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Z"'! v . • v Tokias mintis skaitydamas, demokratiją į teisiamųjų šuo-tvincas su nematomu priešu turi perversti aukštyn kojom lą. Tuo tarpu sovietinamoje
- galvojimą ir sovietiniu pavyz- .Lietuvoje teismas padeda įvyk*

džiu kitaip suprasti laisvę ir dyti laisvės kovotojam' laisvą 
būti negyviem —. ir dėl to per
nai teismo parama buvo sušau
dyta Lietuvoje vyrų, kurie ko 
vojo prieš agresorius iŠ Mask-. 
vos, norėjusius susėsti į mi-

, nisterių kėdes Lietuvoje ....

ti — nei spaudoje, nei mitinge, Anglijos rinkiniuose išstatyti i * demokratiją, net tai supranta-Lietuvoje kovo 17 buvo rin
kimai į vadinamą vyriausią Lię- net tarp savųjų. Bet pats gal- kandidatas Chruščiovą, kaip tai ma normalių žmonių, komunis-
tuvos sovietą, į vietinius sovie- vojimas yra vis tiek jėga, ku- daroma Uetuvoje? Jei ne tinės dialektikos nesugadintų,
tus. Sov. Litva Nr. 69 (ir kituo- riai sulaužyti sovietinė spau- Chruščiovą, tai bent jo dabar
se numeriuose) džiaugėsi, kad da ir po rinkimų pasikartoda- garsėjantį Žentą Adžubet Tada
balsavusių 99.94 procentai bal- ma kritikuoja Vakarų rinkimus, rinkimai būtų jau demokratiš-balsavusių 99.94 procentai bal- ma kritikuoja Vakarų rinkimus, 
sus atidavė už “komunistų ir. Vakarų demokratiją Vakarų kjL 
nepartinių bloką”; kad “išrink- laisvę. E to, ką taip spauda at- ‘ 
tųjų” sąraše esą 36.9 proc. pat- I “ _ , _ ‘
tijbs nariai ir 63.1 proc. nepar
tiniai; kad daugelis visai nauji 
asmens, nes 242 asmens, ar
ba 83.45 proc. anksčiau nebu
vo išrinkti.

Prie to džiaugsmo rinkimų .
vaisiais ir po rinkimų kartoja kiną Sov, Litvaesą demokra- konųedijoje, vykdomoje naudai 
tuos pačius argumentus, ku- '
riuos buvo vartoję prieš rinki
mus. Kartoja su atkaklumu, per 
kelis numerius net tais pačiais 
žodžiais. Tatai daro įspūdį, kad 
eina ginčas su kokiu nemato
mu priešininku; tas priešinin
kas įtikinėjamas; priešininko 
argumentai griaujami.

Nematomasis priešininkas te
gali būti ne kas kitas, kaip vie
tos gyventojų galvojimas apie 
sovietinius ir demokratinius 
rinkimus. Savo galvojimo gy
ventojai negali niekur paskelb-

2. Politinis aktyvumas
Sovietuose, rašo Sov- Litva, 

pasireiškia '“didelis politinis ak-

Bet komunistinės dialektikos 
-pavyzdžiu anuos Sov- Litva žo
džius skaitydamas, turėtum gal
voti!

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūšy ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
Viaur Sovietu Sąjungom valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
■Utvarkome rezervuojąs ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
ktta/akamNpkite Hanfiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, Nęw York 36, N. Y. ♦ Tel. Clrcle 5-7"* 1

kakliai kritikuoja, galima nu
manyti ano nematomo prieši
ninko mintis, apie , ką jos la- tyvumas ir sovietinių žmonių 
blausiai sukasi Būtent: organizuotumas”. O “JAV mili-
1 Rinkimu A, tKkum^ jon^ paprasti* žmonių su apa- 1. Rinkimų demokratiškumas. dja j rinkimus, neretai

Sovietiniai rinkimai — aiš- visai nenori dalyvauti rinkimų

tiškiaūsi. Čia daribininkai, mel- tų, kurie turi valdžią”.
žėjos “išrenkčanū”. O “ar galima Sovietinių rinkimų aktyvu- 
kalbėti apie liaudies valdymą mą brangindamas, turėtum 
JAV, kur tarp 100 senatorių branginti ir aktyvumą kolcho- 
ir 437 kongresmanų nėra nė jo avių kaimenės, kuri akty- 
vieno darbininko, ir. nė vieno viai ir vieningai sueina į tvar- 
smulkaus ūkininko? Ar galima tą, piemenio botago genama 
kalbėti apie demokratiją Ang Amerika neprisivijo Sovietų 
lijoje, kur tarp 630 parlamen- Sąjungos pažangos — tokio bo
to narių taip pat nėra nė vie- tago rinkikam suvaryti prie ur- 
no darbo klasės atstovo?”

Tokius argumentus per eilę 
numerių, žodis į žodį tokius 
pat, skaitydamas, turėtum gal
voti: ar negalėtų Amerikos ir

— Federalinėje Vokietijoje 
draudžiama veikti 400 demokra
tinių organizacijų. Tuo tarpu 
komunistinamOje Lietuvoje yra 
laisvė visom* demokratinėm or
ganizacijom neveikti ir neeg
zistuoti. “Prievartą” jaučia tik 
viena organizacija — komunis
tų partija ir jos padaliniai. Jos 
yra priverstos veikti. Bet ir 
tai ne visos — tik chruščiovi
nės, o stalininės komunistinės 
partijos turi naudotis laisve ne
veikti ir neegzistuoti.

— Vokietijoje prievarta so
dinami kovotojai už laisvę ir

Ar maskvinė spauda įtikina ne
matomus priešininkus Lietuvo
je, nežiniai Greičiau ne, jei rei
kia ir prieš rinkimus ir po rin
kimų tas pat kartoti. Bet tokis 
galvojimas, kada sovietinė 
spauda , kalba apie Vakarų de
mokratiją ir ją lygina su so
vietiniu fašizmu, pasiekęs Va
karus, čia veikia teigiamai — 
prablaivo protus, kurie būtų 
linkę patikėti, kad istorinių są
lygų įtakoje komunizmas pasi
keitęs. Teisingas buvo senasis 
Krylovas, tardamas apie gyva
tę: “Nors tu ir nauju kailiu, 
bet ta pati yra tavo širdis”.

Laiškai redakcijai
Pastaba dėl “rezistencijos 

kovoje“
Darbininke balandžio 5 “Vie

nų vieni rezistencijos kovoje” 
buvo rašoma apie pasipriešinu
sius vokiečiam ir dėl to suim
tus: “Pogrindžio spauda prane
šė... Suimtas buvo Švenčio
nių policijos viršininkas, Tra
kų policijos viršininkas...” Čia 
yra iškreiptas faktas: joks Šven
čionių apskrities policijos vir
šininkas vokiečių nebuvo areš
tuotas, nes vienas ir kitas vo
kiečių užmačiom nesipriešino. 
Buvo areštuotas Švenčionių ap
skrities saugumo viršininkas 
ir ne vien už tai, kad pranešė 
žmonėm, kad slėptųsi nuo vo
kiečių gaudymo ir vežfrifo į Vo
kietiją. bet jis suorganizavo ak-
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nų nevartoja.
O ir tokio rinkimų “organi

zuotumo” Amerika neturi kaip 
Sovietai, kur viskas rinkimam 
taip suorganizuota, kad rinki
kui nereikia sukti galvos už ką 
balsuoti — jam į pagalbą atėjo 
partija, duodama vieną sąrašą, 
ir surašydama tik tiek kandi
datų, kiek turi būti išrinkta. 
Tai organizuotumas partijos, 
kuri parenka kandidatus ir už 
tuos “nepartinius”, kuri “turi 
valdžią”.
3. Vianingumas

Sovietuose visi ėjo “vienin
gai atiduoti balsus už komunis
tų ir nepartinių bloko kandi
datus.” — Amerikos balsuoto
jai negali parodyti tokio vienin
gumo, nes Amerika neprisivi
jo- sovietinio rinkimų tobulu
mo, kad būtų tik vienas są
rašas ir kad balsuojančiam 
nereiktų rinktis. O kai esi pri
verstas rinktis, kokis begali 
būti vieningumas. , 
LLaisvė r Žfes* ŠE*

Prisimintas dar ir argumen
tas apie laisvę Vakaruose. Laik- 

vo pastatyti ir visur po kitas raštis griauja ir nematomo prie- 
lietuviškas kolonijas apkeliavo, šininko nuomonę, kad vaka- 
arba čia buvo atvežti tokie vei- ruošė yra laisvė, “šalis, kur 
kalai: Amerika pirtyje, Aušros valdo kapitalas, buržuaziniai 
sūnūs, Pinigėliai, šv. Kazimie- propagandistai, vadina “laisvuo- 
ras, Pabaigtuvės, Naujieji žmo- ju pasauliu”. Kokia laisvė pvz. 
nės. Sekminių vainikas, Prie- federalinėj Vokietijoj, 
šai, Kanarėlė, Vienas ir kiti ir 
daug kitų. Visi jie matyti. Pa
stačius antrą kartą, niekas ne
beitų, juo labiau jaunimas.

Iš viso čia Amerikoje nėra

gumo viršininko ir jo padėję 
jo sumanumo bei vokiečių rytų 
fronto kariuomenės štabo in
tervencijos dėka, Švenčionių 
apskrities saugumo viršininkas 
po mėnesio buvo paleistas. Apie 
jo veiklą, kai tik bus galima, 
pasirodys platesnis aprašymas.

Reiškiu pagarbą
P. Puronas

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

Atsakymas p- J. Siminkui 
dėl “Gatvės vaiko“

Siūlote vaidinti daugiau lie
tuviškų dramos veikalų. Jų gi 
labai trūksta. Skiria lietuviai vi- 
sakam premijas, išskyrus dra
mos veikalams. Kiek yra lietu
viškų veikalų, kurie žmonių sąs
tatu, dekoracijom būtų įma-

tyvų pasipriešinimą ir net iš- nomi pastatyti? Brooklyne bu- 
laisvino iš kalėjimo jau suim-
tus išvežimui. Išlaisvintųjų tar
pe buvo apskrities gydytojas, 
mokesčių inspektorius, amatų 
mokyklos direktorius ir daug 
kitų- Švenčionių saugumo vir
šininkas nebuvo paprastai areš
tuotas. Vilniaus srities komisa
ras Wulf buvo davęs vokiečių 
žandarmerijai įsakymą nušauti 
jį suėmimo vietoje, bet jis bu
vo suimtas Vilniuje laikraščių 
redakcijoje ir nuvežtas į Wul- nė vieno apmokamo lietuviško 
fo įstaigą, o gestapas, prieš jį, 
likviduodamas, panoro jį iš
kvosti, ir tokiu būdu pateko į 
Lukiškių kalėjimą. Kol buvo tar
domas. Vilniaus apygardos sau-

Jei visi kongr. nariai būtų kaip Maine
čiai yra susirūpinę Baltijos val
stybių laisvės netekimu”.

teatro, o tik mėgėjų trupės, 
kur žmonės po ilgų darbo va- 
Landų aukoja savo laiką ir ką 
nors pastato. Tad reikia džiaug
tis jų darbu. V. Dėdinienė

kur 
uždrausta ne tik komunistų 
partija, bet ir per 400 kitų de
mokratinių organizacijų ir su
sivienijimų tuo metu, kai viso
kiais būdais remiama veikla 
“stahlhelmo’, ‘tremtinių’ sąjun
gų, buvusių SS sąjungų ir tt. 
Rasistam, karo nusikaltėliam— 
ministerių kėdės, o kovotojam 
už laisvę ir demokratiją — tei
siamųjų suolas.”

Maino valstybės senatoriai ir 
kongresmanai gyvai ir labai pa
lankiai atsiliepė dėl rezoliucijų 
reikalo Baltijos valstybėm iš
laisvinti. Atsiliepė abeji — res
publikonai ir demokratai.

Kongresmanas Stanley R. 
Tupper balandžio 4 pateikė už
sienių reikalų komisijai rezo
liuciją Nr. 132 tokio turinio 
kaip ir kitos jau apie 20 re- 
zoliudjų: siūlo, kad Atstovų 
Rūmai ir Senatas ragintų pre
zidentą kelti Baltijos valstybių 
klausimą J. Tautose ir reika
lauti, kad Sovietai atitrauktų 
kariuomenę, agentus, kolonis
tus ir savo kontrolę iš Lietu- 

Latvijos bei Estijos; kad 
grąžinti tremtiniai iš Si- 
kalėjimų, vergų darbo 

klų ir kad J. Tautos savo 
olėje įvykdytų laisvus rin- 
s, nubaustų Sovietų komu- 
s, kurie yra nusikaltę

vos, 
būtų 
biro,

PLEPIAI AR IŠDAVIKAI ANG
LIJOJE?

Londoną balandžio 15 pasie
kė eisena iš provincijos, suor
ganizuota protestui prieš ato
minius ginklus. Skandalas toje 
eisenoje kilo ne tiek dėl su
sirėmimo su policija, kiek dėl 
to, kad eisenos nariam buvo 
dalinama brošiūra su Anglijos 
vyriausybės slaptu planu, jeigu 
kiltų atominis karas. Policijai 
įsakyta buvo brošiūrą atimti iš 
eisenos dalyvių. Bet brošiūros 
egzemplioriai jau buvo išsiun
tinėti į Vokietiją, į Maskvą. 
Anglijos spaudai neleista skeb- 
ti net ištraukų iš tos brošiūros. 
Užsieniu reikaly m misteris pla
no paskelbimą pavadino išda-

' S

prieš 
tojus.

sai

konu

kitę 
vra

nutraukė Velykų atostogas ir 
Baltijos valstybių gyven- imasi tirti paslapčių išdavimą.

O jos išėjo ne iš kur kitur kaip 
tik iš vyriausybės narię. Tai 
naujas Macmillano vyriausybei 
smūgis dėl paslapčių nesaugu
mo.

— Georgas Bidault balan
džio 9 atvyko į Braziliją. Bet 
ir čia jam neleista daryti poli
tinių pareiškimų ir imtis 
klos.

— Gub. Rockefelleris 
10 aštriai pasisakė prieš 
riausybės draudimą Kubos lais
vės kovotojam veikti prieš 
Castro. Castro bal. 10 teigia- ! 
mai įvertino vyriausybės žings
nį.

— Kongresmanas Powell, 
teismo sprendiniu, turi sumo
kėti Mrs. Esther James, taip 
pat negrei, už šmeižimą 211, 
500 dol.

— Telefonu kalbėtis papigin
tu būdu galima tarp 9 vai. va
karo ir 4:30 ryto. Už tris mi
nutes pasikalbėjimas tarp New 
Yprko ir Los Angeles kaštuoja
1 dol., tarp New Yorko ir Chi- 
cagos 70 cn. 1

i. Margaref Chase Smith 
; Pranciškonų provindo- 
. J. Gailiušiui pažiūrėjo į 
ucijų teikimą iš taktikos

Š mielai pateikčiau rezd- 
I, bet noriu būti jums vi- 
vira dėl galimybių priim- 
oliuciją. siūlomą respubli- 

senate. kurį kontroliuo- 
mokratai daugiau kaip 2:1 
kiu Dėl to jūs geriau gau- 
senatorių Muskie (kuris 
lemokratas. Red.). Jei jis 
adarys. tai aš būsiu lai- 
i jį visiškai paremti.”

Edmund S. Muskie 
ė, kad jis savo rezoliuci- 
teikia. nes yra jau rezo- 
New Yorko šen. Keatin- 
ai tik ši rezoliucija bus 
senate galutinai svarsty- 

te būti tikras, aš remsiu 
iėmimą. A*š esu tikras, 
si laisvę mylį amerikie-

vei-

bal. 
vy-

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės —
3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET • GR 54525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
I8SKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ŠJ skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHABD ST, N. Y. C. TeL GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį,
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS..

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros Tr 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir jsitikinsitel

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tęl. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Ar žinai tą Salį, 13 liet, dainų Romos Mastienės ............... $ 5.00
A. Sabaniausko dainų-iokių 2 albumai ( X—35.00 ir XI—45.00 10X0 
3 plokštelė* su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų 3490) .... 10.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. |5X0);....4.00
Dainos it. Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo 14.50 ) 33.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ...........
Pavergto* tėvynės dainos ir tokiai, J. Stukas; 2 plokttelės 
Lietuvitkos dainos ir tokiai, Monftor Co. 16 dainų ir lokių 
16 lietuvitkų tokių, akord. Ch. Daubaro ............ ....................
S. Bankus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos___ _
Lietuviški mariai, Br. Jonukas, įgrota 12 liet, patriot marių 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice 8tephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo 46.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (sL 3790) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 tokių muzika (stereo |7XO) 
Tautinių tokių rinkinys (14 tokių) ......... .............. .................
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka... ....—
Lithuanian, 2-speed record course........... ......... ....................
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Cerienės 
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 ploktt. 
Liet, dainų, tokių, polkų, žukausko-Vasiiiausko juokai 

Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A, Stephens, lt rūtų Salelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė. Brooklya 21, N. Y.
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KŪRYBOSJgPRIEDAS
“Cavallerija Rusticana” ir “Pajacai” Chicagoje

Kovo 30, 31 ir balandžio 7 
Studebakerio teatre, Chicagoje, 
šeštą kartą septynerių metų 
bėgyje vyko lietuvių operos 
spektakliai. Į visus spektaklius 
bilietai iš anksto iki paskutinio 
buvo išparduoti. Į operos šven
tę nemaža žmonių atvyko iš ki
tų miestų (iš New Yorko Jo
kūbas Stukas). Operos žiūrovų 
tarpe matėsi didelis procentas 
studentijos ir bendrai jaunimo, 
kurio pasigedom jaunimo ruoš
tame Vasario 16 minėjime, 
žurnalui ‘ ‘Lituanus’ ’ paremti 
vakare ir kituose jaunimo pa
rengimuose. Nežinia, ar meno 
pasiilgimas, ar tautinės ambi
cijos jausmas (juk reta tauti
nė grupė Amerikoje teįstengia 
operą pastatyti) jaunimą taip 
gausiai suveda į operą?

Šiemet į vieną spektaklį bu
vo jungiamos dvi operos — 
Mascagnio Cavalleria Rustica
na ir Leoncavallo Pajacai. Abi 
operos yra giminingos ne tik 
dėl realistinės krypties, bet ir 
dėl to. kad Leoncavallo Paja
cus parašė paskatintas Cava- 
lerijos Rusticanos didelio pa
sisekimo.

Savo nuotaikomis šios abi 
italų operos skirtingos, bet iš
tisai chorinės ir lydimos gra
žios muzikos. Chicagos publi
kai buvo miela su religinėmis 
prošvaistėmis Cavallerija Rus
ticana, kur ypač sunkų darbą 
turėjo chorai. Operos chorui 
šioje operoje talkininkavo ir 
Chicagos vyčių choras. Iš solis
tų čia spindėjo D. Stankaitytės, 
St. Baro ir Alg. Brazio trejulė. 
Šalia jų mažesnėse partijose 
buvo Alvina Giedraitienė (I 
ir II spekt.), G. Peškienė (II 
spekt). Roma Mastienė (I ir II 
ir Aldona Stempužienė (II). Ne
pamirštama liks Turiddu — St. 
Baro atsisveikinimo su motina 
arija.- vokališkai ir dramatiškai 
stipri Santuzza — D. Stankaity- 
tė. Savo meninėje visumoje 
spektaklis buvo darniai sulydy
tas, jautėsi vientisa darna tarp 
scenos, dekoracijų, orkestro, 
chorų, solistų ir dirigento Al. 
Kučiūno.

Paj acai tai jau buvo Canio 
— St. Baro opera, kur jis pir
mą kartą mūsų operos istorijo
je suspindėjo tokiu balso gro
žiu. dramatine įtampa ir visa
pusišku pajėgumu. Šalia savęs 
jis .turėjo ir du puikus talki
ninkus: Nedda — Pi’. Bičkie- 
ne (K. Burtulienė II spekt.) ir 
Tonio — Alg. Brazį, operos sce
noje besilaikantį ar ne 30 me
tų ir dar vis neturintį savo ly
giui tinkamo pakaito. Didžiai 
malonus buvo Lyric operoje pa
tirti įgavusios Pr. Bičkienės pa-

‘•PAJACŲ” SCENA. Kairėje Pr. Bičkienė ir St. Baras, dešinėje choras. Dekoracijos dail. V. Virkau. Nuotr. V. Juknevičiaus.

VL. RAMOJUS

sirodymas, kurios balsas, vai
dyba ir laikysena buvo gražiai 
suderinti ir jautėsi įdėtas ne
eilinės pastangos.

Pajacuose mažesnėse rolėse 
pasirodė L. Sodeika (iš Lyric 
operos), Julius Savrimavičius 
ir Leonas Baltrus (iš N.Y. vals
tybės)- Choras čia turėjo nema
žai darbo ir savo uždavinį at
liko deramo j aukštumoj.

Chorus paruošė chormeiste
riai Alice Stephens, Alf. Ge
čas ir F. Strolia, režisūrinę da
lį tvarkė rež. K. Oželis, gi šie
met, vietoj nuomotų, pirmą 
kartą buvo pagamintos savos, 
Dail. Vyt. Virkau dekoracijos, 
įdomiai spręstos ir gerai išpil
dytos, bet dėl neužtenkamos 
scenos gilumos negalėjusios pa
daryti visuotino įspūdžio.

Apžvelgus abi operas, tenka 
iškelti tai, kad šiais metais ope
roje turėjo progos pasirodyti 
eilė jaunų solistų, kaip L. Bal

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS

Vaiduoklis

Aš atsivežiau kaimo vaiduokli
Į šį dideli miestą.
Aš vaiduokli ištraukiau iš jaujos
Į platų pasauli.
Kuris nesibaigia kalnais nei žvaigždėm.

Vaiduoklis valgo pyragą
Ir geria šampaną.
Vaiduoklis bučiuoja šio miesto merginą.
Gražesnę už mergiščią kaimo.

Vaiduoklis juokias ir šoka.
Ir verkia. Jam gaila jaujos.

Vakar žvaigždės ten švietė didžiulės, 
Ir beldės Perkūnas, 
Užpykęs, kad mėnuo 
Aušrinę pamylėjo.

Aš vaiduokli ištraukiau iš jaujos, 
Aš nukėliau
Vaiduokli nuo aukšto dangaus
Į žemę, kurioj astronautai 
Gesina žvaigždes.
Įkinkę i savo vežėčias Perkūną 
Ir senuosius Olimpo dievus.

Vaiduokliui nėra kur vaidentis
Nei kur dėti širdies poeto.
Šarvuotas erdviažmogis naktj ateina 
Pas mieganti vaiką.
O vaiduoklis eina per minią. 
Apsivilkęs minios drabužiu. 
Ir kelio i žmogų neranda.
Ir nežino žmogus nei dievai. 
Kad jis vaiduoklis.

trus, J. Savrimavičius, L. So- • 
deika. Savo duoklę operai ati
davė ir JAV gimusių lietuvių 
karta: ištikimasis baritonas A. 
Brazis, Alvina Giedraitienė, 
Christine Bartulis. Taigi, ope
ros kolektyvas išaugęs į dar
nią ir vieningą bendruomenę, 
kur nėra užkulisių, nėra “tre
čiųjų jėgų” ir intrygų. Visus ly
di vienas tikslas — darbas ir 
ištvermė.

Prieš septynius metus išeivi
jos lietuvių operos tėvo muz. 
VI- Baltrušaičio mestas grūdas 
rado gerą dirvą ir išaugo į 
brandų medį. Bet paskutinė ži
nia praskamba liūdnu disonan
su: šiemet Lietuvių opera, ap
linkybių verčiama nuėjusi į 
Studebakerio teatrą Chicagos 
vidurmiestyje, finansiniai buvo 
unijos paguldyta ant menčių— 
galutinas balansass rodo, kad 
bus apie 3000 dol. deficitas. 
Taip, deficitas, nors apie 90 
proc. ištvermingojo operos ko
lektyvo narių negauna už savo

"CA V A LL E RI JOS RUSTICANOS” SCENA. Priekyje D. Stankaitytė ir G. Peškienė. Toliau — choras. Dekoracijos dail. V. Virkau. 
Nuotr. V. Juknevičiaus.

darbą nė mažiausio simbolinio 
atlyginimo... O orkestras, el
ektrikai. dekoracijų keitėjai su
rijo tūkstančius.

Bet tikime, kad Lietuvių ope
ra. geraširdžių mecenatų pa
remiama, išlygins šį nuostolį 
ir ateinančiame sezone vėl pa
sirodys scenoje.

Kas norėtų aukomis parem
ti Lietuvių operą ar gauti dau
giau informacijų, tesikreipia:
Lithuanian Opera. 7224 Sj 
Rockvvei! St.. Chicago 29, Iii.

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

Leonardas Žitkevičius, gyve
nąs Brooklyne, paruošė spau
dai eilėraščių rinkinį “Dilgės ir 
lelijos"..

Dail Vytauto O. Virkau ir 
dail Audronės Skuodaitės kū
rinių paroda atidaryta balan
džio 20 Čiurlionio galerijoje. 
Paroda tęsis iki balandžio 28. 
Dail. V. Virkau yra baigęs 
magistro laipsniu Chicagos Me
no Institutą ir dabar dėsto me
ną George Williams kolegijoje. 
Dai. Audronė Skuodaitė šiuo 
metu ruošiasi meno magistro 
laipsniui Northern Illinois uni
versitete.

Česlovo Grincevičiaus pasa
ka “Burmistro ožka” išleidžia
ma atskiru leidiniu. Iliustruoja 
dail. Algirdas Kurauskas.

Nijolė Jankutė-Užubalienė 
vaikam parašė knygą “Žebriu- 
ko nuotykiai miške".

Latviu laikraštis — "Latvija 
Amerika", leidžiamas Toronte 
du kartu per savaitę, paskelbė 
straipsnį apie Marijos pasirody
mą Skiemonyse.

LIETUVIO KNYGA APIE GRAIKįJ HEROJĘ
Australijoje gyvenąs Vytau

tas Janavičius susidomėjo grai
kų mitologija ir parašė knygą 
apie vieną graikų mitologinį he
rojų Tezėją, buvusį Atėnų ka
ralių.

Atėnų karalius Egėjas netu
rėjo vaikų. Audra jo laivą at
bloškė Trezijon, kur gyveno 
karalius Pitas su dukterim Et- 
ra. Jai ir gimė iš karaliaus Egė- 
jaųs sūnus Tezėjas. Kai jis už
augo į vyrus, karalius Pitas jį 
pasiuntė į Atėnus pas tėvą 
Egėju. Pakelyje jis turėjo daug 
nuotykių, pagarsėjo savo stip
rumu. Vėliau karaliaudamas jis 
irgi patyrė daugybę nuotykių.

Iš gausios mitologinės me
džiagos autorius pasirinko tik 
vieną Tezėjaus momentą —tik 
jo kelionę į Atėnus. Ir knygą 
pavadino — Pakeliui į Atė
nus- Knygon sudėti tik šeši ep 
izodai, kurie derinasi prie ve
damosios minties.

Etros skyriuje autorius supa
žindina skaitytoją su visa padė
timi ir vaizduoja, kaip Tezėjas 
atsisveikina su motina. Keliau
damas į Atėnus su palydovais, 
Tezėjas sustoja pas penkis žmo
nes. Visi jie minimi mitologi
joje. apibūdinami ir jų pagrin
diniai bruožai. Tokius ir pa
vaizduoja Janavičius. Pirmasis 
yra Peripetas. mėgęs vulgarius 
juokus: antras — šykštuolis Si- 
nis. kuris priverčia pas save 
gyventi visus keleivius ir jei 
kas jam nepaklusta, juos su
drasko. sulenkęs dvi pušis: tre
čias — kalnų pabaisa Scironas; 
ketvirtas — rustininkas Kar
čemas ir penktas — visiems ži
nomas Prokrustas su savo lova. 
Taip susidėsto aplinkybės, kad 
Tezėjas visus nužudo, norėda
mas išsigelbėti iš jų menko.
skurdaus gyvenimo. Jis neno
ri žudyti, jis nori pasiekti Atė
nus. bet sutiktieji jį sulaiko ir

ATSIUSTA PAMINĖTI
Petras Sagatas — PLAUK. 

MANO LAIVELI, eilėraščiai, iš
leista autoriaus lėšomis 1962m. 
Viršelis ir vinjetės Zinos Mor
kūnienės. 112 pis., kaina nepa
žymėta.

LITUANUS nr. 4. Iš straips
nių pažymėtini: Marija Gimbu
tienė — Baltų senovės religija, 
dr. J. Balys — Pabaltijo valsty
bių svarbiausi darbai. Numeris 
iliustruotas dail. K. Zapkaus 
kūriniu nuotraukomis.

ŽIBURĖLIS. Cicero aukštes
niosios lituanistikos mokyklos 
laikraštėlis nr. 2.. 12 psl-,
spausdintu ofsetu.

GAJOS AIDAS, ateitininkų 
medikų Gajos korporacijos biu
letenis. Nr. 1 redaguoja dr. K. 
I-emkus. įleidžia korporacijos 
valdyba. 12 pusi., spausdinta 
ofsetu. 

priverčia ilgiau sutrukti, čia į- 
simaišo ir Olimpo dievai, pri
mindami jam kelionę. Su liū
desiu širdyje Tezėjas pasiekia 
Atėnus. Tuo autorius ir baigia 
savo knygą.

Pasinaudodamas sena mito
logine medžiaga, autorius ne- 
nukrypo į smulkų jos vaizdavi
mą. Jis pasiliko šių laikų žmo
gus. ir šių laikų idėjas sudėjo į 
savo knygą. Senieji vaizdai jam 
buvo tik priemonė poetiškai pa
kalbėti.

Knyga parašyta su poetiniu 
įkvėpimu ir mielai skaitoma. 
Patraukia autoriaus stilistinės 

AUDRONĖS SKUODAITĖS paveiks*35 — Išblaškyti įspūdžiai

DAIL. VYTAUTO O VIRKAU — Vandens pc1s.12.1s. Renfl'3 San‘
kū kuriniu paroda rengiama Čiurlionio galCr!J°JC Chicagoje. <-
tares-šviesos sambūris.

priemonės, jo originalūs išsi
reiškimai, minties kondensuo- 
tumas. Tai tikrai dėmesio ver
ta knyga.

Gaila, kad autorius nesilaikė 
net minimalių skyrybos taisyk
lių Reikėjo ir kalbą apšvarin
ti, pav. vartoja “rubežių". Tuos 
menkus trūkumus būtų lengvai 
išlyginęs bet koks lituanistas, 
ir tada knyga butų dar geresnė.

Knyga išleido Henrikas Šal
kauskas Sydnėjuje. Australijo
je. Išleista puošniai ir skonin
gai. Knygos atspausta tik 400 
egz. Iliustravo Eva Kubbos.

A.D.
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Rusų nusikaltimas Kražiuose
Iš konsulo dr. J. J. Bielskio paskaitos A. L. Tautines S-gos 

surengtame minėjime kovo 23 Los Angeles, Calif.

Prieš 70 metų įvykusios Kra
žių skerdynės yra dar vienas 
skaudus, bet reikšmingas įvy
kis Lietuvos istorijoje kovose 
su rusais.

Po 1863-4 metų sukilimo ru
sai dar labiau pradėjo lietuvius 
persekioti. Jie griebėsi visokių 
priemonių lietuvybei naikinti 
ir Lietuvą rusinti. Atgabeno 
Lietuvon niekšystėmis nusikal
tusius savus didikus ir susodi
no juos konfiskuotuose dvaruo
se. Kimšo jie Lietuvon savo 
burliokus ir teršė jais Lietuvos 
kraštą. Uždraudė lietuvišką 
spaudą. Jos vietoje piršo savą
ją graždanką. Uždarinėjo baž
nyčias ir vienuolynus, jų žemes 
ir kitą turtą nusįsavindami

Kražiai rusams parūpo, nes 
jie patyrė, kad toji vietovė yra 
lietuviams brangintina, labai 
reikšminga.

Mat, per šimtmečius, šalia 
Vilniaus, Kražiai buvo mokslo 
ir kultūros židinys, ypač Žemai
tijoje. Nors laikui bėgant pa
dėtis gerokai pakitėjo, tačiau 
lietuviams Kražiai liko savo 

- rūšies religinė ir tautinė šven
tovė- Rusai nusprendė ją pa
naikinti.

skerdynės.
laikŲ kultu-

ten pirmąją

Kražiai turi ilgą, įdomią ir 
mums reikšmingą praeitį.

Kražiai yra jau minimi Min
daugo laikų istorijoje. Vytauto 
laikais Kražiai buvo apskričio 
centru, šešioliktame šimtme
tyje Kražiai buvo Žemaitijos Se
niūno spstinė ir Žemaitijos ba- 

t jorų centras.
Įdomu pastebėti, kad karalius 

Zigmantas Augustas Kražius 
pardavė Anglijos didikams, Suf- 
folk ir Richard Berth. Vėliau 
Vilniaus vaivada grafas Myko
las Radvilas atpirko juos nuo 
anglų, pastatė ten mūro pili, 
apsuptą vandeniu. Bet 1801

KRAŽIŲ benediktinių bažnyčia, statyta 1642 m.

■■ ' ’

Meno konkursas
LA. Menininkų Klubas, su

sitaręs su Čiurlionio Galerijos 
direkcija, 1863 m. sukilimo 
šimtmečio proga skelbia 1941- 
50 m. lietuvių tautos sukilimui 
ir partizanų kovoms pavaizduo
ti dailininkų darbų ta tema 
konkursą.

1. Konkurse gali dalyvauti vi
si laisvame pasaulyje gyveną 
dailininkai — tapytojai, grafi
kai, skulptoriai, keramikai, de
koratoriai ir architektai

2. Už geriausią meno kūrinį 
skiriama 1000 dolerių premija; 
antroji premija 500 dol., ir tre
čioji — 250 dol.

3. Premijuoti kūriniai palie
ka Čiurlionio Galerijos nuosa
vybė.

4. Čiurlionio Galerijos di
rekcija sudaro Jury Komisiją Į 
kurią įeis trys dailininkai ir du 
kviesti visuomenės atstovai.
5. Tapybos darbai neturi bū

ti didesni kaip 72 coliai plo
čio, skulptūros ir kitų technikų 
— neaukštesni kaip 72 coliai. 
Sunkiai pergabenami darbai 
pristatomi pačių autorių prie
monėmis. Nepremijuoti darbai 
bus grąžinti autoriams Čiurlio
nio Galerijos lėšomis.

6. Visi atsiųstieji darbai, vaiz
duoją 1941 m. sukilimą ir par
tizanų kovų epizodus, bus iš
statyti tam tikslui organizuo
jamoje specialioje parodoje, ku
ri bus Jaunimo Centre —Čiur
lionio Galerijos patąlpose.

7- Visi kūriniai turi būti pri
statyti Čiurlionio Galerijai iki 
š.m. gruodžio 4 d. imtinai.
L.A. Menininkų Klubo Valdyba 
Čiurlionio Galerijos Direkcija

vanti. Rusai neleido jos taisy
ti nei naujos statyti Todėl žmo
nės sukruto tą likusią murinę 
bažnyčią ginti.

Jono Budraičio vadovauja
mi, 43 kražiečiai 1893 vasario 
7 surašė prašymą carui Alek
sandrui HI, kad tą mūrinę baž
nyčią paliktų. Prašė naujai pa
skirtą generalgubernatorių Or- 
ževskį. Taip pat pasiuntė tuo 
reikalu prašymą Kauno guber
natoriui vidaus reikalų minis- 
teriui ir popiežiui Leonui Xm 
Nesitikėdami daug palankumo 
iš rusų, kražiečiai ieškojo už
tarimo pas Vokietijos ir Aust
rijos imperatorius, Anglijos ir 
Danijos karalius ir Prancūzijos 
prezidentą. Tie atsišaukimai ir 
prašymai nieko nepadėjo. Ru
sų valdžia jų maldavimų ne
klausė.

į .

1893 gegužės 4, rusų polici
ja išlaužė benediktinių vienuo
lyno duris, ir vienuoles prie
varta išvežė Kaunan. Po mėne
sio įsakyta bažnyčią ir trobe
sius nugriauti. Rusai vertė Ši
luvos dekaną kun. Praną Jas- 
trembskį ir Kelmės kleboną 
kun. Karoli Jaugelį bažnyčią 
Kražiuose uždaryti. Žmonės su-

fnukelta Į 6 pslj

So.
29, 
yra

Lietuvos atstovas J. Kajec* 
kas dalyvaus Marijampolės 
gimnazijos šimtmečio minėji
me Chicagoje gegužės 4-5.

Chicagoje statomas Lietuvos 
pavilijonas tarptautinei preky
bos parodai. Vietą apmokėjo 
Lietuvių Taupymo ir Skolini
mo Bendrovė. Pavilijono galu
tiniam įrengimui dar reikės 
apie tūkstanties dolerių.

Čiurlionio galerijos adresas:
Jaunimo Centras, 5620 
Claremont Avė-, Chicago 
III. Galerijos direktorium 
dail. V. Petrevičius.

Dail. Anastazijos Tamošaitie
nės darbų paroda atidaryta ba
landžio 19 Montrealy  je ir tę
sis iki gegužės 3- Išstatyta ki-, 
limai ir audiniai.

Aukuro teatras Hamiltone, 
Kanadoje, persitvarkė Pasi-‘ 
kvietė naujų talkininkų admi
nistracijos ir technikos darbam. 
Teatro meno vadovė yra dra
mos aktorė E. Dauguvietytė- 
Kudabienė. Gegužės 4 ateitinin
kų kartūnų baliuje vaidina Ke
turakio komediją “Ameriką pir
tyje”, vėliau pastatys Binkio 
“Atžalyną”.

Skulptoriaus Dagio medžio 
statula buvo pavogta Toronte 
iš Chapel galerijos ir užstatų 
krautuvėje palikta už 30 dol., 
nors jos vertė — 500. Ten ji 
buvo ir surasta ir ta proga bu
vo įdėta vietinėje Toronto spau
doje.

Birutė Pūkelevičiūtė, rašyto
ja ir aktorė, pastačiusi savo 
pjesę “Aukso žąsį” Chicagoje, 
planuoja Montrealyje pagamin
ti to premijoto veikalo filmą. 
Šiuo metu ji ruošia skriptą ir 
telkia aktorius iš viso Ameri
kos žemyno. Ypač sunku sude
rinti atostogas, laisvas nuo tar
nybų dienas, savaitgalius. Fil
mo pastatymas surištas ir su 
didelėm išlaidom.

Nuo kun. A. Strazdo-Straz- 
delio gimimo birželio 12 suei
na 200 metų, šis liaudies pa
mėgtas poetas gimė Kunigiš
kiuose, Jūžintų valsčiuje, mirė 
Kamajuose 1833 balandžio 11. 
Pavergtoje Lietuvoje jo sukak
tį mini Rašytojų Sąjunga.

Radvilas dovanojo jiems na
mus ir gabalą žemės. Karo lau
ko hetmanas Jonas Karolis 
Katkus 1618 metais pastatė 
mūro mokyklą. Jėzuitai Kra
žiuose pasistatė bažnyčią 1689 
m- Jėzuitus uždarius 1776 me
tais, atvyko Į Kražius vienuo
liai karmelitai ir darbą tęsė to
liau.

Didiko Kristopo M. Valadke- 
vičiaus pagaba, trečioji bažny
čia pastatyta medinė su bene
diktinių vienuolynu. Kelių didi
kų parama 1863 metais pasta
tyta nauja mūro bažnyčia. Toje 
bažnyčioje įvyko

Kražiai — anę 
ros centras.

Jėzuitai Įsteigė
aukštesnę mokyklą Žemaitijo
je. Visa eilė didikų dvarinin
kų savo gausiomis dovanomis 
tą mokyklą palaikė, ją tobuli
no. Jau 1837 metais toje mo
kykloje buvo 17 mokytojų ir 
apie 500 mokinių. Taip pat ku
rį laiką ten veikė kunigų se
minarija.

Kražiai, kaip ir kitos Lietu
vos dalys, patyrė eilę pasikar
tojusiu nelaimiu.

Lietuvon 1656 metais Įsiver
žė švedai. Kražius jie labai api
plėšė ir sunaikino. Siautė didy
sis maras 1710-11 metais. Išmi
rė daug mokytojų, mokinių ir 
bendrai daug gyventojų.

Dabar apie Kražių 
skerdynes.

Vykdydami rusinimą Lietuvo
je, — nuo 1831 metų sukilimo 
iki Kražių skerdynių 1893 me
tais. — vien Žemaitijoje rusai 
uždarė 46 vienuolynus su baž
nyčiomis Uždarant Tytuvėnų 
bažnyčią 1864 metais ir Kęstai- 
čiuose 1886 metais, žmonės su
sibūrę pasipriešino. Buvo krau- 

• jo praliejimų’ Kražiuose 1893 
metais rusų užsimojimams žmo- 
niems pasipriešinus, daug krau
jo pralieta ir gyvybių išžudy
ta. Apie rusų elgesį Kražiuose 
užsienis sužinojo ir reiškė pasi
piktinimą.

Kražių įvykių įtampa prasi
dėjo su rusų valdžios įsakymu 
1891 gruodžio 12, uždaryti Kra
žių benediktinų ..vienuolyną, 
bažnyčią ir kapines. Buvo kita, 
medinė bažnyčia, bet jau griū-

BENDRUOMENĖS VEIKLA
NEW HAVEN, CONN.

Kovo 31 Įvyko metinis Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
susirinkimas. Susirinkimą pra
vedė ir pranešimą apie valdy
bos atliktus darbus padarė val
dybos pirm. A. Gruzdys. Iš nu
minėtų metų bėgyje atliktų 
darbų matėsi, kad valdyba pa-

SENA varpinį Kražiuose.

vė didikui Juozui Radzevičiui 
kad Kražiai buvo religinis Že
maičių židinys. Ten statyta baž
nyčia buvo viena pirmųjų Že
maitijoje. Pastatyta Vytauto į- 
sakymu, žemaičių krikšto lai
kais. Parapija įkurta 1416 m. 
Keturius kartus bažnyčia degė, 
bet jos vieton naujai atstatyta.

Vėliau ten įsikūrė jėzuitai, į- 
steigė mokyklą ir dirbo švieti
mo darbą. Mykalojus Kristopas

KRAŽIAI 19 a. gale.

BUHALTERIJOS KLAIDA
ROCHESTER, N.Y.

Vyt. Alanto 3 veiksmų ko
medija Buchalteri jos klaida 
bus vaidinama balandžio 27 d. 
šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje, 555 Hudson Avė-, pra
džia 7 va. vak. Vaidina vietos 
lietuvių dramos būrelio artis
tai: Ona Adomaitienė, R. Gai
dytė, L. Mačiulienė, VI. Keiba, 
Alf. Džiakonas, VI. Malašaus- 
kas, Br. Velminskas ir Reimun- 
das Kiršteinas. Veiksmas vyks
ta Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Režisuoja prof. VI. Sabalienė, 
dekoracijos — J. Senutos, gri
mas — St. Ilgūno, šviesų efek
tai — Vyt Staškevičiaus ir fo
to — R. Bliudniko. Po vaidini
mo šokiai grojant vietos orkest
rui, bufetas ir kitos įvaireny
bės. Maloniai laukiami svečiai 
ir iš Buffalo, Hamiltono, To
ronto, Niagra FaUs ir k.

Lietuviu Fondo vajus auko
mis ir pasižadėjimais balandžio 
12 buvo pasiekęs $12,750.00. 
Vajui sėkmingai vadovauja vie
tos šv. Jurgio liet, parapijos 
klebonas kun. Pranas Valiuke
vičius, kuris pirmas L. Fondan 
įnešė $500.00.

Reikty visiems paremti Auk
so Žąsies filmos išleidimą

Rašytoja Birutė Pūkelevičiū- 
tė rašo po sėkmingos Aukso 
Žąsies premjeros Chicagoje 
rengiasi Montrealy sukti lietu
višką filmą Aukso žąsį. Fil
mos sąmatas — $12,000.00. B.

darbių sumanymas ir ryžtas 
yra labai sveikintinas ir rei
kia tikėtis, kad JAV ir Kana
dos liet, bendruomenės skyriai 
prisidės savo pinigine auka ar 
paskola prie kalbamos filmos Į- 
sukimo ir išleidimo.

Klb. kun. Pranui Valiukevi
čiui birželio m. 9 sukanka 25 
metai, kai buvo Įšventintas ku
nigu- Sukaktuvėms atžymėti

sižymėjo ypatingu darbštumu. 
Iškilmingai paminėta Maironio 
100 metų sukaktis ir įsteigtas 
Maironio vardo stipendijų fon
das iš kurio bus kasmet skiria
ma stipendija aukštojo moks
lo siekiančiam jaunimui. Pami
nėta Sibiro tremtiniai, daly
vauta Vasario 16 minėjime, su
rengta Naujų Metų sutikimas 
ir kelios kitos pramogos, davu
sios bendruomenės iždui apie 
500 dol. pelno. Išlaikoma šeš
tadieninė lituanistikos mokyk
la, visai atleidžiant tėvus nuo 
bent kokių mokesčių. Dalyvau
ta delegacijoje pas valstybės 
gubernatorių Vasario 16 pro
ga ir kt. Todėl valdyba, o 
ypatingai pirmininkas, susilau
kė tikrai vertos susirinkusiųjų 
ir kontrolės komisijos padėkos..

Sekantiems metams į valdy
bą ir kontrolės komjpiją buvo 
perrinkti tie patys asmenys.

Susirinkime dalyvavo ir uo-. 
lūs šios apylinkės narys klebo
nas kun. J. Matutis, kuris pra
nešė apie Šiluvos Marijos kop
lyčios rengimą Washingtone ka
talikų katedroj ir kvietė bend
ruomenės narius prisidėti prie 
lėšų suteikimo vajaus, kuris 
netrukus prasidės-
Įsteigtas Lietuviu Fondo va
jaus komitetas.

Kalbėdamas visuotinam susi
rinkime Lietuvių Fondo reika
lais, valdybos pirm. A. Gruz
dys ragino susirinkusius stoti į 
LF nariais, Įnešant bent mini
mumą 100 dol. Taip pat jis 
siūlė Įsteigti LF vajui praves
ti komitetą, kuris bandytų su
rasti newhaveniečių tarpe bent 
vienai tūkstantinei aukotojų.

Susirinkusiems vieningai pra
šant, komiteto pirmininku su
tiko būti klebonas kun. J. Ma
tutis, o nariais — LB apylin
kės ir kitų organizacijų pirmi
ninkai.

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBĖS
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO
Pataisytas 111 leidimas

Išleido Tėvai PranciŠKonai
640 pv«U. Kaina 4 dol. Labai 
patranKli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

yra susidaręs parapiečių komi
tetas, kurio pirmininku išrink
tas kun. Antanas Račaitis. Kun. 
Pranas Valiukevičius yra gi
męs Rochestery, čia baigęs 
kun. seminariją, kurį laiką bu
vo šv. Jurgio liet, parapijos vi
karas. o kun. Jonui Bakšiui pa
sitraukus prieš 5 metus, buvo 
paskirtas šios parapijos klebo
nu. Kun. Pr. Valiukevičiaus 25 
metų sukaktuvių iškilmingas 
minėjimas Įvyks birželio 9.

Jonas Adomaitis, kuris prieš 
metus dėl sveikatos buvo pasi
traukęs iš dirigento pareigų, 
šiomis dienomis vėl perėmė 
vietos liet, bendruomenės cho
ro dirigento pareigas. Sergantį 
J. Adomaiti pavadavo St. Nor
kus. kat. bažnyčios vargoninin
kas Webster, N.Y. Choro eilės 
yra gerokai šustiprėjusios nau
jomis pajėgomis ir žada reng
tis naujai dainų ir giesmių 
programai.

Labiausiai perkamos knygos. 
Liet. Spaudos kioske šiuo me
tu labiausiai perkamos knygos 
yra: V. Kavaliūno Kalnų Gies
mė, romanas ir K. Grigaitytės 
poezijos knyga Rudens sapnai, 
abi neseniai laimėjo po 1.000 
dol. Kitos neblogai juda: Vyt- 
Volerto Upė teka vingiais, ro- 
ifeanas. J. Daumanto Partiza- 
nai, kan. A. Steponaičio atsi
minimai Tėvynėje ir pasaulyje, 
ir St. Santvaro Aukos Taurė, 
poezija. Vaikų knygos: Ant. 
Giedriaus Murklys ir J. Nari
nės Gintaro takias. Pastebėta, 
kad knygomis susidomėjimas 
vėl pradeda atgyti.

Iš liet, plokštelių ilgo groji
mo šiuo metu labiausiai perka- 
Tau tėvyne, akordeonisto K 
Daubaro Lithuaniąn Songs and 
Dances. Rūtos choro. Dainuo- parapijos salėje, 555 Hudson 
jam su Rūta ir kt. Jau gauta

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N?Y.

na: pirmininke —- Genovaitė 
Vėbrienė, vice-pirmininke — 
Gražina Rannitienė, sekretore 
— Saliomėja Valiukienė, iždi
ninke — Viktorija Mackevičiū
tė.

Klubo veikla susikoncentruos 
Į organizavimą kultūrinių pa
rengimų, kurių pelnas bus ski
riamas mūsų tautiniams reika
lams remti, kaip: Vasario 16 
Gimnazijai, Balfui ir pan.

Pirmas toks parengimas — 
koncertas Įvyks gegužės 18 d.

• 7 v. New Havene, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, mūsų įžy
miems artistams dalyvaujant: 
Aldonai Kepalaitei — pianistei,

Dr- Jonas Grinius išspaus
dino vokiečių kalba leidžiamam 
Baltų Instituto žurnale Insti
tutam Balticum straipsnį apie 
jaunimo auklėjimą dabartinėje 
Lietuvoje. Straipsnis išleistas ir 
atskiru atspaudu.

Dainos sambūris, Melbourne 
Australijoje, vadovaujamas Al
berto Celnos, planuoja su kon
certais atvykti į JAV.

Dail J. Bagdono kūrinių pa
roda atidaryta Detroite tarptau
tinio instituto patalpose balan
džio 20. Parodą rengia Detroi
to kultūros klubas..

Čia pat susirinkimo metu at- Irenai Stankūnaitei — daini
ninkei, Stasiui Santvarui — 
poetui. Koncerto programą ve 
da aktorius Vytautas Valiukas.

sirado ir pirmieji šimtininkai, 
būtent: L. Bendruomenės New 
Haveno apylinkė, klebonas 
kun. J. Matutis, Antanas ir 
Vanda Gruzdžiai ir Jonas ir 
Emilija šauliai. Tikimasi, kad 
atsiras ir daugiau aukotojų.

Numatyta netolimoje ateity
je šaukti antrą susirinkimą, 
kuriame valdyba patieks tvir
tinti ateinančių metų darbų 
planą bei sąmatą. S.

EKSKURSIJA
Pavasario pirmoji ekskursi

ja į Niagara Falls. Kanadoje, 
ir Buffalo garsią stebuklais Ma
rijos šventovę išvyksta birže
lio 15-16. Informacijų reikalais . 
kreiptis Į Darbininko adminis
traciją. 910 WiIIoughby Avė.. 
Brooklyn 21. N.Y.. TeL GL 5 
7281. vakarais GL 5-7068.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ

PENNSYLVANIJOJE

TRYLIKTAS SEIMAS
Įvyks

Susiorganizavo Motery 
klubas

New Havene,. Conn. naujai 
susiorganizavo Lietuvių Mote
rų Klubas, į kurio valdyba jei-

Lietuvos vyčių choro jubilieji
nė plokštelė.

Liet, spaudos kioskas veikia 
sekmadieniais nuo 10 iki 12:30 
vai. p.p. žemut. šv. Jurgio liet.

Avė. sb.-

Balandžio • April 28, 1963

JUOZAPO MARIJOS VILOJE

Nowtown, Pennsylvania

Prasidės 11:00 vai. šv. misiomis
fr

Šv. Kazimiero Seserys ir jų rėmėjos nuoširdžiai kviečia kuo j 
daugiausia svečių. Dalyvaudami šiame seime paremsite lab- ii 
daringus ir kultūringus tikslus

—>1



SUKAKTISTAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIO

karas, bet

EC-F-M-

galvojo, kad užsienio 
išeina 10 proc. viso 
o iš tikrųjų tik 5

New Yorke. 
parodoje ir

Vokietijoje žydų dabar yra 
22,500. Tarp jų yra 9 rabinai. 
Vakarų Berlyne dabar yra

vo plonas, kai kurie įlūžo ir 
nuskendo.

Dar- 
(mirė

O KO KO?

.meių maišai” 
12).
rietenos

ATBULA TIESA
A. Bimba: ‘‘Jokia kita tauti

nė grupė tokių išsigimėlių ne
turi” (Liaudies Balsas, balan
džio 12)

R. Mizara:
(Liaudies Balsas, bal.

•J. Yda): . .visos 
yra už valdišką lovį” (Liaudies 
Balsas, balandžio 12).

J. Ragauskas, ekskunigis iš 
Lietuvos:
“.. .savo gyvenimo būdu visa
da prieštaravo savo skelbia
moms taisyklėms” (Liaudies 
Balsas, balandžio 12).

A. Išlaužas (ankščiau A- šal
čius -Almus -Zienius -Gintari
nis): 
mis jis buvo sugrįžęs gimta- 
jin kraštan” (Laisvė, balandžio 
16).

Vyt. Sirvydas: “ Nemalonu 
turėti išeivių lietuvių, tenorin- 
čių žinoti tik tą Lietuvą, kurią 
jų galvelės iš ne visų tikrovės 
faktų įsikalba” (Vienybė, balan
džio 12).

J. Jurginis, iš Lietuvos: 
“Mano supratimu, svarbiausia, 
kas Lietuvoje pasikeitė, tai 
žmogaus garbės supratimas ... 
Puikiai plūsti moka ir beraštis 
arba betkuri turgaus boba”. Ir 
jisai, tuo vaduodamasis, apie 
Amerikos lietuvius, kurie ne
sutinka bolševikinėm sąlygom 
palaikyti kultūrinių ryšių su 
kraštu. 
(Laisvė.

S. J.

*.. .sunkiausiomis sąlygo-

kultūrinį bendra- 
su tėvyne, tai yra 
arba koks protiniai 

(Liaudies Balsas.

išvadina “veltėdžiais” 
balandžio 19)

Jokubka, prisidėdamas 
prie J. Jurginio: “Kas nenori
žinoti apie 
darbiavimą 
besmegenis 
išsigimėlis”
balandžio 19).

L. Jonikas: “Ateis ir jų ei
lė ...” (Liaudies Balsas, bal. 
19). žudikam, budeliam, kurie 
milijonus žmonių išžudė Sibi
re.

A. Bimba: “Amerikiečiai nė 
nežino, kokie sutvėrimai yra 
užteršę mūsų amerikinį gyveni
mą” (Laisvė, balandžio 19). Tik
rai dar nevisi žino.

— Sovietu kompartijos cent
ro komitetas gegužės 20 susi
rinks meno ir literatūros ideo
loginių nukrypimų tvarkyti.

nuc^ ik; y. ,

ONA IVAtKIENC (viduryje) su vyresniųjų Sokčjų grupe Bostone. Nuotr. P. Plikinto

Bostono tautinių šokių sam
būris šiemet mini 25 metų su
kaktį. Buvo suorganizuotas 
1938 metais, besiruošiant pa
saulinei parodai 
Pirmą kartą toje 
pasirodė.

Netrukus užėjo

darbas nenutrūko. Priešingai, 
bolševikam Lietuvą okupavus, 
sambūris tik dar labiau pasi
tempė, kad tautiniais šokiais 
parodytų, kokios senos kultū
ros tauta yra pavergta. Sambū
rį papildė naujai atvykęs lietu
vių jaunimas, kai pirmieji šo-

KRAŽIŲ MIESTELIS dabar.

RUSŲ NUSIKALTIMAS KRAŽIUOSE

Vistffūnunu-
VALANDA.

(atkelta iš 5 psl.) 
sirinkę neleido išnešt švč- Sa
kramento. Nuo rugsėjo 1 die
nos žmonių būriai saugojo baž
nyčią dieną ir naktį.

Raseinių apskričio viršinin
kui bažnyčią uždaryti nepavy
kus. lapkričio 22 bažnyčiai už
daryti naktį atvyko Kauno gu
bernatorius Klingenbergas, su 
dideliu būriu ginkluotų žanda
rų. žmonės sutiko jį prie baž
nyčios durų, laikydami ranko
se caro ir carienės paveikslus. 
Gubernatorius pareikalavo mi
niai pasitraukti ir leisti bažny
čią uždaryti. Žmonės atsakė, 
kad jie dar negavo atsakymo į 
savo prašymą carui. Guberna
torius įsakė žandarams mušti 
žmones nagaikomis ir išvaryti 
iš bažnyčios. Žandarams siau
čiant, caro ir ęarienės paveiks
lai buvo sudraskyti.

Žandarų mušamų žmonių mis kazokus atmušti, daug žmo!- 
riksmas ir klyksmas sujudino nių stengėsi per Kražantės upę

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti i

ANTIQUE AUTO SERVICE
ir Įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis. tai kam eiti pas svetimuosius.

Shell Gass 27’<
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Rebuilt - Repaired and Installed
Resealed - Parts and Labor (most carsi 1950

Guaranteed for 12 Months or 12.000 Milės 
FREE PICK C P a nd DELIVERY

<>88Bondcd - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed 

REBUILT TRANS?*IISSIONS frum <j()50 
Parts and Labor 

----------- Rebuilt Units Installed —
107-56 New York Blvd., Jamaica. N. Y

JA 6-9020

kėjai jau suseno. Visada jauna 
ir judri bepaliko ansamblio va
dovė Ona Ivaškienė.

Ona Pivoriūnaitė-Ivaškienė 
gimusi Bostone, bet ketvertų 
metų buvo parvežta Lietuvon, 
ten augo ir mokėsi visą dešim
tį metų — ligi 1928, kai vėl 
grįžo į Bostoną ir ištekėjo už 
Aleksandro Ivaškos veiklaus vi-

suomenininko dirbusio ir 
bininko redakcijoje
1956). Ona Ivaškienė Lietuvo
je geriausiai pažino , gražiąją 
Aukštaitiją — Svėdasus, Užpa
lius, Uteną, kur ji mokėsi vidu
rinėse mokyklose. Jos judru
mas yra aukštaitiškas. Tai ma
tosi ir iš jos suorganizuoto bei 
vadovaujamo tautinių šokių 
sambūrio.

Nekaltu žmonių skerdynės j- 
vykdę, kazokai siautė po mies
teli, plėšė, draskė kas pasitai
kė. Jie žiauriai skriaudė mote
ris ir mergaites.

Po metų 1894 rugsėjo 20 Vil
niuje prasidėjo teismas. Iki tam 
laikui suimtieji buvo kalinami. 
Stojo ginti šeši advokatai. By
loje paaiškėjo, kad kazokai už
mušė 9 žmones, sužeidė virš 
50, apie pusantro šimto sugrū
do kalėjimam Advokatai įrodi
nėjo, kad ne kaltinamieji, bet 
rusų valdžios pareigūnai turė
tų būti teisiami. Tai jie užpuo
lė nekaltus žmones, besimel
džiančius bažnyčioje, padarė gė
da visai Rusijai prieš pasaulį. 
Vis dėlto dalis nubausta dešim
čiai metų kalėti, o po to —Si
biran. Apie 32 nubaudė leng
viau. 34 išteisino. Teismas pra
šė carą nubaustiems dovanoti, 
bet caras Aleksandras m atsi
sakė. Tik jo įpėdinis. Mykalo- 
jus n, nubaustuosius amnesta
vo.

KIEK AMERIKIEČIAI VAIKŠČIOJA
Gallupo institutas rado, kad

29 proc. amerikiečių visai nei
na pasivaikščioti, neskaitant 
kelionės į darbą, 25 proc. pasi
vaikščioja per dieną mažiau nei
30 min., 25 proc. tarp 30 ir 
60 min-, 25 daugiau kaip 60 
min. Moterys vaikščioja mažiau 
kaip vyrai. .

Iš 5 kraštų Amerikos vaikų 
7-14 metų amžiaus didžiausias džia jiem nieko nemoka, 
procentas mokyklą pasiekia au
tobusu, automobiliu. Tos prie
monės vartojamos 4 kartus dau
giau Amerikoje nei kitur. Vai
kų. kurie dviračiais vyktų į mo
kyklą daugiau kaip 4 mylias, 
Amerikoje tarp tų penkių kraš
tų yra mažiausias procentas.
Kiek Vokietija turi universite
tų

Vokietijoje dabar yra 18 uni
versitetų, 8 aukštosios techni
kos mokyklos, 22 akademijos 
ir teologijos mokyklos, 40 tyri
mo institutų. 1962 studentų 
buvo 210.000, tarp jų 20,000 
užsieniečių. Skaičius dabar dvi
gubai didesnis nei 1950.

Po karo dabartinėje Vokieti
joje buvo išlikę tik 3 universi
tetai nesugriauti — Tuebinge- 
no, Heidelbergo ir Goettinge- 
no.

Po karo Sovietam teko Ka
raliaučiaus universitetas, Lenki
jai Breslau ir Danzigo, rytų 
Vokietijai 5 universitetai.

Vakarų Vokietijoje dabar nu
matyta steigti dar 4 universite
tus — Regensburge, Bohume, 
Bremene, Konstanzoje. Univer
sitetus išlaiko atskiri kraštai 
— 30 proc., kitas išlaidas duo
da federalinė valdžia.

5,600 žydų, rytų — 1,20. Prieš 
karą Berlynas buvo didžiau
sias žydų centras — 174,000. 
Dabar antras žydų gausiausiai 
gyvenamas miestas yra Muen- 
chenas — 4,000.

Vokietijos vyriausybė sumo
kėjo išlikusiem nuo koncentra
cijos stovyklų žydam 3.5 bili
jonus dol. Rytų Vokietijos val-

Ligi šiol šis sambūris yra 
veikliausiai reiškęsis ne tiktai 
Bostone bei aplink Bostoną, 
bet ir didesniuose Amerikos 
miestuose — Philadelphijoje, 
Chicagoje, Clevelande, Wash- 
ingtone, atstovaudamas lietu
viam savose ir tarptautinio po
būdžio šventėse bei parengi
muose, o taip pat televizijoje. |r kiek žydų 
Dabar rengiasi antrajai tauti
nių šokių šventei Chicagoje 
(liepos 7). Balandžio 26 daly
vaus Bostono universiteto nau
jos salės atidaryme. Kasmet da
lyvauja tradiciniame Naujos 
Anglijos šokių festivalyje Bos
tone.

Savo sukakčiai paminėti sam
būris rengia šokių, dainos ir 
muzikos vakarą gegužės 19, 
sekmadienį, Bostono aukštes
nės mokyklos salėje (Thomas 
Park.). Vakare dalyvaus aštuo- 
nių tautybių šokėjai, berniukų 
choras ir skudučių orkestras.

Visi maloniai kviečiami tą 
dieną rezervuoti šio sambūrio 
šventei ir šavo atsilankymu jį 
pagerbti jo sidabrinėje sukak
tyje. (b). .

Ką amerikiečiai galvoja apie 
užsienio pagalbą

Gallupo institutas rado, kad 
58 proc. pasisako už pagalbą 
užsieniui, 30 proc. prieš, 12 
proc- be nuomonės. Pažymėti
na, kad dabar 7 proc. daugiau 
už negu prieš 5 metus. Dauge
lis prieš paramą pasisakė tik 
dėl blbgos informacijos — apie 
40 proc. 
pagalbai 
biudžeto, 
proc.
Ka anglai galvoja apie save ir 
amerikiečius

Gallupo institutas teiravosi 
anglų: ar manote, kad Ameri
ka elgiasi su Anglija kaip su 
lygiu partneriu ar ne? Dar 
prieš Achesono anglam nema
lonų atsiliepimą, 1962 gruodžio 
mėn.,. atsakymas buvo: taip 
22 proc.. ne 60 proc.. susilaikė 
18. Dabartiniu metu: taip 18, 
ne 70, susilaikė 12.

Patys anglai darė anketas to
kiu klausimu: ar manote, kad 
šiam kraštui yra svarbu stengtis 
būti vadovaujančiu kraštu, ar 
esate linkęs žiūrėti į Angliją 
daugiau kaip į Švediją ar Švei
cariją? Atsakymai: už pasauli
nę galybę. 40 proc.. už Šve
dijos ar Šveicarijos pobūdžio 
reikšmę 43 proc., susilaikė 17. 
Taigi anglų ambicijos nedide
lės.

WINTER GARDEN TAVERN
Ine.

apylinkę. Netrukus susirinko 
apie bažnyčią didelė minia žmo
nių. Matydami savuosius muša
mus ir kruvinus, daugelis grie
bė baslius, lazdas, plytas ir puo
lė žandarus. Gubernatorius ga
vęs lazdos smūgį, pasislėpė baž
nyčioje.

Apie trečią valandą ryte mi
nia įsiveržė bažnyčion ir apsu
po ten gubernatorių. Jausda
mas pavojų, pasakė sutinkąs 
bažnyčią palikti; pareikalavo, 
kad žmonės išsisklaidytų. Žmo
nės pareikalavo pareiškimo raš
tu. Gubernatorius delsė laukda
mas kazokų paspirties iš Var
nių. Apie septintą valandą ryte, 
lapkričio 23. atvyko 300 kazo
kų ir pasileido susirinkusius 
žmonės mušti, kardais kapoti, 
ietimis varstyti. Kraujas pa
siliejo. sužeisti ir užmušti kri
to. Negalėdami basliais ir lazdą- “Atsimink Kražių skerdynes!”

Jaunimas atsisakė mokyklose 
kalbėti rusiškai maldas, būrėsi į — ----- --------- --------

kiton pusėn pabėgti. Ledas.bu- slaptas kuopeles, ugdė lietuviš- monografijos: Kronika. Žurna-
ką dvasią, stiprino savo pasi- lą redaguoja kun. Titas Narbu- 
priešinima Lietuvos rusinimui, tas. leidžia Kunigų vienybė.

Kražių skerdynės užsieniuo
se buvo plačiai spaudoje apra
šytos. Visur reikšta didelis pa
sipiktinimas rusų žiaurumu.

Po Kražių skerdynių rusai 
kiek sušvelnino savo užsimoji
mus Lietuvoje bažnyčias atimi
nėti. Matyti, užsienio spauda 
kiek paveikė anų • laikų rusus.

Kražių skardynės prisidėjo 
prie tautinio susipratimo stip
rėjimo Draudžiamoje spaudoje 
dažnai būdavo pabrėžiama:

LUX CHRISTI, kovo mėn. 
numeris. Numeryje rašoma: 
Mons Cleras — žvilgsnis į 
Vatikano n susirinkimą, Mūsų 
brolio laiškas iš Sibiro, Vysk. 
V. Brizgio kalba Lietuvai, kun. 
V. Budreckas — Naujovės mi
šiose ir mišiole, Lietuviam 
reikšminga proga, dr. J. Mačer
nis — Ar atsitiktinumo pada
rai esame? Pamokslų skyrius, 
Knygų skyriuje recenzuoja: P. 
Celiešius — Priesaika, kun. J. 
Kardauskas — Marijos Šventės 
Amerikoje, J.K. Tautmyla — 
Dar dėl kun. Antano Miluko

VASARIO 16 GIMNAZIJOS Šokėjos su mokytoja E. Tamotaitiene.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET . 
BROOKLYN 27, N. Y.

< Ridgewood i 
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių Ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y- 

Tel. HYacint 7-4677

R E PUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų —. šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN
baras- restoranai
PRANAS SKUČAS. savininke*

M-16 JAMAICA AVĖ. Woodt>aveo 21 N Y Tel Virpinta fi-9S19

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kiliem pobūviam 

Salėje gali UlpU 100 dalyvių



■> MMUNINKAS

riai visas inventorius mechani
zuotai išdirbti žemę”...

PŪSIS verčiama žemėn.

Dzūkija nuo seno garsi savo 
giriom, šilais, nes čia šėmė 
prasta, smiltėta. Seniau dzūkai 
giriose medžiojo, uogavo, gry
bavo, iš miško darbų vertėsi

Dabar Dzūkijos girios verčia- 
mos žemėn, darosi plyni plotai. 
Apie tai skaitome komunisti
niame “Tėvynės Balse”, leidžia
mam Vilniuje. Pasigjriant rašo
ma, kaip Dzūkijos girios nyks
ta:

“Biržėje dirba vyrai Girdėti, 
kaip ūžteli medis. Tarškia mo-. 
toriukas, sukdamas plūkią. Pats 
ryškiausias girioje neįprastas 
garsas-..

“Ant kelmo atsitupia zylė ir 
bėginėja. Yra kur pabėgioti — 
kelmas kaip stalas. Kelmai ky
šo iš sniego, vieni statūs, kiti 
pakrypę...

“Jonas Bakanauskas — ga
mybos dešimtininkas. Ne pir
mą biržę jis šią žiemą jau doro- 
ja... Dabar žmogų ir čia pa
keičia' mechanizmas. Tokią bir
želę anksčiau būtų doroję ne 
mažiau kaip pusantro mėnesio. 
Dabar — pakanka keturiolikos 
dienų...

“Sutarškia motoriukas ... 
Praeina tik viena minutė ir dvi
dešimt sekundžių — o storiau
sia pušis ūžtelėjusi jau tįso 
ant sniego.-. Atvažiuoja trak
torius. Užkabina penkis kubi
nius metrus medienos ir nu
velka į biržės galą... Atvažiuo
ja sunkvežimiai... E sunkveži
mių į vagonus. O geležinkeliu 
giria jau keliauja...

“Marcinkonių miškų ūkyje 
(netoli Varėnos).. yra 14 sunk
vežimių, penki galingi trakto

H. W. MALĖ * FEMALE DISPLAY

KIRTĖJŲ brigada.

NURSES (Registered)
87 bed - Nevriy renovated Hospital, 
115 miles North of San Francisco, 
near Lake Tahoe - Reno - Transpor
tation, Expenses advanced - can- 
celled after 120 days employment - 
$400 month - 40 hour week - siek 
leave holidays - Blue Cross - Life 
Insurance - 2 weeks vacation. Write 
or wire: RUTH KINNEY (R. N.)

RIDEOUT HOSPITAL 
MARYSVILLE, CALIFORNIA

SUPERINTENDENT 
(PRIŽIŪRĖTOJAS)

Prityręs — 32 šeimų namui. Brook- 
lyne, Eastern Parkvay sekcijoj — 
3’į kambarių apartmentas, priedo 
geras atlyginimas. .

WA 4-7447 — SL 6-3997

AfA 
Juozui Ratkeliui

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionies žmonai Elžbietai, 
sūnums ir jų šeimoms

Juozas Ceilius, Vaičiuliai, Jasinskai,
S. Tauįenlonė, P. Urbonavičienė, K. Dimas

Šv. Mišios ui Moterų Vienybės mirusias nares 
bus gegužės 5, sekmadienį, 10 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje.
Pietūs — 1 vai. Valaičių Arlington restorane 
Brooklyne. Vadovauja Ona Budraitienė.

šiuo aprašymu, kuris skiria
mas laisvojo pasaulio lietu
viam (“Tėvynės Balso” okupuo
toje Lietuvoje negalima gauti), 
norėta parodyti kaip Lietuvo
je dabar atliekami miško dar
bai: pažangiai motorizuotai ne
sunkiai.-, Nępalyginsi su tais 
laikais, kai didelius medžinR 
reikėdavo plauti paprastais piū- 
klais ar kirsti kirviais. Vadinasi 
sovietinė pažanga!

Bet ta pažanga nieko nenu
stebina, nes tikrai pažangiuose 
kraštuose dabar visur darbai 
yra . motorizuoti “Tėvynės Bal
sas” tik parodo, kaip okupan
tai Lietuvoje miškus tebenaiki- 
na, kaip “miškas iškeliauja”.. 
Nors ir pastebi kad iškirsti plo
tai želdinami, bet gerai žino
ma, ką reiškia bolševikų “pla
ningas kolchozinis” miško žel
dinimas. Su bulvių sodinimu 
nesusidoroja, o čia miškas. Jis 
ilgai auga.

Antras dalykas. Kodėl tos mo 
torizacijos nepritaikė kirsti miš
kui Sibiro taigose, kur ištrem
ti lietuviai negyvai užkankinti' 
Ne traktoriai ten medieną vil
ko, bet moterys ... Kiek jų su
klupo ir žuvo ties kelmais, po 
rąstais, giliame sniege. Kur bu
vo tie tarškantieji motoriukai? 
Ir kodėl dabar apie tą pažangą 
nerašoma Sibiro šiaurėje, kur 
dar tįso dideli miškų plotai, o 
apie Varėnos ir Marcinkonių 
miškus, kurių jau mažai bepali
ko?

Taip okupantas plėšia ir ali
na pavergtąją Dzūkiją. S.

ALPINE M E AT A SAUSAGE, Ine. 
125-13 Liberty Avenue, Richmond 
HiU 19, L.I.N.Y.; TeL VI 3-1750. 
We offer the Finest in Swiss and 
German style Sausages. — Prime 
Meats and Paultry. Closed Sundays.

FRANK EBERLIE

A — OK MEATS 
Lipman Poltry

Finest Tėp Quality meats 
Frozen Foods — Dainy Products 

and Grocerys 
Free Deiivery

PR 8-0600
109 Kinųston Avė Brooklyn, N.Y.

W A N T E D —

USED FURNITURE. RŪGS. AN- 
TTQUES, HOUSE FURNISHINGS, 
BEDDING, Everything and Any- 
thing in the FURNITURE line.

We pick up — Call OI 2-7637

Pinigus daugina vertybių popieriai
Vertybės popieriai yra kana

lai, kuriais laisvieji pinigai 
plaukia į gamybos ūkį. JAV 
gamyba auga metai iš metų. In- 
vestacinis kapitalas reikalingas 
ne tik naujom įmonėm steigti, 
bet ir senom atnaujinti ir mo
dernizuoti. Kompanijos nuola
tos leidžia milijonais dolerių 
naujų vertybės popierių. Žmo
nės, kurie seka įmonių veik
lą, perka juos ir kartu tampa 
ne tik tų įmonių, bet ir jų pel
no dalininkais. Vertybės popie- 
rių-akcijų (Šerų arba štokų) kai
nas* reguliuoja laisvoji birža 
(stock exchange).

Kadangi ne visiem žmonėm 
prieinama dalyvauti biržų akci
jų varžybose, tai norintiem 
pelningiau, kad ir nedideles sa
vo santaupas investuoti, tam 
reikalui patarnauja Investavi
mo Fondai (Mutual Funds). 
šių fondų pagrindą sudaro Še
rai arba stokai rinktinių kom
panijų, kurias parenka gerai 
nusimananti specialistai.

žmonės savo sveikatą patiki 
medicinos specialistam, savo 
teisinius dalykus — teisinin
kam, statybos dalykus — inži
nieriam, o ekonominius ir fi
nansinius dalykus — šios rū
šies specialistam, ekonomis
tam. Kiekvienu reikalu, kiek
vienas suinteresuotasis eina 
ten, kur jam suteikia pagalbą 
arba tinkamą patarimą. Juo to
liau, juo mažiau belieka žmo
nių, kurie gyventų gatvės žmo
nių arba savo gerų kaimynų 
patarimais-

Investavimo Fondai, leisdami 
savo ilgatermines akcijas, iš 
pelningų kompanijų sugeba su
traukti didelius pelnus, kurie 
kelia tų akcijų kainas ir didina 
dividendus, ką patvirtina ilges
nių metų terminai per ištisus 
dvidešimts metų. Staigūs akci
jų kainų nukritimai neimama 
dėmesin, nes, kartais greitai, o 
kartais šiek tiek ilgiau užtru
kus, akcijų kainos kyla.

Prieš vienuolika mėnesių A- 
merikos investatorius sukrėtė 
staigus akcijų kainų kritimas. 
Susilygino maždaug su 1958 
metų buvusiom kainom. Vieni, 
baimės pagauti, metė savo ak
cijas į biržą ir daug prakišo, 
o kiti, pasinaudodami šia kon
junktūra, skubino akcijas 
pirkti. Jie gerai uždirbo. Ramie
ji laukė, kas bus, ir per tą lai
ką nieko nepelnė. O šiandien 
akcijų kainos jau baigia pavy
ti buvusias. Greitai turės ir 
pralenkti Vieno Mutual Fund 
akcijų kainos pernai buvo 
$9.30, o šiandien — $11.45. Ki
to MF akcijų kainos buvo nu
kritusios iki $12.89, o šiandien 
pakilo iki $18.12 (rašant šį 
straipsnį).

šiemet per pirmuosius du

BUSS. OPORTUNITY

DELICATESSEN

Owner wants to retine, option on 
Building. Good opportunity for 
couftle.

$5000 Oown.
Call ownen VI 7-3085

mėn. Amerikos gyventojai į 
Mutual Funds investavo per 
400 mil. dol. nes kas tik domi
si geresniu savo pinigų prie
augliu, pasirūpina pelninges
nėm investacijom. Ypač dabar, 
kai daiktų kainos nuolatos kyla 
ir kyla, tuo pačiu pinigų vertė 
krinta- Infliacija eina pirmyn. 
Išvada aiški — reikia žiūrėti, 
kad ir pinigas uždirbtų pinigą.

J. Audėnas

Padėka
Liet. Motery Atstovybės N. 

Yorko klubas dėkoja

Minėdamos savo 10 metų gy
vavimo sukaktį, susilaukėm la
bai gražaus visuomenės atsilie
pimo ir paramos tiek kukliame 
dešimtmečio minėjime, tiek ta 
proga suruoštoj moterų dailės 
parodoj.

Dešimtmečio minėjimas įvy
ko kovo 2 Baltų Laisvės na
muose. Gavome daug sveikini
mo laiškų ir telegramų, žodžiu 
sveikino gen. konsulas J: Bud-^ 
rys, Lietuvos Laisvės Komiteto 
vardu S Sidzikauskas, Liet. 
Moterų Atstovybės ir Gen. Fed. 
of Women’s Clubs vardu L. 
Bieliukienė, pasaulio lietuvių 
moterų katalikių vardu Magda
lena Galdikienė. Stempfordo L. 
M.A. klubo vardu A. Bortvveck; 
gauti sveikinimai iš Lietu
vos atstovo J. Kajecko, St. 
Bačkio. iš Moterų Vienybės 
New Yorke ir daugybė kitų. Vi
siems priklauso mūsų gili pa
dėka.

Ypatinga padėka priklauso 
mūsų paskaitininkei Emilijai 
Putvytei ir šių metų Draugo 
laureatei K. Grigaitytei-Grau- 
dienei, skaičiusiai savo poeziją.

Toliau dėkojame dailinin
kėms, davusioms progos New 
Yorko visuomenei susipažinti 
su jų menu. Parodoje dalyva
vo 16 dailininkių, kurias norė
tume čia išvardyti: G. Dragū- 
nevičienė, B. Gedvilienė, R. 
Įngelevičienė, A- Kašubienė, E. 
Kepalaitė, H. Kulber, A. Mer- 
ker, O. Montvydienė, O. Paš- 
kevičienė. S. Plechavičienė, E. 
Rinkin, E. Urbaitytė, G. Gsely- 
tė, I. Vakselytė, J. Žiliūtė, M. 
Žukauskienė.

Nuoširdžiai dėkojame paro
dos paruošimą tvarkiusiems: A 
Merker, E. Kepalaitei, A. Ka- 
šubienei, M. Žukauskienei p. 
Bačiauskui, K. čerkeliūnui ir 
Z- Jūriui-

Gili padėka Pauliui Jurkui už 
malonų žodį parodos atidary
mo metu, ir ypatinga padėka 
priklauso mūsų gerbiamam Ap
reiškimo parapijos klebonui 
kun. N. Pakalniui už leidimą 
naudotis sale nemokamai.

Remiate UTU ANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITU ANUS 
910 WiBoughby Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

YOUR AD 
umCSL OR CHANDE 

CeH LO PUI

DISPLAY 
»r««» y 11 >■ jr«if. * ».

-TOURS" When in Nev Oty 
Call JU 6-4117 — CroaruM SiflM- 
seelng Corp. Kscorted techifre totus

Now“.
1572 Broadway NewYork City

REGALIZ!
Your Rūgs Deaerve The Best 

Spedal$9J0
Shampoo - DeMoth. Inaind Storare
tiU SepL — BE 8-17U

R EGAL
Bayridge Carpet CleMinu 

69-15 5th Avenue B'Uyn, N. T-

MARCO BOWLINGLANE8 
Ridgeraroods fine hoepitable Lanes 
30 autMoaUc pin^otters for your 
bowting pteasure. eoektail lounge, 
restaurani, free parkiig. Spedal 
consideraikn to refigieus g^ouys. 
A healthy sport for Young and Old. 
339 Wyckoff Avė. — HY 7-4350

SAXONY PRINTINGCO. INC.
SpedaMzing in 

VVEDDING INVTTATIONS

Rush Service. Rock-Bottom Prices 
118 E 28th Street, Nw York City 

LE 2-8988

PAG OUALITY FRENCH 
DRY CLEANER8

3 Hour Service “In Our Plant” 
Free Pick-up and Deli very 

Specialūring in 
VVEDDING G0WS

916 Ei 233rd Street, Bronx, N. Y.
OL 5-9420

GOLD STAR BUS CO. Ine. Buses 
for Hire. Large Modern Buses. Ride 
in Comfort and Safety. Reserva- 
tions taken now. "We Go Anywhere” 
Special Rates to Churches, Schools, 
Organizations and Religious groups.

. CL 6-6189
6112 20th Avenue Brooklyn, N. Y.

American Furniture Hoepital - Up- 
holsterers, Refinishing, Repairing, 
Re-upholstering, cigarette būras re- 
moved, comices, table pads, glass 
table tops, leather tops, chair caning 
Insurance - Esthnates. 1137 Castle 
HiU Avė., Bronx, N. Y., TA. 3-2773. 
Special Discounts to Church Groups

159 East l70th St.. Brore 52, N. Y.
ARE YOU ENGAGED, GEnTNG 
MARRIKD or an Exemption on the 
way Sweet 16 or Confirmation or 
a Golden Wedding Day? — 
Esperts in Original k Traditional 

PRINTING
-4 , CUĮ.STiy’ONER8, INf.
JE ė-9893 Loufs Urbach

EGG FARM — over 17 aeres, Vine- 
land, N-I. 1 mi. frorn center of town 
Capacity 10,000 chictas, aiitomatic 
feeders, graders, washers, brooder 
houses; modern 3 bedrm house plūs 
additional 3 rm cottage, improve- 
ments, top condition. Suitable for 2 
families. % of Coet Philip Joseph, 
475 FOR Dr. New York;. OR 7-5565

OLE'S FISH MARK ET
Fresh Fish and Sea Food

Norse Import. *
Fish pudding - Fish cakes

, Fish balls
Call TE 6-9444 — Ask for OLE 

7512 3rd Avenue, Brooklyn

BAURLEY AUTO RENTAI. Corp.

Low Rates
Auto Lea^ng by the Year 
Auto Rentals by the Day

You will likę the way we do busi- 
ness. (Ali Makes). Cafl TA 4-5900 
2265 E. Tremont Avė., Brome, N. Y.

CU ESTĄ 
MOVING EXPRESS

699 Amsterdam Avenue 
New York City 

LOCAL MOVING 
Fas Reliable Service

MO 6-8191 — ask for Mr. Rangel

ALL CASH — in 24 HOURS

ANY HOUSE
ANY CONDITION 

Top Prices Paid 
Call the CRAZYIRISHMAN 

M R. GĄFFNEY 
OL 7-4222

Richmond HiU - tyeens LIBERTY 
ART PHOTO STUDIO Photos for 
all Occasions. Commercial - Piloto- 
stat - Framing. Daily from 9 to 9, 
Wed. 9 to 6:30, Sunday 11 to 5:30. 
125-11 Liberty Are, Rfctanond HiU 

Frank Erba — Vlrignla 3-3605 

“BRIDES TO BE” Wedding invi- 
tations and Announcements at a 
saving and free inftrmals. Also en- 
graved Personai «*d Business sta- 
tionery at short notice. Call or wrtte 
to see samples (PAMATO PRINT- 
ING SERVICE 2R 7th St, Brook
lyn, N. Y. TeL 80 J-9842.

"BRIDES TO BE" Ariola’s PaMry 
Shops 2 Stores to serve yoo. We 
speciaiize in Wedding Cakes and 
the finest Italian eookies, pastrtes;

“Butter Makes The Difference”
Phone ocdsrs $eceM«L We dettver. 
1218 Uberty Avn Bklyn AR 7-9M0 
143 Rockaway Av. BTtlyn EV 5-9814

JAMES J. HOLT 4 SON, Ino.
SSL

Roofing of Evwy Descriptton 
8kyUaht» -MsM - Gvttara 
Repair Work t Spedalty

30SFrankUn Ave.ffkfyn »8, N. Y. t 
Telephone MAin 2-7730 '

Jeaepii AndruMe - TRAVEL AGENCY - RE AL E8TATE - Insurance

->y:

— HAVEN REALTY —
biuras Hktavais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, nar 

anty, automobilių, baidų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tsx užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investaci jos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jmmšcb Av»m Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELŽb MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103^55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bei] Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

86-88-40 8TAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • -Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

-------We take all orders special price for VVeddings and Parties-------- 
Home-Made Bologna

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.
86-15 JAMAICA AVE£TUE

* TeL Vlrginia 9-3112
WOODHAVEN 21, N. Y

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

(NSTTRANCF REAJ RSTATF

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond HiU 18, N. Y

Tel. Vlrginia 6-1800

Naujai atidarytas
GROŽIO SALIONAS

•’RŪTA”
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio ištaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkvvay stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir t.t.
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948

Woedhaven 21, N.Y. ____

H 0 L Y L I G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus
Aabory Perk, N. J. e 7-tos Ir Perk Avė. kampe e Tel.: PR 4-7788

Svarūs kambariai, rami vieta, pigūs ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama (vairiems pobūviams. Prie viešbučio veikta resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. Ir C. MAČIULIAI, savininkai
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Ntwmno
NAUJIENOS,

Apreiškimo parapijos bažny
čioje 40 va landę Švč. Sakra
mento adoracijos atlaidai pra
sidės sekmadienį, balandžio 28 
d. Švč- Sakramentas adoracijai 
bus išstatytas po sumos. Miš
parai 7:30 vai. vakarais. Atly
dai baigsis antradienį, balan
džio 30 iškilmingais mišparais 
7:30 vai. vakare.

balandžio 16 už gražiausius 
margučius dovanas gavo VArū- 
rūenė, O. Budraitienė ir A. Kar- 
velienė. T. Klimienė jos gim
tadienio proga pagerbta gėlių 
puokšte ir dideliu ragaišiu. I. 
Misiūnienė papasakojo apie sa
vo kelionę po Karibų salas. Jai 
įteiktas nuotraukų albumas.

Julijos Žvirblienės, Vineland, 
N.J, ilgametės Darbininko skai
tytojos, anūkas Robert F. 
Christman, 21 metų amžiaus, 
atlikdamas karinę, prievolę 
Memphis Navai Air Base, Tenn. 
kovo 30 žuvo automobilio ka-

PAGERBTAS PREL. J.B. 
KONČIUS

' Balandžio 18 Americana vieš
buty New Yorke pagerbtas 
prel J.B. Končius prelatu pa- - 
aukštinimo proga. Pagerbtuves, 
ruošė Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės New Yorko — 
New Jersey apylinkė, kuriai 
vadovauja Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Norbertas '

Juozas Ratkelis, 63 metų am
žiaus, gyvenęs Brooklyne, mi- tastrofoje, palikdamas liūdin- 
rė Los Angeles, Calif., balan
džio 17. Palaidotas balandžio 
20 iš šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčios. Paliko žmo
ną Elžbietą, sūnų Algį su šei
ma Los Angelėj, kur pasku
tiniu metu velionis gyveno. Lie
tuvoje liko sūnus 
šeima.

Vytautas su

Audė-
Yorko

Daiva
New
Šv. Jurgio.

Algis Šetikas ir 
naitė, ilgamečiai 
skautų vadovai, 
šventės proga buvo pakelti Į
paskautininkio laipsnį.

Akademinio Skautę Sąjūdžio 
New Yorko skyrius balandžio 
19 Atletų klubo patalpose turė
jo uždarą pobūvį. Meninę da
lį atliko Vytautas Strolia- Da
lyvavo apie 50 skyriaus narių. 
Gegužės 4 New Yorko akade
mikai skautai rengiasi gausiai 
vykti į Bostoną, kur bus A.S.S. 
šventė.

čius tėvus ir kitus giminaičius.
Lojalumo paradas bus balan

džio 27, šeštadienį. Šiemet ren
giasi gausiai. dalyvauti latviai. 
Kviečiami ir lietuviai neatsilik
ti ir kuo gausiau dalyvauti.

Tėv. Vytautas Balčiūnas, O. 
F.M., iš Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno iškeltas į pranciško
nų vienuolyną St. Catherines 
mieste Kanadoje. Brooklyne jis 
išbuvo penkerius metus. ’

Antanas Masenauskas, 
metų, gyvenęs 24 Tappan St. 
Kearny, N.J., mirė ir palaido
tas bal. 20 iš Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Paliko seserį 
Oną Wereck gyvenančią Wood- 
havene, ir dukraitę. Buvo pa
šarvotas Šalinskų laidojimo ko
plyčioje.

Į pagerbtuves prie vaišių, sta
lo susirinko gausiai šios apylin
kės kunigų. Buvo svečių ir iš 
tolimesnių vietų, net Kanados. 
Pagerbtuvėse dalyvavo ir vys
kupas V. Brizgys, atvykęs čia 
iš Chicagos.

Sveikinimo kalbas pasakė 
vysk. V. Brizgys, prel- J. Bal
konas ir kun. N. Pakalnis, ku
ris vadovavo pobūviui. Visi kal
bėtojai iškėlė didžius naujojo 
prelato žygius labdarybės sri
tyje, pasigėrėdami ir jo dar
buote pastoracijoje ir moksle. 
Ilgesnį žodį tarė patsai prel. 
J.B. Končius, visiems nuošir
džiai dėkodamas ir atskleisda
mas kai kuriuos ateities savo 
darbo planus.

- Diagnozės, A. Kairio komedi
jos, pastatymas, numatytas ba
landžio 27, nukeliamas į rude- 
nį. Stato aktoriaus Vitalio Žu
kausko vadovaujama vaidinto
jų grupė. Bostone balandžio 28 jaunųjų meninin-smuikuosBRIGITA PUMPOLYTĖ 

kų koncerte.

PAVASARINIS JAUNŲJŲ 
MENININKŲ KONCERTAS

į Laikas balandžio 28, sekma
dienį, 3:30 vai. popiet.

Viola: Naujosios Anglijos 
muzikos konservatorijos Music 

i Recital Hali, kampas Gainsbo- 
| rough ir Huntington Avė., Bos

tone (šalia Jordan Hali)
Dalyvauja: Birutė Bogutaitė 

—sopranas (Baltimorė) Brigita 
Pumpolytė — smuikas (Phila- 
delphija) Marytė Gailiušytė— 
piano (Clevelandas) Akompa
nuoja Vytenis Vasyliūnas (Bos
tonas)

Bilietai: Po $1.50 ir 2.00. 
Gaunami pas visus Bostono 
studentų ateitininkų draugovės 
narius; galima taip pat užsa
kyti paskambinus Worcestery 
PLeasant 7-3144; Bostone 762- 
1543 arba 268-2069; Brocktone 
586-1876.

Visus maloniai kviečia
Bostono stud. ateitininkai

bažnyčia.
balandžio 

atostogom 
Haverhill,

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis investuoti savo, pinigus 
kreipiasi į diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y-, telefo
nas-TA 7-9518 *

ŽINIOS. ■ ŠB

MILIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y. 

TeL: HIckory 1-5220

C. A. VOKET- 
Vokie+aitis

I ADVOKATAS
I 41 — 40 74th St

Jackson Heights, N. T.

Tel. NEwton 9-6620

Prašom nepamiršti grąžinti
Dainavos Jaunimo Stovyklos 

Globos Komitetas New Yorke 
prieš kurį laiką išsiuntinėjo 
apie 400 laiškų, prašydamas au
kų stovyklos statyboms Įvyk
dyti. Pridėtus vokelius prašė 
grąžinti iki balandžio 25. Iki 
šiol atsiliepė vos 50 gerašir
džių rėmėjų. Laukiame atsilie
piant visų. Dainavos stovyklo
je šį pavasarį pradedama sta
tyti pagrindinis pastatas, kuria
me bus koplyčia, administraci
jos būstinė, kapelionui bei ad
ministratoriui kambariai, salė 
ir apie 15 šildomų kambarių, 
kuriuose tilps apie 60 stovyk
lautojų. Pastatas kaštuos apie 
40,000 dol- Su šiuo pastatu 
Dainavos stovyklos statyba bus 
baigta. New Yorko globos Ko
mitetas labai prašo atsiliepti j 
jo prašymą. Aukas siųsti K. 
Krušinskui, 94-35 85th Avė., 
Woodhaven 21, N.Y. Dainavos 
stovykla tarnauja mūsų jauni
mo tautiniam ir religiniam 
auklėjimui. Paremkime ja!

(GJG)

PASAULINE PARODA NEW YORKE
1964-1965 metais New Yor

ke pasaulinės parodos metu į- 
vyks milžiniški grupių ar atski
rų tautų pasirodymai.

Jau dabar žinoma, kad įvyks 
įvairios sporto varžybos, pramo
nės darbininkų paradai, organi
zacijų pasirodymai. 1964 m. 
liepos mėn. visą savaitę parodo
je demonstruos per 50,000 JAV 
skautų ir jų vadų, o liepos 23 
d. maršuos per 25,000 masonų- 
Pastarųjų pasirodymai visad 
būva labai spalvingi.

Reikia apgailestauti, kad lie
tuvių mėginimai pasireikšti pa
rodoje lieka beviltiški. Sustab
dytas liet, religinis kongresas, 
atšauktas lietuviškos muzikos 
festivalis, apie lietuvių sporti
ninkų dalyvavimą visai nieko 
negirdėti.

Parodos vadovybė mielai 
tiko skirti lietuviams ne 
specialią dieną, bet ir visą
vaitę. Jau maža vilties ir tą pa
siūlymą priimti, nebėr laiko jį 
realizuoti.

Lietuviai už keliolika tūkstan-

DANŲ sportininkai, pasirašę su
tartį dalyvauti pasaulinėje paro
doje New Yorke.

Kultūros klubo susirinkimas 
šaukiamas balandžio 27 d. 7:30 
vai. v. Tarptautinio Instituto 
patalpose. Prof. Dr. Juozas Na
vickas skaitys paskaitą tema: 
Filosofijos problemos — jų 
prigimtis, prasriiė ir svarba.

Komp. Juliaus Gaidelio mo
kinių koncertas bus birželio 2 
sekmadienį, 3 vai. popiet Tau
tinės S-gos namuose Rengėjai 
kviečia visus į koncertą, mūsų 
atžalyno kuris jau pasirodo ir 
didesniuose lietuvių parengi
muose.

Mišraus choro koncertas bus 
gegužės 5 So. Ėbstono aukštes
nėje mokykloje. Bus išpildomos 
dvi muziko Juliaus Gaidelio 
kantatos. Dalyvaus solistai St. 
Liepas ir Ben. Povilavičius.

su
čių dolerių būtų gavę ir 450 
kv. pėdų patalpas visiems me
tams. Deją, ir tų tūkstančių nė
ra ir entuziazmo nematyti eks- 
ponatų-programų organizavime, 
nors Komiteto Pasaulinei Pa
rodai sąrašuose net 44 asme
nys figūruoja.

BALTŲ KONCERTAS 
BOSTONE

R C TO S” ANSAMBLIO

są-

PROGRAMĄ IŠPILDO:

Vyry ir mišrus choras su solistais
Edna Mac k, Florence Schirm 
ir

Šeštadienį, balandžio 27, 1963

LIETUVIŲ LAISVES SALEJE
269 2nd STREET. ELIZABETH, N. J.

Paskutinis šios serijos kon
certas bus balandžio 26 penk
tadienį 8:30 vai. vak. Jordano 
salėje.

Koncerto programą išpildys 
latvių smuikininkas Voldemars 
Ruševics, vienas iš pajėgiausię 
latvių smuikininkų. Savo muzi
kines studijas jis pradėjo dar 
visai jaunas ir vėliau, baigęs 
Latvijos valstybinę konservato
riją aukščiausiu pažymiu, pro
fesoriavo toje pačioje konser
vatorijoje. Vakarų Europoje tu
rėjo eilę rečitalių kaip solistas 
ir žinomo latvių styginio kvar
teto dalyvis. Visur susilaukė la
bai gerų muzikos kritikų įver
tinimų. Dabartiniu metu yra 
Kalamazoo simfoninio orkestro 
koncertmeisteris ir, be to, va
dovauja Kalamazoo styginiam 
kvartetui ,

Bostono ir apylinkės lietu
viai prašome nepraleisti retos 
progos ir paremti Baltų Sąjun
gos rengiamus aukšto lygio 
koncertus.

Neturintieji sezoninių bilie
tų, juos galės įsigyti prie įėji
mo. Studentams kaina vienas 
doleris. (B.S.)

BRIGITA PUMPOLYTĖ — 
Baigusi Philadelphijos Music 
School Settlemęnt. Tęsia smui
ko studijas The New School of 
Music Philadelphijoje, kur turi 
pilną stipendiją. 1959 metais 
laimėjusi pirmąją vietą “Dir
vos” jaunųjų menininkų kon
kurse. 1962 metais turėjo sti
pendiją į jaunųjų menininkų 
vasaros stovyklą Blue Hill, Mai
ne; ši stovykla panaši į pagar
sėjusią pianistų stovyklą Inter- 
locken, Michigane. Brigita mo
kintis smuiku pradėjo dar Vo
kietijoje būdama penkerių me
tų.

Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė-banketas ruošiamas 
gegužės 26 Amerikos lietuvių 
piliečių klubo salėje. Vakarie
nei bilietai jau platinami ir 

1 ieškoma aukotojų vakarienės 
prisiminimui išleidžiamai kny- 

> gelei. Vakarienės rengėjų susi- 
' rinkimas bus balandžio 24 d.

7:30 vai. vak. parapijos salėje
Užbaigė apyskaitą. Kovo 24 

Jordan Hali salėje įvyko šv. 
Petro parapijos surengtas 
koncertas. Rengėjų komiteto 
pirmininkas kun. J. Zuromskis 
balandžio 12 d. parapijos kle- 

1 bonui įteikė galutinę apyskaitą 
ir dar 144 dol. Tokiu būdu 
koncertas parapijai davė 840 
do. pelno.

I . .

Moteru-merginę klubas ba
landžio 27 d- parapijos salėje 
prie E-7tos gatvės ruošia viešą 
Whist parengimą. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Tretininkę brolijos pamaldos 
bus balandžio 21 d. 2:30 vai. 
popiet parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų įvyks draugijos susi
rinkimas salėje po

Kun. J. Svirskas 
21 išvyksta savaitės 
pas savo motiną 
Mass.

Melrose simfoninio orkestro, 
kuriam diriguoja komp. Jero
nimas Kačinskas, populiarios 
muzikos koncertas įvyks balan
džio 26 d. 8 vai. vak Mel
rose Memorial Hali, Malrose, 
Mass. Boston baleto grupė at
liks “Silfides” pagal Fr. Cho- 
pen muziką. Pianistas W. Bean 
gros J.S. Bacho Brandenburgo 
koncertą Nr. 5 su orkestru. 
Norintieji gauti rezervuotus sta
lus turi užsisakyti iš anksto te
lefonu: AN 8-5540.

MARYTE GAILIUŠYTĖ

MARYTE GAILIUŠYTĖ — 
Su pasižymėjimu baigusi Cle- 
velando Music School Settle- 
ment piano klasę, šiuo metu 
studijuoja pas pasaulinio gar
so piano mokytoją prof. Th. 
Letvinn. 1961 metais laimėjo 
pirmą premiją “Dirvos” jaunų
jų menininkų konkurse. Kon
certavusi lietuvių ir amerikie
čių tarpe.

Akademinio Skautę Sąjūdžio 
Bostono skyrius gegužės 4 ruo
šia metinę šventę. Po uždaros 
iškilmingos ASS sueigos, 3:30 

pijos bažnyčioje mišių palaido- vai. popiet bus vėliavų šventi- 
ti: nimasr 4:00 vai. fil- Romo Ke-

Pranas Makauskas (balandžio z’° paskaita ir 8:00 vai. vak. 
semi-formal šokiai. Visa prog
rama bus lietuvių piliečių 
draugijos m aukšto salėje (368 
Broadway, So. Boston, Mass.) 
Bostono ir apylinkės visuome
nė maloniai kviečiama dalyvau
ti.

Mirusieji:
Po gedulingų šv. Petro para-

Koncertui vadovauja:

Pradžia — 7:30 vai. vak.

Išnuomojami Richmond Hill 
rajone pirmam aukšte naujai 
išdekoruoti 2 kambariai, vir
tuvė ir vonia. Skambinti: GL 
6-3464.

Po koncerto ŠOKIAI GROJANT TUNE T O P P E R S ORKESTRUI
Bilietai ii anksto gaunami pa* ansamblio choristus bei visu* nariu* už >1.50 • 

Prie įėjimo aukojama 82.00

Išnuomojamas gražus penkių 
kambarių butas Clevaland St., 
Brooklyne. Teirautis telef.: TA 
7-9681.

2) 65 m. Velionis gyveno 63 
Thomas Park. Nuliūdime pali
ko žmoną, dukterį ir seserį. Pa
laidotas Stoughton, Mass. kata
likų kapinėse.

Morta Kačkauskienė (balan
džio 4) 80 m. Velionė gyveno 
23 M. St. Palaidota šv. Mykolo 
kapinėse.

Algirdas Zaikis (balandžio 8) 
41 m. Velionis gyveno 16 Non- 
quit St, Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko motiną, seserį 
ir du brolius. Palaidotas šv. 
Mykolo kapinėse.

Adolfas Dilba (balandžio 8) 
62 m. Velionis gyveno 91 01d 
Harbor St. Nuliūdime paliko 
žmoną, sūnų, brolį ir tris sese
ris. Palaidotas Forrest Hillis ka
pinėse.

Izidorius Norbutas (balandžio 
mėn. 9) 78 m. Velionis gyveno 
21 Disfield St. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinėse.

Stephen Bredes, *Jr
ADVOKATAS

Brooklyn % N. Y.
TeL APplegate 7-7083

LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. V.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL H O M F
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. BALTON-BALTRONAS
Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Partrvay Station) 

VVOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

TęĮ. VlndRla 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAI N, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL 
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL H OM E

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir' BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dlen* Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos toa 
pačio* ir į kitus mieatus.
Reikale Saukite- TM TR 6-4434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNRALHOME
546 East Broadway

So. Boston, Mas*.
Prienais miesto teismo rOrhus 

*
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iS- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patamavinui iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5I85


