plačią informaciją, 
kad ji pakviesta kalbėti Civitan 
klubo vakarienėje tema “Back- 
ground to Confusion”. Laik
raštis suminėjo vėl, kad Lyvia 
atvyko į Ameriką iš Sovietų o- 
kupuotos Lietuvos, baigė Co - 
lumbijos universitete politinius 
mokslus, aktyviai dalyvauja lie
tuvių skautų veikloje, dabar 
mokytoja Watertown (Mus in
formuoja, kad ji buvo pakvies
ta kalbėti pagal to klubo na
rio dr. P. Vileišio sugestiją).

Connecficut Sunday Herald 
kovo 24 paskelbė Viliaus Bra
žėno laišką, kuriame Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
VVaterbury dalyvių vardu krei
pėsi į Amerikos karius Vietna
me. Kreipėsi vardu tų, kurie 
yra susidūrę su komunistais a- 
kis į akį ir kurie nelinkėtų, kad 
amerikiečiam tektų su jais taip 
susidurti. Laiškas pasisakė 
prieš triukšmaujančius dėl 
Vietnamo, kurie vadina mūsų 
gynėjus “agresoriais”, “karo 
nusikaltėliais”. “Jei tokis pasi
taikytų tarp mūsų, mes jo ne
laikytume lietuviu, kaip, esame 
tikri, jūs tokio nelaikote ameri
kiečiu”. Reiškė linkėjimus, 
kad jiem leista būtų laimėt per
galę. kurios jie verti, o su per
gale laimėję taiką, galėtų grįž
ti Į savo gražųjį Naugatucko 
slėnį...

Laiškas buvo pasiųstas vie
tos senatoriam: Doddui, Ribi - 
coffui. kongresmanam: Meskill 
ir Monagan Laiškas, taip pat 
buvo paskelbtas Waterbury 
American kovo 25. Naugatuck 
Daily News kovo 29. Water- 
town To\vn Times ir dar ke
liuose laikraščiuose.

šiuos spaudos faktus žymi
me kaip ženklą, kad amerikie
čių masių spauda nėra užtver
ta lietuvių balsui; kad ji atsi
veria ir parodo dėmesio, kai at
siranda vietoje iniciatyvos žmo
nių, kurie suranda kelią prieiti 
tinkamu laiku ir tinkamu bū
du prie amerikiečio dvasios.
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8UPERIOR PI ECK OOOOS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

RfOHMONO HILL OORAN’S FLORI8T, Ine. 120-15 Liberty Avenue Rich-

LlVTUViS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

i

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

ivimas nuo 1887 metų. Kuo 
ti 847-0800, Wm. H. Simon-

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

B 
jo 50

ne tik literatūros kūrėjams, bet 
ir jos vertintojams. Tuo tikšta 
šį rudenį literatūros kritikai (jų 
tarpe ir lietuviai) bus sušaukti

vo skirtas tam, kad žmogus ne
būtų užrakintas pastatų kalė
jime... Ir rinkdamas Kaimo

Jūratė Karlekaltė skaito laHk^ savo tėvui 
balandžio 20 Regit Sheraton viešbutyje.

OJAS. Į modernios 
ava-arn

THEODORE WOLlNNIN, INC. — B. Josepb Sebrotvaki, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. Tth Street, Nevr York, N.Y. GR 5-1437.

BUYUS FUNERAL HOME* Mario Teteeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Ave^ Brooklyn, N.Y. 11208; 
teL 277-5604.

VAITKUS FUNERAL HOME. Motery Pubhc. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška

E.) aikštėje, vienintelėje Žalia
kalnyje, jau projektuojami j- 
vairus sportiniai pastatai. Ar- pamokas (10 dienų seminarą), 
ba — centrinės Janonio (buv. Taryboje taip pat numatoma 
Vienybės, E.) aikštės dar tiku- vadovauti skaitytojų nuomonių

COBMOB PARCEL! EAPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
inlS]~, aaMagte. M Wtat 14th Street (arti Oth Avė.) New York, N. Y. 
19*11; teL CBMH5 Mtmčiame siuntinius i Lietuvą ir 1 USSR. Priimame

tiesiog Kauno gėda. Visus šiuos OCVANV^ClUNTlNIAt I LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar-

— Rado dar kur neužstatytą 
nio atšlaitėj. Iš ten, žvelgdamas plotą ir stato,' ne visada pagal- 
į Vilijampolės “Rio de Janeiro” vodami, kas bus rytoj. Va, ir 
(fabriką pastatus) kitoj Neries Tarybų (buv.- Petro Vileišio, 
pusėj, kalbėjo apie dabartinę

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nue reasnaMamo, rtmktt, MM KMritao ir tkandMtma jau gaunami. Tat 
Deksnle mestis, dtfbtf vamnafia -J&e-Leef RubM. D&utte: 4 uncijų 3doL, 
8 uncijų 5 <toL Persiuntimui pridėdama 504. Kreiptis: Royal Products, North

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 

BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Graodview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alau J. Reitter - Jacob Rettter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai jrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas Stabas, užtektinai vietos automobi- 
liams pastatytL Ridgewood, N.Y. 11227. TeL KM 6-3200._______________

SHNONSON Funeral Home .— Kilnu 
galėdami pafamanjame miTU^i-mimae- 
aon, direktorius. Laidotuvių Įsteigus: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hiil, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkinio, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai, r— 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

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

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

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 U4th Street Richmond HiU, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Westem Avė. Chicago, DL 60636 (312) 476-2242._______

JUOZO ANDRUtlO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax u^ril- 
dymas, Mutual Funds—pinigų tavestadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; fešta- 
dienlais fld 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI74477.

JUOZO MISIONO GSRIMŲ KRAUTUVfi — GaUma gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
Ir vyno. 103-55 Ležferts Blvd. Richmond WL, N.Y. 11418. TeL VI3-3544.

REPUBLIC GCRIMŲ KRAUTUVE 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Jt»2as Bražinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.______________

B A O MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodtaven, N.Y. U421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4829. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.

m •RV11N.KŲ .IUNTIN1V I.TAI0* to™,

me dirbu, bet argi pritarsi to* įsteigtas dar vienas
kiam žingsniui... foto “košt™’’ jų darbams.

“Jis negali susitaikyti su nrin- —■ ■> ■ ■ «■

Visos šalies originalai - vienykitės!
Tęsinys pokalbio apie sunmsejusį žmogų ir prieš jį statomą 

asmenybę-- “originalą”
A. Peikus (Ateitis Nr. 2) “su

masėjimo” ženklu apibūdino šio 
laiko dvasią; rodė to sumasėji
mo įtakoje išaugusius ir savo , 
asmenybę praradusius dvejo
pus žmones: vieni — su tikėji
mu, “su Dievu”, kurie savo ti
kėjimą tepraktikuoja tik kaip 
šventadieninį drabužį; kiti — 
be tikėjimo, “be Dievo”, kurie 
yra dvejopi. Vieni pastarųjų 
(marksistai) nori pasaulį per
kurti be Dievo ir tam aukoja
si ir kitus aukoja. Antri (“teat
ro žmonės”) nei kovoja, nei 
turi siekimų pasaulį perkurti; 
tik skundžiasi savo buities be
prasmybe, dreba dėl jos iš 
baimės arba šaiposi tyčiojasi iš 
viso gyvenimo — mene, spau
doje, literatūroje.

Kai tokia dvasia ima įsigalėti 
visuomenėje, jos nariam belie
ka trejopi keliai. Apie juos au
torius toliau ir kalba.
BĖGLIAI:

“Nenusigąskit! Tai ne politi
niai pabėgėliai iš už geležinės 
uždangos. Tai psichologiniai 
bėgliai iš mūsų tarpo. Vieni 
traukiasi nuo visuomeninio an
gažavimosi, nuo bendruomeni
nio įsipareigojimo, kiti šalinasi 
iš sudaiktėjūsioš aplinkos tar
po. Sachar, Brandeis universite
to prezidentas, prieš keletą 
metų dabartinę generaciją pa
vadino “pasitraukusia” genera
cija: užsidariusia privačiame pa
saulyje: šeimoje, profesijoje, 
pramogose. Ji rūpinasi tik sa
vais reikalais: algom, žmonom, 
darbu ir ‘žaidimais*. Krašto ir 
pasaulio reikalai bei rūpesčiai 
jų neinteresuoja.”

GĖLIAŽMOGIAI:
“Kitą gerokai mažesnę bėg

lių grupę sudaro vadinamieji 
“gėliažmogiai’. Nusivylę esama 
kultūra bei krašto socialine ir. 
politine struktūra, jie* visaPis 
jos pasitraukė. Jie atsižadėjo 
minties, kad visuomenės for
mas galima būtų pakeisti ar 
bent pataisyti. Nesvarsto jie ir 
kito klausimo: kas būtu, jei 
kiekvienas šio krašto gyvento
jas pasektų jų pėdomis? .. ”

“Kaip ten bebūtų, bėgliai, 
pasitraukę iš kovos lauko, žmo
nių bendruomenei nebėra 
reikšmingi”.

"ORIGINALAI": mybes. Kvrię jis įftVMdiiM,
Tai tie, kurie suranda savy- priklausyt nito jo aĮMlipibiiil- 

je drąsos ir ryžties nepasiduo
ti sumasėjimo, “konformizmo 
srovei”. “Reikalinga todėl mū
sų laikams drąsuolių, kurie ne
bijotų trati kitokiais ..'. Ne 
keistai “kvepiančių’ barzdotų 
basakojų, bet savarankiškai gal
vojančių ir kritiškai spren
džiančių originalų šaukiasi mū
sų laiko dvasia”.

šitokį drąsuoliai pirmiausia 
turi kritiškai sutikti šių dienų 
popularų mitą — “sociologizmo 
prielaidas, laikančias žmogų ap
linkos vergu. Aplinkos veiks
niai, kaip gatvė, butas, uždar
bis, — pagal socializmą ap
sprendžia žmogaus dorovę ir 
galvoseną. Pakeitus aplinką, pa
sikeisiąs ir žmogus. Pagerinus 
ekonominį gyvenimą, pagerėsią 
ir žmonės ztas pats more mo- 
ney receptas). Tuo tarpu na
cių koncentracijos stovyklų ve
teranas ir gydymosios psicho
logijos garsenybė Viktor 
Frankl galvoja kitaip: ‘Koncen
tracijos stovyklose, tose gyvų
jų žmonių laboratorijose, mes 
stebėjome, kaip vieni iš mūsų 
draugų elgėsi kaip kiaulės, kiti 
gi — kaip šventieji. Žmogus 
savyje nešioja abi šias gali-

mo, o mmmb sąlygą/ Atrodo, 
kad virsti kiaule, ar tapti šven
tuoju reikalinga ir asmeninių 
pastangų”.

Antra, tie drąsuoliai turi at
viru protu sutikti tiesą, kad 
“sumasėjusi aplinka, savaran
kiškai galvojančių, žinojimo pa
žanga ar visuomeniniais ir kul
tūriniais reikalais besidomin
čių nemėgsta. ‘Kiaušingalviais’- 
juos pravardžiuoja, šiandien 
betgi žinoma, kad ne gausin
gos minios, bet negausūs 
‘kiaušingalvių’ būreliai apsau
go visuomenę nuo chaoso.... 
Mažiau nei 2 procentai žmo- 
niy veda žmoniją £ priekį".

Trečia, įspėja kritiškai žiū
rėti į “akademinius barbarus”, 
kurie tekalba apie pažangą ir a- 
teitį, nematydami praeities. 
“John Courtney Murray, žy
mus amerikiečių teologas, įspė
ja mus apie kitą kraštutinumą 
— plonu civilizacijos sluoksniu 
prisidengusį akademinį barba
rą Murray žodžiais tariant, šis 
‘Brooks brolių” eilute plunks
nakočiais apsikaišęs (ne meškos 
kailiu!) prisidengęs ‘laukinis’ 
bando paneigti per tūkstantme
čius sukurtus žmogaus dvasios

tūrą, filosofiją. fis, tas barba
ras, stengiasi sugriauti raciona
lius mintijimo ir sprendimo 
dėsnius, sunaikinti įgimtą intui- 
tyvinę išmintį, kuria žmonės vi
sada grindė savo gyvenimą”. 
Visa tai atveda į nihilizmą.. -

Ketvirta, kalbėdamas apie 
drąsuolio “originalo” tipą, au
torius įspėja: “Gana bespalvio 
neutralumo ir apatiškos tylos 
studentę ateitininkę ..tarpe!" 
“Savo patarėjai^ privalėtume 
pasikviesti du Žmones: lietuvį 
Šalkauskį ir žydą Marksą. Pir
masis mus nukreiptų į mintį, 
antrasis — į veiksmą. Jie abu 
mums pasakytų, kad veiksmas 
be pagrindo mintyje virsta mai
šatim, o mintis be išsiliejimo į 
veiksmą ! tampa migdančia 
narkoze... Tik suglaudus origi
nalias galvas ir karštas širdis 
galėsime ‘pajudinti žemę’.

Penkta, skatina rūpesčius nu
kreipti dviem linkmėm: vietine 
ir Lietuvos, “Kelionė Alaba- 
mon tapo kovos simboliu už 
juodųjų teises. Pamažu juodo
jo brolio rūpesčiai tampa visų 
mūsų rūpesčiais. Toli už Atlan
to, prie Nemuno ir Neries pa
krančių, yra kitas brolis. Jo o- 
dos spalva balta, bet jo vardas

pasautiui mažai žmonas ...
Jam neduodama pagrindinių ——-EEE-3 
žmogaus teisių: sąžinės, žodžio j.B.taiMtlįį 
ir spaudos laisvės... Ar ne įyttegggĄ F 
mūšų uždavinys naujame de- 
mokratinto gyvenimo konteks- josimi ĄaC 
te ieškoti naujų pagalbos for- kopijeMt. 231

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-mų broliui prie Baltijos? Žino
tini, kad kiekvieno žmogaus 
mirtis sumažina mane, nes aš 
esu žmonijos dalis. Kiekvieno 
lietuvio mirtis taip pat sumaži
na mane, nes aš esu Lietuvos 
dalis”.

Autorius skatinimą baigia 
šauksmu: “visos šalies lietuviai 
originalai vienykities!”

Atpasakota čia buvo pla
čiau laikraščio mintys. Istori
jos stebėtojui jos savo dvasia 
atrodys paralelė su ta Atei
tim, kuri pasirodė dvidešimto
jo šimtmečio pradžioje: tada 
Ateitis kovingai stojo rezisten- 
cijon prieš to laiko dvasios de- 
generuojančias nuokrypas; 
prieš tokias pat nuokrypas, 
nors, kitais vardais vadina
mas, kovingai stoja rezistenci- 
jon dabartinė Ateitis.

Ateities žodžiai buvo skirti 
jaunimui. Bet gal ir senimui 
jie gali būti paskata susimąsty
ti apie save — kokioje pozici- 

_ joje jis yra šio laiko dvasioje.

Išk. j d. p.
Simutienė, A. Simutis, L. VaRfinienė, V. Sidzikatsskas, prof. J. Kazlas, dr. K. Valiūnas, B.- Sidzikauskienė, 

— - -- < Nuetr. V. Maželio

ARCHITEKTŪRA KAUNE SUŽYDĖJO 
ro yra-naujuose mikrorajonuo
se, bet aplinkos sutvarkymas 
— purvynai, klampynai, trans
porto sunkumai, žalumynų sto
ka, — deja, nuvertina ir ge
riausius projektus...

Pokalbininkas toliau sako, 
kad V- Žemkalnis su širdgėla 
ir susirūpinimu kalba apie mies
tų žaliuosius plotus, ypač apie 
sudafkytą Kauno Ąžuolų kalnią, 
Ąžuolyną, Aukštųjų Šančių Ne
muno pakrantes, Vilniaus Vin
gį. Kartais tret patys architek
tai negerbtą gamtos, medžių,

Septynetą savaičių pasivėli
nusi, Literatūros ir Meno (kūry
binių sąjungų, taigi ir architek
tų laikraščio) redakcija Vilniu
je prisiminė, kad 75 metų am
žiaus (vasario 26) susilaukė ar
chitektas Vytautas Landsbergis- 
Žemkalnis. Balandžio 13 L. ir 
M. paskelbė savo redakcinės 
kolegijos nario pasikalbėjimą 
su sukaktuvininku.

Architektas Žemkalnis, grį
žęs ii Australijos, keletą metų 
gyvefio buvusiam savo name 
Donelaičio gatvėj Kaune, o pas
taruoju laiku gyveno Petro Kai- miesto aikščių: 
poko gatvėj, Kauno žaliakal

konstruodamas Vilniaus Gedi
mino aikštę, projektuodamas 
Kauno kultūros instituto rūmus 
ir Tyrimų laboratorijos kor
pusą prie Vydūno alėjos, ir bu
vusius Prekybos ir pramonės 
rūmus (dabartinę Kauno bib- timi”, rašo L. ir M. atstovas, 
lioteką) — visada rūpinaus, kad 
žmogui tratų patogu, kad jis ga
lėtų džiaugtis gamtos grožiu, 
stengusi pastatus harmonin
gai įjungti į žaliąjį foną, aplin
kos panoramą.
- Man patinka urbanistiniai 

užmojai. To negalėjo būti 
metų ertrttiu pagerbime “a"aiS" laika«’ kai fcmė buv° 

Nuotr. V. Maželio privačiose rankose ... Daug ge-

TAI DAROMA ŽMOGAUS 
TEISIŲ JUBILIEJINIAIS 

METAIS!
Balandžio 13 Tiesa Vilniuje 

paskelbė nepasirašytą “TSR Są
jungos ir sąjunginių respubli
kų santuokos ir šeimos įstaty
mų pagrindų” projektą. Tai 
reiškia, kad sąjunginėse res
publikose turės būti išleisti “sa
vi” santuokos ir šeimos įstaty
mai.

Pritrenkiančios reikšmės yra 
pats pirmasis tų nuostatų 
straipsnis: Maskvos n valdžia ir 
lietuvių šeimoms* Lietuvoje nu
stato tokius privalomus uždavi
nius:

“stiprinti tarybinę šeimą, pa
grįstą komunistinės moralės 
principais”,

“auklėti vaikus šeimoje, or
ganiškai derinant šį auklėjimą 
su visuomeniniu auklėjimu, kad 
jie būtų atsidavę Tėvynei (at
seit, Rusijai. E.), ugdyti vaikuo
se komunistinę pažiūrą į dar
bą ir ruošti juos aktyviai da
lyvauti komunistinės visuome
nės statyboje”,

“galutinai pašalinti šeimos 
santykiuose žalingas praeities 
atgyvenas ir papročius” ...

IR KRITIKAI PAGAL 
MASKVOS MOKSLĄ

Du lietuviai literatūros kriti
kai, Kazys Ambrasas ir Vytau
tas Kutelius, įtraukti į rusų 
“Visasąjunginę kritikų tary - 
bą”. Taryba sudaryta Maskvoj. 
Tarybas narius pasirinko ir pa
tvirtino rusų (irgi “visasąjungi
nė”) rašytojų valdyba. Tary- _______ ______________ ____ _________
bai vadovauja du pirmininkai VikMito ntedKrigOB koatlūmam^ paltams ir suknelėms. Taip pat fflldnės, 
— Leonidas Novičenka ir Vita- ' — - ■ . -
lijus Oterovas.

Tai dar vienas maskviečių į-

“kad pačiame Lampėdžių pušy
ne plečiamos statybos (Viešbu
tis vasarotojam iš “Didžiosios 
Tėvynės”! E.), Kauno Ąžuoly
nas metai iš metų alinamas, 
Dainų slėnio tribūnos su dvyli
ka tūkstančių vietų, ruošiama 
stadiono rekonstrukcija... O ______ _ ____
apie užterštą Girstupi Mickevi- remsiąs į prezidentus Humph- ta. w. ouesto Are. 80822; Los Angde^ CeUf. — š<4 Nertu L* Brėš 
čiaus slėnyje ir jo nutryptus rey. Avė- 80038. _
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Hamburge reziduojančiu Šuo- įrodė jų bolševikišką veiklą, tie reparacijųl Garsieji . Vokietijos 
mijos gen. konsulu Lund- buvo sušaudyti. Tai Suomijai 
streem. Jis man pasakojo, kad kainavo kairią tūkstančių gyvy- 
jis tuomet irgi prisidėjęs sava- bių, bet reikėjo kraštą išvaly-

Darbininko 1967 gruodžio 6 M. M. ANYSAS keti. Tik artilerija bei munici- 
ja buvo iškraunama ant kran-

Zęiss fabrikai buvę išvežti net 
su visomis šluotomis, smėliu,

cijos baze buvo numatytas Lie
pojos miestas ir uostas. Buvo 
numatytą sutraukti apie 50,000 
kareivių, vokiečių karo laivyno 
dalį ir Liepojoj stovėjusį Vor-

somi jau 50 metų”. Po trumpo 
istorinio įvado straipsnyje aiš
kinama, kad Suomija turėjusi 
vesti laisvės kovą su rusais 
bolševikais ir kad pirmoji lais
vės kova buvusi baigta 1918 ge
gužės 16, dar prieš pirmojo pa
saulinio karo paliaubas 1918 
lapkričio JI ir prieš Pabaltijo 
valstybių ir Lenkijos kovas su balandžio vidury, bet* buvo ati- 
bolševikais. Straipsnyje kalba- dėta, kadangi Suomijos pakran- 
ma apie Suomiją kaip valstybę 
ir sudaromas įspūdis, kad Suo
mija viena nukovojo bolševi
kus. Tegu man būna leista pa
pasakoti apie tų laikų milita- 
rinius įvykius, kuriuos pažįstu 
kaip anų kovų dalyvis.

Prasidėjus 1917 m. rusų re
voliucijai ir bolševikams įsiga
lėjus Rusijoj, komunizmas grei
tai plėtėsi ir į Suomiją, kuri 
dar tebebuvo rusų valstybės rė
muose. Nors vokiečių armija 
buvo užėmusi visą vėlesnį Pa
baltijo valstybių plotą ligi Nar
vos bei Lenkiją ir pietuose 
veržėsi į Ukrainą, Suomija jos 
karinių veiksmų nebuvo palies
ta. Suomijoj įsitvirtinęs bolše
vizmas savo rankose laikė tvir
tovę Hangoe, sostinę Helsinkį, 
ir atskirus mažesnius mieste
lius. 1918 pradžioj Suomija bu
vo įtraukta į vokiečių operaci
jos planą. Skubotu būdu iš suo
mių pabėgėlių ir savanorių bu
vo suformuotas batalionas, pa
vadintas “Finnische Jaeger”. 
Buvo ruošiamas Suomijos už
ėmimas ir bolševikinės valdžios 
išvarymas iš krašto. Ekspedi-

13 numerio laive šio straipsnio 
autorius buvo artileristas.

Ekspedicija turėjo įvykti jau

miesteliuose buvo susirėmimų 
su rusų ir suomių bolševikais.

gana silpnas, vokiečiai iškpldi- 
no tik apie 20,000 vyrų vietoje 
numatytų 50,000, o suomių da
linys siekė tik keletą tūkstan
čių. Jis daugiau buvo naudoja
mas valymui, kai pačią kovą 
daugumoje vedė vokiečių ka
riuomenė, bent pietinėse Suo
mijos dalyse. Prie suomių pri
sijungė daug savanorių, ir jie 
sudarė laisvosios Suomijos ka
riuomenės branduolį.

Apie 10 dienų vėliau buvo iš
keldinta kariuomenė ir Helsin
kyje, kur bolševikai buvo gero
kai įsitvirtinę keliuose arti uos
to esančiuose kvartaluose, čia 
kelias dienas buvo smarkiai ko
vojama, įsijungiant net laivų 
artilerijai. Tai buvo apie gegu
žės vidurį. Išsilaisvinimo ban
ga riedėjo toliau į rytus, kur 
pasiekė suomių-rusų sieną.

Nors vokiečių kariuomenė li
ko Suomijos įlankoj ir kai ku
riose sutvirtintose vietovėse, 
išlaisvinto pietų krašto valdy
mą perėmė Suomija, kuri 1918 
pabaigoje pasiskelbė nepriklau-

PRARASTAS DARBININKŲ ROJUS
P. ŽIČKUS

tas dar buvo pilnos stipraus 
ledo. Puolimo terminas buvo 
perkeltas į gegužės 1. Prieš pat 
šitą datą iš Kielio karo uosto 
atplaukė keli I-sios eskadros 
kovos laivai, kurių užduotis 
buvo savo sunkia artilerija su
griauti bolševikų laikomą Han
goe tvirtovę ir laisvai įplaukti į 
Hangoe uostą.
. Naktį į gegužės 1-mą minė
tos Halbflottillės laivai išvalė 
paskutinius vandens kelius nuo 
rusų minų. Juos sekė atvykę 
kovos laivai, kurie brėkštant a- 
tidengė sunkią artilerijos ugnį 
prieš tvirtovę. Tvirtovės artile
rija pasipriešino, bet po kelių 
valandų visai nutilo. Forto rajo
ne iškilo dideli juodų dūmų 
stulpai. Vėliau paaiškėjo, kad 
bolševikai, traukiniais išvažiuo-

. darni, padegė municijos ir ang- soma. Krašte buvo jaučiamas 
lių sandėlius.

Kartu atplaukę ledlaužiai iš
laužė kelią į Hangoe uostą, 
kad kariuomenę kelią laivai ga
lėtų įplaukti. Ledas, buvo dar 
tiek storas, kad kareiviai buvo 
išlaipinami uoste ant ledo, čia 
formavosi ir žygiavo priešo ieš-

didelis maisto trūkumas.
Išvada: 1918 Suomiją išlaisvi

no vokiečių armija, kiek pade
dant suomių daliniui ir krašte 
prisidėjusiem savanoriam, bet 
1939-40 karas prieš Sovietų 
Sąjungą buvo vestas ir laimė
tas pačių suomių.

Neseniai pasirodė knyga 
Workars* Paradise Lošt, para
šyta Eugene Lyons, išleista Pa- 
perback, Ine., N.Y. Knyga skir
ta 50 metų komunistų revoliu
cijai Rusijoj apibūdiųti. Tai gal 
viena iš geriausiai parašytų tuo 
klausimu knygų. Ji suskirstyta 
į daug skyrių ir poskyrių. Turi 
416 puslapių. Joje parodyta, 
kokiu būdu komunistai Rusijo
je paėmė valdžią, ko jie siekia 
visame pasauly, ir tai, ką yra 
“pasiritę”, bet apie ką patys 
nekalba. Komunistų rankomis 
esą išžudyta kelios dešimtys mi
lijonų žmonių.

Mitas ir realybė skyriuje au
torius rašo, jog reikia stebėtis, 
kad komunistinės Rusijos pro
pagandos mašina randa tokį 
pritarimą užsienyje, čia tikima, 
kad komunistai nuvertą monar
chiją. Tikrumoje jie nuvertą 
ir išžudę liaudies steigiamąjį 
seimą ir jo sudarytą vyriausy
bę. Tikima, kad Rusijoje nebe
są žmonių klasių, kad ūkio 
kolektyvizacija buvusi savano
riška ir esanti sėkminga, kad so 
vietinė sistema iškėlusi intelek
tualinį ir kultūrinį progresą. 
Masės užsieniečių, pasivadinu
sių intelektualais istorikais, pe

personalu. Kurie nevažiavę, bu
vę’ pagrobti ir išvežti. Rusai 
išsivežę vokiečių pagamintas 
raketas su dauguma mokslinin- 

. kų, kurie ir dirbę jiems.
Visa rusų propaganda esan

ti grindžiama kiekybe. Ji su
griūvanti pasižiūrėjus į koky
bę. 1930 metais Fordo bendro
vė iŠ Detroito įrengusi rusam 
fabriką. Keletą metų jis buvo 
administruojamas amerikiečių. 
Po 30 metų jo gamyba pradė
jusi mažėti. Tada Maskva krei
pusis į italų bendrovę Fiat. 
Fiat fabrikas buvęs pastatytas, 
bet jo statybą trim ketvirta
daliais finansavusi Amerika. 
Rusai taip pat vedą derybas su 
Japonijos ir Prancūzijos bend
rovėmis dėl automobilių fabri
kų statymo.

LIETUVIŲ RELIGINĖS 
MUZIKOS KOMISIJOS 

NUOSTATAI

gerėjęs net 25 proc. Komso- 
molskaja Prąvda 1962 gegužės 
12 rašiusi: “Yra lengviau ko

voti su maliariją nešančiais 
nuodais, negu su žmonių indi
vidualizmo virusu, reiškiančiu 
nuosavybę”. Ūkininkam revo
liucija reiškianti gavimą nuosa
vos žemės. Rusijoj ir visuose 
komunistiniuose kraštuose jie 
esą apvilti.

Privatus sektorius. Aleksand
ras H panaikinęs baudžiavą, o 
Stalinas leidęs prie namų turė
ti du trečdalius akro žemės. Tai 
du svarbūs faktoriai rusų gyve
nime. Voprosy Ekonomiki 
1966 rašąs, kad privati nuosa
vybė, kuri nesudaranti nė 3 
proc. visos naudojamos žemės, 
davusi 30 proc. javų, 40 proc. 
gyvulių, 60 proc. bulvių, 40 
proc. daržovių ir pieno ir 68 
proc. mėsos produktų. Kai 1930 
buvę paskelbta apie planuoja
mą didelę lėktuvų gamybą, bu
vęs toks anekdotas: Kodėl 
mums reikalinga tiek daug lėk

tuvų? Kad galėtume skraidyti 
po visą kraštą, kur tik yra ko 
valgyti. (Bus daugiau)

dagiais, mokslininkais ir net 
dvasininkais, tiki ta komunis
tine nesąmone.

Rsvriiuciįss skyriuje rodo
ma, kaip komunistai siekė val
džios, nesiskaitydami su prie
monėmis ir žmonių gyvybėmis. 
Jie žadėję visas laisves, žemės 
nuosavybę ir dvarų išdalinimą. 
Kai Leninui buvę pasakyta, kad 
jis meluoja, jis griežčiausiai tai 
paneigęs: esą tik liaudies prie
šai skleidžią tokias žinias Vė
liau atsakęs, jog turėjęs meluo
ti norėdamas suvilioti mases, 
kurios esančios antikomunisti- Rusija ir dabar priklausanti 

nuo vakarų. Sintetinė medžia
gų gamyba esanti įrengta va- 

. kartečių, bet nepakankama, 
kaip nepakankamos ir kitos ga
mybos sritys. Karo metu Ame
rika davusi Rusijai ginklų ir 
kitų gaminių už 9 bilijonus do
lerių ir maisto už 2 bilijonus.

^Rusija ir dabar esanti reikalin
ga užsienio pagalbos ir ją gau
na.

Sovietų įstaigų direktoriai 
apie du trečdalius laiko pralei
džią nereikalingiem posėdžiam 
ir nereikalingam popierizmui. 
Kyšininkai imą pinigus iš visų 
ir už viską. Izvestija 1960 lie
pos 14 rašiusi apie “mirusį ke
lią”, kurio buvę pravesta 550 
mylių, bet, niekam juo nesinau
dojant, reikėję jį apleisti. Kelio 
pravedimo darbuose vergai mi
rę kaip musės, o jų vieton Sta
linas siuntęs naujas kolonas.

Kolektyvizacija. Jugoslavija 
1952, o Lenkija 1956 leidusios 
kai kuriem ūkininkam pasi
traukti iŠ kolektyvinių ūkių. 
Tų kraštų ūkis tuojau pakilęs. 
Sovietų Rusija ir po 50 metų 
nepajėgia išmaitinti savo žmo
nių, bet neleidžia privačios 
nuosavybės, nes daug milijo
nų žmonių išžudyta varant juos 
į kolektyvinius ūkius. Kuba, 
prieš užvaldant komunistam, 
buvusi neturtingas kraštas, bet 
jos pragyvenimo lygis buvęs 
aukščiausias visoj Lotynų Ame
rikoj. Kai Kinijos žemynas ba
daująs, tai Taiwan sala ekspor
tuojanti maistą. Kai rytinė Eu
ropa esanti priversta laikytis — visi, kuriems brangi mūsų 
komunistinės dietos, vakarinėj lietuviškoji kultūra.
Europos daly maitinimasis pa- V. Kulbokas

nės. Rašytojas Gorkis rašęs: 
“Vakar Petrapilio ir Maskvos 
gatvėse minia Šaukė: Tegyvuo
ja steigiamasis, susirinkimas”. 
Tie taikūs demonstrantai buvę 
liaudies vyriausybės įsakymu 
sušaudyti. Kai kurie Lenino 
draugai prašę jį Rusijos vardu 
to nedaryti. Leninas atsakęs: 
“Aš spiaunu į Rusiją... tai ke
lias į pasaulio revoliuciją”.

Bendrai. Rusijos ‘sputniko’ 
paleidimas į erdves 1957 sukrė
tęs negalvojantį pasaulį, ma
nantį, kad Amerika yra atsili
kusi. Rusija tikrai padariusi pa
žangą sunkioje pramonėje, bet 
jai esą toli iki kitų kraštų. Ji

Komisijai kūrinį patikrinus, viena jo kopijaf) organizuoti religinės muzikos kon
certus, regioninius parapinių chorų pasirodymus kartu su išvada yra grąžinama kompozitoriui, 
ir plačias visų parapinių chorų giesmių šventes.

g) sudaryti vargonininkams rekomen
duotinų giesmių bei mišių sąrašą,

5. LRMK-sija oficialiam susirašinėjimui 
vartoja specialiai atspausdintus popieriaus lakš
tus ir vokus. >

6. LRMK-jos vedėjas veda gaunamųjų ir 
siunčiamųjų raštų kopijų bylą ir tvarko tos 
komisijos archyvą.

7. LRMK-sijos nariai, gyvenantieji Čika
goje, renkasi posėdžiams metų bėgyje pagal rei
kalą, o metinius komisijos posėdžius sušaukia 
komisijos vedėjas.

8. Lietuvis vyskupas aprobuoja naujų re
liginės muzikos kūrinių lietuviškus tekstus, o 
tų kūrinių muziką tikrina ir priima ar atmeta 
LRMK-sija.

9. Kompozitoriai, prašydami religinės mu
zikos kūrinių tekstams aprobatos, siunčia lietu
viui vyskupui ne tų kūrinių partitūras, bet tik 
tų kūrinių atskirai perspausdintus tekstus.

10. Religinės muzikos kūriniai, kurių teks
tas neturi lietuvio vyskupo aprobatos, LRMK- 
sijos nėra priimami svarstymui.

11. Jei LMK-sija kurį nors religinės mu
zikos kūrinį aprobuoja, komisijos vedėjas vei
kalo partitūroje įrašo šį tekstą: “LRMK-sija pri
ima”, su komisijos vedėjo parašu ir data.

12. Technišku terminu “priima” yra išreiš
kiama sąvoka, kad tas religinės muzikos vei
kalas yra leidžiamas vartoti liturginių pamaldų 
metu. Jei LRMK-sija kurio nors religinės muzi
kos kūrinio “nepriima”, tai reiškia, kad to vei
kalo negalima giedoti ar groti liturginių pamal
dų metu.

13. LRMK-sijos priimtų kūrinių tarpe gali 
pasitaikyti ir menkesnės muzikinės vertės vei-

. kalų, kad tos muzikos atlikėjai galėtų laisvai 
pabrinkti religinės muzikos kūrinius pagal sa
vo išgales bei patikimą. Todėl LRMK-sijos na
riai, tikrindami prisiųstas kompozicijas ir joms 
statydami minimalinius esminius reikalavimus,

4. Netiesinginiais LRMK-jos uždaviniais atsako raštiškai į sekančius klausimus:
a) veikalo pavadinimas bei jo numeris 

(jei prisiųstų veikalų yra daugiau nei vienas), 
su nurodymu, kokioms meniėms pajėgoms šis 
ar kitas veikalas galėtų būti skiriamas,

b) ko vertas kiekvienas kūrinys: me
lodijos, harmonijos, ritmo ir pasirinkto teksto 
bei muzikos formos atžvilgiais?

c) ar kūrinys yra priimtinas arba ar 
jis yra atmestinas?

d) jei kūrinys yra priimtinas ir jei ja-

1. Visuotiniam Vatikano II-ram Bažnyčios 
Tėvų susirinkimui įvedus šventojon liturgijon 
gyvąsias kalbas, atsirado reikalas parūpinti lo
tyniškų liturginių tekstų vertimus lietuvių kal- 
bon ir tiems tekstams pritaikinti tinkamas re
ligines melodijas.

2. Tam tikslui šiame krašte buvo įsteigta 
Lietuvių Liturginė Komisija, kuri buvo Šv. Sos
to patvirtinta, ir Jo Eksc. Vysk. Vincento Briz
gio, iš 1966 m. kovo mėn. 29 d. raštu buvo 
sudaryta Lietuvių Liturginės Muzikos Komisi
ja, kaip dalis Lietuvių Liturginės Komisijos.

3. Tiesioginiais LRMK-jos uždaviniais yra: 
a) parūpintą kunigui reikiamus mišių

giedojimus ir kunigo bei tikinčiųjų bendruome
nės dialoginius mišių giedojimus, duodant pir

joms ir panaudojant tautines liaudies giesmių 
melodijas,

b) parūpinti melodijas nekintamosioms 
mišių dalims, kurias tikinčiųjų bendruomenė 
privalo giedoti vienu balsu, arba kurias ji ga
li giedoti pakaitomis su choru, arba kurias iš
tisai gali giedoti tik choras,

c) padrąsinti lietuvius kompozitorius 
ieškoti įkvėpimo naujiems religinių giesmių bei 
instrumentalinės muzikos kūriniams ir taip pat 
raginti poetus sukurti giesmėms religinius vėr

ri) apsaugoti lietuvių bažnyčias, kad 
į liturgiją neįsibrautų netinkamų religinės mu
zikos kūrinių,

ei todėl naujos kompozicijos, kad jos 
galėtų būti giedamos ar grojamos pamaldų me
tu, privalo būti LRMK-jos patikrintos ir pa-

pozicijos negali būti giedamos ar grojamos pa
maldų metu.

ai rūpintis išleidimu liaudžiai tinkamo 
giesmyno, kuriame tilptų keli variantai nekin
tamų mišių dalių liturginių giedojimų bei keli 
ciklai parafrazinių mišų giesmių, kunigo ir ti
kinčiųjų bendru<Hnenės dialoginiai mišių giedo
jimai ir reikalingiausi bei populiariausi giedo
jimai, vartojami pridedamose pamaldose bei pro
cesijose,

b) lygiagrečiai parūptai vargoninin-

melodijų palydą,
c) pagelbėti visomie galimomis prie

monėmis įgyvendinti lietuvių parapijose litur
ginę reformą, skatinant tikinčiuosius ir mokyk
lų vaikučius aktyviai giedojimu dalyvauti mi-

d) skelbti konkursus naujiems lietuvių 
religinės muzikos kūriniams,

c) raginti kunigus globoti parapinius 
chorus, o vargonininkus tokius chorus organi-

kilmingumą, gelbsti parapijose įvedant bendruo
meninį giedojimą ir palaiko mūsų išeivijątetau- 
tinę dvasią, '

turi būtinai būti pataisyta ir kas gali būti to
leruojama?

e) jei kūrinys nėra priimtinas, tai tuo 
atveju reikia aiškiai parašyti, kodėl minėtas kū
rinys yra atmetamas.

14. LRMK-sijos nariai patikrintų religinės 
muzikos kūrinių davinius siunčia muzikos ko- 
ftiisijod vedėjui, kuris, remdamasis, daugumos 
nuomone, padaro išvadą, pasiunčia ją autoriui 
ir to kopiją taip pat persiunčia 
sijos centrui.

15. Kompozitoriai siunčia 
muzikos naujai sukomponuotus 
kos komisijos centrui dviejuose egzemplioriuose..

muzikos komi*

savo religinės 
kūrinius muzi-

o kita to kūrinio kopija yra paliekama LRMK- 
sijos archyve.

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:
1) Jo Eksc. Vysk. Vincento Blizgio adre

sas: Most Reverend Bichop Vincentas Brizgys, 
D. ., 2701 West 68th Street, Chicago,- Illinois 
60629. šiuo adresu reikia kreiptis, norint gau
ti religinės muzikos kūrinių lietuviškiems bei 
lotyniškiems tekstams aprobatą.

2) Dabartinis LRMK-sijos centro adresas 
yra šis: Commission for Lithuanian Religious 
Music, 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 
60636. Telefonas (312) RE 7-8400. Šiuo adresu 
reikia siųsti naujus religinės muzikos kūrinius, 
norint gauti jiems patvirtinimą, kad būtų ga
lima išleisti arba naudotis liturginių pamaldųĮima išleisti 
metu.

3) Šiuo metu LRMK-sijos nariais yra: tė
vas Bruno Markaitis, SJ., prof. Juozas Žilevi
čius, L. M., prof. dr. Leonardas Šimutis, Ir., 
prof. Juozas Bertulis ir kun. Bladas Budreckas, 
kuris šiai komisijai vadovauja.

4) LRMK-sijos vedėjo adresas: Rev. Ladis- 
laus A. Budreckas, 64 Middagh Street, Brook- 
lyn, New York 11201. Telefonas (212) 625-1161. 
Šiuo adresu reikia kreiptis su įvairiais klausi
mais.

5) Lietuvoje išleistuose Apeigynų Prieduo
se — III-jo knygoje yra atspausdintos ketve- 
rios parafrazinės mišių giesmės ir vienos su
trumpintos mišios: St. Šimkaus, kun. B. And- 
ruškos, SJ., kun. P. Tamulevičiaus, kun. G. 
Šukio ir P. Beinorto. Tokios mišios Šame kraš
te yra draudžiamos vartoti laike giedotinių mi
šių, tačiau jos yra leidžiamos naudoti laike skai
tytinių mišių.

6) Jau turime dvejas keturbalses mišias, 
sukomponuotas pagal paskiausiai Šv. Sosto pa
tvirtintą lietuvišką liturginį mišių tekstą: i) 
Br. Budriūno “Šv. Kazimiero Garbei” mišias, iš
leistas “Laiškų Lietuviams” redakcijos ir ii) kun. 
G. Šukio “Taikos Karalienės Garbei” mišias, at
spausdintas Apeigynų Prieduose. Tas mišias ga
lima vaitoti laike giedotinių ir taip pat laike 
skaitytinių mišių.

7) Vienbalsiam bendruomeniniam giedoji
mui ir tikinčiųjų bendruomenės giedojimui pa
kaitomis su choru turi būti duodama pirmeny
bė prieš chorinį dvibalsių ir keturbalsių mišių

giedojimui mišių iki šiolei dar neturime su
komponuotų. Nuoširdžiai prašome kompozito-

komponuoti. Joms komponuoti galėtų būti pa
naudotos liaudies giesmių melodijos, arba gri
gališkų mišių melodijos, jas dar daugiau supras
tinant. Kompozitoriri komponavimui privalo 
naudoti mišių tekstą, kuris yra atspausdintas 
lietuviškam mišiolėlyje.

8) Labai nuoširdžiai visus prašome ir į- 
sakmiai raginame kunigus klebonus, vikarus, 
vargonininkus, choristus ir visus sąmoningus lie
tuvius katalikus įsigyti Tėvų Jėzuitų Čikagoje 
išleistą lietuvišką Romos katalikų mišiolą su ku
nigui ir tikintiesiems reikiamais mišių giedoji
mais.

Liet IteKg. Muzikos Komtiije

Dr. J. Leimono 
atminimui

(atkelta iš 3 psl.) 
čius?!... Kentėjo ir Kristus, 
o kur Jo kaltėj Kur didžiųjų 
vyrų kaltė, kurie dėl teisybės 
mirė? Aš didžiuojuosi 
kenčiančia tauta.
kaip žiburiu, Į akis duria 
klydime ir pasididžiavime 
kietėjusioms tautoms”.

Visi kultūros darbai jam 
vo geri, kad tik lietuviams nau
dingi. Jis ir vaidino, ir dele
gacijose ėjo derėtis lietuviškos 
mokyklos reikalais pas kleboną, 
kad tik sutarimas tarp mūsų 
nesuirtų. Uoliai dirbo su vy
čiais, ilgus metus redaguoda
mas jų žurnalą “Vytį”. Daug 
energijos padėjo ir laiko pa
šventė globodamas moksleivius 
ateitininkus.

Gyvas, ekspansyvus draugi
joj, didžiai sąžiningas ir uolus 
darbe, tėviškas ir visa širdimi 
prisirišęs prie jaunimo, ištiki
mas -ir pasiaukojąs draugas, 
vertingos knygos ir geros mu
zikos mylėtojas, nuolatinis kul
tūros klubo lankytojas ir t.t. 
Kad Bostono kultūrininkai a- 
nuomet taip sutartinai dirbo, 
čia didelis ir jo nuopelnas.

Tad ir pasigenda jo jaunieji 
bičiuliai moksleiviai, kultūri
ninkai, menininkai ir draugai

mūsų
Ja Dievas, 

pa
ūž

bu-



DARBININKAS

Pirmojo Pabaltijo Studijų 
suvažiavimo sekciją vedėjai 
Politinių mokslų: A — prof.

PIRMASIS PABALTIJO STUDIJŲ SUVAŽIAVIMAS
Tiksliųjų mokslų: prof. dr. 

Lauri Vaska, Clarkson Coilege 
of Technology, Box 471, Pest- 
dam, N.Y. 13676.

Pritaikomųjų mokslų: prof.

Yra susidaręs organizacinis 
komitetas sukviesti I-ąjį Pabal
tijo mokslininkų suvažiavimą. 
Jo tikslas yra analizuoti baltų ‘ dr. V. Stasys Vardys, Dept of 
problemas Vakaruose ir baltiš- Political Science, The Universi- 
kas studijas įvesti plačiau į * 
Amerikos akademinį gyvenimą. 
Tam tikslui organizatoriai nori 
sudaryti šiom studijom pati
kimą pagrindą ir išvesti jas iš 
savotiškos ligšiolinės izoliaci
jos. Organizacinis komitetas 
šiam reikalui veikia Brooklyne, 
kuriam vadovauja J. Gaigulis 
(7414 llth Avė., Brooklyn, N.
Y. 11228).

Pirmasis suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 8-11 Maryland uni
versitete. Suvažiavimas turės 
šias sekcijas: Politinių mokslų, 
Ekonominės raidos, Teisės, So
cialinių mokslų, Istorijos, Tiks
liųjų mokslų, Pritaikomųjų 
mokslų, Meno, Religijos ir Kal
botyros. Politinių mokslų sekci
jai vadovauti yra pakviestas 
dr. S. Vardys, Religijos sekcijai. 
vadovauti yra pakviestas kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, Kalbo
tyros sekcijai vadovaus dr. A. 
Klimas. Kitom sekcijom vado
vaus latvių ir estų mokslinin
kai.

Į organizacinį komitetą iš lie
tuvių įeina dr. J. Puzinas, dr. A. 
Budreckis ir K. Miklas.

Iš lietuvių kalbėti politinėje 
sekcijoje yra pasižadėję: Vy
tautas Vardys ir V. Sidzikaus
kas, kviesti yra T. Remeikis ir 
B. Nemickas. Ekonominėje sek
cijoje yra pasižadėjęs kalbėti 
P. Zunde, pakviestas J. Mockai- 
tis. Teisės sekcijoje yra kvies
ti: V. Vaitiekūnas. Julius Sme
tona ir D. Krivickas. Sociali
niuose moksluose yra kviesti: 
A. Musteikis, dr. V. Bieliaus
kas, A. Plateris dr. A. Ramū
nas, Ina Užgiris, Jonas Balys, 
Marija Gimbutienė ir Jurgis 
Gimbutas. Istorijos sekcijon 
yra kviesti: prof. J. Puzinas, K. 
Jurgėla, A. Kučas, J. Stukas, 
kun. V. Gidžiūnas, OFM, ir S. 
Sužiedėlis. Mokslo sekcijon yra 
kviesti: Č. Masaitis, A. Liulevi- 
čius, B. Povilaitis ir A. Nasvy- 
tis. Meno sekcijon yra kviesti: 
K. Ostrauskas, A. šešplaukis, 
Vytautas Jonynas, A. Landsber
gis ir R. Viesulas. Religijos sek
cijon kalbėti yra sutikęs kun. 
V. Bagdanavičius ir yra kvies
tas dr. J. Girnius. Kalbotyros 
sekcijoje kalbėti yra sutikęs A. 
Klimas ir kviesti: A. Salys ir

CHICAGO, ILL. pa-

K.Č.

amerikiečiu kvįečia-

103
me-

1934 “Margučio” pastangom 
suruoštas lietuvių pasirody 
mas pasaulinėj parodoj, irgi 
Chicagoj. Chicagos simfoninisrai labai gražiai patarnavo baž

nyčioje ir kapuose. Visą tvar
ką pravedė kleb. kun. P. Pranc- 
kus.

A. Sėnn, Sr.
Paskaitos bus skaitomos ang

lų kalba.

MARGUČIO RADUO VALANDĖLĖS SUKAKTIS

BRIDGEPORT, CONN.

Kun. J. V. Kazlauskas, buvęs 
liet, parapijos klebonas, iškil
mingai palaidotas balandžio 10 
iš šv. Jurgio lietuvių bažnyčios, 
kur mišias aukojo Bridgeporto 
vyskupas Walter W. Curtis, da
lyvaujant daugeliui kunigų ir 
prelatų. Į kapus palydėjo dau
gelis žmonių ir pats vyskupas 
Curtis. šv. Vardo draugijos vy-

Kun. J. Kazlauskas klebona
vo 28 metus šioje parapijoje, 
kur daug pasidarbavo bažny
čiai ir visai lietuviškai Bridge
porto kolonijai. Veikė Alte, 
Balfe, ir kitose organizacijose. 
Taip pat daug pasidarbavo at- 

SODYBOJE
Kcnnebiinkport, Maine

Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 28. Pigios kainos, geras 
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.

• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207» 967-2011, o nuo birželio 28 d. (207) 967-2771

ty of Wisconsin, Milwaukee, 
Wis. 53201.

B — prof. dr. Kari Aun, 
Dept of Politkal Science, Wa- 
terioo University Coilege, Wa- 
terloo, Ont. Canada.

Ekonominės raidos: dr. Pra
nas Zunde, Eng. Experiment 
Station, Georgu Institute of 
Technology, Atlanta, Georgia 
30332.

Teisės mokslų: prof. dr. Zi- 
gurds L. Žile, Law School, The 
University of Wisconsin, Wis. 
53706.

Socialinių mokslų^ prof. dr. 
Peteris Lejinš, 7009 Wake Fo- 
rest Dr., Coilege Park, Md.
Istorijos: prof dr. Edgars An- 

dersons, 2571 Booksin Avė., 
San Jose, Cahf. 95125.

Rima ir Gabrielius Mironai Bendruomenės'Balso radijo Studijoje. Jie abu yra jubiliejiniu metų komiteto na
riai ir organizuoja TV programas apie tfietuv^z.osn Nuotr. K. Cikoto

Prieš 40 metų Antanas Va
nagaitis išleido pirmą “Margu
čio” numeri. Dabartinis Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas J. Bačiūnas tada 
pažadėjo piniginę pagalbą 
pradžiai. 1932, irgi J. Bačiūnui 
remiant, “Margutis” pradėjo ra
dijo transliacijas.

“Margučio” lietuviškas dar
bas buvo platus ir šakotas. Pa
minėsime tik svarbesniuosius 
įvykius.

1933 “Margutis” iškilmingai 
minėjo savo penkerių metų gy
vavimą Chicagos didmiesty, 
Stevensono viešbuty. Tai buvo 
pats pirmas lietuvių pasirody
mas jau ne savo salėse.

vykstant naujakuriam į Brid- 
geportą. Visas lietuviškas judė
jimas sukosi apie jį. Paskuti
nius 3 metus buvo emeritas kle
bonas, bet sekmadieniais vis at
laikydavo iškilmingas lietuviš
kas mišias. Jo darbai Bridge- 
porto lietuvių ilgai bus mena- 

duate Center for Kateriai Re
search, The University of Mis- 
souri, Rolla, Mo. 65401.

Meno: prof. dr. Ivar Ivask, 
Dept of Modern Languages, 
The University of Oklahoma 
73069.

Religijos: Lic. Theol. Vytau
tas Bagdanavičius, MIC, 6336 
So. Kilbourn Avė., Chicago, Ūl. 
60629.

Kalbos mokslų: prof. dr. An
tanas Klimas, Dept of Langua
ges and ling., The University 
of Rochester, Rochester, N.Y. 
14627.

Suvažiavimas įvyks rugpiūčio 
8-11 University of Maryland.

orkestras atliko lietuvių kompo
zitorių kūrinius ir lietuviškų 
liaudies dainų pynę. Koncerte 
dalyvavo solistė B. Drangelie- 
nė — Darlys, su kanklėm J. 
Olšauskas ir tautinių šokių gru
pė-

Nepriklausomybės minėji
mus “Margutis” ruošdavo Ste
kens ir Morrisono viešbučiuo
se. Tie minėjimai sutraukdavo 
net 4,000 žmonių.

1935 “Margutis” įėjo ir į Ci- 
vic operos rūmus, o kitais me
tais perdavė specialią progra
mą į Lietuvą.

Po antrojo pasaulinio karo 
Amerikoj atsiradus Čiurlionio 
ansambliui, “Margutis” suruo
šė jo pasirodymą (1950), o jau 
kitais metais — Lietuvos ope
ros prisiminimo koncertą, diri
guojant A. Kučiūnui ir V. Ma
rijošiui, dalyvaujant 70 asme
nų Chicagos simfoniniam or
kestrui ir solistam A. Kaskai, 
I. Nauragiui, I. Motiekaitienei, 
A. Kalvaitytei, P. Bičkienei, S. 
Baranauskui ir S. Adomaitienei.

Pridėkim dar 1952 ruoštą 
pianisto A. Kuprevičiaus, tada 
atvykusio iš Argentinos, ir A. 
Brazio koncertą, 1954 smuiki
ninkės E. Kuprevičiūtės ir sol. 
Polynos Stoskos pasirodymą su 
Chicagos simfoniniu orkestru, 
V. Marijošiui diriguojant. 1957 
“Margučio^ sukaktuvinę šven
tę, dalyvaujant vėl Chicagos 
simfoniniam orkestrui, solistam 
Lily Pons, pasaulio garseny
bei, ir St. Baranauskui, diriguo 
jant vėl V. Marijošiui, paro
dant ir “Margučio” veiklos fil
mą.

1965 buvo suruoštas Dariaus 
Lapinsko kūrinių koncertas, di
riguojant pačiam autoriui, da
lyvaujant sol. A. Stempužienei 
ir pianistei A. Kepalaitei.

philadelptoijos “Vilties" choro krizė tęsiasi jau trečias mėnuo. Tikimasi, kad ji baigsis choro vadovo Leono 
Kaulinio (priekyje) grįžimu. Nuotr. K. čikoto

“Margučio” sukaktis bus 
minėta gegužės 4 banketu Inn. 
Motion salėj ir tą pačią dieną 
pramoginių dainų konkursu 
jaunimui. Liepos 4 Bučo sody
boj ruošianją gegužinė, o spa
lio 13 — sukaktuvinis koncer
tas Chicago Auditorium. Salė 
pasaulinio garso, joje yra apie 
4,000 vietų. Programą atliks so
listai, dar Chicagoj nebuvę. 
Kas jie tokie, dar “Margutis” 
nesako.

Nežiūrint pergyventų nelai
mių (netikėtai mirus progra
mos vedėjui K. Deveikiui ir B. 
Dirmeikiui, tragiškai žuvus 
“Margučio” vedėjai L. Vana- 
gaitienei ir “Margučio” redak
toriui A. Mackui) bei kitų var
gų, šiandien “Margutis” pasi
ruošęs plėstis ir tobulėti, gy
vinti ir įdominti savo radijo 
programas, Dabar programas 
veda Petras Petrulis.

mas pasirodyti ir pasakyti savo 
mintis. Kasdien vis daugiau to
kių kvietimų gauna. Būtų gerai, 
kad ir mes jį pasikviestume į 

ADAMKAUS KANDIDATŪRA savo pobūvius, parengimus. Jis
Inž. Vaidas Adamkus —A- turėtų progos mum papasako- 

damkavičius respublikonų są- ti savo tikslus, siekimus, 
rašė kandidatuoja į sanitarinio 
distrikto patikėtinius. Po A. ,0- 
lio mirties tokios progos lietu
viam nepasitaikė, tad Chicagos 
lietuviai stengsis ją išnaudoti.

Inž. Adamkus žinomas iš lie
tuviškos veiklos: jaunimo peti
cija. krepšininkų išvykos Pie
tų Amerikon ir Australijon — 
tai vis jo darbai. Daug kur ki
tur neapsieita be jo pirštų. Jis 
ir dabar yra LB centro valdy
bos vicepirmininkas, du kartus 
buvęs JAV LB tarybos nariu. 
Tai rodo jo nuolatini suaugimą 
su lietuviais. Jei Adamkui pa
vyktų patekti į norimą vietą, 
be abejonės, jis būtų mum la
bai naudingas. Turėdami savo 
žmogų tokioj aukštoj vietoj, 
kartu turėtume didelę atramą . 
Lietuvos laisvinimo reikalam.

Jau dabar Adamkus—Adam- dėjėlė. 
kavičius

LIETUVIAI PHILADELPHUOJE
Verbų sekmadienį Tautos narių rinkimas vieneriem me- 

himnu buvo užbaigtos rekolek
cijos šv. Andriejaus parapijos dybos narių rinkimą, įpareigo- 
bažnyčioje. Su himno žodžiais jant išrinktuosius pasilikti val- 
sublizgo ir ašaros dalyvių aky
se. Tai buvo tikrai nuoširdus 
meilės pareiškimas Tvėrėjui ir 
Tėvynei. Rekolekcijas vedęs 
kun. Jonas Borevičius, S. J., 
stengėsi padėti mums susivok
ti šių dienų žmogaus ir žmo
nijos keliuose bei kryžkelėse. 
Jis kreipė dėmesį į praėjusio 
šimtmečio gale dr. Vinco Ku
dirkos “Varpe” reikštą mintį, 
kad lietuvystė ir katalikystė tū
li eiti kartu, ši Tautos 
kūrėjo mintis tinka ir 
laikam.

Į L. Bendruomenės 
susirinkimą eidamas 
nas galvojo — kaip jubiliejinių 
metų minėjimo komiteto veik
ius dvasią ir energiją perkelti Bendruomenės Balso vyr. re- 
Į visą mūsų bendruomeninį gy- daktorius, Vytautas Volertas 
venimą. Komiteto darbo sėk- — šeštadieninės mokyklos tė- 
mingumas čia rišamas su jau- vų komiteto atstovas, Kazimie- 
nesniosios kartos visuomeninės 
veiklos įsijungimu. Nenuosta
bu, kad keliolikos punktų dar
botvarkė (su 
pranešimais, veiklos planais ir 
valdybos rinkimais), kuriai ap
svarstyti ir šį kartą neužteko 
ketverto valandų, nei senesnių
jų. nei jaunųjų nepatraukė. 
Veiklioje mūsų bendruomenės 
apylinkėje metinis susirinki
mas, sutraukiąs tik iki 20 na
rių, verčia ieškoti nesėkmės 
priežasčių. Gal pasenus ir keis
tina susirinkimų tvarka. Gal 
peržiūrėtini L. Bendruomenės 
įstatai. Bent mūsų apylinkėje, 
jau per daugelį metų, mažiau
siai malonus ir daugiausiai lai
ko sugaišinąs darbotvarkės 
punktas yra valdybos rinkimai. 
Ar kasmetinis visų valdybos

himno 
mūsų

metini
ne vie-

Reikėtų užmiršti mūsų pri
klausomumą vienai ar kitai par
tijai. Svarbu tik viena: jis yra 
lietuvis. Tai šiuo atveju turė
tų būti mūsų “partija”.

J. Včn.

— III Tautinių šokių šventė
je, kuri bus liepos 7 Chicagos 
Amfiteatro patalpose, matysim 
mūsų šokėjus, suvažiavusius iš 
Kanados ir JAV miestų, o taip 
pat ir iš Pietų Amerikos, atlie
kant visą eilę naujų ir mums 
rečiau tematytų tautinių šo
kių. šventės repertuare bus at
liekami šie tautiniai šokiai: 
Jicvaro tiltas. Ketvirtainis, Aš
tuonnytis. Kepurinė. Pakeltko- 
jis. Landytinis. Sukčius. Linelis. 
Suktinis. Ožiukas. Pas močiutę 
augau. Žvejų polka, šustas. Au* 

Malūnas. Blezdingėlė, 
Subatėlė, Gyvataras.

tam nėra keistinas į dalinį vai* 

dyboje bent dvejus metus. Su
sirinkimas įvyko kovo 31.

Naujoji L. Bendruomenės 
valdyba balandžio 19 pareigom 
pasiskirstė taip: Jonas A. Stik- 
lorius — pirmininkas, dr. Vy
tautas Klemas — vicepirm. 
kultūros reikalam, Algiman
tas Gečys — vicepirm. tarptau
tiniam ir propagandos reika
lam, Jonas Skladaitis — vice
pirm. jaunimo reikalam, Henri
kas Misliauskas — sekretorius, 
Petras Didelis — iždininkas, 
Gediminas Dragūnas — Bend
ruomenės Balso iždininkas, 
Aušra Zerr — kartotekos vedė
ja" ir atstovė Pavergtų Tautų 
Komitete, Henrikas Savickas—

ras Cikutas — spaudos ir infor
macijos klubo atstovas ir An
tanas Impolėnas — reikalų ve- 

apyskaitomis, dejas.
Choro "Viltis" narių susirin

kimas, įvykęs balandžio 7, cho
ro krizės neišsprendė. Krizė ki
lo choro vadovui — dirigentui 
Leonui Kauhniui iš pareigų 
pasitraukus. Kol bus surastas 
naujas vadovas, šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje choras 
giedojimą tęs vargoninko Vy
tauto Matonio vadovybėje.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Katalikų S-mo 

kuopa šiais metais mini 60 
tų jubiliejų.

Kai dar lietuvių parapija ne
buvo susitvėrusi, 1908 sausio- 
vasario mėnesiais iš Pennsylva- 
nijos atvyko kun. Vincentas 
Vizgirda ir keletą savaičių dar
bavosi Rochesterio lietuvių tar
pe. Tada jis įsteigė Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimo 
kuopą, kuriai atiteko 103 kuo
pos vardas.

Pradžioje į kuopą įsirašė ma
žiau 10 narių. Per 60 metų 
kuopa narių skaičium įvairavo, 
bet išliko gana pajėgi iki šiai 
dienai.

Šį retą jubiliejų Susivieniji
mo kuopa mini gegužės 5. sek
madienį. Už mirusius Susivieni
jimo narius 8 vai. bus aukoja
mos Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje mišios. Mišias au
kos kuopos narys kun. Liudas 
Januška. 3 vai. parapijos salėje 
iškilmingas minėjimas su pro
grama. Programoje dalyvauja 
viešnia iš Chicagos solistė Jani
na šalnienė, muzikas Raimun
das Obalis ir stilizuotų tautinių 
šokių baletas, kurį atliks sese
rys Rita ir Nijolė Mačiulytės.

Po iškilmingo minėjimo vai
šės apatinėje salėje.

| minėjimą laukiama svečių 
ir iš kaimyninių lietuviškų ko
lonijų. V. Vitkus

1S VISUR
Vasario 16 gimnazijoj 

šiuo metu yra 97 mokiniai. 
Iki po Kalėdų jų buvo 106. Pe
reitais mokslo metais jų buvo 
86. Atskirose klasėse mokinių - 
yra: pirmoj 21, antroj 17, tre
čioj 17, ketvirtoj 16, penktoj 
8, šeštoj 7, septintoj 4, aštun
toj 6. Berniukų 59, mergaičių 
38; katalikų 77, evangelikų 20. 
Šiais mokslo metais dėsto 18 
mokytojų: 14 lietuvių ir 4 vo
kiečiai.

— Kun. Antanas Valiuška, 
išbuvęs aštuonerius metus Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos vikaru, balandžio 8 išvyko į 
Alpine, Texas, kur EI Paso 
vyskupo yra skiriamas New- 
man klubo studentų kapelionu 
ir padėjėju vietos parapijoj, kur 
klebonauja lietuvis kun. Lumas.

— Dail. Jurgis Juodis ruo
šia savo kūrinių parodą Chica
gos meno galerijoj “69” 
2612 W. 69 St., gegužės 10-14. 
Ta pačia proga visuomenė bus 
supažindinta su dailininko ne
seniai išleistu 50 kūrinių al
bumu.

— Dr. Balys Paliokas kaip 
associate profesorius eilę me
tų Walsh kolegijoje, Ohio, dės
to ekonomiją, finansus ir ko
mercijos mokslus. Yra parašęs 
“Die Handelsbeziehungėn zwi- 
schen Litauen und Deutsch- 
land”, Berlin, 1927, ir “Die Fi- 
nanzen der Selbstverwaltungs- 
koerper Litauens einst und 
jetzt”. Jena, 1936. Bendradar
biavo lietuvių ir užsienio spau
doje. Buvo dienraščio “Rytas” 
oficialus atstovas Berlyne. Da
bar yra taip pat ir Lietuvių Ka
talikų Mokslų Akademijos na
riu. Profesorius neseniai pami
nėjo 70 metų amžiaus ir 20 
metų akademinio darbo su
kaktis.

— Jurgis Mikaila Detroite 
jau surinko Jungtiniam Finan
sų Fondui 2,000 dolerių.

— Dr. P. Karvelis iš Baden 
Badeno (Vokietija) ir Vladas Se- 
lenis iš Fraser, Mich., įnešę į 
Tautos Fondą po 25 dol., į- 
traukti į ypatingųjų rėmėjų są
rašą.

— Kun. dr. Viktoras Rimše
lis, M.I.C., marijonų provinci
jolas, gegužės 2 švenčia sidab
rinį kunigystės jubiliejų.

— Jau pradėta registracija 
į 1968 jubiliejinę Putnamo 
mergaičių stovyklą, kuri vyks 
birželio 30 — liepos 28. Re
gistracijos lapeliai jau siunčia
mi. Tėveliai prašomi skubiai 
juos užpildyti, nes tik sugrąži
nus lapelį vieta stovykloje bus 
užtikrinta.

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

Provincial Supcridr 
'Franciscan Monastery 
Kennebunkport. Maine 
04046
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RADTO VALANDA 
girdima kiekv. šedtaAenj 3-4 p.p. 
tt Detroito stoties WJLB-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis 2teparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

SPORTAS
SALFASS-GOS SPORTINIŲ 

. VARŽYBŲ KALENDORIUS

Remiantis visuotinio ŠAL
FASS-gos suvažiavimo nutari- 

, mais ir vėliau padarytais susi
tarimais, skelbiame 1968 m. 
ŠALFASS-gos sportinių varžy
bų kalendorių. Kalendorius api
ma Įvairių sporto šakų meti
nes ŠALFASS-gos ir Pabaltie
čių Sporto Federacijos pirmeny
bes ir kitas platesnės apimties

Iki šiol jau yra įvykdyta sta
lo teniso ‘Dešimtuko turnyras’ 
1967 lapkričio 18-19 Chicagoje 
ir 1968 Š.A. pabaltiečių ir lie
tuvių slidinėjimo pirmenybės 
vasario 17 Horse Show Valley, 
Ont. ' .

Tiek lietuvių, tiek ir pabaltie- 
eių šįų. metų pirmenybės bus 
vykdomos 50 metų jubiliejaus 
ženkle, šalia to, šiais metais su
kanka 30 metų nuo pirmosios 
lietuvių tautinės olimpijados, į- 
vykusios 1938 Kaune. Šia pro
ga šių metų varžybos bus vyk-

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGOM AVICEUS 

WBMI-FM 95.7
273 Victoria RcL, Hartford 14, Conn. 

Tek: 249 - 4502 
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 pjk

prrrsnuRGH, pa. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A, TUCIUS
62 Shady SU W. Pemia. 15228 

.. TeL 563-2754
Sekmadieniais l2rtX> Iki 12:30 v. p-p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kitocydes

1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 
PO 5-0932 

šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p-p.

O. Vričunas, Dorehester, Mass., 
A. Oberaitis, YVilkes Barte, Pa., 
J. žadeikis, A. Jankauskaitė, 
Cgo, Dl., A. Dailidis, W. Hart
ford, Conn., P. Vileišis, Water- 
bury, Conn., S. Latviūnas, Wa- 
tertown, Conn., S. Norbut, Le- 
wist<m, Me., T. Gaižauskas, Va- 
lencia, Vęnezuela, P. Galauski, 
Garwood, NJ., K. Baltramie- 
jūnas, Jersey City, N.J., V. Gra
jauskas, CHffeide, NJ., K. Nu- 
ganis, Kearny, N.J., T. Kasaus- 
kas, Surevičius, Linden, N. J., 
A. Jurgėla, N. Kulikauskas, V. 
Aviža, A. Mickevičius, J. Kran
klys, S. Valkavičus, U. Sarkus, 
S. Slikas, B’klyn, N.Y., A. Ra
manauskas, J. Sirgėdas, Rich. 
Hill, N.Y., V, Dreseris, Ozone 
Pk., N.Y., A. Gasiūnas, Massa- 
pequa, Pk., N.Y., V. Ūselis, Flu- 
shing, N.Y.

P© 2 dol. — F. Plaktoms, S. 
Willworth, B’klyn, N.Y., S. San
tvaras, So: Boston, Mass.r-R. 
Bartkus, Brockton, Mass., J. Sai 
kūnas, Dorehester, Mass., S. 
Bučmys, Dayton, Ohio, J. Rut
kauskas, Merrick, N.Y., O. Gri
garavičienė, Toronto, Can., B. 
Jaras, Kenosha, Wišc., A. Bo- 
cis, Langhome, Pa., C. Slažas, 
Cleveland, Ohio, V. Butrim, Le 
Roy, N. Y.

Po 1 dol.—M. Bemat, E. Hart
ford, Conn., P. Furmovavičius, 
E. Hartford, Conn., J. Yoursys, 
J. Draugelis, N. Matušaitis, R. 
Petrikas, B. Draugelis, S. Jakš
tas, A. Kačanauskas, F. Alins- 
kas, B’klyn, N.Y., A. Koncė, R. 
Klybas, J. Gaižutis, Dr. A. Skė
rys, P. Vasiliauskas, S. Kreivė
nas, Woodhaven, N.Y., E. Le- 
leiva, Rich. i Hill, N. Y., M. 
Tamašauskas^ Maspeth, N. Y., 
A. Nadzeika, Glen Oaks, N.Y.,

Nurses Aidės, also aidės for New- 
borą baby care — live in Nuneš 
Aidės also sleep in and sleep out 
domestic day workers and deaning 
women. Ali fringe benefits call only 
Tuesday through Thursday — 716- 
288-3742

Sunnybrook fun, relaxation for the 
entire family. New large swimming 
pool. Boating, fishing at your door. 
Ęvening entertaiiunent, Gemun- 
American meals. Ali churches near- 
by. $53 A up wkly. during July and 
August. Special Spring - Fall rates. 
Booklet. E. Bitter, RD 1, Catskill, 
N.Y. — Phone 518-943-3131

OPERATORS EXP
on Singer and Merrow machine for 
Sports Wear section or complete 
Steady work nice working conditions 

BOBBIE MFG. CO.
441 Chapel St., New Haven, Conn.

Call ž't? - 562-5118

ONE WAY MOVING INC
Lic and Bonded Movers 

Local Bronx, Manhattan, Brooklyn 
993 Freeman Street Bronx 

Call 887-1221 — Mr. H. Alers
P. S. C. No 1087

DRESSMAKING 
A ĄLTERATION

Ali work done at reasonable prices 
Call 297-6838 Miss Berry 

104-11 169th Street Jamaica

ALDRIDGE CONTRACTORS
Alterations — Fire Jobs

Plastering Tile Brick and Block lay- 
ing Carpentry all work guaranteed 

1488 Sterling Place Brooklyn 
Call 772-5827

“If you reatiy want your car togo 
— see MARIO” Mario’s Auto In- 
spection Service M. De Santis, Pro;. 
Auto repairs. Škilled mechanics - 
Shell Bay Rd., Mayville (Opp. Erit 
of State Inspection Station) Phone: 
465-5607 — Cape May Court House

HIGH SPEED 
PRINTING SERVICE 

10,000 1 color 1 side $26.00. Call 
for estimates on flyers, bookletsi 
4-color process printing — 855-7296 
257 Pacific St., Brooklyn N.Y. 11201

GEGUŽES MĖNUO
Marijos grotasis mtautx pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties Medais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyreli 18 
T. Kornelijaus BuČmio, O.F.M.

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

Kas norėty ^kMbtis Darbininke 
prašomos skambinti:

GLonmoro Ž2923

DEKTER P ARK H PHARMACY ig 
Wm. AnaMaai, B. S. 

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

Mlchigan 2-4130

Aplankykite šią vietą
Vėlesniuose Darbininko nu

meriuose Jūs pastebėjote Lore
lei skelbimą. Jis kai ką reiškia. 
Lorelei Jūs galite vadinti nak
tiniu klubu ar šiaip vieta, ku
rioje maloniai praleidžiate lai
ką. Tai vieta, kur su draugais 
džiaugiatės gerais valgiais, gė
rimais, net ir šampanu. Aplan
kykite kartą Lorelei, 231 E. 86 
St. N.Y.C. (Yorkvilio centre). 
Jūs sužinosite, kad New Yorke 
liko kampelis, kuris primena 
Europą. 0 vėliau Jūs norėsite 
ten užeiti ir praleisti laiką su 
savo draugais.

Daugelis mūsų skaitytojų jau 
seniai žino Lorelei. Paskutiniu 
laiku jos programos pasidarė 
ypač patrauklios. Numatomi ir 
tautybių šokių konkursai, vado
vaujant Georg-Conneli treju
kei. Galite būti tikri, kad, lan
kydami Lorelei, Jūs būsite pa
tenkinti. Užeikite į šią vietą, 
čia rasite daug džiaugsmo.

. M.B.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFRED W. ARCHIBALD
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5% visil rūšiai taupomus pinigus.

į ■ ■ ~ ,"~l ■■■■=^5
S^KAWDlPNIAISAr/pMWTA 12-6 • (212)2*44 -13^6 •

varžybas.
1968 Š.A. 

nio,tinklinio 
pirmenybės
19 Clevelande, Ohio. Vykdo— 
ŠALFASS-gos centro valdyba 
talkinant Clevelando LSK Žai
bui

Tradicinės metinės vyrų ir 
moterų lengvosios atletikos ir 
vyrų futbolo varžybos tarp Š.A. 
lietuvių ir ukrainiečių rinkti
nių Įvyks birželio 22-23 Toron
te. Vykdo ukrainiečiai.

pabaltiečių krepši- 
ir stalo teniso 

ivyks gegužės 18-

mu. Tiek lietuvių, tiek ir pa
baltiečių varžybose laimėtojam 
bus duodami specialūs meda
liai. Klubai ir pavieniai sporti-

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Uetuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik« 10:30 ryto

ninkai kvieflami ypatingai P*“*“1 

tyviai šių metų sportinėje veik
loje dalyvauti.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajamkaitės koncertas, Town 
Hali, New Yorke, 5 vaL 30 min.

NARIŲ REGISTRACIJA
Metinė ŠALFASS-gos klubų 

registracija atliekama per ati
tinkamas sporto apygardas. In
dividualinė ŠALFASS-gos narių 
retistracija vykdoma per spor
to klubus. Klubam nepriklau-

1968 Š.A. Pabaltiečių futbo- nariai registruojasi atitinka
te, plaukymo, ‘ šaudymo ir vy- n}os^ sporto apygardose ar tie- 
rų bei moterų lengvosios atle- siogiai centro valdyboje.
tikos pirmenybės numatomos 
liepos 27-28 Toronte. Vykdo es
tai. Ši data dar nėra galutinai 
nustatyta.

Pasaulio Lietuvių Seimo, į-

Brooklyne. Rengia Moterų Vienybė.
Gegužės 4 — Pavasariniai šokiai 

8:30 v.v. Lietuvių atletų klube.
Gegužės 5. — Stipendijų popietė, 

Maspetho parapijos salėje 4 v. po
piet. Rengia. Liet. Kat. Moterų Kul
tūros draugija.

Gegužės 18 — A. Olio 10-ties me
tų mirties minėjimas. Rengia L. T. 
Są-gos I-sis skyrius New Yorke.

Gegužės 18 — Vyrų choro koncer-

Sai\d^^urs,Sfic.
Business Opportunity —

COCKTAIL LOUNGE-
? Ist CLASS RESTAURANT

Dining area seats 100 people, ban- 
quet hall seats 230. Continental de- 
cor. Excellent business. Cocktail 
lounge $3,000 weekly; Dining room 
$2,000 weekly, many advanced book- 
ings for 1968. Established 22 years.

Conn. Tel. (203) 233-6217
(Hugo)

TINAI PUOŠNŪS

3OS StVENTH AVE.(for.27fhST),NEW YORK/tt 10001
džiūnas, Paterson, N.J., J. Stri

maitis, Eliz. N.J., I. Matulis, 
Newark, N.J., V. Kvietkauskas, 
Linden, N.J., J. Gerutis, Ams- 
terdam, N.Y., Prel. L Valanau- 
nas, Newtown, Pa., J. Lukošius, 
A. Belskis, Phila, Pa., E. Dap- 
šys, Omaha, Nebr., A. Masid- 
lauskas, Tacoma, Wash., R. Bu- 
reika, L. A. Calif., T. Eidukas, 
A. Giniotis, Cgo, Dl., V. Navic
kienė, E. Cgo., UI, J. Niaura, 
Waterbury, Conn., R. Dalan- 
gauskas, New Britain, Conn. 
M. Rukus, Wapping, Conn., V. 
Biknaitis, E. Haven,Conn., S. 
Baltauskas, W. Hartford, Con- 
neetieut, S. Radikas, E. Hart
ford, C<mn', I. Simanauskas, L. 
Vitėnas, Hartford,Conn., J. Bui- 
bas, Glastonbury, Conn., J. Sa
baliauskas, Worcester, Mass., R. 
Bielkevičius, A. Babulas, Brock
ton, Mass., Al Gedraitis, Cam- 
bridge, MassJ; M. Simanavich, 
Stoughton, ;MĮbs., A: Nakutis, 
Gardner, Mass., P. Kudirka, B. 
Kovas, A. Ceškienė, Norwood, 
Mass., M. Mingaudienė, K. Ta
mošaitis, So. Boston, Mass., J. 
Tricys, Cgo., DL

EXP OPERATORS ON SKIRTS
Steady work nice vvorking conditions 

Section and Completę 
EMMY SPORTSVVEAR

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

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jevveler
A. ŪSELI S 

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

Vyrų choras.
Gegužte 25 — Pavasario baHus 

Maj^petho salėje. Rengia skautams 
remti komitetas.

Birželio 2 — Chicagos UeL Ope
ros “Gražina” pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia “Laisvės 2i-

Birželio 8 — Maironio mokyklos 
abiturientų ISlelstuvės: iškilmingas

- o ~ - - aktas ir vaišės. Rengia Maironio ■ - , „r -
rius-rėmėjus verbuoja sporto mokyklos Tėvų komitetas Maspetho. •- . . . , .. . dėkojame. Laukiame spaudai para-klubai bei administraciniai or- salėje. n-atrii^Mniu.

Suvažiavimo nutarimu yra 
naujai Įsteigta ŠALFASS-gos na- 
rių-rėmėjų kategorija. I šių na
rių tarpą kviečiami visi spor
to veteranai ir bičiuliai/ ku- _ ______ „ _

' vykstančio rugpjūčio 31 — rug- riern rūpi lietuviško sporto ug- h«^o” R"**** Knn»s- 
sėjo 2 New Yorke, proga yra 
numatomos platesnės apimties jų sąrašai yra skelbiami. Na- 
sportinės varžybos. 1968 š. 
A. lietuvių futbolo ir lauko te
niso pirmenybės yra planuoja- ganai. Nario rėmėjo mokestis 
mos įvykdyti šių varžybų rė- yra 10 dOl. metam, į kurį yra 
muose. įskaityta ir “Sporto” žurnalo

1968 Š.A. lietuvių vyrų ir mo- prnenumerata.
terų lengvosios atletikos pirme
nybės ir visų klasių plaukymo 
pirmenybės yra numatomos at
likti pabaltiečių pirmenybių rė
muose, atskirų varžybų nevyk
dant

1968 Š.A. pabaltiečių ir kar
tu lietuvių prieauglio klasių 
lengvosios atletikos pirmeny
bės numatomos rugsėjo 7 Cle
velande ar Toronte. Data ir 
vieta dar nėra galutinai nusta
tyta.

Dar yra numatoma vykdyti d(dėJ^ jW , „ NetoHmoie
1968 S.A. lietuvių stalo teniso. 
golfo, šaudymo ir tochsnalų 
pirmenybes, šių varžybų datos

dymas ir rėmimas. Narių-rėmė-

klubai bei administraciniai or-
Dėkinga DARBININKO

įskaityta ir
MM. N. Y. 11413. TMM. Ml 1-9720.

NAUJI ŠALFASS-GOS
CENTRO VALDYBOS NARIAI OpKirttefo aptarimai

ŠALFASS-gos centro , valdy- 1784 m- Volteras optimistą 
bos nutarimu balandžio 13 nau- aptarė taip:
jais nariais į centro valdybą “Tai yra beprotis, kuris įsi- 
kooptuoti šie asmenys: Vikto- tikinęs, kad viskas teisinga, kai 
ras Memėnas iš Detroito, De- iš tiesų viskas yra klaidinga”, 
troito LSK Kovo narys; Jaunu- Artemus Ward:
tis P. Nasvytis iš Clevelando, “Optimistas yra tas, kuriam 
Clevelando LSK žaibo narys; ir tIs tiek, kas kur beatsitiktų, jei 
Zigmas žiupsnys iš Chicagos, tik ne jam, o kam nors kitam 
Chicagos LSK Neries narys, atsitinka”.
Tuo būdu C. V-bos sastatas pa-__1900 m’ f'inlcy Peter

ateityje C. V-bos sąstatą numa- "Optimistas yra aštuoniasde- 
- Mmt penkenų metų vyras, ku

ris veda ir ieško namų apsi-

. Marie’s of Manhasset The House of 
Brides—the ultimate in complete 
ensembles for brides, bridesmaids, 
mothers formals, cocktail dresses 
beautiful original creations at rea
sonable prices. 1581 Northern Blvd. 
Manhasset L.I. CaU NYC area 212 
FL 7-9684 ask for Miss Mane.

OPERATORS EXP ON SINGLE 
NEEDLE MACHINE

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

work near home
F A J 1723 8th Avė Bklyn

Call SO 8-3305

AUTO MECHANICS EXP’D
1 Auto TrammiMton
1 Volks Wagon
1 Gen Repairs 

RIVERVIEVV AUTO BODY 
Route 9 Wappingem Faila. N.Y.

Near Poughkeepsie. N.Y.
(914) AT 9-9065

NEED EXTRA MONEY?
WORK NIGHTS 

FULL TIME / PART TIME 
Start 6 PM - work 4-8 hours

PORTERS
& WAXERS
All Boroughs

TOP SALARY 
and BENEFTTS
Immediate, steady work

Moonlighters O.K.
Apply Tuesday and Thursday

AU day until 7 PM 
With 2 letters of reference

20 East 27th Street, NYC

WOMEN
NEEO EXTRA MONEY?

WORK NIGHTS
FULL TIME / PART TIME 
Start 6 PM - work 4-8 hours

CLEANING LADIES 
For major national company

TOP SALARY 
and BENEFITS 

Ali Boroughs 
Immediate, steady work

Apply Tuesdays and Thursdays 
AU day until 7 PM 

With 2 letters of- reference 
20 East 27th Street, NYC 

(IRT - Leūngton A 28 St. stop)

(212) 326-2356 Paminklai antai

Ettore Galeno,
Vietoje gaminami, čia paslrenkuul 
ir pastatomi bet kur. Pagrindai įs
taiga: prie SL John* kapinių, N54

1232 N. Wcllwood Avė., Pine Ura 
(via W. Babykm P.O.), LL, N.T.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

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

Eirie
Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

"Praying Hands" 
by Albrecht Dūrer

Ray Kerbelis, Dir.
PL 3-5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

HOLLANDER
C Y PRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN. N. Y.

AP 7-2332

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovlch 

E. Novak

Neįyvtnkite nematydami, kas darosi lietuviškame pasaulyje’

I Užsisakykite
Į žurnalą

VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS

UETUVIC DIENOS

.4364 Sunset Boulevaro 
Hollywood, Calif. 90029 

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS 
KAINA:

metams — 38.00

Atskiro nr. kaina SOc 

supažindina skaitytoją ra visų lietuvių organizacijų veikla, visų Uetuvos 
laisvinimo veikmių darbais ir tyriais, lietuvių kultūrininkais, veikėjais, 
menininkais, senosios ir naujosios imigracijos žymiaisiais asmenimis ir kt.



darbininkas 1968 m., balandžio 30 d., nr. 32

GL 2-2923 
GL5-7281

Darbininko skaitytojai prašo
mi neuždelsti prenumeratos 
mokesčio už 1968 metus. Yra 
skaitytojų, kurie dar neprisiun- 
tė už 1967 metus. Visi skaity
tojai kviečiami laiku atsilyginti 
prenumeratas, kad administra
cijai nereikėtų keletą kartų ra
ginti. Laiku atsiteisdami, su
taupysite laiką ir bereikalin
gas išlaidas. Metinė Darbinin
ko prenumerata 7 dol. Ta pačia 
proga laukiama iš skaitytojų 
naujų prenumeratorių talkos. 
Pirmiem metam naujas skaity
tojas metinę prenumeratą gau
na papigintai — už 5 dol. Visų 
skaitytojų prašoma siunčiant 
prenumeratą nesiųsti grynais 
pinigais, bet čekiais ar perlaido
mis, nes paskutiniu laiku daug 
laiškų su pinigais yra žuvę ir 
administracijos nepasiekė. Vi
sais reikalais rašyti: Darbinin
kas, 910 Willoughby Avenue, 

' Brooklyn,N.Y. 11221.
LB Great Necko apylinkė 

per Henriką Miklą paaukojo 
Maironio šeštadieninei mokyk
lai 50 dol Tai ne pirma Great 
Necko lietuvių dosni auka ir 
prasmingas gestas lietuvybei 
išlaikyti.

Maironio mokykloje motinų 
pagerbimas bus gegužės 4, šeš
tadienį, 12 vai. Apreiškimo pa
rapijos didžiojoj salėj, šventei 
praturtinti pakviesta rašytoja 
poetė Kotryna Grigaitytė.

Operetės choras gegužės 4 
važiuoja į Baltimorę koncertuo
ti, o gegužės 11 į Philadelphi- 
ją. Važiuojama autobusu. Kar
tu gali keliauti ir kiti, kurie 
iš anksto užsiregistruos. Į Balfi- 

. morę ten ir atgal — 8 dol., į 
Philadelphiją — 5 dol. Užsire-

gūžės 5, sekmadienį, 11 vaL 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je organizuotai dalyvaus mišio
se, kurios bus aukojamos ui lie
tuves motinas, ypač už. mau
siąs ir kenčiančias pavergtoje 
Lietuvoje. Po mišių 12 vaL pa
rapijos salėje susirinkimas bei 
gyvų ir mirusių motinų pager
bimas. Po to vaišės namuose 
gamintais valgiais. Laukiamos 
ne tik narės, bet taip pat vieš
nios ir svečiai.

Dali. V. K. Jonynas Maironio 
šeštadieninei mokyklai pa
remti paaukojo vertingą pa
veikslą “Vasara parke”. Pa
veikslą bus galima laimėti lote
rijoje birželio 8 mokslo metų 
užbaigtuvių proga. Maironio mo 
kykla širdingai dėkinga.

LiefuviScas kryžius buvusios 
New Yorko pasaulinės parodos 
aikštėje pereitą savaitę vanda
lų vėl buvo apdraskytas. Gegu
žės 27 buvo sušauktas skubus 
komiteto posėdis remonto įr 
apsaugos klausimam aptarti. 
Bus organizuojama savanorių 
grupė, kuri budėtų prie kry
žiaus. Apie įvairius vandalizmo 
veiksmus parodos aikštėje ra
šė Long Island Press balandžio 
28.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas prašo mokinių' tėvus 
grąžinti balsavimo vokus iki a- 
teinančio šeštadienio. Kiekvie
nos šeimos pareiga balsuoti!

N«w Yorko Lietuvių vyrų 
choro koncertas įvyksta gegu
žės 18 d. 7 vai. vak. Franklin 
K. Lane aukšt mokyklos sa
lėje,’ Woodhavene. Tai bus pir
mas choro koncertas, vadovau
jant muz. V. Stroliai.

J- /Matulaitienės vadovauja- 
mą tautinių šokių grupė pa 
šoks kelis šokius, tarp jų lie
tuvišką kadrilių, stipendijų po
pietėje gegužės 5 Maspetho lie
tuvių parap. salėje, 4 vaL p.p. 
Rašytojas Paulius Jurkus tars 
pagrindinį žodį. Kviečiame mū- 
siį visuomenę atsilankyti ir tuo 
paremti mūsų jaunimą — vie
niems studijuoti lituanistiką 
Fordhamo universitete šią va
sarą; kitiems kelionei į šokių 
šventę Chicagoje. Gimnazijų a- 
biturientai ir kolegijų stu
dentai, kurie nori gauti stipen
diją ir dalyvauti varžybose, pra
šomi registruotis pas mokytoją 
J. Kregždienę: 8460510.

Chicagos lietuvių opera, kuri 
birželio 2 pasirodys New Yor- • 
ke, yra sulaukusi daug palan
kaus dėmesio iš didžiosios ame
rikiečių spaudos, jų tarpe New 
York Daily News (turįs didžiau
sią JAV-se tiražą), Chicago A- 
merican, Chicago Daily News ir 
Chicago Tribūne. Chicago Dai
ly News kovo 25 laidoje, įver
tindamas Chicagos lietuvių ope
ros “Fidelio” pastatymą, išsi
reiškė, kad jos lygiui galėtų 
pavydėti bet kuri aukštos kla
sės opera. Didžiausią tokio at- 
siekimo nuopelną laikraštis pri
skyrė Stasiui Barui, kuris taip 
pat birželio 2 pasirodys New 
Yorke.

Am. Liet. Tautininkų klubo, 
esančio 449 Grand St. Brook- 
lyne, susirinkimas bus gegužės 
4 d. 7 v.v. Tai bus paskutinis 
susirinkimas šį pavasarį. Kitas 
susirinkimas bus tik rudenį.

gistruoti galima pas choro pir
mininkę Olgą Dailydaitę, tel. 
VI 6-1813; arba pas reikalų ve
dėją Liuciją Gudelienę, tel. 733- 
7639: arba pas Birutę Labutie- 
nę, tel. VI 7-5550. Į Baltimorę 
autobusas išvažiuoja gegužės 4 
d. 12 vai. nuo Bručo svetainės, 
86-16 Jamaica Avė., Woodha- 
vene.

Pirmoįi šių metę ekskursija 
organizuojama pas TT. Pran
ciškonus į Kennebunkport, Mai
ne, birželio 7-9. Ekskursijoje 
gali dalyvauti iš New Yorko, 
Elizabeth, Newark, Linden, ir 
Kearny, N.J. bei iš New Ha- 
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže
lio 7 d. 1 vaL pp. prie lietuvių 
bažnyčių: Elizabetbe ir Kearny, 
N j. Brooklyne prie pranciško
nų vienuolyno, 680 Bushwick 
Avė. apie 3 vaL p.p. Kelionė, 
nakvynės viešbuty ir 4 kartus 
valgis — asmeniui 38 doL Ga
lima iš anksto rezervuoti kam
barius su privačia vemia ir ki
tais patogumais. Bus aplanko
mos šventovės, nauja koplyčia, 
dalyvaujama šv. Antano gim
nazijos mokslo metų pabaigos 
programoj — išleistuvėse. Su
sidarius didesniam skaičiui,

Pianistė Julija Rajauskaitė - šušienė, kurios koncertas Town Hali salėje 
Manhattane bus gegužės 4 d. 5:30 popiet. Programoje Franz Liszto kūriniai

OPERETĖS CHORO KONCERTAS
Operetės choras New Yorke 

yra bene seniausias. Kitais me
tais minės 50 .jnetų sukaktį. 
Kadaise buvo mišrus choras, da
bar — tik moterys. Jų nemažu 
triūsu ir išsilaiko choras. Jų

REDAKCIJOJE LANKĖSI

Maspetho žinios
Maspetho lietuvių 
parapijai 60 metų

Balandžio 20 Viešpaties At
simainymo parapija atšventė 
60 metų sukaktį nuo parapijos 
įkūrimo, šia proga parapijos 
salėje buvo vakarienė, laimėji
mų traukimas, šokiai. Parapi- vykstama su dviem patogiais 

moderniškais autobusais. Grįž
tama birželio 9 vakara. Rezer
vacijom kreiptis pas T. Petrą 
Baniūną, 680 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N.Y. 11221. Telef. 
(212) GL 2-2923.

jos ilgametis klebonas preL J. 
Balkūnas pasakė trumpą kalbą, 
prisimindamas parapijos istori
ją ir išreikšdamas padėką vi
siem parapiečiam už dosnias au
kas parapijai, įdėtą darbą ir pa-

pareiškė padėką šios sukakties 
rengėjam. Vakarienėje dalyva
vo per 300 žmonių. Vakarienės 
pelnas skiriamas parapijos sa
lės atnaujinimui.

Ilgiausiai klebonu čia buvo 
preL J. Balkūnas, — per 30 
metų, o vikaru kun. Pijus Leke- 
šis. Prelato gabumo ir energi
jos dėka pastatyta nauja kle
bonija, laikina bažnyčia, kuri 
dabar paversta sale, paskui pa
statyta nauja lietuviško stiliaus 
bažnyčia, atnaujinta seselių na
mai.

Antanina Khritienė, veikli 
parapijos narė, mirė balandžio 
15 po ilgos ir šankios ligos. Ji 
priklausė beveik visom parapi

niais drabužiais, antroje — su 
vakarinėm suknelėm.

Pirmoje dalyje choras padai
navo: B. Budriūno — Išėjo 
mergelė į žalią girelę, A. Po
ciaus — Ausk močiute, drobe- 

didelėm pastangom surengtas les, B. Dvariono-M. Cibo — 
ir šių metų tradicinis koncer- žvaigždutė, B. Budriūno —Rū
tas, sutraukęs labai daug pub- giagėlės.
likos.

Koncertas buvo balandžio 27 
d. 7 v. Ęolumbo vyčių salėje 
Woodhavene. Salė graži ir pa
togi, visiem lengvai pasiekia
ma, bet, deja, netinkama to
kios rūšies koncertam. Tinka ji 
šiaip vaišėm, parodom, paskai-

Putnamo gogužos 19 šventi
nami Matulaičio poilsio namai, 
kurie buvo planuojami ir sta
tomi net 7 metus. Vienuolyno 
koplyčioje mišios bus 11:30 v. 
Mišias aukos ir pamokslą pasa
kys vysk. V. Brizgys. Matulai
čio namų šventinimas — 2 v., 
šventins vysk. Vincent Hines. 
Taip pat dalyvaus Connecticut 
gubernatorius John Dempsey 
ir kiti aukšti pareigūnai. Vai
šės— 3:30. Po to bus galima 
apžiūrėti namus. Iš Bostono or
ganizuojamas autobusas. Regis
truotis pas V. Kulbokienę ir O. 
Ulevičienę.

Laisvės varpo koncertas bus 
gegužės 18 Liet piliečių drau
gijos salėje. Programą atliks 
Montrealio Aušros vartų cho
ras, kuriame dainuoja 40 as
menų.

Mokytoja Giedrė Karosaitė 
gegužės 25 išteka už dr. Algir
do Budreckio iš New Yorko.

Jaunamečių vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities suvažiavi
mas įvyko balandžio 21 d. šv. 
Petro parapijos salėje po baž
nyčia. Paskaitą skaitė Edvardas 
Zaletskas, Bostono mokytojų 
kolegijos mokytojas. Taip pat 
buvo parodytas filmas apie Lie
tuvos žymesnes vietas ir staty
bas.

Lietuvos vyčiai sendraugiai 
Bostone įkurti prieš metus. Ba
landžio 20 jie suruošė vienų 
metų sukakties minėjimą Mil- 
ton Hill restorane. Minėjimo 
metu kalbėjo kun. Al. Kontau- 
tas, ilgametis Vyčių veikėjas. 
Minėjimo ir vaišių tikslas — 
sutelkti lėšų stipendijom besi
mokančiam jaunimui. Pereitais 
metais Vyčiai buvo suteikę dvi 
stipendijas, todėl norima, šią 
gražią tradiciją išlaikyti ir to
liau.

Inž. Vilhnantas Vaitkevičius, 
kuris dirba prie Amerikos ka
riuomenės Ramiojo vandenyno 
salose, Velykoms parvyko su

Dail. Broniaus Murino paro
dą rengia taip pat kultūriniai "" 
subatvakariai. Ji bus atidaryta 
gegužės 11 ir tęsis visą savai
tę. Parodą globoja Liet. Bend
ruomenės apylinkė. Dail. B. Mu 
rinas yra pasižymėjęs akvarelis- 
tas, savo parodas rengęs įvai
riuose Amerikos miestuose. Me
no jis mokėsi Kaune ir Pary
žiuje, buvo Pedagoginio Institu
to lektorius.

POMIRTINĖ DAIL. VIKTORO 
ANDRIULIO PARODA

Prieš metus Bostone mirė 
teatro dailininkas Viktoras An
driušis. Pirmųjų metinių proga 
kultūriniai subatvakariai pasky
rė balandžio mėnesio susirinki
mą ir surengė tautininkų na
muose jo kūrinių parodą. Tuos 
namus gi išdekoravo dailinin
kas Andriušis, išdekoravo lie
tuviškame stiliuje, gražiai pa- 
puošdamas laiptus, sales.

Parodai paveikslai buvo su
rinkti iš Bostone gyvenančių 
lietuvių, kurie turėjo jo darbų, 
taip pat ir iš žmonos Aldonos 
rinkinių. Tai iš viso buvo pir
moji dailininko paroda, nes, bū
damas gyvas, jokios parodos 
nesurengė.

Atidarant parodą kartu buvo 
pakabintas ir atidengtas dai
lininko V. Andriušio portretas, 
kurį nutapė dail. A. Rūkštelė: 
Portretas pakabintas Tautinin
kų namuose, kad primintų dai
lininką ir jo palikimą šiem na
mam. Beje, šiuose namuose yra 
keletas biustų: Karaliaus Min
daugo, Vytauto Didžiojo, Mai
ronio, prezidento A. Smetonos, 
garbės pirmininko Jono Kas- 
mausko, adv. A. Olio.

Atidarant parodą buvo pa
kviestas iš New Yorko dail. 
Česlovas Janušas, velionies dai
lininko jaunų dienų draugas, 
su kuriuo pradėjo kartu studi
jas Meno mokykloje Kaune, 
kartu dirbo teatre. Dail. č. Ja
nušas jautriais žodžiais prisi
minė savo draugą, papasakojo 
iš jo gyvenimo epizodų, kurie 
vaizdavo dailininką kaip meni
ninką ir kaip žmogų.

GAIDELIO KŪRINIŲ 
KONCERTAS

, . .. Ketvirtas ir paskutinis šiosavo šeima pas motiną ir uos- 
vius, kurie gyvena Bostone.

Jėzaus Nukryžiuotojo sese
lių vienuolyne, Brockton, Mass., 
gegužės 5 įvyks 23-sis Seselių 
Rėmėjų seimelis. Šio seimelio Jordan Hali salėje, Bostone, 
proga visų lietuviškų kolonijų Mass. Programoje dalyvaus 
rėmėjai įteikia seselėm savo na- dar smuikininkė Cheryl Leigh 
rio mokestį, aukas ir per paren
gimus surinktus pinigus. Bos
tono seselių rėmėjų pirmininkė 
Nelie Grabol renka nario mo
kesčius iš rėmėjam priklausan
čių asmenų.

sezono smuikinihko Izidoriaus 
Vasyliūno ir pianisto Vytenio 
M. Vasyliūno lietuviškosios mu
zikos koncertas įvyks sekma
dienį, gegužės 5, 3 vaL popiet,

Antroje dalyje: C. Saint- 
Saens — Pavasari skinam žie
dus (Samsonas ir Dalila), J. 
Gaidelio Už jūrų už kalnų (op. 
Dana), V. Telksnio — Gegu
žio valsas, A. Vanagaičio-V. Ja- 
kubėno — Rods parpulčiau.

Pabaigai drauge su solistu pa- 
tom. Salė neturi scenos nei jo- dainavo E. Raišio “Dainą apie 

tiltą”, kuri bene geriausiai nu
skambėjo. Dirigavo Mykolas Ci
bas, akomponavo Aldona Kepa- 
laitė. Vadovas M. Cibas chorą 
rūpestingai koncertui parengė, 
išlygino ir sudrausmino balsus, 
išryškino dainos muzikinę pras
mę. Geriau skambėjo lengves
nės greito tempo dainos.

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius iš Bostono padaręs labai 
gražią pažangą, labiau apvaldęs 
ir išlavinęs savo balsą, pagili-

Roberts, klarnetistas David 
Mott, kuris antrame koncerte 
pasigėrėtinai atliko K. V. Ba
naičio Lietuvos idilijas, bosto- 
niškiam gerai pažįstamas Vy
tautas Rastonis — fagotistas 
iš Providence, R. L, ir valtor
nistas Robert Hansen. Kon
certo programą sudarys vien 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 
kūriniai. Bus atlikta šešios mi
niatiūros smuikui su fortepijo
nu, būtent: “Be tėvynės”, “Ver
pėja”, “Lietuviškas šokis Nr. 
1”, “Lietuviškas šokis Nr. 2”. 
“Malda”, “Pavasario šokis”; 
dviem smuikais be akompani
mento bus atlikta “Introdukcija 
ir šokis”; trio smuikui, klarne
tui ir valtornei, kuris buvo at
žymėtas Brookline Library Mu- 

šhhigtone; A. Simučiui, Ūėtu- sic Association 1959 metų pre- 
vos generaliniam konsului New trio smuikui, klarnetui ir 
Yorke, dr. Brasučiui, Pasaulio *- v ' *
lietuvių Gydytojų Sąjungos pir
mininkui, pasakiusiems gražius 
atsisveikinimo žodžius prie ve
lionies karsto; visiems velionies 
vardu aukojusiem įvairiem lie
tuvių fondams bei organizaci
joms, primuntumems gėlių bei 
užprašiusiems šv. Mišias.

Ypatingai dėkojame mums 
visokeriopai nelaimės valando- 

“Traviatos” operos iriterpreta- 86 daug padėjusiems bei globo- 
cija jusiems: p.p. Ingelevičiams,

Pasibaigus programai, buvo Vygantams, JCudžmarps, Rytė- 
šokiai ir vaišės, įvairūs laimė- * *
jimai. Vakaras praėjo tikrai 
linksmoje nuotaikoje, nors to
kiai gausiai publikai vietos bu
vo mažoka.

• Choras pakviestas gastrolėm, 
ji būtų labiau pritaikinta jos §j savaitgalį važiuoja į Balti

morę, o kitą savaitę — į Phi- 
NY draugovės valdyba ladelphią. (p.)

kio paaukštinimo ir — svar
biausia — akustika bloga.

Koncerto branduolį sudarė 
pats choras, kuris pirmoje da
lyje dainavo pasipuošęs tauti-

Padėka
Dėl mūsų mylimo vyro, tė

vo ir brolio dr. Vinco Kanau- 
kos mirties iš savo giminių, bi
čiulių ir pažįstamų susilaukėm 
daug visokiariopos pagalbos ir 
šiltos užuojautos mūsų skaus- 

nęs interpretaciją. Jis padaina- mui palengvinti liūdesio dieno- 
vo: M. Petrausko — Tykiai Ne
munėlis teka, S. čerienės — 
Lietuvos laukai, VI. Jakubėno— 
Nejaugi vėl, o Dieve; antroje 
dalyje, R. Korsakoff — Vergų 
svečio daina (iš op. Satko), V. 
Klova — Margio daina (iš op. 
Pilėnai), G. Verdi — Siela pri
tvino sopulio (arija iš op. Simon 
Boccanegra), G. Rossini — A- 

naujų praktiškesnių būdų šiem rija Calunnia (iš Sevilijos kirpė-
Dr. A. Kriaučiūnas kalbėjo principam ugdyti.

“Tautiškumas kaip žmogaus di- Dr. A. Sužiedėlis kalbėjo te- 
mensija”. Kartu prelegentas ma “Identiteto krizė”. Jis iškė- 

’ ----- lė mintį, kad mes gyvename
laikus, kai mūsų identitetas 
bando sutapti su greitai kinta
ma aplinka. Taip ir susidaro 
krizė. Diskusijose paliesta, kaip 
Stud. Ateitininkų Sąjunga pa
deda pašalinti šią krizę.

Kursai praėjo neformalioje 
nuotaikoje, nes buvo manyta, 
kad taip labiau visi išsikalbės, 
šios temos svarstymas apie sa
vęs ieškojimą atkreipė dė
mesį ir į pačią Sąjungą, kad

Studentų kursai Catskill kalnuose
palietė ir tokius klausimus: ar 
gali būti pilnutinis žmogus be 
jokio tautinės praeities jausmo, 
kaip mes lietuviai turime jaus
tis, būdami tautinė mažuma, 
ar Studentų Ateitininkų Sąjun-

. Balandžio 20, 21 Catskill kal
nuose, latvių veteranų patalpo
se ROTA, įvyko Studentų Atei
tininkų Sąjungos rytinio pa
kraščio kursai. Studentai iš Chi
cagos, Brocktono, Providence, 
New Jersey ir New Yorko pra- ga skatina tautinio jausmo ug- 
leido prasmingą ir kartu links- dymą.

Diskusijose buvo paliesta da
bartinė Ateitininkų Sąjungos 
vertė, ką ji duoda kiekvienam 
nariui, kaip ji ugdo tautišku- 

. mo principą. Pastebėta, kad 
dabartiniai Sąjungos metodai 
nėra pilnai pritaikyti. Reikia

mą savaitgalį gražioje New Yor- 
ko kalnų gamtoje.

Kursų tema buvo “Savęs ieš
kojimas”. Temą išvystyti padė
jo svečiai paskaitininkai: dr. A. 
Kriaučiūnas iš Chicagos ir dr. 
A. Sužiedėlis iš Washingtono.

širdžiai dirbo. Plalaidojo ba-

parapijos bažnyčios koncele- 
„ nuobodžiaujate, tai fiūrt-

vė9e gyvavodaug gimimų u gpalTOto6 arta
klausykite stereo muzikos. Ka
talogų reikalaukite: J- L. Gied
raitis, 10 Barrv Dr., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516)

kapinėse. Nuliūdime liko vyras, 
trys dukras, vienas sūnų, 14

jo).
Solistui akomponavo Aldona 

Kepalaitė.
Aktorius Vitalis Žukauskas 

vadovavo programai, įpindamas 
juokų, paskaitydamas humoris
tinių eilių. Geriausia buvo

se.
Nuoširdžiai dėkojame visiem 

mus užįautusiem per spaudą, 
laiškais bei žodžiu, tarp jų J. 
Kajeckui, Lietuvos atstovui Wa-

Praeitą savaitę, būvėdamas 
New Yorke, aplankė vienuoly
ną ir Darbininko redakciją ku
nigas G. Volkovičius, Brockto
no lietuvių parapijos vikaras, 
anksčiau vikaravęs lietuvių pa
rapijoje Dorchestery.

Kun. Volkovičius yra gimęs 
ir augęs Amerikoje, gražiai 
kalba lietuviškai, domisi visais 
lietuviško gyvenimo reiškiniais. 
Jis yra muzikas, groja smui
ku ir dainuoja. Muzikos mokė
si įvairiose mokyklose. Dažnai
groja su Iz. Vasyliūnu ir jo sū- rengiama gegužės 19. Tą dieną 
num Vyteniu, sudarydami trio, bus šventinami arkivyskupo Parduodama vaistų laborato-
Yra grojęs simfoniniuose or- Matulaičio senelių poilsio na- rija ir ofisas. Plačiai žinomi 
kestruose ir dabar groja. Vado- mai. Autobusu kelionė ten ir st- vaistai bei mestis nuo reuma-
vauja parapijos chorui. Būda- gal su užkandžiais — 8 doL Au- tizmo. Labai pelninga įmonė,
mas New Yorke, domėjosi mu- tobulas išvyksta nuo Maspetiao Rašyti: P. Deken, North Sta.,
tikos naujienomis ir lanki kon- bažnyčios 7 v. ryto ir grįžta P. O. Bos 9112, Nevvark, N. J. nariam,
certus. apte 10 vaL v. 07104.

nams, Novickiams, Steponiams 
ir Audėnams.

Dėkojame visiems lankiu
siems velionį koplyčioje, lydė- 
jusiems į bažnyčią ir kapines.

Nuliūdusi velionies šeima:
Ona Kanaukienė, Aldona Ka- 

naukaitė Naudžiuvienė, Algis 
Kanauka ir brolis Kostas.

fagotui; ir pabaigai smuiko 
koncertas, rašytas 1948 Vokie
tijoje, ir Amerikoje bus atlie
kamas pirmą kartą. Laukiama 
gausaus bostoniškių atsilanky
mo. Bilietų kainos neaukštos— 
2, 1.30, 1 dol. Savo atsilanky
mu parodysit dėmesį lietuviška
jai kultūrai, kartu pagerbsime 
mūsų tarpe gyvenanti kūrėją 
kompozitorių, kurio veikalam 
skirta ši programa ir kurio pa
slaugomis taip dažnai pasinau
doja beveik visos Bostono lie
tuviškosios organizacijos ir pa
vieniai asmenys. Pažinkime jį 
ir jo kūryboje, kuri yra ne tik 
pažangi, spalvinga ir gili, bet 
ir perdėm lietuviška, tiek savo 
melodine bei- ritmine sąranga, 
tiek savo turiniu, vietomis 
šviesiai lyrišku, džiugiu, ki
tur stipriai dramatiniu, pilnu 
skausmo ir nevilties.


