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Maskva rengia vėl ofenzyvą

tam 
arti-

DU PRIEŠAI IR BENDRADARBIAI. Valst. sek. Cr.ir. Dulles po- 
politika nuolat kritikuodavo senate užsieniu komisijos pirminin
kas Green dėl senumo jau perleidęs pirmininko pareigas šen. 
Fulbright.

Ligos priveiktas iš valstybės 
sekretorių atsisakė 1959 vasa-

Ženevoje ministerių konfe
rencija truko jau dvi savaites. 
Nesutarta nieko, kas įgalintų 
viršūnių konferenciją. Abidvi 
šalys pasiliko su savo nusistaty-

besirūpinąs tautiniu bei rasi- Swiat,. (Maujas Pasaulis) 
mų grupių reikalais, nurodė,

lenkai praeityje nepataikė ras
ti bendro kebo, čia skelbiamas 
laiškas tebūnie liudijimu, kad

mais ir atmetė viena kitos siū
lymus. Atsidūrė akligatvyje. Iš 

ro-

, , WT .... džiamas New Yorke, gegužės
kad New Yorke įstatymai joms B ^0,,^ •‘Sunkus, ta- 
yra palankus, bet jų vykdymas keIias>. prisiminė 
dažnai uzkhuva uz pačių gyven- wiko pirminink0 dr Antan0

jo išeiti daugiau pastangų 
dė Vakarai.

rio 15 ir buvo paskirtas prezi
dento patarėju nuo vasario 23. 
Tose pareigose ir mirė.

ginklais. Ypačiai Vokietijos. 
Kaltina, kad tai didinsią įtam
pą, tai esą priešinga ministe
rių konferencijos siekimam.

— Chruščiovas vakarų Vokie

rius Eisenhovverio vyriausybė
je.

sveikinimu
Nowy

kul-

metų. E jų 11 bus skirti 
nuliui.
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Laisvasis ir pavergtasis pasaulis sujaudintas dėl Dulles mirties
Išgyveno 71 ni^ valstybes sekretorius 6 m., dip. tarnyboje 40 m.

John Foster Dulles, preziden
to politinis patarėjas ir buvęs 
valstybės sekretorius, gegužės 
24 dieną 7:49 vai. ryto mirė.

Jau pusiau šelfą ryto, kai 
jo kvėpavimas nusilpo, budin
ti gydytojas iškvietė šeimos 
narius. Atvyko tuojau Mrs. 
Dulles, paskui sūnus Jonas, in
žinierius iš Texas, sūnus Ave- 
ry. kunigas, jėzuitas iš Romos, 
brolis Allenr ČIA direktorius 
ir sesuo Eleanor, valstybės de
partamento pareigūnė Vokieti
jos reikalam. Jų akivaizdoje nu
trūko paskutinis ligonio kvė
pavimas. 2------- '—

Prezidento Eisenhovverio isa-

DULLES GYVENIMO IR 
VEIKLOS DATOS

Gimė Washingtone, D.C., 
1888 vasario 25. Baigė teises 
Princeton universitete 1908 ir 
teisių laipsnį gavo Geo. Wash- 
ington universitete 1911. Vedė 
1912. Pirmame pasaulio kare 
armijos žvalgybos karininkas.

Diplomaitinė karjera^ nuo 
1917, kada prezidentas Wilso- 
nas paskyrė' derybom dėl ’ Pa- 

i, narnos kanalo.
Patarėjas Versalio konferen

cijoje 1918-19.
Patarėjas Amerikos delega

cijoje San Francisco steigiant 
Jungtines Tautas 1945.

Prezidento Trumano paskir
tas patarėju valstybės sekreto
riui 1950. Parengė taikos su
tartį su Japonija 1951.

Nuo 1953 valstybės sekreto-

pLlLLEŠ JR NATO. Paryžiaus konferencijoje 1947 Dulles kalbė
jo: reikia apsispręsti ar ir toliau gyvensime laisvi.

Dalies buvo žinomas kaip 
skraidantis valstybės sekreto
rius. Jis sukehavo 479,286 my
lias, arba 22 kartus apie žemę. 
Aplankė 47 valstybes, Paryžių 
20 kartų, Londoną 12 ir Bon- 
ną 5.

ir sienos
Vakarų Vokietijoje neoficia

liai svarstomas Oderio — Neis- 
sės sienos pripažinimas. Tą sie
ną sutarė Potsdamo konferenci 
joje Amerika. Anglija, Sovie
tai. Konferencijos sprendimu 
44.120 kv. mylių Vokietijos plo 
tas buvo perduotas valdyti Len
kijai.

Vokietijos vyriausybė su ta 
siena nesutinka. Lig šiol ji pa
reiškė, kad sienos nekeis kitu 
keliu kaip tik derybom. Tačiau 
Ženevos konferencijos metu 

gali kilti galimybė: arba atsiža
dėti sienos revizijos, ir tada 
bus sutikta sujungti Vo
kietiją, arba Vokie
tija nebus sujungta, neatsiža
dėjus Rytprūsių ir visos kitos 
žemės anapus Oderio Neissės.

Klausimas labiausiai opus val
dančioje CDU partijoje, nes 
jai daugiausia atsakomybės teks 
už sutikimą ar nesutikimą. 
Svarstoma, kaip tai gali atsiliep 
ti tautoje, ypačiai 1961 rinki
muose, turint 12 milijonų gy
ventojų kaip tik iš Vokietijai 
atimtų sričių.Valstybės sekretorius Herte- 

ris ir kiti ministeriai atmetė 
Gromyko propagandinius kalti
nimus ir reikalavo konkrečiai 
derėtis dėl klausimų, kurie Ry
tus ir Vakarus skiria. Kai So
vietai nesileido į kalbas dėl Va
karų paketo, Herteris mėgino 
įsiūlyti atnaujinti derybas bent 
dėl nusiginklavimo. Gromyko 
liko tam abejingas.

Savaitės pabaigoje Vakarų 
ministeriai stiprėjo išvadoje: 
būkime kantrūs ir atsparus, pa
laukime — tegul dabar Gromy
ko ateina su konkrečiais siūly
mais, kurie galėtų būti derybų 
tikras pagrindas.

— Antorės erdvės agentūra 
planuoja 47 šūvius į erdvę per 
artimuosius dvejus su puse

mė-

kymu, vėliavos , nusileido iki 
pusiau stiebų. Ladotuvės antra
dienį Arlingtono kapuose su 
iškilmėm, kurios taikomos val
stybės prezidentam ir vicepre
zidentam.

Ženevoje ministerių konfe
rencija pertraukta, kad minis- 
teriai galėtų dalyvauti laidotu 
vėse. Atvyks ir Dulles bičiulis 
Vokietijos kancleris Adenaue- 
ris.

Amerikoje ir laisvame pasau
lyje Dulles mirtis giliai pergy
venama Prezidento atsišauki
me ir kitų valstybės vyrų pa
reiškimuose Dulles vertinamas 
kaip didelis valstybės ir pa
saulio vyras,- kuris vadovavo 
laisvojo pasaulio užtvankai 
prieš komunizmo potvynį; ku
ris pasaulio politikoje reikala
vo vykdyti moralės du pagrin
dinius principus — teisingumą 
ir laisve.

Pavergtasis pasaulis žiūrėjo 
j Dulles kaip į kovotoją už lais
vę netik laisvųjų, bet ir pa
vergtųjų. Dulles mestas išlais
vinimo politikos šūkis sutiko 
kliūčių, kurių negalėjo nugalė-

— Portugalijos min. pirmi- 
mininkas Salazaras per radiją 
ir televiziją pasakė kalbą, ku
rioje nurodė, kad Sovietai tu
ri aiškia politiką Afrikoje ir ją 
nuosekliai vykdo, bet Salazaras 
apgailestavo„ kad tokios politi
kos neturi Amerika ir pati sa
vęs negali surasti.

ti ir pats Dulles, bet jis švy- : 
tės ir toliau kaip nepasiektas, 
bet vistiek siektinas laimės ži
burys.

Lietuvos reikalu Dulles vasa
rio 16 proga pakartodavo Ame
rikos nusistatymą nepripažinti 
Sovietų smurto padarinių.

DARBO DIENA BAIGĖS. Ke
liausim namo.

PRIEŠ SOVIETŲ KOLONIALIZMU 
IR UŽ PAVERGTŲJŲ LAISVĘ

Šen. Kenneth B. Keating kalba 
Amerikos tautinių grupių tri

lypėje konferencijoje N.Y. 
gegužės 23.

New Yorke, Belmont Plaza 
viešbutyje, gegužės 23 psėdžia- 
vo atstovai tautinių grupių laik
raščių ir dviejų sąjungų: iš ry
tinės Europos kilusių amerikie
čių (Conference of Americans 
of Central Eastėrn European 
Descent), kurių pirmininku yra 
prel. J. Balkūnas, ir kovotojų 
už lygias visiem žmonėm teises 
ir pagarbą (Anti—Defamation 
League of B’nai B’rith), kuriem 
pirmininkauja dr. Joseph L. 
Lichten. Pietų metu pagrindi
nę kalbą pasakė šen. Kenneth 
B. Keating, respublikonas.

Senatorius pradžioje pabrėžė 
nemalonų faktą, kad Amerikos

merikai būtiną kovoje su So
vietų Rusisja.

Prel. J; Balkūnas, pristatyda
mas senatorių^ nurodė, kad 
DACEED organizacijos, kurią 
sudaro 10 tautinių vienetų, tik
slas yra sujungti jėgas Ameri
kos demokratijos labui ir savo 
gimtųjų kraštų laisvei -— ko
vai su subversyviniu elementu 
šio karašto viduje ir su bolše
vizmu iš lauko, siekiant vaduo
ti

DU BIČIULIAI, Dulles ir Ądenaueris. kai 1954 pasirašė draugiš
kumo paktą tarp Amerikos ir Vokietijos.

oavergtus kraštus.
Už lygias teises ir pagarbą 

žmogui
Kiti kalbėtojai (Louis Žara, 

Joseph J. Lichten, Israel Moss, 
Oscar Cohen), kurie atstovavo 
Anti—Defamation League, pa
sisakė prieš rasinę, religinę ir 
tautinę nelygybę, persekiojimą, 
žmogaus pažeminimą, kas ypač 
ryšku Sovietų Sąjungoje. Gi Ą- 

visuomenėje tebekyla banga nu “tautų malimo katilą”, o tauti- 
siteikimo suartėti ir sugyventi njų kultūrų darnų junginį, gim 
su Sovietų Rusija, kuri yra ir tosios kalbos ir pavardės išlai- 
nedemokratiška, ir nežmoniš- kymą, rasių lygybę, religinę to- 
ka, ir nepatikima. Geriausiai leranci'.ą. New Yorko miesto 
tai žino Amerikoje tautinį gru atstov^ dr. Alfred J. Marrow, 
pės, tarp kurių yra daug bolše- 
vizmo aukų. Jie neprigaunami 
realistai. Jie gerai nusimano a- 
pie komunistų metodus ir tiks
lus. Dėl to tautinės grupės tu
ri Amerikos visuomenėje kele
riopą uždavinį: palaikyti savo 
tautinę individualybę ir kultū
rą, kovoti už šio krašto tikrąją 
demokratiją ir laisvę, palaikyti 
gyvą įsitikinimą, jog ateis die
na, kai jų gimtieji kraštai bus 
laisvi, čia šen. Kenneth B.
Keating pabrėžė, kad XX am
žiuje, kada daug kur baigėsi ko 
lonialinis valdymas mažai dar 
civilizuotų kraštų, tai išaugo so
vietinis kolonializmas, primes
tas žymiai aukštesnės kultūros 
tautom. Bet tokia kolonizacija 
ilgai trukti negali. Savo kalboje 
senatorius dar prisiminė didįjį 
amerikietį, kovotoją su bolše
vikiniu kolonializmu — Foster 
John Dulles, kuris jau buvo 

, marinamas ir kitą dieną mirė. 
Pabrėžė buvusio valstybės sek
retoriaus politikos nelankstu
mą, kai kieno užsipulta, bet A-

MASKVOS NAU
JAS IŠRADIMAS
Gegužės pradžioje slaptais $ 

kanalais per Londoną laisvąjį 
pasaulį pasiekė žinios iš Mask
vos, kad, jau nuo 1954 m. so
vietinis akademikas L. Gapo- 
nenko įtaigojo lotynų raidyną 
Baltijos valstybėse pakeisti -ru
siškuoju. Pastaruoju metu tai 
gauna konkrečias formas. 

.. . 4.- --- ---—

1958 m. Maskvos moksli'.is 
poligrafijos institutas paruošęs 
pavyzdinius naujojo raidyno 
rašmenis, kurie per dabartinį 
septynmečio plano laikotarpį 
turėtų laipsniškai pakeisti lo
tyniškąjį raidyną Baltijos vals
tybėse.

Šiai rusų nacionalistų rjsifi- 
kacinei priemonei sugalvotas 
labai savotiškas pagrindas: esą 
lotynų raidynas kenkiąs lietu
vių, latvių, estų sveikatai ir 
todėl sveikatos apsaugos sume
timais būtina pake;sti sveikatai 
nekenkiančiu susiškuojų raidy
nu, kurį maždaug prieš šimtą 
metų labai norėjo primesti Lie
tuvai cariniai satrapai Kaufma- 
nas, Valujevas, Muravjevas ir 
kt.

Kadangi visas Maskvos pasi
rengimas laikomas didele vals
tybine paslaptimi, tai lig.J>iol 
trūksta oficialių duomenų apie' 
tai, kas iš tikrųjų Gaponenko 
planu bus pagaminta. Neofi
cialiai kursuoja dvi versijos.

Pagal vieną jų dabartinį Bal
tijos valstybių lotyniškąjį raidy
ną pakeisiąs dabartinis rusiška
sis raidynas. Pagal antrąją ver
siją vietoje lotynų raidyno bū
siąs įvestas Baltijos valstybėse 
no grynai rusiškasis, bet 
tikras tarpinis raidynas, 
mas rusiškajam.

Kaip ten bebūtų, visas 
turingasis pasaulis turi išgirs
ti apie šį naują sovietinio kul
tūrinio genbeido planą ir lig 
laiku jam pasipriešinti. (Kor.)

tojų netolerancijos. sveikinimą> pasiųsta
Dr. O. Haleckis, Fordhamo dr. Ottonui Pehrai, Lenkų Vie: 

universiteto profesorius, kalbe- pirmininkui.
jo apie rytines Europos tedera- A Trjmakas gegužės 3 len. 
ciją ir Jaltos konferencijos . į, tauunės šventės proga savo 
<1945) nelemtas pasėkas Euro- weikinin)e išreiškė vi|U- kad 
pos suskaldymui ir pavergimui. teisingumas persvers Uraniją 
Priimta telegrama valstybes se 
retoriusi Ch. Herter: Ženevoje 
nepakartoti bolševikam panašių 
nuolaidų.

Konferencijoje dalyvavo a- 
pie 150 asmenų, kurie atstova
vo apie 114 laikraščių ir 21 
tautybei. Iš lietuvių dalyvavo 
per 15 asmenų. (S.).

Gromyko atmetė visus Vaka- kė, kad Vakarai turės išsikrau
ni siūlymus. Jis norėjo tik su- styti iš Berlyno, o Sovietų Są- 
ardyti Vakarų paketą ir priim- junga padarys taikos sutartį su 
ti iš to paketo Vakarų daromas viena rytų Vokietija. 
Maskvai nuolaidas, o visa kita 
atmesti. Iš savo pusės Maskva 
sustiprino puolimą ir. žada atei
ti vėl su reikalavimais. Pažymė
tina:

— Maskva gegužės 23 įteikė
Amerikai kaltinimus dėl Nato — Gromyko jau trečios są
narių apginklavimo atominiais vaitės pradžioje žada atnaujin

ti reikalavimus, kad į konfe
renciją būtų įsileisti Lenkijos 
ir Čekoslovakijos atstovai.

— Kardinolas Cushingas bir- l 
želio 10 gaus Fordhamo teisių 

tijoi atstovui Maskvoje pareit* daktaro laipsnį.

— Sovietai pasiskubino ge
gužės 23 susitarti ir su Angli
ja dėl prekybos sutarties. So
vietai padidins užpirkimus An
glijoje. bet Anglija duos pre
kes kreditam.

PABKUTTKfC FflfKSAIKA, kai J.F. Dulles buvo paskirtas pre
zidento patarėju *. m- vasario 23.

f .■L. .v
d

ir abi tautos, lietuvių ir lenkų, 
galės vėl tvarkytis visai laisvai 
ir demokratiškai.

Lenkų dienraštis, pasidžiau
gęs Vliko sveikinimu, pastebi: 
“Sunkus, labai tolimas (atseit, 
senas), bet ir bendras yra kelias 
laisvųjų lenkų ir laisvųjų lie- 

______________________________  tuvių. Minėtas laiškas (nurodo
ma, kada ir kam jis įteiktas)....

Vėl Pasternakas skelbti labiausiai
dėl to, kad to bendro kelio fak-

Maskvoje gegužės 23 paskelb- tas šiandien pripažįstamas ir 
ta Chruščiovo kalba, pasakyta brolių lietuvių, kurie kaip ir 
sovietų rašytojų kongrese. Jo
je aiškino Chruščiovas, kad vi
sokis revizionizmas jau baig
tas jis pralaimėjo. Dabar reikia įprasta žmogiškoji išmintis ir 
padėti suklydusiem rašytojam politinė nuovoka diktuoja a- 
grjžti į teisingą komunizmo ke- biem tautom neatšaukiamą ben 
lią. Priminė Dzeržinskio (enka- dramą, išplaukiantį iš istorinės 

| vedustų viršininko) žodžius: būtinybės. Turime viltį, jog tai 
mes netikime, kad būtų žmo- išreiškia nekintamą sprendimą 
nių. kurių nebūtų galima refor- ir gerąją valią — būtinus pri- 
muoti. Chruščiovas sakėsi skai- valumus. reikalingus gerai kai
tės Dudincevo romaną. Jame mynystei ne tiktai nelaimėje ir 
daug klaidų, tačiau autoriaus nelaisvėje, bet ir giedriom die- 
nelaikąs Sovietų Sąjungos prie- nom. triumfuojant laisvei ir 
šu. valstybiniam nepriklausomu-

Churščiovas nesuminėjo Pas- mui”. 
ternako. Tačiau jo visa kalba -

I padariusi Mausjtojam įspūdi _ F|.„ gegužte 9
kad ir Pasternakui gah būt. ,ėMuvas * nMajs
atidarytos durys sugrjžti į rašy kuriuM ne,egahai nuga* | tojų sąjungą, jei Jis apgailės sa- tentj , DoroinintonM
vo kla,das lik, buv. Kubos prezidentui

— Prekybos doportamontas Batistai. Ryšium su kėfinimu 
skelbia, kad 1958 amerikiečiai, išgabenti ginklus ir papirkti 
valstybė ir įstaigos, labiau nu- muitinės valdininkus suimti 9 
grimzdo į skolas nei metus asmens; kaltinamas ir Dominin 
prieš tai. konų respublikos konsulas.



Hįireruvos

zinai

glija, Vokietija. Nurodė, kad

LIETUVOS rytų apylinke* prie Bagtfanavo*

(WIHI INSOtANC®)

fron-
1942

g.

1$ savo rankų. 
“Aišku. Tai mano tėvas”.

Av* Maria 

koncertavo balandžio 
solistė A. Solenkova.

Kaune 
11 rusų
Kipras Petrauskas kalbėjo, kad 
tokios “lakštingalos” Kaunas

Mikalojus Chochlovas ir Kle* 
in jungas po atentato prieš gen. 
komisarą. Kubę . gyveno 
toliau bolševikų partizanų vir
šininko Kazino štabe. Atėjo 
jau 1944 kovas. Kovo vidury a- 
tėjo pranešimas iš Maskvos su 
nauju paskyrimu: Volinas ir 
Viktoras (tokiais slapyardžiais 
vadinosi Chochlovas ir Klein- 

‘jungas) turi persikelti į Lietu
vą prie Naručio ežero.

Taip, į Lietuvą. Buvo naro- jie apėjo Minską pietine "“pū
dyta vieta, kurioj lauks Sūdo- se, perkirto geležinkelį prie

MIKALOJUS CHOCHLOVAS (4)

Lietuvos link.
Chochlovas pasakojasi, kad 

r_______ daugiausia keliaudavo naktim,
Platovo žmonės. Kuzinas buvo stolpees. Pasikeitė kulkosvydžię be vietą pažįstančių vadų, tik 
įsakytas duoti palydovus, že- salvėm su geležinkelm sargy- pagal žemėlapius. Dažnai išti- 
mėlapius ir radijo siųstuvą. Pri
sistatyti prie Naručio ežero bu
vo įsakyta viduryje gegužės.

;; Anapus trumpos telegramos 
slėpės didelis ir gerai apgalvo
tas Sudoplstovo planas permes
ti partizanę veiklą į Vilniaus 
ir Kauno sritis.

” Pasiųsti ten lėktuvą buvo per 
daug pavojinga. Dėl to Naručio 
miškuose jau kovo pradžioje 
■buvo nuleisti parašiutininkai, 
vadovaujami vieno MGB majo
ro. Jo žinioje buvo kelios gru
pės.

Vienoje grupėje buvo ispa
nai — kitados buvę Ispanijoje 

' vidaus karo kovotojai, kurie bu 
vo pabėgę į Rusija/. Šiai grupei " 
buvo pavesta prasimušti į Vo
kietijos teritoriją galimai giliau 
Kaip tariamieji Hitleriui talki
nusios ispanų “Mėlynosos di
vizijos” karininkai, jie turėjo 
laimėti pasitikėjimą ir įvykdyti 
Vokietijoje sabotažo veiksmus 
didesniuose Vokietijos miestuo
se.

Kita grupė buvo lenkai. Jie 
turėjo suorganizuoti partizanų 
sąjūdį Lenkijoje. Tik tie parti
zanai turėjo klausyti Maskvos, 

. bet ne egzilinės Lenkijos vy
riausybės Londone.

Trečia grupė buvo skirta įsi
brauti į generolo Vlasovo armi
jos dalinius. Buvęs sovie
tų generolas Vlasovas, kuris: 
sėkmingai buvo apgynęs Mask-.. 
vą nuo vokiečių puolimo, pas
kiau kitose kovose buvo paim
tas į nelaisvę ir sutiko orga
nizuoti rusus kovai prieš bolše
vizmą (karo pabaigoje ameri
kiečių buvo išduotas bolševi
kam ir nužudytas)..

Ketvirta grupė turėjo orga
nizuoti sabotažą vokiečiu šta
buose Vilniuje ir Kaune, šioje 
grupėje du vyrai turėjo vilkė
ti vokiškom uniformom. Tam

tąj ištįsusį per 1500 kilometrų.

hnm ir žygiavo toliau į šiaurę' som dienom be maisto. Visi tu

Bfe.RtuEVlCOS vienuolynas prie Giliojo ežero

DARBININKAS

tėjo laikytis grupės. Kas nuo 
jos atitrūko, .tas jau buvo din
gęs. Taip nutiko su virėju ir 
jo padėjėju. Jie atsiliko, pasu
ko kryžkelėje ne tuo keliu ir 
buvo vietinių gyventųjų pagau
ti. Chochlovas sakos, kad apie 
juęs daugiau nieko ir nebuvo 
girdėti.

Susidūrimų stengęsi išveng- liau apie tėvą nieko neprisimi- 
ti, kad neatkreiptų i 5376 <iė- M Tik iš pažįstamų teirauda- 

~ * masis, Chochlovas patyrė, kad 
fronte jo tėvas buvo batalijono 
komisaras ir 1941 metų gale 
vieno kareivio akivaizdoje ėmė 
abejoti Stalino išmintimi, abe
joti, ar Hitleris blogesnis ar 
gal Stalinas. Kareivis palaikė 
tai provakacija ir pranešė, kam 
reikia. Karo lauko tribunolas 
Chochlovo tėvą degradavo ir 
išsiuntė į drausmės batalijoną. 
Tuojau po to buvo pranešta, 
kad jis žuvo.

Sunku buvo Chochlovui to
kia istorija apie tėvą patikėti. 
Tėvą jis laikė ištikimiausiu so
vietiniu riteriu be dėmės ir 
priekaišto. Tada Chochlovas ir 
save tokiu laikė, nes nebuvo 
pažinęs sistemos iki dugno.

lą, padavė popierio lapą ir ta
rė: “Rašyk pasiaiškinimą”.

“PaęiaišĮtimmą? Apie ką? 
Kad aš nieko nežinau”.

T*ai ir rašyk, kad nieko ne
žinai....*’

Kai lapas buvo grąžintas, 
viršininkas pakeitė temą ir vė-

mesį. Sykį buvę apsupti. Choch
lovas sakos pirmąsyk pergyve
nęs, kad turėjęs šauti į civilius.

Birželio 5 pasiekę Rūdninkų 
girias. Čia jie radę draugingą 
lietuvių partizanų grupę, kuri 
per radiją buvo jau girdėjusi 
apie amerikiečių anglų išsikėli- 
mą vakaruose. Bet uždavinys 
šitai grupei liko tas pats, ir ji 
traukė artyn Vilniaus. Liepos 
5 atėjo įsakymas iš Maskvos 
persikelti į Augustavo miškus 
prie pat Rytprūsių sienos. Ta
čiau iki grupė paskyrimą pa
siekė, sovietų kariuomenė ją 
pralenkė.

Rugsėjo gale misija buvo baig 
ta, ir Chochlovas buvo grąžin
tas į Maskvą.

Nepraėjo nė mėnuo. 1944 
spalyje buvo dar vienas nuo 
tykis, kuris gerai apibūdina so
vietinę sistemą, taikomą-- net iš- 
tikimiausiem agentam....

Pulkininkas Makliarskis pa
kvietė Chochlovą į NKVD. Per
simetu nereikšmingais žo- „....~.............
džiais, viršininkas pakeitė bal-; Kunigų buvo 52,689 (padide- 
są ir paklausė: “Kolia, ką 
apie savo tėvą?”

I “Kai buvau anoj pusėj 
td, gavau žinią, kad tėvas 
žuvo.’.’

“Ir daugiau nieko nežinai?”
“Iš fronto jis nieko nerašė. 

Ką galiu daugiau žinoti?”
“Ar pažįsti šitą žmogų?” pa-

AMERIKOJE 
Per 10 metę

> 4,301,335 konvertitų5'
Jungtinėse Valstybėse 1958 

buvo oficialiais daviniais kata
likų 39,505,475 — per metus 
padidėjo 3,481,498.

Reiškia užuojautą daiL V. K. Jonynui
Augustinas Savickas, dailini 

kas, buvojęs Maskvoje sovieti
nio meno parodoje, parašė So- 
vetskaja Litva įspūdžius bei 
samprotavimus apie sovietinį 
meną ir apie Vakaruose išputu
sį “abstraktinį meną”. Pasisa
kęs prieš Paryžiuje bei Stock- 
holme matytus “abstraktinio 
meno” paveikslus, jis ima kal- 
bėti apie Amerikoje esantįdai- 
lininką V. K. Jonyną:

“Neseniai peržiūrėjau lietu
vio dailininko realisto Jonyno 
vieno kūrinio reprodukciją, pa
gamintą Amerikoje, kur jis dir
ba meno institute kaip dėstyto
jas. Buvo didelis mano nuste
bimas, kad šitas meisteris, ki
tados puikiai iliustravęs Goet- 
he, Donelaitį ir kitus literatū
ros klasikus, dabar tapo.... ab- 
stnaktininku. Aš supratau —■ 
gyvenimas padiktavo. .Mada, pi- dar nematęs. Pažymėtina, kad 
nigai. Nes reikia gyventi, o su 
realizmu toli nenueisi Vakaruo
se.

‘Dabar, kaip niekad anksčiau 
ir pas mus socialistiniame pa
saulyje ir tarp pažangių meni
ninkų Vakaruose menas arti
mai siejamas su gyvenimu, su 
visuomene, su politine kova. 
Nenuostabu,' kad abštrakclo- 
nizmas — šitas šaltas rebusų 
menas — saviame išsigimsta, 
nes jis neskatina į ’ kovą, ne
jaudina žmogaus ir liekasi abe
jingas jo turiniui.”

Menininko diena

. Balandžio 12 pirmu kartu 
Lietuvoje buvo paskelbta “me
nininko diena”. Sovietų Sąjun-

gos pavyzdžiu. Ta diena parink
ta dėl to, kad su ja sutapęs Le
nino raginimas meną vartoti 
komunizmo propagandai.

Lietuvoje ta proga norėta 
populiarinti meną tarp masių į- 
steigiant prie Zarasų Kudirkos 
kolchoze meno mažėjų. Jam 
susiuntė savo kūrinius A. Gu
daitis, A. Stasiulevičius, B. Uo
gintas, A. “Petrulis, E. Jurkū- 
nienė, B. Mingėlaitė, J. Mikė
nas, P. Aleksandravičius. N. 
Gaigalaitė, J. Kuzminskas, S. 
Rozinas, A. Makūnaitė, V. Gal
dikas, V. Kaušinis, R. Ulbikaitė 
ir kt.

jos dainų programoje buvo ir 
Schuberto Avė Maria. Ji kon
certuos ir Amerikoje.

Lietuvių muzika 
Čekoslovakijoje

Prahoje, Čekoslovakijos ir 
SSSR tautų draugystės klube, 
buvo paskaita apie lietuvių tau- 
tinę muziką. Ją skaitė Prahos 
operos teatro direktorius Jan 
Saidel. Paskui buvo sugroti ga
balai iš J. Juozeliūno baleto 
“Ant marių krašto”.

jo 1,876), vienuolių seserų 164, 
922 (347), brolių 9,709 (15).

Per 13 metų iš eilės kon- 
vfertitų buvo daugiau kaip 100, 
OOO kasmet. Per dešimt metų 
bendras konvertitų skaičius 1, 
301,335.

Kiek yra, nenormalių
Yale profesorius H.D. Laš

inėli tėvų ir mokytojų kongre
se gegužės 20 aiškino, kad A- 
merikoje yra 1.5 milijonai psi
chiškai nenormalių, reikalingų 
gydymo. Priskaitant tuos, ku
rie nesišaukia gydytojo pagal
bos, esą 1 iš 7 reikia laikyti 
nenormaliu.

Kodėl nori bendradarbiauti su 
Sovietais?

Cyrus Eaton, Clevelando mul 
timilijonierius, paskelbė savo 
argumentus prieš vyriausybės 
draudimą prekiauti su Sovietais 
strateginės reikšmės prekėm. 
Esą Amerika galinti gauti So
vietuose gerą savo prekėm rin
ką — už 3 milijardus dol. per 
trejis metus. Jeigu to neišnau
dos Amerika, tai išnaudos An

sluoksniai”

IJ.S.SAYINGS BONOS

a drvcrsified, managed mutual fuod with investments 
in over 100 American corporations.
For Prospectus and descriptive literature, vvithout 
obligation, fili in and Return This Advertisement

dabar 
reikia 

■ “ieš-

Pabaltiečių bendradarbiavimas

Lietuviu dienose balandžio .. .. . , , -
nr. Walter M. Chase iš Hart- ‘P^“anmai su lenkais tai sta- 
ford. Conn., vedamajame rašo tymas “““I smeUo ’

WADDELL & REED, INC.
Principal Undei n r item

21 Sth Si. BM*. 40 W«n Street
Kancaa City S. Mo. Ncw York S. N. T.

REPRESENTATIVE’S ADDRESS 
HERE

Anglija ’jau. pernai prekiavo su 
Sovietais už 75 mil. dol., o A- 
merika tik už 3 mil.

SPAUDA

H

ir buvo atkomandiruo- 
ti Chochlovas bei Kleinjungas.

Kokius žygius atliko Chochlo
vas Lietuvoje, jis nepasakoja. 
Jis tenkinasi savo kelionės ap
rašymu. Bet ir iš tos keliones 
aprašymo matyti,

kaip į boHeviku agentus bei 
partizanus žiūrėjo vietiniai žmo 
nes. kurię “išvaduoti" skelbėsi 
žygiuojanti Maskva....

Gavę' dvidešimt penkis paly
dovus. Chochlovas su Kleinjun- 
gu išsirengė Naručio link. Ture
jo prasimušti pro vokiečių fron veikėjais. Proteste sakoma, kad

girdėjęs latvių ir estų pasisaky
mus už bendrą ateityje pabal- 
tiečių valstybę. Autorius dėl 
tos idėjos pasiako:

“Kad trijų kalbų valstybės 
gyvavimas yra galimas, Šveica
rija yra realus pavyzdys. Esu 
linkęs manyti, kad dabarties 
generacijos latviai, lietuviai ir 
estai mato didesnį reikalingu
mą jungtinės valstybės, negu 
kad anksčiau.... Gal dar nelai
kąs imtis konkrečių žygių.... 
bet gyvos idėjos palaikymui.... 
geresnio meto laukti nereikia”.

Prieš bendradarbiavimą su 
lenkais

T. Žiburiai balandžio 30 pa
skelbė apie Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos Kanados sky
riaus protestą prieš lietuvių ko
misijos pasitarimus su lenkų

offer you investment units in multiples of $2,500 with 
investments a$ low as . . . $125 Ihitially and $25 
Periodically. Group Life Insvrancc is available to 
cover the unpaid balance of tbe Idvcsrment Program < 
in the event the Planholder does not live to complete 
his program. Under a United Periodic Investment 
Plan with Insurance, you invest in

Name: Adam Stankūnas 
Address: 1120 E. Jersey Street 
City: Elizabeth, N. X

BENDRADARBIAVIMAS VISŲ IR SU VISAIS
rantavę Ėrėtiivai' laisvę, 
rengiasi ją išduoti, tai 
ieškoti naujų draugų -
kokime jų pagaliau kolonializ
mo jungo atsikračiušiuose. Azi
jos ir Afrikos tautose”.

Laikraštis1 atsišaukimą taip 
įvertina: “Ir jeigu padėtis iš 
tiesų tokia liūdna, tai ar pro
tinga kurstyti jaunimą prieš se
nuosius mūsų veikėjus? Reikia 
ne tik rėkti, bet ir galvoti”.

Dar ir dėl bendradarbiavimo 
su kraštu

T. Žiburiuose susiginčijo Al. 
Gimantas su Pr. Alšėnu. Pir
masis rašė, kad lietuviai už
sieniuose skyla, vieni už “ben
dradarbiavimą” su kraštu, kiti 
prieš. Antrasis atsakė: koks čia 
skilimas, jei “entuziastų, kurie 
ryžtųsi iš negalimo padaryti ga
limą”, t.y. pasisakančių už tokį 
bendradarbiavimą, kokį siūlė 
pirmasis, yra skaičius vienos 
rankos pirštais skaičiuojamas.

Pirmasis: būtų aiškiau, jei 
laikraščiai leistų pasisakyti ir 
tiem balsam, kurie šiandieną 
eitų už santykių pagyvinimą. 
Antrasis: Na ir kas iš to. Juk, 
štai Tėviškės Žiburiai” leidžia 
Gimantui tuo reikalu pasisaky-, 
ti plačiai. Bet kiek jis pasakė 
naujo, įtikinančio negirdėto?

Pirmasis: mūsiškio jaunimo
daryti rinkimų keliu: o tik susi- tarpe būtų tokių, kurie norėtų 
tarimu: “Jokiais rinkimais emi- užmegsti bent korespondenci- 
gracijoje tos problemos neiš- nius ryšius. Antrasis: O kas 
spręsime, nes 1) emigracija ir jiems ir dabar neleidžia susi- 
pabėgėliai neatspindi Lietuvo- rašinėti su Lietuva. Tik, deja, 
je likusios dabartinės politinės ne kažin ką iš ten galės patirti, 
diferenciacijos,.... 2) sunkų ti- Pirmasis: reikėtų laisvo įva- 
keti, kad balsavimuose dalyvau žfavimo Lietuvon, abipusio ly
tų efektinga dauguma”. gaus pasikeitimo kultūrin&nis
Bendradarbiavimas taip pat vertybėmis, knygomis, muzikos 

kūriniais. Antrasis: Tuščias ra-

Dirva gegužės 11 plačiau in- 
forinuoja apie tą pasitarimą. 
Esą komisijoje dalyvavo Vliko 
pirmininkas A. Trimakas, ir 
Vliko nariai — V. Sidzikaus
kas ir prof. J. Kaminskas. Ko
misija numatanti pasirašyti 
bendrą dekliaraciją su lenkais. 

Taip pat esąs pasiūlymas to
kią dekliaradjos pasrašyti 
gal ne Vliko, bet Lietuvos de
legacijos prie Pavergtos Euro
pos seimo. Toje delegacijoje, 
informuoja laikraštis, tarimasis 
su lenkais iš principo neatmes
tas, bet prieš pasirašant ką rei
kalaujama aiškumo.

Dėl visų lietuvių grupių 
bendradarbiavimo

N. Lietuvoje gegužės 13 Jur
gis Gimbutas ragina vėl mė
ginti jungti visas grupes. “Kon
krečiai siūloma Vliko vadovy
bei kviesti taut. ir LF grįž
ti į Vliką. Jei jie, sutikdami 
grįžti, reikalautų vadovaujančiu 
pozicijų, 'kaip Vliko pirminin
ko. užsienių Veikalų tvarkytojo 
ir kt — tegul jas ima. Darbo 
daug, o dirbančiųjų maža”.

Iškelia argumentus, kodėl 
negalima politinio organo su-

su Azija ir Afrika
Naujienos gegužės 5 net šymas ir tuščios pastangos! Ta- 

trim straipsniais atsiliepė į rytum Al. Gimantas nežino 
“Santaros —šviesos Federaci- ką reiškia komunizmas ir ko
jos atsišaukimą į jaunimą”. Ta- munistinė diktatūra. Norint tą 
me atsišaukime esą puolami viską įvykdyti, reikėtų praves- 
“vadovaujantieji sluoksniai” ti laisvas rinkimus Lietuvoje, 
dėl jų “nesugebėjimo” imtis ak Tik tuomet būtų galimas his- 
cijos ‘Vatikano atveju”. Mani- vas pasivažinėjimas po Lietuvą 
festas šaukia jaunimą, nelau- visiem, o taip pat laisvas kul- 
kiant “iniciatyvos iš viršaus”, tūrinėm vertybėm pasikeitimas 
imtis žygių, virsti ‘tautos bal- Komunistinėj diktaūroj toki da- 
su”, ieškoti priemonių. Kadan- lykai negalimi. Tai yra nepakei 
gi vakariečiai, kurie buvo ga- čiama realybė.

Šiuo pranešame mūsų klijentų dėmesiui, kad nuo šios 

dienos už patarnavimą persiuntimui siuntinių į

SSSR. LIETUVĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir H.

už vieno siuntinio persiuntimą dabar imama nuo 5 iki 10 dolerių

Package Express and Travel Agency, Ine

1500 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y.

TeL: IN 7-7272 IN 7-6465
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Paštas laisvuose kraštuose 
saugo korespondencijos nelie
čiamybę. Nors yra įstatymai, 
kurie nusako, ko negalima į 
laiškus dėti ir siųsti, paštas ne
turi teisės laiško atphešti, kad 
ir būtų įtariama, jog su įstaty
mu apsitenki*. Amerikos paš- Tuo reikalų yra išleistas Pašto 
tas tą slaptumą labai saugo, bet 
yra žmonių, kurie nesaugo ir 
nepaiso įstatymų. Privatinės 
korespondencijos neliečiamybę 
panaudoja piktam.

Viena iš tokių piktybių yra 
siuntinėjimas paštu nepadorios 
literatūros, atvirukų, vaizdų ir 
net filmų. Visa ta šlykštynė 

’^daugą^a. siuntinėjama paau
gliam. Pašto departamentas ap
skaito, kad ją gauna nuo 700, 
000 ligi milijono vaikų Ameri
koje. Adresai gaunami iš or
ganizacijų, klubų, mokyklų, 
krautuvių, agentų, draugų ir 
kitais būdais. Pereitais metais 
tos tvirkinančios literatūros ir 
vaizdų platintojai yra uždirbę 
apie pusę bilijono dolerių. Pi
nigas verčia laužyti įstatymus 
ir tautos moralę.

Kriminalinė statistika savo 
ruožtu rodo, kad jaunimo nu
sikaltimai, susiję su nepadoru
mu, turi ryšį su tuo purvinu 
bizniu. Reta yra nusikaltėlių 
jaunuolių kurie prieš tai ne
būtų gavę paštu nuodingos por
nografijos: r , v

Kokių priemonių griebiamasi 
prieš tą piktą?

★

ySvalcarijot Fribourge balan- Pasikafcėilnm su dr. V. Vygantas, Pax Romana Centro Valdybos nartu, apie jaunimo problemas 
džio pradžioje pasėdžiavao Pas 
ROMANA Centro Valdyba. Šios 
tarptautinės katalikų organiza
cijos ttentro Valdyboje, kurią 
sudaro įvairių pasaulio dalių at-

sūs, vakarai paskendę žiburiuo
se. Tuoj gali išskirti abi Berly
no dalis. Tai daro didelį įspūdį. 
Bet tas šviesų skirtumas nėra 
tik išorinis: jis turi, gilesnę 
simbolinę reikšmę. Didelės skir 
tybės pasirodo visose gyvenimo

denciją vaikai gauna ir iš kur. 
Jei galima, nustatyti, kokiu bū
du vaiko pavardė ir adresas 
pateko į tų nešvankėlių sąra
šus. Negalėdamas pats privati
nės korespondencijos tikrinti, 
paštas prašo paspirties iš tėvų.

teutas P. Vygantas, Ateitininkų 
Federacijos Tarybos ir Valdy
bos narys Jisai ta^» pat pirmi
ninkauja Pax Romana egzilų 
kmnisįjai Pax Romana apima 
katalikus studentus ir int^ek- 
tualus. > r -

Dr. V. Vygantui grįžus, Dar
bininko redakcija pateikė jam 
keletą klausimų, norėdama pa
tirti jo kelionės į Ekiropą įspū
džius ir Pax Romana pasėdyje 
svarstytas problemas.

O-O'

departamento atsišaukimas, 
skelbiamas spaudoje gegužės 
25.

— Teko patirti, kad skraido* 
te ne tiktai po visą Ameriką 
savo tarnybos reikalais, bet bu
vote nuskridę ir į Europą. Ko
kiu reikaly ten atsirado?

Deja, ne tarnybinių, — nusi
juokė dr. V. Vygantas, kuris 
dirba American Airlines 
bendrovėje kaip vienas iš va
dovų (manager). — Buvau nu-

Gegužės mėnuo, katalikų vi
same pasaulyje minimas kaip 
Nekaltosios Dievo Motinos mė
nuo, mus visus turi ypatingai skridęs į Šveicariją, Fribourgą, 
pažadinti, kovai, su neskaistu
mu. Nepadorumas purvinu tva
nu plūsta ne tiktai per paštą, 
piktiem tikslam naudojamą, 
bet ir per kino teatrus, ilius
truotus žurnalus, geltonąją 
spaudą vasaros maudynes, be
gėdišką nusivalkstymą ir k. 
Jokia baltąją drobule negalima 
to uždengti ir pateisinti, kaip 
kas besišauktų meno, papro
čių ar apsipratimo motyvų. 
Purvas lieka purvu, nors 
jisai būtų apvelkamas menišku 
rūbu. Nėra grožio ten, kur nė- 

zra doros.

organizaciniais reikalais — da
lyvautiPax Romana Centro 
Valdybos posėdyje. Pasitarimai 
užtruko keturias dienas. Po tų 
posėdžių kelias dienas pralei
dau vakarų Vokietijoje, keliom 
valandom buvau nuskridęs į 
Berlyną. Grįždamas lankiausi 
Briuselyje, Belgijoje, kur su 
Pax Romana tremtinių komisi
jos nariais Europoje turėjome 
platesnio pobūdžio pasitarimą. 
Trumpam dar stabtelėjau Am
sterdame, Olandijoje. Už savai
tės vėl buvau savo kasdienos 
darbe.

TRIMIS kalbomis įspėjama, kad čia prasideda rusų žeria.

srityse, kai pasiklausinėji, pasi
domi, sugretini.

Berlyno vokiečiai nusiteikę . 
gana optimistiškai. Jie kiek ap- *- 

"' rimę, nors tai gali rodytis keis-— 
ta. Mat, jie daugiau baiminasi 
nelauktų staigių padėties paki
timų. Kai dabar Berlynas atsi
dūrė šaltojo karo centre ir dėl 
jo tik ginčijamasi, tai to štai- 
gurno dar nelaukiama, žinoma, 
baimė nežinios jaučiama

Per rusų zoną skridome 80- 
00 pėdų aukštumoje. Aukščiau 
skrendant, kaip žinoma, rusai 
kabinėjasi.
Bet tas neaukštas skridimas 
davė progos geriau stebėti te- 
reną. Pripratusiam prie gausy
bės automašinų, judančių ke
liuose, rytinės Vokietijos keliai 
atrodė sustingę: kur-ne-kur ma
šina pravažiuoja.

Man dar krito į akį namų 
griaučiai — praėjusio karo pa- 

į sėkmė. Iš aukščiau jie aiškiai 
matomi, kai apačioje atrodo

I < griuvėsiai pašalinti.- Tokį įspū- 
• dį man sudarė viena bažnyčia.

Bet šiaip jau Vokietija sparčiai 
atsistato.

lui telkiame statistinę informa
ciją apie studijuojančius ar stu
dijavusius tremtinius. Esame 
numatę Manilos suvažiavime da 
lyvauti su antikomunistine 
rodą.

kalai priklauso nuo jų pačių 
uolumo. Paskutinių 2 metų bė
gyje šiam reikalui buvo skirta 
daug dėmesio, todėl šiandien 
mūsų nuomonė respektuojama 
ir net pageidaujama. Posėdžio 
metu turėjau progos padaryti 
platų pranešimą apie tremtinių 
veiklą. Buvau nuvožęs ir iš Si
biro atsiustą maldaknygę, kuri 
Fribourge visus nustebino ir pa
veikė.

Šiandien Pax Romana orga
nizacijai priklauso šios tremti
nių. grupės: čekai ir slovakai, 
kroatai ir slovėnai, Dunojausi 
vokiečiai TDonauschwaben), len- 

vengrai, ukrai-

demikai neturi didesnio pajau
timo savo socialinės atsakomy
bės savo krašto atžvilgiu.

Nemažiau rūpinamasi Afrika 
bei Piety Amerika, čia daug 
dėmesio skiriama pačių sąjun
gų tvirtesniam susiorganizavi- 
mui ir sąmoningumui. Ypač Af
rikoje studentų organizacijos 
dar visai jaunos, be patirties, 
be lėšų, be gerai paruoštų va
dovų. Tenka padėti joms reng
ti seminarus, vadų kursus, pa
rūpinti literatūros. Ji reikalin
ga Pax Romana branduolių tink 
įui, kuris susidaro iš veikian
čių universitetuose nedidelių 
grupiu-celių, studijuojančių 

yra pasaulinio masto ^sąjūdis. ideologinius klausimus.
Tai tik dalis Pax Romana da

bartinių rūpesčių. Bet ir jie 
reikalauja daug pastangų. Už 
triūsa yra tas atpildas, kad vis 
ryškiau matosi darbo vaisiai.

—O kokie aktualūs darbai 
yra dabar Pax Romana darbo-

Lietuviu tauta kitados pasi
žymėjo dideliu savo jausmų ty
rumu ir švelnumu, kuris rė- tvarkėje? Kas buvo svarstyta 

. mesi jos. dorine sąmone. Doru- Centrė Valdybos posėdyje?
mas ir religingumas mūsų tau- Pax Romana šiandien tikrai 
tą išsaugojo didelėse nelaimėse, . 1 

kai tuo tarpu ir didelės, galin- jis jungia 118 studentinių są-
bMymas leidžia pravesti 8°® tautos sumenko savo be- jungų visuose pasaulio žemy- 

‘ . cvArli&lriiTnA Tie _ _ —gėdiškume. Jis graužia žmo- nuošė. Savaime suprantama, 
nes ir tautas, kaip vėžys.

: Dabartiniu metu mums ypa
tingai svarbu išlaikyti aukštą 
ąavo tautos moralę, kadangi 
mūsų jaunimą'tyko ir dideli

_ ___ ___ _____  __  pabojai. Visų mūsų pareiga jį
tityžydanris pašto įsta- mokyti, saugoti ir stip- 

jattto. Bet tuo būdu nusikalti- tinti. Ypač tam reikia budrumo 
įUį nesuHikyta: jie tetepMa V^atą, kada užsibaigia mokyk
it: šūdini ‘ Amerikos moralei 14 dątbti it atsiranda daugiau 
tifte&pav&jų.■? ; V lažsiatidko bei progų savo

ar gauti. Pereitais me-

rirŠfcfokui asmėhiškai arba

Tėvų talkos, kaip matėme, 
šaukėsi net valdžios įstaigos, 
kurios vienos nepajėgia pasi-

kad tokios apimties organizaci
jai iškyla įvairiausių problemų 
ir rūpesčių.

Šiuo metu ypatingas dėme
sys kreipiamas Azijai. Dar šiais 
metais gruodžio 26-31 Manilo
je, Filipinų salos didmiestyje, 
šaukiamas tarptautinis Pax Ro
mana kongresas. Tai pirmas 
kartas, kad Pax Romana sa
vo suvažiavimą šaukia Azijos 
žemyne. Tam reikalui yra pritai 
kyta šių metų studijinė tema: 
studento atsakomybė ir parei
gos socialinėje veikloje. Gali 
mums pasirodyti keista, bet 
taip jau yra, kad Azijos žemy
ne net universitetus lanką aka-

— Ar yra kokios naudos iš 
Pax Romana tiem, kurie buvo 
priversti palikti savo kraštą? 
Pavyzdžiui, ar tremtiniai res
pektuojami lygiai su kitais? Ar 
nestatoma jiem sąlygos, įsi
jungti j bendrą komisiją, saky
sime, Amerikos?

Tremtiniai Pax Romanos rė
muose yra pilnateisiai nariai. 
Nesame suvaržyti, nėra susiau
rintos mūsų teisės, kaip tai pa
darė eilė kitų tarptautinių or
ganizacijų. Tačiau tremtinių rei

pa-

(7) nas, o du asmenys: tikrasis Je-
Pamačiusi Kovriną tarp lan- goras Semionavifius, kuris už- 

kytojų, Tanė vėl pasikeisdavo, virdavo pykčiu, kai tik sodi- 
Matė jį mandagų, lipšnų, pa- ninkas Ivanas Kariovičius pra

nešdavo apie pasitaikiusią 
netvarką darže; rovė tada sau

tinkantį moterims. 6 jis bū
siąs įos ir tiktai — jos. Pasi
jusdavo išdidi, tartum visas pa
saulis tysotų po jos kojomis. 
Bet Kovrino juokas, jo šypsnis 
kitom — jisai vėrė ją pavydu

Netikrasis Jegoras atsidusda- žinąją meilę. Didelę paskatą 
vo ir po valandėlės tyliai kai- darbui jam dar teikė Juodasis 
bėdavo toliau: Vienuolis, jo įtikinėjimas, kad

— Kai jisai, dar mažas ber- Kovrinas esąs Dievo išrinkta- 
namuose stiepė- sis amžinajai tiesai žmonėm 

nešti, vesti žmoniją į garbingą 
ateitį. Vienuolis vis jam rodė 
si sode ir kambaryje, kalbėjo 
valandomis, kartais du kartus 
į savaitę, bet ne rečiau vieno.

si į vyrą, turėjo taip pat ange
lišką, nuoširdžią veido iš
raišką. Jo žvilgiai, judėsiai ir 
žodžiai buvo tokie pat grakštūs, 
kaip ir jo motinos. O protas, 
protas! Jam nieko nereiškė kovrino tai negąsdino. Prie-
pasiekti magistro laipsnio. Bet šingai, jis džiaugėsi tikėdamas,
jūs tik palaukite, Ivanai Kario- kad tokie apsireiškimai ateina
vičiau, tik palaukite: matysite, tik išrinktiem, aukštesniem 

plaukus ir keikėsi visais vėl- kas iš jo dar išeis. Gaila, jo žmonėm, kurie ryžtasi aukotis
niais; ir netikrasis Jegoras Se- čia nematysime! kilniajai idėjai.
mtonavičius, sakytumei truputį Čia svajingasis Jegoras pasi- 
įkaušęs senis, kuris net ir la- keisdavo į tikrąjį, prisiminęs 
bai rimtas sodinininko pasta- sqdo darbus. &idejuodavo ir

— Kokie apskritai įspūdžiai 
iš Vokietijos?

Trumpai buvau, nedaug ką 
galiu ir paskayti. Mano dėmesį 
atkreipė du straipsniai laikraš
čiuose. Jais ir norėčiau savo į- 
spūdžius susumuoti.

Vienam trumpam straipsne
lyje buvo rašoma apie karį, ku
ris mirdamas su savim’ turėjo 
Frankfurte darytą savo moti
nos nuotrauką. Yra fotografo 
adresas. Jokių kitų dokumen
tą Vadinasi, po 15 metų dar 

. nęnustatyta to kario tapatybė. 
Prie straipsnelio pridėta ta fo
tografija: gal kas atpažins jo 
artimuosius, arba artimieji tuo 
būdu patirs dingusio likimą.

— Užsiminėte, kad teko 
ti už komunistinės sienos, 
seit, Berlyne. Kokios ten žmo
nių nuotaikos, kai Berlyno 
klausimas dabar lamdomas ant 
Ženevos konferencijos stalo?

Berlyne tebuvau keletą va
landų. Tačiau savotišką nuotai
ką galima tuojau pajusti. Bu
vau nuvažiavęs prie garsiųjų ' 

kai, rumunai, vengrai, ukrai- Brandenburgo vartų, kurie yra 
niečiai, latviai ir lietuviai. Gerai rusų zonoje, bet tik už kelių 
reiškiasi paskutinės 4 grupės, metrų nuo vakarų linijos. Už 
Tuo tarpu skaičiumi gana gau- tos linijos ir už tų vartų kita- Kitame straipsnyje nagrinė-
sūs lenkai išeivijoje platesnės dos tvaskėjo visam pasulyje a- jami atsakymai 80 berlyniečių 
veiklos neišvystė. norna unter der Linden alėja, mokinių tarp 11 ir 13 metų:

Visos egzilų sąjungos priklau Dabar ji beveik be jokio ap- x įą jje veikia sekmadieniais? 
so tremtinių komisijai ši savo švietimo. Apskritai, žvelgus į Nei vienas šeštojo skyriau* mo- 
teisėmis lygi žemynų komisi- rytinę zoną, vaizdas susidaro kinys neužsiminė apie pernai- 
jom, kaip Europos ar šiaur. A- x 1
merikos. Egzilų komisijos būs
tinė yra New Yorke. Šiais me
tais man tenka tam padaliniui 
vadovauti. Renkame dokumen- 
tacinę medžiagą apie religinį 
persekiojimą. Tais daviniais pa
sinaudoja Pax Romana atstovas 
prie Jungtinių Tautų. Bandome 
talkininkauti NCWC įstaigoms, 
kurios nori įtakotį JAV kon
gresą pakeisti emigracijos įsta
tymus mūsų naudai. Tam tiks-

bū-

niūrus. Tuo tarpu vakarinėje das; paminėjo tik penktadalis 
zonoje, tokiame Kurfuetsten- penktokų. Juos užima televizi- 
damm rajone, viskas žvilga, ja> sporto stadijonas. Keletas 
šviesu, kaip kokiame Times Sq. mėgsta pasivaikštinėti parkuo- 
New Yorke. šeštadienio vaka- se. Susidaro liūdnas vaizdas, 
re čia gyvenimas virte virė: įp savaime kyla klausimas- ar 
judėjo masės žmonių, gyvai do- vakarietiškoji civilizacija, taip 
mėjosi, kas dedasi pasaulyje, graižai, ir sakyčiau visapusiškai 
kas naujo pasirodo technikoje, užėmusi vakarinę Vokietiją, ne- 
prekyboje, žmonių gyvenime. aptemdė idėjinio žmogaus pa-

Skrendant virš Berlyno nak- su lio? Baigė savo kelionės įs- 
tį, dviejų zonų skirtumas pasi- pūdžiai dr. Vyt- Vygantas, iš
rodė dar ryškesnis: rytai tam- skubėjęs į darbą.

išmintimi ir dorumu, juo lais
vesnis pasijunta, tuo daugiau 
patiria džiaugsmo savo gyve
nime. Ana, Sokratas, Diogenas, 

__ o______ ___________ _ Markus Aurelijus — jie pažino 
ryje jam rodėsi per šilta, ir jį galui juos prisiminti?.... Kalbė- džiaugsmą, ne skausmą. Ir apa-
smelkė neramūs Tanės švabž- kime geriau apie ką kitą. Pa- stalai moko: džiaukitės ir būki-
dėjimai. Pusė ketvirtos vėl už- vyzdžiui, apie laimę. Kas yra te laimingi!
sidegė žvakę Kėdėje prie jo laimė? — Ir tuo būdu (rūstinkite
lovos sėdėjo Juodasis Vienuo- Laikrodis jau išmušė penk- dievus, — nusišiepė Kovrinas.

tąją. Kovrinas tebesdėjo ant lo- Ne mano skoniui, kad jie atim- 
vos. Nuleidęs kojas, pentimis tų mano laimę ir priverstų nu
glostė kilimėlį. Liaudavosi tik ne drebėti ar badauti.
tada, kaip kalbėjo:

— Senais laikais žmonės bi
joję laimės, tokia ji buvusi di
delė. Laikė tai nelaimės artėji
mo ženklu. Norėdami jos iš
vengti, dievam aukoję bran
giausius savo žiedus. Ar mane 
girdi? Taigi, aš, kaip anas Po- 
likratas, kiek pribijau savo lai- ką, tiesiamą vienuoliui — Kas

atminimas yra trumpas: jie 
greitai užmiršta žymesnybių 
vardus.

—Taip iš tikrųjų yra, — 
bet negalėjo užmigti. Kamba- pritarė Kovrinas. — Ir kuriam

mi, sapnuose aikčiodama nesu
prantamus žodžius.

Laikrodis išmušė tris. Kovri-
nas užpūtė žvakę, užsimerkė,

Tanė prabudo. Pakėlusi gal
vą, žiūrėjo išplėstomis ir įgąs
dintomis akimis. Kovrinas te
bekalbėjo kėdei, tiesė į ją ran
kas. Jo akys žibėjo. Juokėsi 
šiurpui.

— Andriuša, su kuo kalbi? 
— paklausė, nugriebusi jo ran-

— Labos nakties, — prata
rė į Kovriną. — Ko nemiegi? 
apie ką" mąstai?

— Apie garbę, — atsiliepė 
Kovrinas. —Prancūziškame ro-

žolinė atėjo tartum nelauk- mane tik ką skaičiau apie did- 
ta. Vestuvės buvo iškeltos tvas- vyrį, jauną žmogų, apsėstą kvai 
kios, puošnios ir raibios, ko- lybės, nes mirusį dėl garbės,

. ... -t.—Jegoras Semfonavičius jos geismo. Man tai nesuprato- 
ryje.tr aferoj

Išgyvendama jausmų drąsky- GsHtė sakvti. ka norite «firek, suniokiok daržą! to. kad esi per išmin- mės. Nuo ryto iki vakaro ma- ten yra?
mą Tanė talkino tėvui, tvartė v j; Kovrinas, apsikrovęs knygo- 2iūl? j šlovę’ nęs nepalieka džiaugsmas, ku- — Kas?! Nagi, vienuolis!....

mis ir raštais, dirbo užsikniau- vaikų žaislą, kuris suaugusių užstelbia visus kitus jaus- Jis ten sėdi, — parodė į kėdę,
uęs, su ta pačia aistra, beveik vanos, puošmenos — daug kas 

buvo užsakyta iš Maskvos.
VH

stebi, kilni, šviesi moteris. Bu-

Jegoro Semionavičiaus nuo
taika taip put siūbavo. Jisai te* 
bedirbo nuo ryto iU vakaro, 
latati po sodus ir darius, ne
tekdamas kantrybės ir pratrūk*
damas širsmu. Šūstelėjęs at^ _, . »cau<i»v »utku u lasuuų v«uuu<» immiusumvv k«uv4, ue»-
rtadato ir surimąptydėvo. Jo <^an8us duoda atilsį, paitęs, kaip ir bučiuodamas pratus mieste gyventi, seniai 

krtsnamo kūne firveno ne vle- Ji mirė džiova. Tanę ir prisiekdamas jai am- jau įmigusi, bet muistosi nere

nuoširdų ir an> 
Ji puikiai piešė, tai užliejo aliejaus ant ugnies. NAKTIS. Viena iš ilgųjų žie- 

Po kiekvieno susitikimo su Ta- mos naktų. Kovrinas guli lovo- 
ne, grįždavo į savo kambarį je skaitydamas prancūzišką ro- 

dainavo Vargšas padarėlis’ <ffia«gsmo ir laimės, maną. Vargšė Tanė, kuriai kas
r- sėsdavo prie knygų ir rašinių vakaras įskausdavo galvą, neį-

jau nedomina. * mus ąj nežinau, kas yra susi- — Bet ten aš nieko nema-
—Tai tiesa. graužimas, nuliūdimas, trūku- tau, Andriuša ... nieko. Tu sap-
— Pagarsėjimas tavęs ne- mas. Aš kalbu Visai rimtai, nuoji. Tau vaidenas ...

traukia. Galvoji: kokio pasiten- Man tai rūpi. — Tu tikrai nesveikuoju —
kinimo, džiaūgsmo ar pamoky- — Kodėl? — paklausė vie* kalbėjo pati virpėdama. — At- 
mo gali turėti žmogus iŠ žino- nuolis stebėdamasis. — Ar ma- leisk man, brangusis, bet jau 
jimo, kad jo vardas bus įrėžtas nai. kad džiaugsmas tėra ant- seniai pastebėjau, kad esi per 
kapinių paminkle, jeigu laikas prigimtinis? Jo nėra gamtinėje daug nervingas.... Esi nesvei- 
anksčiau ar vėliau tą įrašą vis* natūralioje tvarkoje? Ne! Juo kas.... pegaluoji, Andriuša.
tiek sugrauš?.... Taip, žmonių ankščiau žmogus pakyla savo (bus daugiau)

ryje.tr
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4 Traku stebuklingas paveikslas ELIZABETH, N. J.

TRAKAI yrą pati pirmoji ir 
seniausia Marijos šventovė Lie
tuvoje. Ji garsi stebuklinguoju 
Dievo Motinos paveikslu vytau- 
tinės bažnyčios didžiajame al
toriuje. Nėra tikros žinios, ka-

SENIAUSIA MARUOS jos paveikslais aiškiai pabrėžė, 
tVENTOVĮ LIETUVOJE Q) kaip lietuviai didžiai garbino

tas, iš kur gautas ir kada į al- 
. torių įkeltas. Nors apie tai 

daug rašytą, ypač 
*'■' XVIII amžiuje, bet remtasi tik- 
- tai vėlesniu paveikslo įrašu ir 

padavimais, kurie veda iki Vy- 
•' tauto laikų.

Paveikslo lotyniškas įrašas 
skelbia, kad Vytautui jį dova
nojo Konstantinopolio impera
torius Emanuelis H. Bet tokia 
pat kilmė priskiriama ir kitam, 
Žymiai mažesniam Marijos pa
veikslui, dovanotam Vytautui 

, jo krikšto metu. Tasai mažes
nis paveikslas buvo laikomas 
Senuose Trakuose, benediktinų 
vienuolyne, o paskutiniais lai
kai kabojo Vilniaus katedroje 
prie didžiojo altoriaus. Bolševi
kam katedrą pavertus muzėju- 
mi, jo likimas dabar nežinomas 
Didysis paveikslas tebėra šv. 
Marijos Aplankymo bažnyčioje 
Trakuose.

šiame paveiksle vainikavimo 
’ proga - (1718) įrašyta, kad tai 

labai senas paveikslas. Jį turė
jęs Bizantijos imperatorius Jo
nas n, valdęs 1118-1143. Jo 
valstybę tada puolė turkai. Vie
ną pergalę priskyręs Marijos už 
tarymui, nes su savim turėjęs 
tą paveikslą. Konstantinopoliu 
grįžtant iš kovos lauko, paveiks 
las buvęs vežamas sidabrinia- 

• me vežime keturių baltų ark
lių. Kai po trijų šimtų metų 
turkai vėl Konstantinopolį 
spaudė imperatorius Emanue
lis H Paleologas (1391-1425) ieš
kojo pagalbos Lietuvoje ir Va
karų Europoje. Tada jis Vytau
tui dovanojęs tą paveikslą.

Toks yra pasakojimas. Jis ga
li būti tikras tik tiek, kad Vy
tautas galėjo gauti dovanų; iš' 
Bizantijos imperatoriaus, nes 
ryšius su juo turėjo. Tačiau nie 
kas to smulkiau netyrinėjo. Ne 
sutariama nei dėl paveikslo

žis kitoks. Tai davė pagrindą

daroma daug jo kopijų, paveik
slėliu, medalikėlių. Dvi kopijos 
pagarsėjo kaip stebuklingi Ma- ________________________
rijos paveikslai: viena Varniuo- kariuomenės atvežtas į
se, kita Agluonoje. Livoniją (Latviją) ir ten pali-

Varaįę katedroje, statydinto
je dar Vytauto 1421, Trakų 
Dievo Motinos paveikslas buvp 
kairiame šoniniame altoriuje.. 
Kun- J- Vaišnora savo knygoje

laikė stebuklingu Trakų Dievo 
Motinos paveikslą (kopiją)”, 
nes apie kitokį, garsėjusį ste
buklais, nėra žinių, nors buvo 
dar du Marijos paveikslai: di
džiajame ir dešiniame altoriu
je; tai aišku iš vysk. A. Tiškevi- 
čiasus pranešimo šv. Sostui Se 
nieji Varniai net trimis Mari-

pija —Trakuose. Esą kariau
jant lietuviam su švedais, Tra
kų Dievo Motinos paveikslas

Tačiau dabartinė Agluonos baž
nyčia, domininkonų pastatyta 
tik 1768, kai karai su švedais 
jau buvo baigti. Kadangi ir Tra
kuose buvo domininkonai, tai 
jie ir galėjo parūpinti paveiks
lo kopiją. Agluona yra garsi 
Marijos šventovė Latvijoje. Ma-

Dar viena kopija ligi pasku
tinio karo buvo šv. Baltamie- 
jaus bažnyčioje Vilniuje. (B.d.).

SS.

STEBUKLINGAS Dievo Motinos paveikslas Trakuose

Kazimieras ir Ona Baltra- 
maičiai gegužės mėn. 17 d. 
iškilmingai atšventė vedybi
nio gyvenimo 50 metų sukak
tį-

Iškilmės prasidėjo 11 vai. 
mišiomis šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Pamaldas atlaikė 
ir pasveikinimo žodį pasakė 
kleb. kun. M. Kemėšis. Mote
rų Sąjungos narės dalyvavo 
organizuotai, pasipuošusios gė
lėmis, ir ėjo komunijos. Ona 
Baltramaitienė yra Elizabetho 
kuopos atgaivintoja, ilgametė 
Sąjungos narė ir dabartinė 
kuopos raštininkė. Išėjus iš 
bažnyčios, jubilijatus apspito 
gausus būrys draugų ir gimi
nių linkėdami laimės, o sąjun- 
gietės įteikė gėlių puokštę.

Parapijos salėje 1 vai. susi
rinkta iškilmingiem pietum, 
kuriuos gražiai pravedė jubi- 
lijatų sūnus Kazys Baltramai- 
tis, dabar gyvenąs Wilow 
Springs, III. Jis yra daug kam

AGLUONOS bažnyčia, kurioje yra Trakų stebuklingojo paveikslo kopija

Ką reiškia Balfo siuntą sulaikymas?

K. V. BANAIČIO DAINŲ KONCERTAS LAWRENCE
Kada buvo pirmasis koncer

tas, skirtas Kazio Viktoro Ba
naičio harmonizuotam lietuviu 
liaudies dainom?'

Pirmąjį koncertą turėjome 
1955 birželio 19. Programą su
darė 30 liaudies dainų, paimtų 
iš K.V. Banaičio rinkinio “Šim
tas liaudies dainų”. Mišrus 
choras išpildė 10 dainų: O kaip 
turėjau kaime mergelę; Mergei 
mano, jaunoji mano; Valioj, 
dalgele; Stokit gulkit, galvijeli 
Ant tėvulio dydžio dvaro; Vai
kštinėjo tėvužėlis pabarėliais; 
Tu tu tu, kas būtų; Cibi ribi 
ožys; Švento Jono rytelį ir Aš 
išdainavau visas daineles. Vy
rų choras atliko 9 dainas: Kai 
aš mažas buvau; Aš šią naktį 
miegelio nemigau; šerki, tėve-

PASIKALBĖJIMAS SU 
IZIDORIUM VASYLIŪNU

pažįstamas ir žinomas savo 
veikla, kai buvo Balfo atsto
vas Vokietijoje. Pietus pradė
jo dr. S. Petrauskas, šių auk
sinių vestuvių piršlys, pakel
damas taurę už jubilijatus. 
Svočia buvo Veronika Bud- 
reckienė, kuri vėliau visus vai
šino skaniu svočios pyragu.

Gražią sveikinimo kalbą 
pasakė kun. J. Pragulbickas. 
Nupasakojo jubilijatų kilmę ir 
iškėlė jų nuveiktus gerus dar
bus. Taip pat savo kalboje pa
minėjo, kad vaišės vyksta to
je pačioje salėje, kurioje prieš 
50 metų buvo laikinoji baž
nyčia ir kurioje Baltramaičiai 
buvo sutuokti. Vėliau buvo 
pristatytos dvi buvusios pa
mergės. Dar sveikino kun. dr. 
J. Starkus, Bayonne’s klebo
nas, kun. J. Žemeikis, Moterų 
Sąjungos pirmininkė J. Bu- 
nienė, įteikdama kartu pinigi
nę dovaną nuo kuopos ir dau
gelio kitų.

Ona Baltramaitienė Eliza- 
bethe yra žinoma veikėja. Bu
vo nuolatinė Balfo rinkliavų 
darbininkė. Rinko, rūšiavo ir 
siuntė siuntinius į Vokietiją- 
po karo suvargusiems tremti
niams, susirašinėjo su jais, pa
dėjo atvykti -Amerikon ir juos'' 
čia globojo.f f

Trumpai, bet širdingai vi
siems už linkėjimus ir dova
nas padėkojo Ona Baltramai
tienė. Iškilmes užbaigė Kazys 
Baltramaitis, padėkodamas vi
siems už gražų jo tėvų pager
bimą, kartu pareikšdamas 
jiems savo meilę, padėką ir 
prisirišimą.

pobūdžio gaidomis, Banaičio 
harmonizacijoje tampa aukštu, 
sakyčiau lietuviškai brahmsiš- 

s: ku meno šedevru. Tie pilnų 
harmonijų šukavimai “dauno 
lylia”, tai kažkas nepaprasta! 
Arba vėl, kaip joms kontrastuo
ja savo melodijos turtingumu.

, bei imantrumu likiminė skun- 
. do daina “Nuo putino” apie 

vyrą girtuoklėlį, arba grakšti 
šviesiai lyriška “Motušė mano”, 
kurios išvystytos kaip chorinės 
poemos, vietomis išaugdamos

’ iki dvigubų chorų. Pirmoji gam
tiškai mistinė, su retai sutinka
ma ritmine melodijos struktūra _ 
vingiuojanti, kaip rūkas pavasa
rio rytą, praeidama pro visus 
choro balsus, išaugdama iki 
gaivalingo išsiliejimo, ir vėl pra 
dingdama slaptingai žemuose 
bosuose. “Pučia vėjas” — pil
na entuziazmo, pakyli, kupina 
jėgos ir žaismo; nežiūrint te
mos primityvumo, be abejonės, 
yra viena įdomiausių viso rin
kinio dainų! Ypatinga retenybe 
tenka laikyti sutartines. Jų tu
rėsime dvi: “Lino žieds” ir 
“Trinku, trinku”. Pirmoji yra 
grakštus liriškas blizgutis, an
troji būdinga savotišku ritmi
niu sunkumu. “Mane sode”,

(Nukelta į 5 pus.)

būtinos mums dabar dainuoti, ■ 
kad.prie jų priprastumėm, jas 
pamėgtumėme ir tuo būdu sa
vo lietuviškumą pagilintumėm, 
praturtintumėm.

Kaip vertinate K.V. Banaičio 
dainas tarp kitų mūsų liaudies 
dainų harmonizacijų?

K.V. Banaičio liaudies dainų 
harmonizacijai skiriu didelę 
reikšmę. Kiekvienas ryškesnis 
kompozitorius liaudies dainų 
harmozniacijoje sukuria savitą 
rūbą. Jei Naujalis, Sasnauskas, 
Brazys, Šimkus, Čiurlionis da
vė mūsų liaudies dainai klasiš
kai choralinį keturbalsį rūbą, 
tai Gruodis, Jakubėna$, Gaide
lis sutrikę jai .modernų stilių. 
Tarp tų dviejų pakraipų susi- 
dar spraga. Mano galva, šią 
spragą užpildo Banaitis. Jo har
monizacija yra nuosekli raida 
mūsų buvusių klasinių stilių. 
Joje galime įžiūrėti impresio
nizmo pradų, labai nuosaikių, 
kurie ją atšviežina, atnaujina. 
Svarbiausius gi jo harmonizaci
jos pivalumus sudaro absoliu
čiai diatoninė modalinė harmo
nija, turtingas koloritas, pa
grįstas laisvu balsų traktavimu 
ir gyva dinamika. K.V. Banaitis 
nesilaiko nuolatinių ketur — 
balsių. Jis nebijo vietomis pa
likti vieną balsą, kai kitur įve
da ir 
sus. Jo 
merinio 
efektų, 
tūri, su giliu įsijautimu į kiek
vienos dainos pobūdį.

Kokia bus jūsų koncerto pro
grama?

Programą sudaro 22 dainos. 
Iš jų 16 mišriam chorui: Šile 
putinėlis su vėju kalbėjo; Ai rūk-. 
sta Vilniaus miestelis; Motuše 
mano, senoji mano; Ar aš ulio- 
jau; Oi tu berne, bemaitėli; At
važiuoja žolynai; Nuo putino 
nuo aviečių sodai raudonavo; 
Eisme, sese, dauno, linelių rau
tų; Jurja, geras vakaras; Ralio 
dar valio, karvytės mano; Lino 
žieds, plačialaiškis, ei tu ta; 
Trinku, trinku tilteliai; Ai 
siuntė mane ežeran motulė van 
denėlio; Pučia vėjas ažuoluosną: 
Tave sode pasodino; Po aukštus 
kalnus vaikščiojau. Dar 6 dai
nas padainos solo Irene Libbey, 
sopranas: Vai toli toli mano 
senas tėvelis; Rūtelių daržas; 
Ugdė tėvelis tris, ne man vie
ną; Oi ant kalnelio ant aukšto
jo; Iš trijų kampų vėjelis pūtė; 
Per dvarą ėjau, saulė tekėjo.

Nei vienos dainos nėra iš pe-

Dalyvavęs

Gražioj vietoj prieš parką 
parduodamas 6 šeimų mūrinis 

■ namas, 804 Macon St. Brook- 
lyn 33, N.Y. Suinteresuoti tesi
kreipia pas J. Shaltonį nuo 1 
iki 5 vai. p.p.

pulkas tai iš Prūsų; Oi tu sa
kai; Aš pas tėvelį vienas siun
tų sulaikymas? Didę kelionę 
keliavau ;Jokim broleliai vienu 
keleliu ir Kam šėrei žirgelį- Te
norus S. Sapka solo atliko 5 
dainas: Gieda gaideliai ryliuoja; 
Toli mano mergužėlė; Buvo kiš
kelis labai raumnas; ženyk ma
ne močiute; šėriau, šėriau sau 
žirgelį. Sopranas I. Libbey solo 
padainavo 6 dainas: Už balto 
stalo sėdėjau; Verpsiu, verpsiu, 
baltus linus verpsiu; Siuntė a- 
nyta savo martelę; Ei užu go
jaus; Oi aš vakar vakarėlį ir 
Ant kalno malūnėlis.

Kodėl šiam koncertui vėl pa
sirinkote K.V. Banaičio harmo
nizuotas liaudies dainas?

Liaudies daina masina. Indi
vidualūs muzikos genijai išvys
to įvairias ir sudėtingas for
mas, liaudis pasilaiko primity
viausią astuonių taktų ‘dainos 
formą. Abejais atvejais turime 
reikalo su neišmatuojama muzi
kinio- turinio gelme. Beetho- 
venas sakydavo: “Atiduočiau 
visą simfoniją, kad galėčiau su
kurti vieną liaudies motyvą”.

Kodėl Banaičio harmonizuo
tos? Dar gyvendamas Kolumbi
joje skaičiau prof. Juozo Žilevi
čiaus atsiliepimą, kad tai neiš
semiamas dainų lobynas. Iš tik
rųjų, turint po ranka leidinį 
sū šimtą naujų dainų, ar berei
kia dar daugiau jį ieškoti? An
tra vertus, kaip smuikininkas 
mėgstu koncentruotis į vieną 
temą. Tatai išplaukia iš kame
rinės muzikos pakraipos. Tokia 
pakraipa sudaro sąlygas progra 
mos vienalytiškumui, neati
mant galimybės ir dideliam į- 
vairumui. K.V. Banaičio harmo
nizuotų dainų daugybė ir tur
tingas įvairumas leidžia suda
ryti įdomią, gyvą ir įvairią pro
gramą. Visos dainos gražios, o- reitos programos, 
riginalios, įvairios. Jose randa
me šienagiūties, rugiapiūties, 
linų rovimo, jaunystės, pieme- 
nystės, likiminių, našlaitinių, 
būdingų sutartinių ir kitokių 
dainų.' Muzikiniu atžvilgiu jų 
reto grynumo autentinės lietu
viškos lytys tiesiog prašyte 
prašosi dainuojamos. Jos yra remta tik trimis rečitatyvinio

jui užtekdavo tik sugaišti ke
lias minutes laiko laiškui para
šyti, bent telefonu paskambin
ti viskas būdavo atikta.

Praeito mėnesio pabaigos 
spauda paskelbė du Balfo CV 
pirmininko pranešimus, kurie 
visai priešingi vienas kitam. 
Pirmame kan. J. Končius pa- Balfas tuo tarpininkavimu 

privačioms siuntoms buvo ap
sisunkinęs darbu, bet kartu su 
šiuo patarnavimu plėtė šalpos 
darbo propagandą ir gaudavo 
daugiau aukų. Pavyždiui, 1958 
metais per Balfo Centrą buvo 
išsiųsta 961 siuntinys Ir siuntė
jai už tai Balfui sumokėjo 9, 
835 doL su visomis nuolaido
mis, kurios gauti įmanoma tik
tai registruotoms šalpos organi
zacijoms, viršvertėmis, gamyk
lų aukomis Balfui, ir kit., liko 

laiko ant knygos. Ji reiškianti ir siuntėjų apmokamais, bet tik pelno 1,958 dol.
Balfo persiunčiamais siuntiniais Specialių darbininkų dėl ši- 
Paskelbtasis suvazaržymas lie- to, palyginti didelio darbo ne- 
čia antrąjį būdą.

kilmės: iš rytų jisai, ar iš va
karų ?Dovana galėjo būti at- rinktais žodi., kaip tokiais at-

BAKERY FOR SALE
siųsta ir iš vakarų Europos, kai
Emanuelis n tenai lankėsi. Dau ve)aį, lr„<iera: PJ;'“ ^suomene 
giau linkstama manyti, kad jis 
yra bizantiško stiliaus.

PAVEIKSLAS vaizduoja Die
vo Motiną su Kūdikėliu Jėzu- 
mu. Marija dešine ranka gaubia 
dieviškąjį Vaikelį, sėdintį ant 

. jos kelių, o kairėje laiko trijų 
žiedų gėlę. Kūdikėlis kairia ran 
kute siekia gėlės, o dešiniąją

Išmintį. Trižiedė gėlė, sakoma, 
simbolizuojanti švenč. Trejybę. 
Galima tai sieti ir su šv. Raš
to žodžiais, taikomais Marijai: 
‘Atžalą išleis Jesės šaknis, ir 
žiedas kils iš jos” Iz. 11,1). Bi- 

‘ zantijoje ir Vakaruose gėlė se
niau buvo karalienių ir kuni 
gaikštienių ženklas. Trakų pa
veikslas vaizduoja Dangiškąją 
Karalienę. Ji žiūri į žmones su 
pastebimu susirūpinimu, kaip 
Motina, kuri ieško savo vaikų.

vario plokštės ir iš užpakalio 
sutvirtintas ąžuolinėm lentom.

Jamaica
minėti Baisųjį Birželį, o antra
me praneša, kad Baisiojo Bir
želio aukoms pagalbos tiekimą 
apsunkina!

Kaip tarpininkavimo sulaiky
mas atsilieps į šelpiamuosius ir 
patį Balfą? Iš praeito Balfo sei
mo apyskaitų supratau, kad ‘iš 
Balfo centro šalpos, darbas 
eina dviem būdais — paties 
Balfo apmokamais siuntiniais

buvo samdyta. Tai atliko reika
lų vedėjas kun. L. Jankus, p. 
Grigienės ir p. Kulpavičiaus 
padedamas.

Taigi, Balfo CV pirmininko 
paskelbtasis tarpininkavimo, 
nutraukimas sunkina ir karit-

vačių asmenų apmokėtų siunti
nių persiuntimui, tiems asme
nims sutaupydavo laiką, išaiš
kindavo persiuntimo procedūr- 
ą, patardavo dė siuntinių ver
tės ir kokybės ir, gavęs siuntė j- vinių ir moteraialiniu požiūriu 
jo laišką su pageidavimais ir 
adresu bei receptais, pats siun
tinį parengdavo ir išsiųsdavo, 
o vėliau atsiskaitydavo, teimda- 
mas tik už paties siuntinio fak
tinę vertę. Tokiu būdu siuntė-

labai naudingą darbą. 0 kaip 
veikloje atsilieps, parodys atei-

Dėl ko tai daroma?!
I.B. Alkiškis

Whole Sale & Retail
Good Business section

Phone Darbininkas GL 5-7281

8 ar net 9 bal- 
harmonizacija yra ka- 
stiliaus, vengia pigių 

aukštai meniška, san-

Sunku aprašyti kiekvieną dai 
na. bet tai būtų labai įdomi cha 
rakteristika. Kas daina, tai/at
skiras pasaulis su skirtinga mu
zikine sąranga. Primityvių lini
jų piemenėlio daina ‘‘Ralio”, 
arba dar primityvesnė linų ro
vimo daina “Eisme, sese ’, pa-

MOKSLEIVIŲ KVIETIMAS I LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ
Jau kelinti metai veikia pranciškonų vadovaujama lie

tuviška šv. Antano gimnazija Kennebunkport, Maine. Į ją 
priimami tik lietuviai ir lietuvių kilmes berniukai, gerai 
baigę pradžios mokyklą. Gabūs mokiniai, pristatę savo iš
eitojo mokslo pažymėjimus, gali persikelti ir iš kitų auks- 

- tesniųjų mokyklų į bet kurią klasę.
Mokykla veikia moderniškuose pastatuose, kuriuose 

yra bendrabutis, klases, žaidimų salė, biblioteka ir labora
torija. Mokyklai ir bendrabučiui vadovauja lietuviai pran- 
ciškonak- Mokykla turi visas aukštesniųjų Maine mokyklų 
teises. Joje išeinamas visas vidurinėms mokykloms skirtas 
kursas su lotynų kalba ir lituanistika.

Atlyginimas už mokslą ir išlaikymą tik 400 dol. me
tams. Neturtingi, geri mokiniai, jiems prašant, gali 'būti 
dalinai arba ir visai nuo šio mokesčio atieidfiamL

Kadangi pranciškonai susirūpinę savo prieaugliu, dėl 
to pirmenybė teikiama norintiems stoti į Pranciškonų Or
diną. Mokyklą baigusius pati vienuolija savo lėšomis leis į 
aukštesniuosius filosofijos ir teologijos mokslus Amerikos 
ir Europos universitetuose.

Lietuviai tėvai, susirūpinę lietuvišku savo vaikų auklė
jimu, tesiunčia juos į lietuvių pranciškonų gimnaziją. Visais 
įstojimo reikalais kreiptis:

Pranciškonų Gimnazijos Rektorius
Frandscan Monastery
Kennebunkport, Maine
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PR. PAVLIŲKOHtSmi-

Ignatavičių pamtra»frti j Vata-

mas išvyko stucĮ^oti į Romą,

baigė studijas daktaro laipsniu,

AKADEMIKŲ skautų suvažiavimo dalyviai. Nuotr. G.Peni ko

Motinąs Marijos garbei Tą gies J 
mę išmoko lietuviškai giedoti 1 
brazilų klierikų choras. Du su-

zimiero kolegiją, pagilinti savo 
studijų. Jie labai gražiai atsi
liepia, apie lietuvius ir vienas 
iš jų yra pasiryžęs net lietu
viškai išmokti. Štai kokiu kuk
liu ramiu darbu pasitarnaują

brązilų klierikų tarpe turi fe- ■:
_ . -. . . , rą vardą ir pasitikėjimą. Vie-
kiškąsias Lietuvos mokyklas, nas iŠ jo buvusių auklėtiniu

žemyn, iš eilės pro keleivių a- 
kiratį praslenka gerai žinomos 
ir mėgiamos lietuvių lankyti

IŠ VISUR I s

dakbikinkas

y yftį taiigstėsir

Nemunu

z

nė, Zapyškis, Kulautuva ir to
liau ankštam deriniam Nemuno 
krante, gražiai išsirikiavęs, sto
vi Vilkijos miestelis, kuriame 
1909 sausio 1 yra gimęs sukak
tuvininkas. Visų keleivių dė
mesį ypatingai atkreipia aukš
čiausioje miestelio vietoje sto
vinti mūro bažnyčia su dviem 
hnkštais, šaunančiais j dangaus 
aukštybes, šioje * bažnyčioje 
kan. Z. Ignatavičius buvo pa
krikštytas, priėmė -pirmąją ko
muniją ir aukojo pirmąsias šv. 
Mišias. Pradžios ir vidurinę mo 
kyklą lankė Vilkijoje, toliau 
mokėsi Kauno gimnazijoje. 
Jausdamas pašaukimą tarnau
ti Kristaus Bažnyčiai, įstojo į 
Kauno kunigų seminariją ir 
1934 gegužės 26 įšventintas į 
kunigus.

Pradžioje dirbo Kauno arki
vyskupijos kurijoje, paskui bu- 
bo paskirtas Kauno kunigų se
minarijos profesoriumi ir pre
fektu, kurio pareigose išbuvo 
iki 1940 m., t.y. pirmosios bol
ševikų okupacijos, kuri sugrio
vė normalų seminarijos gyve- ■ 
nimą. Tas atsiliepė ir į kun. 
Z. Ignatavičiaus darbą. Vokie
čių okupacijos metu išvyko į 
rytų frontą suteikti paskutinį 
kunigo patarnavimą mirštan
tiems didžiausiose žaizdų kan-

ro kolegijos Romoje vicerekto- 
riumi. Jis turėjo kolegijoje at
stovauti Kauno arkivyskupiją. 
1950 metais šv. Studijų ir Uni
versitetų Kongregacijai pri
reikus siųsti į Braziliją profe
sorių, susidarė tokios sąlygos, 
kad kan. Z. Ignatavičius turėjo 
pasiimti tas pareigas ir vykti į 
Pietų Ameriką. Vienerius me
tus dirbo Belo Horizonte kuni- savo tautai ir pavergtai tėvy- 
gų seminarijoje, dėstė bažny
tinę teisę, moralinę teologiją, 
asketiką, mistiką ir lotynų kal

bą. Darbo apkrovimas ir neį
prastos klimatinės sąlygos, y- 
pąč blogas., vanduo, jį sųsajg- 
dino. Teko gulti į ligoninę. Ki
tais metais (1951) Rio de Ja-

nei.
Gerbiamas sukaktuvininkas 

grąžiąi reiškiasi savo veikla ir 
Brazilijos nutaustančių lietu
vių tarpe, šv. Sosto yra pa- 
skūrtąs Brarihjos lietuvių misį- 
jonięrįų direktoriumi, Rijuje 
veda lietuvišką radijo valandė- 

neiro kardinolas pakvietė pro- lę, yra sudaręs 6 kalbėtojų gru
pę. Per radiją į lietuvius kal
bama lietuviškai, o brazilai por- 

Įvairias pareigas tenka eiti: be tugalų k. supažindinami su Lie- 
kunigų seminarijos/ profeso
riaus darbo, buvo bažnytinio 
tribunolo moterystės bylų tei
sėjas, prosinodalinis kunigų eg-

fesoriauti į savo kunigų semi
nariją, kurioje iki šiol ir dirba.

tuvos reikalais ir lietuvių kul
tūros klausimais. Rengia vaka
rus su vaidinimais, suorganiza
vo tautinių šokių grupe.

Clevelande pasiilgta politinės vienybes
Gegužės 17 lietuvių salėje, 

daugiausia pulk. Žuko inicia
tyva, buvo sukviesti visų po- 

čiose. litinių grupių atstovai. Tiks-
Besiartinanti antroji bolševi- las buvo įsteigti politinį klu- 

' kų okupacija privertė kun. Z. bą, kur vietinės politinės gru-

pės galėtų dažniau susitikti ir 
padiskutuoti visiems rūpimus 
ir svarbius momento klausi
mus ir diskutuojant paieškoti 
būdų, kaip pasiekti politinės 
vienybės. Susirinkime daly
vavo apie 25 asmenys. Daly-

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS
čio Zabkaus ir Miko Slapšio. 
Be šių dar savo kūrinius buvo 
išstatę Algimantas Banelis, Si
gitas Ramanauskas , ir Bronius 
Tvarkūnas.

A. Stepaitis kalbėjo apie dr. 
Suvažiavimo proga įvyko jau- Vydūno Studentų šalpos Fon- 

nųjų menininkų kūrinių paro
da. Iš 14 išstatytų kūrinių pir-

TORONTEGegužės 9-10 Toronte, Kana
doj, įvyko visuotinis Akademi
nio Skautų Sąjūdžio suvažiavi
mas. Iš viso užsiregistravo 107, 
ASS nariai. Be to, buvo keletas ' 
dešimčių neužsiregistravusių 
bei kitų organizacijų atstovų. 
Gausiausiai buvo atstovaujamos 
Chicaga (41) Torontas. (28) New. 
Yorkas (19) Clevelandas (10). . moji vieta buvo paskirta Dalei

Pagrindinis suvažiavimo už
davinys buvo išdiskutuoti ir 
priimti naują ASS organizacinę 
struktūrą. Tas ir buvo atlikta. 
Iki šiol nepriklausomai veiku
sios korporacija Vytis ir Aka-

kaip ir buvo iki šiolei, Akade
minis Skautų Sąjūdis. šios 
struktūros detalės bus išdirbtos 
specialios komisijos.

Meilutei už jos medžio raižinį 
“Vėjuotą dieną”. Jury komisi
jos pirm. dail. T. Valius, įteik
damas laimėtojai dovaną, džiau 
gėsi gražia akademikų skautų 
tradicija skirti tiek daug dė- 

demikių Skaučių draugovė bus mesio jauniesiems meninin- 
sujungtos į Studentų Skautų 
Sąjungą. Tik specifiniams ASD 
ir Korp. Vytis reikalams valdy
bose bus po vieną narį. Filiste
riai turės savb atskirą sąjungą. 
Filisterius ir studentus sujungs

kams. Be T. Valiaus, į jury ko
misiją iėjo dailininkai V. Tamo
šaitis ir K. Račkus. Taip pat 
buvo atžymėti kitų parodos da
lyvių kūriniai — Albos Pau
liaus, Birutės Bulotaitės, Kęstu-

dą. Nuo šio fondo įsteigimo 
1952 jau yra paskirtos 41 pas
kola ar negrąžinama stipendija. 
Viso išmokėta 7,567.50 dol. 
Fondas turi pakankamai pinigų 
ir toliau teikti stipendijas ne
turtingiems ir gabiems studen
tams. Fondo valdytoju yra prof 
St. Kolupaila.

A. Avižienis, Mūsų Vyčio vyr. 
redaktorius, skundėsi uepakan- 
kama talka šiam žurnalui iš a- 
kademikų skautų pusės. Ypatin 
gai sunki yra MV finansinė pa
dėtis. Čia pat R. Kezys ASS 
New Yorko skyriaus vardu į-

Prol. M. Krupavičius iš An- 
sonios, Conn., persikėlė gyven
ti į Chicagą. Dabartinis jo ad
resas: 2025 W. Walton St., Chi- 
cago 22, III.

—Ateitininkę dvasios vadę 
suvažiavimas šaukiamas birže
lio 11 d. Marijanpolio kolegijo
je, Thompson, Conn.

—Henrikas Radauskas iš €hF— 
cagos persikėlė gyventi į Wash- 
ington, D.C. Jo dabartinis ad
resas: 3524 ‘B’ St., S.E., Apt, 
303, Washington 19, D.C.

—Magdalena šlakauskienė, . 
86 metų, mirė gegužės 15, An- 
sonia, Conn. Palaidota gegužės 
18 iš šv. Antano lietuvių pa
rapijos bažnyčios. Paliko Ižu 
dinčios trys dukterys.

—Elena Jociūtė — Raiselie- 
nė mirė Meriden, Conn. — Ge
gužės 13 palaidota iš šv. Rozali
jos bažnyčios. Liko vyras Kazys 
du sūnūs ir sesuo Lietuvoje. 
Anksčiau šioje kolonijoje gyve
no gražus būrys veiklių lietu- ' 
vių, dabar yra belikę apie 300, 
bet lietuviškos veiklos čia nesi
mato.

— Lawrence, Mass., šv. Pran* 
ciškaus' parapijos - salėje gegu-~ 
žės 31, sekmadienį, 6 vai. vak. 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Izidoriaus Vasyliūno, 

/ruošia K.V. Banaičio harmoni
zuotų lietuvių liaudies dainų 
koncertą.

—Jonas Milašius, Marijana- 
polio kolegijos graduantas, mo
kyklos direktoriaus kun. J. Pet
rausko, MIC., paskelbtas geriau 
siu 1959 klasės mokiniu. Jam 
pavesta klasės išleistuvių akte 
pasakyti atsisveikinimo kalbą 
(valedictorian). J. Milašiaus tė
veliai gyvena Kenosha, Wisc., 
Pereitasi mokslo metais jis bu
vo naujai įsikūrusios mokslei
vių ateitininkų arkiv. J. Matu
laičio kuopos pirmininkas.

teikė Mūsų Vyčiui 25 dol. au
ką. Sigurdas Girdauskas, spau
dos — informacijos atstovas 
pranešė, kad ASS informacinis 

išpildėte. kas šiame chore da- biuletenis (apie 600 egz.) bus

vavo ir spaudos atstovai. Kai- jr ’ T‘‘ -

Iš Motera Sąjungos veiklos Worcesterv gy™ pritarė pulk - • Banaičio dainų koncertas 
*• © J Žuko iniciatyvai ir pasisakė

Balandžio 19 šv. Kazimiero Prel. K. Vasys. Jis stipriai pa- už politinės vienybės reikalin- . . ~ ..... .A t .X1 j . h- j __  lėnffva lve nolkutė su nui- lyvauia? ’ siuntinėjama visiems ASS na-parapijos saleje Įvyko Moterų brėžė lietuvių organizuoto dar- gumą. . lengva lyg poisuie, su pui y
Sąjungos trijų valstybių (Mass.. bo reikšmę; be organizacijos Susirinkimas pavedė pulk. kiais vynl> o į galą moterų lia Mūsų choras yra senas, kaip į.
Maine ir N.H.) atstovių šuva- ir narių susiklausymo Žukui ateityje kviesti pana- Ua.”’ nuteikia4linksmai, žaismm sena parapija, įsteigta 1903. įjha organizacinių pranešimų
žiavimas. Šiame apskričio su- nieko didesnio negalima pasiek šius irur- «ioiy_ gai- Visų dainų betgi svarbiau- Pradžioje tai buvo tik siesmi- 1 Ps ir 1S usine me zla&a
važiavime dalyvavo virš 40 at- ti. ' vautų visų grupių atstovai ir, . _ . .
stovių. Buvo taip pat atvykusi Baigiant užkandžius, išklau- iš anksto susitarus su grupių kur* neturi nieko trafaretinio, Čiurlionio ir A. Jankausko. Vė- 

jokio šablono. Viskas čią nau- liau buvo kviečiami apmokami

(Atkelta iš 4 psl.)

susirinkimus, kur daly- Visų dainų betgi svarbiau- Pradžioje tai buvo tik giesmi- 
sį, ypatumą sudaro harmonija, ninku grupė, vadovaujama K.

Connecticut valstybės direkto- syta meninės programos, ku- valdybom, pateiktų diskusi- . ....... *
rė Mrs. C. Servo su trimis ats- rią išpildė akordeonistų grupė, joms atitinkamus klausimus. šviežia, savotiška, giliai iš- vargonininkai, kurie išugdė cho 
tovėmis iš Hartford, Conn. vadovaūajam L. Gilbert, ir są- (k) Jausta’ įgyventa. Kur atrodo rą iki 30 asmenų. Parapijos
Hartforde, kur veikia 17 kuo- jungiečių choro grupė, diriguo- ------------------------------------------- lauktumei mažoro ar minoro skilimas chorą laikinai sužlug-
pa, šiemet šaukiamas visuoti- jama Genoviatės Kaneb; akom- u*BTe«Bn /-aum skambesio, išgirsti serfobinę dė, jame liko 12 asmenų. Vei-

HARTFORD, CONN. modalinę tonaciją, kuri visiškai kliajam vargonininkui A. Gri- 
Juozas J. Bernotas, gyvenęs Pakeičia, muzikos charakterį, goraičiui atsikėlus, choras .greit 

45 Clifford St staiga mirė sa- 11 labiau įdomų, labiau išaugo iki 50 narių. Jo laikais
vo namuose gegužės 12. Palai- menišką ir daugiau atitinkan (1917-19) prasidėjo ir didesni

panavo J. Beinoris iš Provi- 
denee, RX Vakaro vedėja bu- 

Suvažiavimą pradėjo 5 kuo- vo Matcelė Witkins.
mas.

pos pirmininke M. vilkins. Pir Pirmoji pagalbą —____ — —•____
miausiai sekė apskričio naujos Tokia temą kalbėjo slaugė dotas iš Švč. Trejybės lietuvių lietuvių liaudies dainų cha- pirmieji koncertai. Choras bu

dele Žukvtė 5-tos kuopos parapijos bažnyčios gegužės 15 rakteriui- vo pavadintas Šv. Cecilijos varvaldybos įvesdinimas; apeigas Adele Žukytė 5-tos kuopos parapijos bažnyčios gegužės 15
atliko kuopos dvasios vadas Moterų Sąjungos balandžio mė- šv. Benedikto kapinėse. KaiP sen,ai veikia jūsę cho-
. , , . Velionis buvo darbštus ir rū- ras’ kokius žymesnius

pestingas savo pareigose ir uo- kokias programas
lūs visuomenininkas. Priklausė
švč. Trejybės lietuvių parapi- buvo 6 kuopos nutarimų rašti
jai, šv. Jono Evangelisto drau- ninku ir apskričio iždininku, 
gijai, Lietuvių Amerikos Pilie- Liko liūdinčios žmona ir 3 duk- 
čių Klubui, S.L.A., L.K. Darbi- ros.
nininkų Sąjungai; daug metų

kun. J. Jutkevičius. Suvažiavi- nėšio susirinkime- Savo kalbą 
mą sveikino šv. Kazimiero par. 
klebonas kun. Jonas Bakanas. atidžiai sekė paaiškinimus ir 
Apskričio pirmininkei Julijai daugelis išreiškė pageidavimą, 

- Meck pristačius Centro Valdy- dažniau būtų tokių paskal
bos dvasios vadą prel. Pr. Ju- įų Susirinkimą pravedė vice- 
rą, nuoširdų Moterų Sąjungos pirm.% Bruožienė.
bičiulį, jis skaitė paskaitą apie Rūtvilė

. jaunimo nusikaltimus ir kovą 
su jais. Nurodė, kad stoka do- 
rūmo jaunimo gyvenime ir elg-

A.J.P.

du. Savo viršūnės choras atsie
kė R.E. Sault laikais (1929-35), 
kada buvo 65 nariai; buvo sta
tomi rimti bažnytiniai koncer
tai. Tolimesni vargonininkai— 
A. Visminas, P. Sakas, Al. Šim
kus — tęsė choro koncertines 
tradicijas, nors choras nebuvo

(Nukelta į 6 psl.)

senoje labai rišasi su pakriki
mu šeimose ir netikėjimu. Jau
nimą auklėti geram gali tik su
tartinės šeimos, mokyklos ir 
bažnyčios pastangos.

Tolimesni suvažiavimo svar-
stymai lietė busimąjį seimą. Nu 
tarta kruopščiai jam ruoštis, 
kad gražiai ir sėkmingai praei
tų. Prel. Pr. Juras aūle Mote
rų Sąjungai imtis iniciatyvos 
suorganizuoti Amerikos lietuvių 
katalikų kongresą su atskirom 
sekcijom moterims ir mergai- 
tėmės. Taip pat pabrėžė, kad 
sąjungietės daugiau kreiptų dė
mesio į lietuvišką kultūrinį dar-

platesnės reikšmės mūsų visuo-
menėje.

Suvažiavimo metu dar buvo 
pasimelsta šv. Kazimiero baž
nyčioje ir vakarieniauta pa
rapijos salėje. Vakariene rūpi
nosi Bruožienė ir Urmonienė. 
Vakarienės metu kalbėjo Auš
ros Vartų parapijos klebonas

mas Eininkevičius, studentų 
reikalų vedėjas, pasidžiaugė 
ASS aktyviu dalyvavimu Liet. 
Stud. S-gos veikloje ir akade
mikų skautų laimėjimu Stud. 
centrinių organų rinkimuose.

šeštadienį vakare įvykusia
me bankete pagrindiniu kalbė
toju buvo Liet. Skautų Broli
jos vyriausias skautininkas pro
fesorius St. Kairys. Jis kalbėjo 
apie techninės pažangos rezul
tatus ir šios pažangos įtaką 
žmogaus sielai. Dalyvavo visa 
eilė garbės svečių, jų tarpe Lie
tuvis konsulas Vyt. Gylys, PLB 
CV pirm. J. Matulionis ir PLB 
CV nariai V. Meilus ir K. Gri
gaitis, ASS CV pirm. inž. E. 
Vilkas, Liet. Stud. S-gos JAV 
CV pirm. A. Mickevičius. Skam
bant lietuviškoms dainoms, bu 
vo nusikelta į apatinę salę, kur 
iki vėlumos, grojant puikiam 
orkestrui, buvo pasilinksminta, 
padainuota.

Sekmadienį suvažiavimo da
lyviai išklausė pamaldų Šv. Jo
no bažnyčioje, kur turiningą 
pamokslą pasakė kun. P. Ažu
balis.

Po dail. A. Tamošaičio pas
kaitos suvažiavimas buvo užda
rytas. '

Visi suvažiavimo posėdžiai 
-vyko Toronto lietuvių namuo
se. Reikia pasidžiaugti toron- 
tiečių energija taip puikiai su
organizavus ir pravedus šį su
važiavimą. Organizatoriai buvo 
sudarę 7 komisijas, kurių dar
bą koordinavo Gytis šernas. 
Įvairius darbus atliko B. Vaš
kelis. S. Sirgailaitė. R. Kulienė, 
V. šernas. A. Banelis. A. Kulys 
N. Bersėnaitė, V. Kvedaras. B. 
Petrulyte. R. Bleizgytė. B. Gri- 
gaitytė, A. Eižinaitė, M. Slapš- 
ys, S. Ramanauskas, D. Meilu
tė, A. Dvarionas. V. Bersėnas. 
G. Girdauskaitė, L Kuolaitė. A. 
Dailidė.

.— Petras G. Reibold, kilęs 
:;jfe-.Waterbury, Conn., Marijana- 

polio kolegijos graduantas, mo
kyklos direktoriaus paskelbtas 
antruoju klasės mokiniu. Jam 
pavesta klasės išleistuvių akte 
pasakyti atidaromą kalbą (salu- 
tatorian), pasveikinti svečius ir 
padėkoto vadovybei už globą.

VILNIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
DETROITE

Gegužės 30 ir 31 Detroite 
įvyksta Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos atstovų suva
žiavimas, kuris vyks Hispanos 
Unidos svetainėje (W. Vernor 
ir kampas 25 gt.). Jame da
lyvauja JAV ir Kanados sky
rių atstovai. Gegužės 30 d. 9 
vai. ryto atstovų registracija, 
10 vai. suvažiavimo atidary
mas ir darbo posėdžiai, 8 vai. 
vakare tose pačiose patalpose 
draugiškos vaišės. Gegužės 31, 
sekmadienį, 11 vai. šv. Anta
no bažnyčioje pamaldos. Po 
pamaldų 12:15 vai. tos pačios 
svetainės auditorijoje iškil-’ 
mingas suvažiavimo uždary
mas su Centro Valdybos pir
mininko adv. A. Juknevičiaus 
žodžiu, sveikinimais ir meni
ne programa, kurią išpildys 
Detroto- dramos sambūrio na
riai, vadovaujami akt. J. Pus- 
dėšrio. Visuomenė kviečiama 
ir prašoma dalyvauti vaišėse, 
pamaldose bei akademijoje. 
Vaišių kvietimus galima įsigy
ti pas skyriaus valdybos na
rius: A. Misiūną, B. Petkaus- 
ką, J. Leką, J. Kirtiklį ir A. 
Rimbą.

Detroito Skyriaus
Valdyba

GERIAUSIŲ PASAULYJE ; 
rašomų mašinėlių katalogui ir ;■ 
informacijas su viso pasaulio į»! 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adreso: 

j. L. GIEDRAITIS, 
1132 Broad Street 
Hartford. Conn., 

■į Spiningas patamavimaą

■

J.M.



LAISVĖS statula.

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

vyru grupė

Dešimties metų sukakties pro-

; bažnyčioje.

tas, kuris gražiai pavyko, yra

mienei, Jūratei Šukienei ir ki-

SIUNTINIAMS I LIETVVftlPrašome įsitikrinti, kad mūsų standartiniai medžiagų

K and K FABBICS
1158 East leney Street

Telefonas: ELizabeth 4-1711

::

f-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

Geriausios rūšies pigiausiomis kaiMflris
Specialus patarnavimas paruošiant pakietua į Europą

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPER1OR PIECE GOODS CORP.

A. moli mi- 
Bruckner C

į

Į šias kainas Įeina visos išlaidos ir pristatymas, o taip Ž 
pat mes imame pilną atsakomybę, kad adresatas gaus lygiai f 
tas pačias medžiagas kokias užsako.

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

ATDARA8 KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
kalno* vyry drabužiam* pra*M*da nuo 9J0 wt pUng sBotę

mūsų gydytojų gyvenime — 
tai N.Y. Liet. Gydytojų Drau
gijos inkorporavimas į JAV Lie kaio labui.
tuvių Gydytojų Sąjungą, ku-

Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir sukneMma. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai ■

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y,
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Joseph Andrusis Insurance 
87-09 JAMA1CA AVIU - WOODHAVEN 21, N."Y. 

TEL. VI 7-4477 '
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto Hgi 9 vai. vale, 
<w»kmadieniai« — I vai. P-P- figi 5 vai. vak

Lietuvos Vvč
Transliuoja » stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocyde* 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL. 
lei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KN1GHTS OF UTIIUANIA WIX)A 
BRADDOCK, PA

DARBININKAS 1959 m., gegužio 25 d., nę. 37

; Koncertas
? (Atkelta iš 5 i

-narių skaičius nuolat mažėjo. 
' Dėka gražių muzikinių tradi

cijų, šv. Pranciškaus parapijoje

LIETUVIO GYDYTOJO APMASTYMAI

Šiemet sueina dešimt metų, liai ir kultūriniai, aukojant sa- 
kaip pirmieji lietuvių gydyto
jai tremtiniai, greta kitų tau
tų piliečių, pradėjo imigruoti 
iš DP stovyklų į įvairias lais
vas šalis. Didesnė lietuvių gy
dytojų dalis atvyko | JAV. čia 

vių parapijų galėtų pasigirti, jie palaipsniui organizavo savo 
Man tenka garbė dirbti su šiuo draugijas.
choru nuo l954 metų vasaros. ' New Yorko apylinkės gydy

tojai didžiuojasi savo draugija 
ta prasme, kad pirmoji gydy
tojų “invazija” į Amerikos kon
tinentą ėjo per New Yorko 
uostą, kur mus visus sutiko ir 
laimino daili,-meili ir svetinga 
“moteris” — Laisvės Statula. 
Todėl vietiniai gydytojai laiko 
save pionieriais šioje moder
nioje “invazijoje”, nelyginant 
kaip senų laikų pilgrimai.

DP gydytojams “okupavus” 
pasaulio sostinę, netrukus sekė 
antras “invazijos” etapas — jų 
‘ekspansija” po plačiąją JAV 
žemę. Trumpai čia atsikvėpę, 
bene didesnis gydytojų būrys 
išsisklaidė po beribius JAV 
plotus — nuo šaltų uolėtų kran 
tų Rhode Islande iki šiltų van
denų Floridoje ir nuo žavingo 
Ohio krašto bei auto industri
jos centro Michigane iki Illinois 
Čhicagos “džiunglių”, jei taip 
galima išsireikšti pagal “lietu
višką” veikalą, parašytą Louis 
Sinclair.

Džiugu konstatuoti, nors mes 
visi palikome tėvynę priversti
nai ir su gilia širdgėla, bet čia 
radome ramų ir laimingą gyve
nimą. Kiek tai liečia gydytojus, 
tai bemaž visi mes, dirbdami 
savo profesijoje, pažengėme sa
vo srityje arba bent pasiekėme jų perdėtai sukeltas neesminis 
kultūrinės bei materialinės gę- čiulbėjimas bei šlamesys, nes

F ”8ahčio ir gaidas skaitančio jau- 
% nimo. Tokiu pralavintu muziki- 
* niu elementu nedaugelis lietu-

vo mokslo žinias, santaupas ir 
jėgas.

Visų mūsų užsimojimų sėk
mingam įgyvendinimui, reika
linga daugiau vieningumo. Su- ' 
tarimas ir sugyvenimas laiduo-

bėję glūdi, neapsakoma jėga. 
Todėl su džiaugsmu reikia pa- 
bėržti du naujus įvykius. Vie
nas jų — tai mūsų draugijos 
sumanymas veikti glaudžiai su 
dantų gydytojais. Pirmas ta 
progą suruoštas bendras pobū
vis įrodė mūsų artimo bendra
vimo naudą bei pranašumą vi
suomeniniame gyvenime. Mes 
sutikome kolegas, kurių nema
tėme nuo įsikūrimo 
JAV ir baiminomės, 
yra “mirusios sielos” 
bei. Mūsų abipusiam 
smui patyrėme, kad kolegos, 
laikinai atsitolinę nuo “svieto 
triukšmo", darė profesinę pa
žangą bendram labui.

Dantų gydytojų korporacijos 
nariai yra bemaž visos moterys. 
Kaip žinome, .moterys pasižy
mi didesniu lankstumu ir jaut
rumu. ši paskutinė jų savybė 
verčia v manė, jei sugebėsiu, |- 
terpti čia kiek lyrinės poezijos. 
Būtent, moterys savo prigim
timi teikia žavios aplinkos, jau
kios šilumos, saulės šviesos. 
Būdamos ambicingos ir dėl to 
linkusios lenktyniauti savo tar
pe. jos rodo dažnai daug ener
gijos iki užsispyrimo. Nestebėti 
na, jei jos sugeba pakurstyti 
savo nepaslankius vyrus koope
ruoti. Tai jų veiklai netrukdo

* koncertams mūsų susirenka 
i tarp 25 ir 35 narių. Mums te- 
'i ko statyti du kart (1955 ię 
' 1958) Dubois “Septyni Kris- 
į tauš žodžiai”, 1957 pastatėme 

didžiulį Dvorzako veikalą “Sta- 
bat Mater", 1956 turėjome miš- 

£ ria ^religinę programą, kurion 
. įėjo Naujalio “Popule meus”, 
J Štarkos “Adoramus te”, Ber-

chem ‘O Jesu Christe”. Rossi- 
r ni “Inflammatus”, Dvorzako
trys numeriai iš" “Stabat Ma
ter” ir Gounod “Gailia”. 1954

- gruodžio mėn. Marijos metų
- užbaigimui turėjome religinį
- pusvalandį, kur giedojome gre- 
» gorianišką “Avė Maria” ir “Al- 
‘ leluia, totą pulchraes”,Farrant

“Avė Maris stella”, Suriano 
“Alma Redmptoris”, Victoria 
“b" magnum mysterium” ir 
Budriūno “Neapleiski mūsų, 
motinėle”. Choras kas
met paruošia naujas, meniškai 
reikšmingas mišias — 1955 Lu- 
dovico da Viadana missa “L 
Hora Passa”, 1956 Hans Leo 
Hassler Missa Secunda, 1957 
Claudio Casciolini 
šios, 1958 Anton 
dur mišios.

Trimis atvejais 
turėjo reikšmingus pasirody
mus: du kart (1957 ir' 1958) te
levizijos mišiose Bostone, ats- rovės šioje naujoje demokra- jos Dievo apdovanotos dides- 
tovaudama viso Lawrence šven- tiškoje šalyje.
to Vardo draugiją, ir trečią kar
tą tos draugijos šventėje Law- ga visiems naujiems ateiviams, 

; rence, didžiulėje airių Marijos atrodo, pridera pareikšti gilią 
padėką visiems senesniems a-

šiame koncerte dalyvaus so- teiviams, kurie taip daug ir mie 
pranai — Pranciška Barry Sus- padėjo mums čia kurtis, šio- 
lavičiutė, Irene Libbey, kuri Je vietoje noris prisiminti ri
bos koncerto solistė, Emilija sus tuos lietuvius, gal daugu-

pradžios 
kad jos 
lietuvy- 

džiaūgs-

nėmis emocijomis. Nepaisant 
to, jos palieka judresnės,, spar
tesnės ir sumanesnės, ruošiant 
viešus pasirodymus. Tai yra 
lengvoji kavalerija viešajame 
gyvenime, kur vyram atitęnka 
sunkiosios artilerijos vaidmuo.

Minėtas _ pobūvis — baiike-

Nauja firma siuntiniam persiųsti
Jau keli mėnesiai buvo "kal

bama, kad įsisteigs nauja fir
ma siuntinius persiųsti į SSSR 
ir kitus kraštus. Tos kalbos 
pasitvirtino. Gerai žinomas Ga- 
briel Reiner įsteigė naują biz-

BANGA TELEVISION 
Sav. V. ZELENTS 

TELEFONAS: 
APpfegate 7-0349

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

-- - Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Teresa Rakauskienė. Leonora moJe prastuolius, — kurie, at- jungtinių jėgų vaisius dantų 
švenčionienė. Rasa Marija Va- vykę čia dauS anksčiau, prare- gydytojų naudai. Ta proga nuo- 
syliūnaitė, Elena Vasyliūnienė; tino minėtas “džiungles” ir to- širdžiai tenka dėkoti dantų gy- 
altai — Ona Akstinaitė, Julija būdu praskynė visiems dytojų vadovėm — Stefai Di- 
Andrukaitytė, Marijona Hobitz mums kelią. Mes atvykome jau 
—Arbodūvienė, Aldona ir Gie- i kultūringą šalį jų didelėmis toms.——UVVIU AL VIV *■ v ». - -

drė Malėnaitės, Marijona ir O- pastangomis ir aukomis, 
na Songailaitės; tenorai — Labai malonu, kad mes. sa- 
Juozas Blaževičius. Ignacas Ho- vo ruožtu esame dabar pakan- 
bitz — Arbočius, Juozas Lalis, karnai pajėgūs padėti vargstan- 
Dr. William Libbey, Stasys Sap- tiems giminėms ir draugams, 
ka, Jonas Umpa; bosai —Ed- pasiekusiems tėvynėje. Vakarų 
gar Beland, Juozas Černiaus- Europoje ar patekusiems į Si- 
kas. Jonas Stakeliūnas, Juozas hirą. Be to, reikia tikėtis, kad 
Strelčiūnas. Stasys Uždarinis, dėlto išmuš laisvės valan- 
Jonas Valiukonis ir Raymondas da mūsų tėvynei, ir tuomet 
Wholey. Jie beveik visi sun- mes, arba mūsų žydintis jauni- 
kaus darbo žmonės, vienas ki- mas, būsime pakankamai pari
tas ofiso tarnautojas, kėli mok- ruošę ateiti visi kaip vienas į 
sleiviai, vienas buvęs armijos talką atstatyti savo mylimą 
majoras; daugumas vyresnio kraštą, praturtinti jį materia- 
amžiaus asmens; didelė dalimi 
gerai skaitantieji gaidas, prala- amžinai veržlią į kult, aukš- 
vinę balsus, mylintieji dainą ir tybes. amžinai judrią, amžinai 
giesmę. Jai aukoja savo brangų jauną. Tebūna pagarba ir dė- 
laisvalaiki. ryžtasi nešti veikalą kingumas visiems kitados ir da 
po veikalo scenos švieson, by- bar prisidėjusiems prie mūsų 
lodami savo lietuvišką kilmę, choro.! tojų Sąjungą Nesvarbu, kur tas

____-__gydytojas yra, ar Etijopijoje.ar

::
J;

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1SS3 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N, Y 

<Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-S440 t

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to. 
duodami pMaldol aviniai

tuvjkas maistas prieina-

Indijoje, ar Australijoje. Taip 
iš dabartinės sąjungos gali iš
augti laisvojo pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjunga. Tai turėtų 
didelės reikšmės mūsiškiams už 
geležinės uždangos. Aš siūly
čiau šį sumanymą kelti šį rude-

nj — Cosmos Parcels Express 1 
Corporation.

Naujoji firma Įsisteigė 39 Se- 
conad Avė., New York 3, N.Y. 
Firma užims visą namą ir 
sprendžiant iš to, kas ten da
roma, firma veiks labai pla
čiai. Visas namas pertvarkomas 
Pirmąjame aukšte bus priimami 
siuntiniai ir čia bus sukrautos 
pasirinkimui įvairios prekės do
vanų siuntiniams.

Neabejotinai visuomenė susi
domės nauja siuntiniams per-

ni ruošiamame lietuvių gydyto- siųsti įstaiga, nes jai vadovaus 
jų suvažiavime Ohio valstybė- puikiausiai paruoštas darbinin- 
je. Ta proga aš noriu patarti kU štabas, kuris žino siuntinių 
mūsų giminingos profesijos dan x ’’ '
tų gydytojoms ir kitų profesi
jų intelektualams išeivijoje — 
šį sumanymą svarstyti savo 

Antras reikšmingas įvykis tarpe. Kiekvienam ateiviui — 
tremtiniui būtų pravartu atsi
liepti į šį kvietimą bendro rei-

Tegul gims ir gyvens tarp- 
rios būstinė yra Chicagoje. Įre- kontinentinės išeivių tremtinių 
gistuotas kaip atskiras kolekty- sąjungos po viena laisvės vė
rinis narys bendroje lietuvių liava! Dr. P. Legeckis
gydytojų šeimoje. Tas įvykis 
užfiksuotas specialiu raštu, gau
tu iš Čhicagos praeitą mėnesį, 
nors faktiškai inkorporavimas 
įvyko 1947 m. Tai svarbus įvy
kis mūsų išerijos gyvenime. Su
jungtomis jėgomis mes galėsi
me veikti sėkmingiau.

priėmimo ir išsiuntimo biznį. 
Jie tinkamai saugos siuntėjų in
teresus.

Paklaustas apie naujos fir
mos planus, jos savininkas, ge
rai pažįstamas Gabriel Reiner 
pareiškė, kad naujoji įstaiga 
veiks tokiu pat pasiryžimu, 
darbštumu ir mandagumu, kaip 
jo vadovaujama ir gerą vardą 
turinti Cosmos Travel Bureau, 
Ine. (V.b.)

Labai svarbus pranešimas visiems tau
tiečiams, kurie siunčia siuntinius į 

Lietuvę arba į kitus kraštus.
Be to, dar drįsčiau patarti 

kiekvienam lietuviui gydytojui, 
atsidūrusiam laisvame pašau- 
je, dėtis į JAV T iptuvių Gydy- Į siuntiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią

* galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau
nate aukščiausios kokybės medžiagas už iki šiol negirdėtą 
kainą.

1. 3 angliškos medžiagos 100% vilnoniams kostiumams
arba paltams su priedais ...........  $60.00

2. 3 vietinės gamybos vilnonės medžiagos taip pat prie
dais       $50.00

=51 .

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. 
Visi užsakymai išpildomi tiksliai ir greitai. Už pačius vaistus 
mokate urmo kainą.

Pas mus galite taip pat užsisakyti visų rūšų maisto suin- 
tinius. siuvamas mašinas, akordeonus ir bet kokius kitus 
daiktus, kurie yra reikalingi siuntinių sudarymui.

Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas yra pilnai 
garantuotas.

Prašome reikalauti pavyzdžių ir katalogų, kuriuos tuo- 
jaus išsiųsime.

x Rašykite lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa
kymą.

American & Foreign Book Co. 
22 Chapin Place, Hartford, Conn. 
Telcf. CHapel 6-4773.

Antanas Ustjanauskas
Vedėja*.

KOKIAS DOVANAS

Telefonas: VIrginia 6-6895

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir nkrainiškal 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS* IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK’ 6:30 VAKARO

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE j DIDELI
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, lite.
118-125-138 ORCHARD SL GB 5-452!

COR. DELANCEY, N. Y. C. .

pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyriškai eUuiri arta 
apsiaustui, moteriškai suknelei, ritutei, apsiaustai l

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.'
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St

Atsineškite ij skelbimą, kuri* bu* ypatingai įvertinta*

200 Orchard Street, New York 2, N. Y,
Tel.: AL 4-8319
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CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291 acte cr m«l Fac DnrtyUra Brechure *L* 
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Worcesterio Vytis, š. Ameri
kos lietuvių vicemeisteris — 
Waterburio Gintaras ir Brook- 
lyno Lietuvių Atletų Klubas į- 
rodė, kad ir rytuose mūsų krep

Complete Outfittor* to th* Sistoritood 

CONVENT AND BBCTOBY 8UFPUB8 
SWEATKB& SHAWLS, LUGGAGB 
SEMINABIAN 8UPPLIES. GIFTS

Pirmosiose rungtynėse dar 
stipresniu sąstatu negu Detroi
te Waterburio Gintaras įveikė 
Worcesterio Vytis (84:65) Taškai 
— Waterburis: — DeCapria 
(tur būt, motina lietuvė) — 25; 
Sinkevičius — 20; Sinkevičius 
H — 18; Svelnys — 8; Anta
naitis —6; Vaičiūnas ir Valū
nai po 4; Ambrose — 2. Wor- 
cesterio Vytis: Garsys — 19;

• Novia — 17; Enkys — 14; Gra
bauskas — 8; Garsys II — 7. 
Vos penkiese pasirodę worces- 
teriečiai, nebuvo lygiavertis 
priešininkas ir Brooklynui, ku
ris, atsivežęs geriausią sąstatą, 
be vargo laimi 88:52. Taškai

ROBERT EMMETT TIRRELL, Ine. 
Note Oor New Addraaa

89 Chambers St, New York 7, N. Y.

In *T. WILLIAM of ABBOT Paristi 
In SEAFORD. ąi&MML 4-bedroom 
split. 154 baths, panetad den, asphalt 
tUn -baaement. w/w earpetlng, dish- 
washer, feoced ynrd, laigė garage. 
Owner tčansfenred. CAstie 1-5467.

WOrth 2-1032

PILGRIMAGES

LAK: Davis — 18; Sirusas — 
16; Kadžius — 14; Kuryla —

— 10; Daukša —B; Jankauskas— 
6; Gintautas — 4. Vytis: Enkys 
—3I6; Garsys — 14; Novia — 
13; Grabauskas — 6; Garsys n

PRAŠAU apsivilkti (pas Ekvadoro indėnus))

Maldininkų kelionė j Kanadą išvyks
ta ketvirtadienį, gegužės 28 dL, 6 v. 
ryto; sugrįžta sekmadienį, gegužės 

31 naktį. Papiginta kaina. Kelionė 

ten ir atgal su dviem nakvynėm ir 
4 kart valgymu $48.50. Rezervuokite 

sau vietas tuojau pat: Saint Ann*s 
Church 312 East 110th Street, New 

York City, N. Y. Tel. LE 4-3856.

68 ACRES * 8 ROOM HOUSE
Ideal for Catholic institution. LTV- 
INGSTON. 68 acres, 8-room house, 
bath. Extension has summer kitchen, 

. screened-in porch. 13X35,1 & baths 4- 
4-room cottage. Price 519,000. Addi- 
tional 75 acres. 522,000. Del Priore, 

‘50 E 8th St., Brooklyn, N.Y. or
GE 6-5034 eves.

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH 
In MASSAPEQUA P ARK. 523.800. 
8-rm split ranch, % acre, beautif ully 
landscaped wooded plot adj. to bird 
sanctuary; large ktch, 4 bdrms, 2% 
baths, 2 fireplaces, cathedral living 
rm, large 30’ rec rm, patio, garage, 
stove, rfrig & ww carpeting. Full 
storms&screens. 100 amp full break- 
er panel electric. System. PY 9-8020.

R epubli c 
Wine & Liquor Store

822 Union Avė. . BrooHyn 11, N. Y. 
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VRniauskas

Paskutinėse dienos rungty
nėse, susitikę Waterburis su 
Brooklynu, parodė tikrai ne
blogo lygio žaidimą. Brookly- 
niečiai visą laiką nekantravo 
atsigriebti už patirtą pralaimė
jimą Detroite. Kieta ir aštri ko
va, kurios metu ypatingai po 
krepšiais vykdavo dvikovės al
kūnėmis, kai kada net peršok
davo leistinimo ribas. Water- 
buris vedė tris ketvirčius ir tik 
ketvirtame ketvirtyje nugali 
brooklyniečių didesnis kovos 
patyrimas. Iš Waterburio išsis
kyrė tolimais metimais DeCap- 
rio Brooklyho LAK parodė dau- 

£ giau išlygintos ekipos veidą, ro įspūdis; kald reikėjo būtinai 
Taškai LAK: Davis — 25; Ra- iš eilės išdirbti pusantrų metų 
džius -— 20; Kuryla — 8; Vy- prieš tampant nedarbingu, jei 

7; Gintautas ir Sirusas norėjai gauti pensiją. Dalykas 
po 2; Daukša ir Jankauskas, buvo toks, kad asmuo turėjo 
Waterburis: DeCapria — 26; būti išdirbęs bent pusantrų me 
Sinkevičius n — 10; Svelnys tų laiko iš paskutinių trijų me- 
— 8; Sinkevičius I — 6; Anta- tų prieš tampant nedarbingu, 
naitis — 5; Ambrose — 2; Va- Ir tas pusantrų metų nebūtinai 

turėjo būti išdirbtas ištisai 
Tą dieną įvykusio vakaro me- (consecutive).

Tačiau čia tik smulkmena, 
juoba, kad anas reikalavimas 
jau yra panaikintas.

Betgi noriu kiek plačiau pa
tikslinti savo klasės draugą 
Vyt Vebeliūną jo tolimesnia
me aiškinime, kur jis pataria, 

- kaip galima užsidirbti pensija 
Beje, nepamirština ir klubo - 

moterų sekcija, kuri pasirūpi
no. kad bendros sportininkų 
vakarienės metu visi būtų pui- 

Atletas

Ar taip jau lengva nuomojant kambarius gauti pensiją
Neseniai Darbininko pusla- 

puose pastebėjau tumpą aiški
nimą “kaip lengvai galima ap
sidrausti”. (Socialinis draudi
mas Amerikoje ir įstatymų pa
kaitos”, Darbininkas, balandžio 
28 d., nr. 30) Vytautas Vebe- 
liūnas kai kuriuose aiškinimuo
se yra nevisai tiklsus, todėl ir 
noriu pridurti keletą pastabų.

Pirmiausia yra netikslu sa
kyti, kad nedarbingumo pensi
jai gauti reikalvimuose, bu
vusiuose prieš 1958 metų pa
keitimus, buvo taip, kad “pir- niu— nuomodamas butus — 
miau paskutiniai 1 su pusę me
tų turėjo būti išdirbti ištisai 
prieš prasidedant nedarbingu
mui”.' Interpretacija netiksli ta 
prasme, jog paskaičius susida-

Jonas šoliūnas

gistruotas. Ką tai reiškia? Reiš
kia, kad pajamomis iš biznio 
nei tu, nei aš negalėsime laiky
ti uždarbio, jei savo draugui 
išnuomuosime “kambarį su bal 
dais”.

Be to, įstatymas rekalauja, 
kad šalia leidimo verstis biz
niu nuomotojo bizniškos inten
cijos turėtų būti ne dėl to, jog 
jis nori išsitarnauti pensiją, 
bet todėl, kad jis tokiu biz-

šnius

lūnas ir Vaičiūnas.

tu buvo pagerbti Gintaro klū- 
btTpasižymėję sportininkai. Va
karas, sutraukęs gana nemaža 
žmonių, įrodė, kad vietos lietu
viškoji visuomenė pritaria Gin
taro klubui, kuris Waterburio 
lietuviams daro tikrai neblogą 
reklamą.

kiai pavaišinti.

CHILD CARE

MOTHERLY CARE
ANY AGE — DAYS — PRIVATE
HOUSE — WTTH YARD — 3

FA 4-7082

BLOODSHOT
Man looketf qwte HL
Went to hospital.
Got pad whfle out of work.
GotweH.
Hospital and doctor bills 
also paid for hkn.
How eone? Has Hartford 
Accident - Sickness Insurance. 
You shouM too. Call us.

ALBERT F. PETERS

mas net ir tuo”"atveju, jei jis 
ir “keičia baltinius” nuominin
kų lovoms. Socialinio draudi
mo įstatymas nurodo, kad tokie 
patarnavimai turi būti tokio po
būdžio ir tokios apimties, jog 
už tuos patarnavimus nuomi
ninkas turi mokėti mokestį nuo 
muotojui. Reiškia' jei jis nuo- 
muoja būtų, tai jis moka tik už 
kambarį, bet jei iš jo imamas 
mokestis ir už patarnavimą, 
tai tik tada-nuomotojas gali sa
kyti, jog jis tikrai suteikia 
“rooming house Service”. Tik 
už tokio pobuclžio nuomas yra 
skaitomi uždarbiai.

Išvadoje galime trumpai “at
šaldyti” kai kieno įsivaizduo
tus lengvus uždarbius iš savo 
namo nuomų. Nėra taip jau 
lengva gaiiti kreditą už “kam
barius su baldais”.

žinoma, kategoriškai netei-

verčiasi ir iš to pelnėsi sau 
duona. Taip pat tokia prekyba 
— biznis — turi būti žinoma 
ir prieinama visiems piliečiams. 
Ir dar priedo: vertimasis nuo
ma turi turėti savyje tęstinu
mą, ty., jei asmuo išnuomoja 
butus tik keletui metų, o vėliau 
“užsidirbęs pensiją”, staiga pa- . 
sitrankia, tai jo uždarbiai ne- nėra atsitikimų, jog
• «... - 4! ... Iroi Vnc nralnTknc
bus socialinio draudimo įstai
gos pripažinti.

Dar žodelis dėl tų “baltinių 
keitimo”. Nevisada nuomtojas 
gaus kreditą už panašias nuo-

H. W. MALĖ - FEMALE

In St. Agnės Parish in ROCKVTLLE„ 
<■CENTRE. N. S. Brick ėc shingie čol- , 

onial centre hall, private st., 3 bed- 
rooms, 2 full baths, large dinette & - 
kitchen, ^4 bath. Living room, beau- 
tiful knotty pine den, dining room, 
finished basement, ^4 bath, 2-car att 
garage. 2 air-conditioners. 532,500. 
RO 4-8693.

IN CATHOLIC AREA of Bay Shore 
Charming 10-rm. house sėt in beau- 
tiful 175x200 yard. In excellent cond. 
Outside newly painted. Convenient 
to places of worship, schools,'shop- 
ping. 2 kitehens, 2% baths, 2 ga- 
rages. Super potential. ‘‘A many 
splendored” home. 525,000. Cl 7-2120

PAINTING

TIME TO PAINT?
30 Years Experience, PLŪS expert 
eraftsmen, PLŪS Dutch Boy Paints 
EQUALS perfection. INTERIOR — 
EXTERIOR. Insured. Special consi- 
deration given to religious institu- 
tions. PALEY. Kl 7-7380.

RESTAURANT

31 Spring Stx New Britain, ComL Tel BA B-9771

JUOZO IR IZABELĖS 'MISKMŲ
RAPS UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND H1LL, N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon Street PhSadeiphh tB, P*.

POpter 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-TI8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas

74 Providence Street
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 44165

SPONSOR OF NORTH SHORE 
KTVVANIS SOAP BO?C DERBY 

VIC BARRANCO’S

CENTRE DINER

kai kas ir už panašias prekybas 
gauna pensijai. Tačiau tai yra 
išimtys, bet ne taisyklė.

Mano asmeniškas patyrimas 
parodė, kad yra labai sunku 
trumpai išaiškinti kokį nors į- 
statymą. Tai, turbūt, praktiškai 
patyrė ir koL Vebeliūnas savo 
srityje. Dėl to ir kalbant apie 
kokius nors uždarbius pensijai 
gauti, reikia būti atsargiems.

Forest Avė. at Willowbrook Rr. 
GI 2-4233

DfSPLAY

JACKSON HOMES

Detached & Semi-attached
NEW • 6<4 ROOMS • 1% BATHS 

GARAGE • FULL gASEMENT 

SPACIOUS PLOTS
• 100% Rock Woel Insulation
• 3 Spacious Bedrooms
• Economic Gtes Heat
• Double Hung Wood Windows
• Exhaust Fan in Kitchen
• Scientific Kitchen with Wall Oven
• Custom Cabinets and Table

Top Gas Rangės

$22,490
30 Year Mortgage* 

See Model Home — Apply

72nd St. & 30th Avė.

Jackson Heighfs

DISH VVASHERS (2)

at CARL HOPPL’S in Baldwin. L.L
Steady work - Good pay - Vacations 
and all benefits. Apply at

VALLEY STREAM PARK INN
130 West Merrick Rd.

Vallev Stream, L. I. N. Y.

CHILDREN BOARDED

....jei turi namą.
Žinote, man tenka verstis so 

cialinio draudimo įstatymo val
domu darbu. Esmi to įstatymo 
oficialus interpertuotojas ir to
dėl negaliu sutikti su autorium, 
kad socialinis įstatymas leidžia 
taip lengvai pro pirštus tuos 
uždarbiautojus, kurie nori pen
siją pelnytis iš savų nuomų pel 
no Atrodo, kad čia galima bū
tų daugeliui lengvai išsidirbti 
pensijas, tačiau taip lengva nė
ra, kaip autorius sako.

V. Vebeliūnas sakn, kad ‘jei
gu išnuomuosi kambarius su 
baldais — .arba butą su bal
dais, ir reikės nuomininkui va
lyti kambarius ir keisti lovų 
baltinius, čia jau skaitysis už
darbis iŠ patarnavimo ir toks 
uždarbis jau tiks pensijai išsi
tarnauti, jeigu to uždarbio bus 
nemažiau kaip 400 doL per 
metus”. Argi?

Suprantu, kad taip tik vie

Maisto tikrintoja ir kasininkė
Geriausios sąlygos. Prisistatyti as
meniškai. Nuo 9 iki 11 vai. prieš 
pietus.

100
Baldwin,

KARL HOPPL
W. Sunrise Highway
L. I. BA 3-9811

HOUSEWORKER
Steady - Good Salary - Sleep In - 
Own Room - 2 Adults - 2 Children 
- English speakirig not necessary - 

HU 7-3179

Infancy up — Private Home 
Enclosed Yard 

Daily — Weekly 
Reasonable Rate* 

WE 3-1877

CATHOLIC MOTHER
Will Day Board Two Children 
Ages 2-5 - In private home - 
Good food and loving care. 

Woodlawn Section 
FA 5-7168

prašomas skambinti Lane Realty, Agt*. BO 8-3500 

JACK A HARY MATCH, Builder* 
Property Phone HA 9-9645

MSTRU K0KST M MBMR MMST i 
tsnuf. CMRtflM '

negalima, tačiau jei taip trum
pai norima su išaiškinimu “su
sidoroti”, t*i reikia elgtis at
sargiau, nes panašiais teigi-

116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y. 

Vlrginia 3-1477

Office:

klaidinta*.
Visų pirma įstatyme nepasa

kyta, kad svarini, jog kambarys 
būtų su baldais ar be baldų. Es 
mėje tai visai nesvarbu. Tačiau 
socialinio draudimo įstatymas 
sako, kad jei kas nors kam 
nors, ką nors nuomoja, tai tas 
nuomotojas turi būti tos valsty
bės ribose kaip biznierius re-

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ^ LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKA*. 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO-, INC 
135 W. 14th St New York H, N. Y. TeL CHdsea 3-2583 

141 Seomd Ave^ New York City, N. Y, TeL GRamercy 5-7430

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanną H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose pata^joee, ikrasmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD JL ŽIGAS FUNERAL HOME
540 Esat St, New Britais, Cobb.

M; BA 9-2242 — MS38
AptanMMjB Neir Britafa, Waterbury ir Hartford Com.

DĖMESIO! D e M E S I O !

SUMAŽINAMOS PATARNAVIMO KAINOS

Pradedant šia diena mes sumažiname siuntinių siuntimui patarnavimo 
kainas. Patarnavimo kaina nuo 5 iki 10 doL priklausys nuo siuntinio svono-



DARBININKAS

tunos_

-
&

Apreiškimo parapijos moky
kla praėjusį sekmadienį* ge
gužės 24, visa buvo sukopusi 
scenon, o tėvai su tokiais pi
pirais, kuriem dar nėra vietos

Apreiškimo parapijos patalpo
se, paminėjo Motinos Dieną. Su 
sirinkimą pradėjo malda kp. 
dvasios vadas kun. J. Pakal
niškis; pirmininkavo kuopos 
primininkas Ant Vainius, o 
sekretoriauti pasikvietė Ireną

visą parapijos salę. Tokiem va- 
/ ; karam ji per maža. Vakaro 

programą atliko kiekviena kla
usė, paruošta savo mokytojos.
Keitėsi blizgūs ir puošnūs rū
bai, vaidintojai, scenovaizdžiai, 

k -lydimi dainos, giesmės, muzi
kos, plastinių šokių, deklama
cijų. Gyvą ryšį palaikė žiūro- 

“ vai ir aktoriai: motinos iš sa- 
* lės stiepėsi ir ‘mosavo, kur 
; jos sėdi, o vaikai žvilgčiojo pa- 
; tenkinti, kad jie vaidina. Tai 
'; ir svarbiausia. Gal tik lietuviai 

galėjo būti kiek mažiau paten
kinti, girdėję lietuviškai tik sa
vo himną. Bet lietuviškai kal
bančių, sakoma, taip maža, jog 
būtų tikras vargas visai klasei 
programą iškalti. Mokykloje 
dėsto seserys domininkonės; 
jos ir suruošė metinį mokyk
los vakarą. Savo atsilankymu 
jį pagerbė mokyklos globėjas 
kleb. kun. N. Pakalnis. Kai va
karas užsibaigė, visi sugūžėjo 
į parapijos bazarą. Jis bus dar 
ir kitą savaitgalį.

Kun. J. Žaliauskas. salezie
tis, gegužės 23 laivu Italia at
vyksta į JAV. Čia išbus tris 
mėnesius ir rūpinsis pagyvinti 
Saleziečių gimnazijai Italijoje 
remti būrelių veikimą.
Pasikeitimai LB New Yorko

■ Apygardoje
Ilgametis New Yorko LB 

apygardos valdybos pirminin
kas J. Šlepetys, ryšium su gau 
sėjančiu bendruomeniniu dar
bu LB Tarybos prezidiume, iš 
apygardos valdybos pirminin
ko pareigų pasitraukė. Pirmi
ninku jis buvo kelis kartus

Programoje kuopos pirmi
ninkas skaitė referatą apie kan
trybę, o dvasios vadas kun. J. 
Pakalniškis kalbėjo apie dova
nas musų mamytėm. Motinos 
dienos proga. Abiejų kalbėtojų 
mintys derinosi. Kantrybė, su
sivaldymas, nuolankumas pade
da geriau sugyventi su drau
gais, broliais, seserimis ir tėve
liais, o tai didelė vaiko dova
na motinai, teikiama ne vieną 
kartą metuose, bet kasdien. 
Dvasios vado patarimu, komu
nija ir mišios, paaukotos gyvos 
ar mirusios motinos intencija, 
yra pati gražiausia dovana, nes 
tuo būdu jai Dievo malonių 
prašome, o tuo pačiu ir savo 
tyrą širdį parodome, tuomi su
teikiame- didelį savo motinai 
džiaugsmą. x -

Pirmininkas pranešė, kad 
New Yorko ateitininkų metinė 
šventė ruošiama birželio 7. An
gelų Karalienės parap. bažny
čioje mišios 11 vaL Po mišių 
komunijos pusryčiai ir iškilmin 
gas susirinkimas. Studentai ir 
moksleiviai duos įžodį. Visi atei 
tininkai savo metinėje šventė
je kviečiami dalyvauti. (d.n.)

NEW YORKO Centraliniame Parke 1895 m.

Vienom vyrui arba moteriai 
išnuomojamas apstatytas kam
barys su virtuve ir vonia, karš
tu vandeniu ir apšildymu. At
skiras įėjimas. Labai patogus 
susisiekimas. Sakambinti tele
fonu EVergreen 1-3723.

SKAUTŲ SURENGTO KONCERTO PASIKLAUSIUS
New Yorko skautija šį se

zoną davė lietuviškąjai visuo
menei eilę viešų vakarų. Ru
denį turėjome N.Y. skautų vy
čių okteto koncertą. Nors ne
buvo niekur skelbiama, bet tai 
buvo jo ilgametės veiklos už
baigiamasis pasirodymas, ir 
oktetas po to galutinai išsi
skirstė. .Nesenai skautai aka
demikai suruošė kitą koncer
tą, pristatydami New Yorko 
visuomenei L. Jerošeko kvar
tetą, o gegužės 16 New . Yorko 
lietuvių Skautams Remti Ko
miteto suruoštas koncertas, į- 
vykęs Apreiškimo parapijos 
salėje, sutraukė nemažą būrį 
lietuviškos visuomenės. Apie 
šį tretįjį koncertą norėčiau 
plačiau išsitarti.

Programą išpildė solistai 
Daiva Mongirdaitė, Vladas 
Baltrušaitis, pianistas Aleksas 
Mrozinskas ir aktorius Vitalis 
Žukauskas. Programą galima 
būtų drąsiai vadinti aukšto ly
gio ir rimta, jei ji nebūtų bu-

VYTAUTAS GIRDŽIUS

kojo gyvenimo aktualijų, iš
pildymo stilius vaizdingas, jo 
humoras vietomis pilnas gilaus 
sąmojaus, bet vis dėlto šios 
rūšies menu programa ne tiek 
buvo vedama, kiek maišoma. 
Ar ne laikas būtų galutinai 
atskirti rimto pobūdžio kon
certus nuo šiupinių, kitu at
veju labai vertingų?

Koncertą pradėjo, o taip pat 
ir užbaigė Vladas Baltrušaitis 
dviem išėjimais padainuoda
mas St. Šimkaus “Vai kur nu
žaliuos”, M. Petrausko “Šią 
naktelę”, P. Čaikovskio ariją 
iš op. “Pikų dama”, R. Plan- 
ųuette ariją iš op. “Komevi- 
lio varpai”, ir “bisui” V. Kup
revičiaus “Ona”. V. Baltru
šaitis turi malonaus tembro 
baritoną, puikiai apvaldytą 
techniką ir pasigėrėtinai ryš
kią dikciją. Jo balsas yra di
namiškai lankstus įvairiau
siems interpretacijos reikala
vimams. Žemąąįs registras sa-

Žukausko išdaigom. Aišku, šio -vo tęmbru linksta daugiau į 
aktoriaus juokai, vaizdeliai ir bass-baritoną,>;; A.ukstame re- 
dainelės buvo pilnos lietuviš- mornentSis jėga prasi-

______________________ verždavo pro. technikos kon- 
lę. Viso balso jėga pilname sa
vo galingume yis dėlto skam
bėjo švelniai. .Interpretacijoje 
V. Baltrušaitis gabiai išnaudo
ja visas įmanomas priemones, 

  ____ _________ ___  ___ _____ ____suteikdamas išpildomam kūri- 
LB New Yorko Apygardą, ku- ^aip netikėtai mirus, šio gilaus Petrauskas, J. Kazlauskas. 3 niui vaizdingiausią formą. Tuo 
rioje veikia 15 apylinkių, jis liūdesio ir skausmo valandoje dol. — L. Balandienė. 
ir suorganizavo. Naujas pir- man pareiškė užuojautą ir sa- Po 2 dol. — A. Lenauskas, 
mininkas bus renkamas gegu- Vo aukomis mane materialiai T Matas, B. Vasiliauskas, B. 
žės 26. (Rs) parėmė. Šatas, A. Dvariškis, V. Krasau-

Labai esu dėkinga p. A. Mel- skas, V. Točionis, Z. Karalius, 
ninkui, kurio rūpesčiu buvo su- “ -----
rinktos aukos. 

Po 10 dol aukojo: A ir J. 
Melninkai, V. ir M. Rimaičiai, 
B. ir E. Melniųkaičiai, J. Val
kauskas. 

Po 5 dol. aukojo: J. ir V. 
Puodžiukaičiai, J. Grunskis, J. 
Zutkus, J. Pagreckas, L. Kuz
mickas, V. Zamblauskas, J. Sru 

tracijai telef.: GLenmore 5-72 v šcepanavičius, K. Sa- 
81. petka, V. Juraška, J. Skruzdys,

NUOŠIRDI PADfcKA

noje “Ei už gojaus”. Jėga taip 
pat dar nevisuose registruose 
išvystyta iki pilnumo. Taip 
“Butterfly” arijos užbaigoje 
tos jėgos staigus nutrūkimas 
nesiderino su šiaip puikiu vi
so veikalo išpildymu. Bet pa
lyginus su ankstyvesniais kon
certais, jaučiama didelė pažan
ga. Linkėtina solistei nenu
leisti rankų ir tobulintis to
liau.

Džiugu, kad abu solistai pa
sirinko publikai mielesnius 
lietuviškus vertimus, .negu o- 
rigįpalus svetimose kalbose. 
Publika jautriai reagavo į iš
pildomų kūrinių turinį ir kiek
vieną dainą lydėjo gausiais a- 
plodismentais.

Aleksas Mrozinskas yra ži
nomas visame New Yorke kaip 
gabus ir prityręs akomponia- 
torius. Šiame koncerte gavo
me progos jį išgirsti ir kaip 
solistą. Paskambintieji M. K. 
Čiurlionio “Noktumas”, F. 
Chopino Valsas Ges-dur, M. de 
Falla “Ugnies šokis” ir C. 
Scott '“Lotoso žemė” parodė 
pianisto puikią techniką ir gi
lų muzikalumą. Tik, atrodo, 
visą laiką akompanuodamas, 
A. Mrozinskas yra papratęs 
laikytis fone, paversdamas bet 
kokią iniciatyvą, užsimojimą,
bei energiją švelniu gal net. 
per kukliu lyricizmu. Kitaip 
sakant, pasigedom ugnies, ypač 
“Ugnies šoky”.

Po rogramos, kaip tokiais 
atvejais įprasta, buvo šokama, 
geriama, valgoma ir kitaip 
linksminamasi, grojant R. But
rimo orkestrui. Publikos ga- i 
Įėjo būti ir daugiau.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom i£simok6jimo sąly
gom ir pristatymu j vietą* pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS rVASKIENfcS

BAUHĮ KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui moderniškiausi baldai, (vai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURN1TURE CO.

366 We$t Broadway,
i ' So. Boston 27, Mass.
|---- Off. Tet.TAN 8-4618___ _

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR- 

; BININKĄ, pratęsti prenumera- 
« tą arba užsisakyti naujai. Pri- 
! imami taip pat skelbimai.

Mėlynosios

Gražiai paminėta ųoųužės 13.
Sekmadienį Bostono lietuvių 

bažnyčioj buvo paminėta gegu
žės 13, kurią viso pasaulio lie- 

. tuviai jau aštuntą kartą švenčia 
kaip Maldos dieną už pasaulio 
taiką ir Lietuvos laisvę. Per vi
sas mišias bažnyčioje ir koply
čioje buvo pasakyti pamokslai 
apie Marijos prašymus, pasaky- 
tus 1917 Fatimoje ir apie gegu
žės 13 dienos reikšmę ir pras
mę. Po to buvo atkartojamas 
pasiaukojimas Nekalčiausiai Ma 
rijos širdžiai. Po kiekvienų mi
šių buvo išdalinti lapeliai apie 
pasiaukojimą N. M. širdžiai ir 
pareiškimai įstoti į 
Armijos narius.

ALR Katalikų Federacijos j 
Naujosios Anglijos apskričio 
suvažiavimas įvyko gegužės 17. j 
Dalyvavo atstovai iš Bostono, 
Lowellio, Cambridge, Lawren- 
ce, Norwoodo ir Providence.

Krikštai.
Šv. Petro parapijos bažny- Į 

čioje pakrikštyti:
Gegužės 3 — Kazimiero Por- 

nausko ir Onos Galinauskaitės 
— Pornauskiėnės duktė Lau
ros ir Onos vardais. Tėvai gy
vena 356 Dorchester St. So.

"Boston. Richard Chaloff ir Nan- 
cy Namaksy — Chaloff sūnūs 
Grigaliaus ir Sargiejaus vardais 
Tėvai gyvena 306 Country 
Club St., Newton, Mass.

Gegužės 17 Robert Boulos ir 
Virginijos Winchus — Boulos 
duktė Andrejos ir Marijos var
dais. Tėvai gyvena 15 Rossele- 
rim Rd., Dorchester, Mass. Ju- 
lian Aleksander ir Reginos Gli- 
neckaitės — Aleksander sūnus 
Richardo ir Juliano vardais. Tė 
vai gyvena 71 Westglon St., 
Dorchester, Mass. Albino Jar- 
vis ir Leonoros Glineckaitės 
— Jarvis sūnus Jeffrey ir Al
bino vardais. Tėvai gyvena 160 
W. Sųantum St., North Quincy, 
Mass.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytą automobilių da
lių ištiesinimas, pakeit'ma* 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

. televiziją, radiją, patefoną 
(rengia .Hi-Fi '

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY 1-8390

174 Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaiea 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Nuoširdžiai dėkoju Waterbu- P. Kolokauskas, J. Jankus, B. 
rio lietuviams, kurie mano my- Rimkevičius, A. Lapinskas, A. 

pestingai ėjo nuo 1951 metų, limam vyrui, Antanui Purui, Rickevičius, K. Petrauskas, A.

Ieško buto. Lietuvių šeima, 
trijų suaugusių asmenų, ieško 
5 kambarių buto Highland 
Park, Woodhaven ar Richmond 
HiU sekcijose. Apšildymas ne
svarbu. Kas tokį butą turėtų 
ar žinotų kas turi, prašom

NUOLANKIAI KVIEČIAME DALYVAUTI

KURĮ RENGIA
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADUO "ROTOS" 

KULTŪROS ORGANIZACIJA

Šeštadienį, BIRŽELIO (June) 6, 1959 <
ŠV. JURGIO LIETUVIŲ SAIAJE

P. Butkus, S. Augaitis, J. Tolei- 
kis, Z. Kleveckas. S. Liutkus, 
T. šlapkūnas, E. Norkeliūnaitė, 
Ch. ĖJinskas, J. Narijauskas, J. 
Lukoševičius, J. Ručinskas, P. 
Šarkis, K. Paškevičius, J. Povi
laitis, A. Šatkauskas, A. Ric
kevičius, V. Rickevičius, V. Mi
kalauskas, V. Bajoras. J. Kriau
čiūnas.

Po 1 dol. — J. Bernotas, J. 
Poltaraitis, M. Kukanskienė, R. 
Reom, J. Montvidas, M. Gurec- 
kas, P. Burkšas, J. Strungys, J. 
Devicikas, K Saliokas, J. A- 
dams, A. Paškevičienė, V. Vait
kus, G. Velička, P. Stuopelis, J. 
Jonaitis, P. šikšnius, V. Kalhau 
J. Paulius, J. Kisiel, A. Balsys, 
P. Marūnas, L Jankauskas, J. 
Muraška, V. Bradūnas, A. Pa
liulis, D. Venclauskaitė, J. Sa

180 NEW YORK AVE^ NEWAEK, N. J.
PROGRAMOJE:

“ROTOS” RADUO ANSAMBLIS, dir. Algirdo Kačanaus- I 
ko, sudainuos keletą dainų, kurias įrašė ir išlodo 
REQUEST plokštelių bendrovė. “Rūtos” Dainos An
samblis taip pat dainuos ištraukas iš lietuviškų ir 
tarptautinių op^ų.

SOLISTE LIONE JUODYTE, kontraltas, Sadamuos krietą < 
dainų su “Rūtos” Ansambliu, vieną akomponuojant su < 
gitara, ir duetų su Ansamblio solistu — LIUDU 
STUKU, baritonu.

RAŠYTOJAS ANTANAS GUSTAITIS, iš Bostono, skai- < 
tys savo humoristinius eflšiaščtus ir programoje 
įtrauks daug juokingų dalykų.

“ROTOS” TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, vedama Jadvygos ; 
Matulaitienės, pašoks visą eilę grakščių lietuviškų 
tautinių šokių.
Dalyvauja ir tarptautinė šokėjų grupė.

(CJ1MO MOKESTIS >1.50 VIEN ŠOKIAMS >1-25
šokiams gros Gene Mitchko vad. orkestras, iš New Yorko 
PROGRAMOS PRADŽIA T V. V. ŠOKIAI S V. V.

būdu arijos, buvo publikos se
kamos su didžiausiu atsidėji
mu. Lietuviškose dainose to 
vaizdingumo buvo perkrauta.

Daiva Mongirdaitė iš Bos
tono, taip pat dviem išėjimais, 
išpildė K. V. Banaičio “Ei užu 
gojaus”, N. Rimsky-Korsako- 
vo ariją iš op. “Sadko” (Indo 
daina), G. Puccini ariją iš op. 
“Madame Butterfly”, L. Ardi- 
ti “Bučinys” (II Bacio) ir prie
du, V. K. Banaičio “Oi nėra 
niekur”. Kadangi jaunoji Dai
va dar tebestudijuoja, todėl 
jai negalime taikyti tų pačių 
reikalavimų, kaip “senam sce
nos vilkui” V. Baltrušaičiui. 
Studentiškai vertinant, D. 
Mongirdaitės koloratūrinis so
pranas yra grakštus ir žais
mingas, lengvai valdąs aukš
tąjį registrą. Jos technika yra 
puiki — greiti ir tikslūs ar- 
pėdžio stakatai, geri trileriai, 
švarūs legato junginiai be jo
kių glissando priemaišų. Dik
cija stebėtinai aiški, tačiau in
terpretacija, nevisur vienodai 
tobula. Didžiausia problema, 
atrodo, yra ribotas dinamiškas 
pajėgumas, ypač stoka gero

Vedė
Gegužės 9 šv. Petro bažny

čioje moterystės sakramentą 
priėmė Robert Mc Garrick su 
Lilijana Zaikute. Gegužės 16— 
Dennis Roache su Hedwig Par
ker. Apeigas atliko jų giminai
tis kun. Juozas Trinka.

Td. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

L Uudžius, P. Yankūnas, J.
Stukšis, A. Zabdsios, Ch. Che- 
ponis, D. Janes, R. Zarnelli, G.
Yong, W. Turėt

Nuoširdžiai dėkoju visiems pianissimo, šis, nors ir mažas,
aukotojams trukumas, savo monotonišku-

Sofifa Purionė mu veikė gan migdančiai dai-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155
Resid. Illinois 8-7118

Vienam ramiam, senesnio 
amžiaus asmeniui reikalingas 
vienas ar du kambariai. Pagei
dautina su virtuve. Skambinti 
vakarais OL 7-4228.

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.
Tel APplegate 7-7083

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kllocycles — Medford, Mas*.

Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KN132IUI — Uttaaafaa Radio Heor, M Cot-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.OJBox 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Marfcet, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrw«ed 7-1448; SOutk Boston 8-4U8 ar

RADIO PBOGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vai. dieną.

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Floriste gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadvvay, South Bostone.

STEPONAS SUNKUS

LAISVES VARPAS
Naujosios Angfijos Beturiu

WKOX, 1190 kilocykles
Framingham, Mass.

Sekmadieniais
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet
VED*JAS — P. VIŠČINIS

47 Banks St.
BROCKTON 18. MASS.

TeL JUniper 6-7209

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn* N. Y.- --------------------------------------- f

J. B. Shalins-
Šalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest P*ricway Statlon)
Woodhaven, N. Y.

Koplyčios nemokamai visos* 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

W a i t k u s
FUNERAL HOME

• 197 Weboter Aveane
PRANAS WATTKUS 

Laidotuvių Direktoriui
ir Bataunuotojas

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modemUka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kaino* to* 
pačio* Ir ( kitu* miestus. 
R*lk*l* laukit*: TsL TR 8-0434


