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LBJ pirmas laimėjimas taikai tarp
Negrą žygis Šeimoje ir iš Šeini os nustelbė kitus dienos įvykius 
ir virsta pritarimo sąjūdžiu ta rp baltąją už negrą balso teises

MASĖ—UŽ, INTELEKTUALAI—PRIEŠ?
Ofenzyvoje buvo tie, kurie siūlė vyriausybei trauktis iš Azijos. 
Ofenzyvą mėgina perimti tie, kurie remia vyriausybės liniją ir 
pirmuosius kaltina izoliacionizmu, Amerikos stūmimu j pražūti

Prez. Johnsono įsikišimo dė
ka, kovo 9 išvengta smurto 
negrų žygyje iš Šeimos, Ala., i 
Montgomery. Nors vietos teisė
jas buvo nusprendęs, kad žygis 
nebus teisėtas, bet dr. M. L. 
King jį vis tiek surengė ir jam 
vadovavo. Kai už Šeimos ribų

DEL KO EINA KOVA: del spalvą neapy
kantos ar del praktinės naudos?

vietinės valdžios 
Tai gąsdina ne 
partijos atstovus, 
tuos, kurie dabar

Pirmiausia — tai kova dėl 
balsų, dėl balsavimo teisės. Pie
tinėse vienuolikoje valstybių 
(Alabama, Arkansas, Florida. 
Louisiana, Mississippi. N. Caro
lina, So. Carolina. Tennessee, 
Texas. Virginia) balsuojamo am
žiaus negrų yra 22.4 proc. Jų 
daugiausia yra Mississippi — 
36 proc., toliau So. Carolina— 
29.3. ir Alabama, kuri dabar 
virto kovo židiniu — 26.2.

Tačiau daugiau kaip pusė šio 
balsuojamo amžiaus negrų nė
ra registruoti balsuoti — Mis
sissippi teregistruota esą tik 
6.7 proc. Bendras skaičius dar 
neįregistruotų yra 2,853,0 0 0. 
Tai milžiniška ^jėga, kuri gali 
turėti lemiamos reikšfaės rinki
muose. Ne tik Kongreso na
rius ar prezidentą renkant. Neg
rų vadai neslepia, kad apylin
kėse, kur bus jų persvara, jie iš
sirinks savuosius šerifus, majo-

AFRIKOJE: kokį įspūdį čia daro Ameri
kos griežia linija Vietname 

baigėsi Afri- 
konferencija 
35 valstybių

Nairobi kovo 9 
kos vienybės 
kurioje dalyvavo 
užsienių ministerial. Buvo lau
kiama, kad čia bus pasmerktas 
Tshombe. Išėjo priešingai. Tsh
ombe atvyko ir tuojau pareika
lavo pasmerkti Egiptą, Alžirą.

Rusk 
para-

Amerika težada pa
ramą Nasseriui

Kongrese valst. sekr. 
kovo 9 gynė užsieninės 
mos sumą — 3.4 bil. Paramą 
Egiptui siūlė palikti. Jam per 
trejų metų laikotarpį, kuris 
baigiasi 1965, buvo duota 400 
mil. Dėl Indonezijos Rusk jau 
reiškė abejojimus. Tačiau aiš
kėjo, kad ir dabar Indonezija 
dar gauna metam 3 milijonus, 
anksčiau gaudavo 100 mil. 

STUDENTŲ KELIAI: vienas — radikali kova už negrus
Ruth Montgomery (Journal 

American) informuoja iš aka
deminių šaltinių apie įtampą 
tarp Amerikos studentų. Ji 
esanti tokia, kad baiminamasi 
išsiliejimo iš įstatymo ribų į 
smurtą, jei baltieji amerikiečiai 
neparems dr. Kingo ir kitų nuo
saikesnių negrų vadų jų kovo
je dėl lygių teisių.

Esą ekstremistinis elementas 
tarp studentų rengiasi organi
zuoti studentus ir vidurinių mo
kyklų mokinius kaip politinius 
agitatorius panašiu būdu kaip 
Kuboje ir Venezueloje, kur stu
dentai buvo paversti avangar
du prieš savo vyriausybes. Ko-
respondentei akademiniai versitetas išliktų šalia rinkimi- 
sluoksniai pareiškę, kad esktre- nės agitacijos. Buvo dėl to stu-

kelią užstojo valstybės kariuo
menė. vieni prieš kitus pasto
vėjo 20 minučių ir dr. King su 
savaisiais pasuko atgal.

Tai laikoma laimėjimu itiki- 
nėjančio prezidento, kuris nori 
išvengti federalinės kariuome
nės siuntimo, bet kuris pasmer- 

rus ir kitus 
pareigūnus, 
tos ar kitos 
bet apskritai 
tas pareigas turi savo rankose.

Iš čia ir kova tarp turinčių 
ir norinčių turėti. King pirmas 
siekimas — Įregistruoti negrus 
balsavimam. Akciją pradėjo nuo 
Šeimos, ir iš čia ji turi eiti to
liau. Priešininkų siekimas — 
registraciją lėtinti labiausiai Įs
tatymo numatytais raštingumo 
egzaminais.

Kovos rezultatas? Jį rodo pa
ti eiga — per paskutinius 12 
metų negrų registruotų balsuo
ti skaičius padvigubėjo. Laimės 
lygybės prieš Įstatymus princi 
pas. Bet nuo ‘ abiejų pusių ge 
ros valios priklauso, kad tas 
laimėjimas eitų ne smurto, o 
teisingumo kryptimi, tada ir re- 
zultai abiem pusėm bus suderin
ti su tuo teisingumo principu.

Sudaną, kurie Sovietų ir kom. 
Kinijos ginklus gabena sukilė
liam į Kongo ir vykdo subver- 
siją. Tshombe kaltino, kad Nas- 
seris, komunistų padedams, no
ri paversti Afrikos valstybes 
savo kolonijom. Nors Tshombe 
nemėgstamas Afrikos kitų val
dovų. bet kada Sudanas, remia
mas Alžiro ir Egipto, pasiūlė 
pakviesti ir Tshombės prieši
ninką Gbenye. tai dauguma siū
lymą atmetė. Tshombe, kuris 
labiausiai Nasserio buvo puola
mas, virto simboliu pasiprieši
nimo prieš arabų kolonializmą 
negrų valstybėse.

Tshombe padėtis Afrikoje pa
sitaisė, kai Afrikos nuosaikes
nės valstybės pamatė Amerikos 
karinį pasipriešinimą komunis
tų agresijai Vietname. Tai pa
keitė visą Afrikos vienybės 
konferencijos nuotaiką.

mistai tekiu būdu siekia atskel
ti studentus nuo vyriausybės ir 
pastatyti juos opozicijoje.

antras — kova už 
“žodžio laisvę” 
Spaudoje vedamaisiais apgai

lestaujamas dr. Clark Kerr pa
sitraukimas iš Kalifornijos pre
zidento pareigų. Priežasčių jis 
nepaskelbė, bet jos aiškėja iš 
faktų: pernai rugsėjo 14 buvo 
uždaryta aikštelė, kurioje stu
dentai skelbdavo visokius savo 
“laisvus žodžius”. Universiteto 
administracija siekė, kad uni- 

kė smurtą ankstesniame žygy
je ir veikė ab'dvi puses įo da
bar išvengti.

Kova eis ir toliau. Dabarti
nis tos kovos ženklas — visa
me krašte organizuojamos bal
tųjų demonstracijos negru nau
dai. Bet reiškiasi kova ir prieš 
tuos, kurie tas simpatijas rodo 
ar aktyviai remia. Pačioje Šei
moje po žygio buvo sumušti 
trvs unitaru dvasininkai, du iš 
Bostono ir vienas iš Kaliforni
jos, kurie buvo atvykę žygio pa
remti.

Šeimos vulkanas iš naujo
Šeimoje kovo 10 vėl buvo 

negrų žygis iš bažnyčios Į teis
mo rūmus. Žygio priekyje ėjo 
šešios katalikų vienuolės, atskri- 
dusios specialiai k St. Louis. 
Už bloko nuo bažnyčios žygi už
tvėrė kariai ir policija. Giedo
jo, meldėsi, žadėjo budėti per 
naktį, bet prievartos nebuvo iš 
abiejų pusių.

VIETNAME: Amerika spaudimą stiprins? Pirmi laimėjimai
Valstybės departamentas ko- 

vo- 9 Atsisakė nuo geri. sekr. U 
Thant siūlomos 7 konferencijos 
Vietnamo klausimui. Departa
mentas pakartojo: kol š. Viet
namas neatsisako nuo agresi
jos. konferencija beprasmė.

TSHOMBE, Kongo min. pirminin
kas.

Arabai prieš Vokietiją
Kaire kovo 9 13 arabų val

stybių svarstė priemones prieš 
Vokietiją. Grasino nutraukti 
santykius, boikotuoti prekes, 
jei Vokietija užmegs diplomati
nius santykius su Izraeliu.

dentų protestai, streikai, kvies
ta policija, atleisti studentai, 
kurie tęsė streiką. Dabar vėl 
iškilo studentų reikalavimas ne
varžyti jų laisvės nepadoriem 
žodžiam. Prezidentas Kerr 
tokios laisvės nepripažino, kai 
kurie regentų tarybos nariai su 
juo nesutiko, ir tada Kerr pa
darė savo išvadą. Tiek Times, 
tiek H. Tribune vedamieji pa
lankiai vertina p rezidentą 
Kerr kaip labai “liberalų” pre
zidentą. Pažymėtina Times Ma
gazine (vasario 14) informacija, 
kad šio sąjūdžio už “laisvą žo
dį” dvasinis vadas buvo Hal 
Draper, nuvykęs iš Brooklyno 
kolegijos, ten dirbąs universite
to bibliotekoje, buvęs įvairiose

ir juodųjų

SELMOJE KOVO 10 vienuolės žygio priekyje.

ROSCOE DRUMMOND

Atrodo, abidvi pusės sustin- — Vietnamo komunistai ko- . t? f A~ C
go diplomatinio pozicijose’ '^-~^vo ?1O Bhįh' Dinh provincijoje *\.as nuZllUe Vii Kilią 
griežtai laikosi savo. Dėl to lau
kiama Amerikos padidinto ka
rinio spaudimo. P. Vietnamas 
jau paskelbė apie Amerikos 
naujų 10.000 marinų atgabeni
mą į P. Vietnamą. Bet Ameri
kos šaltiniai tai paneigė.

š. Vietnamo komunistai, 800 
grupė, kovo 8 mėgino laimėti 
karinį triumfą, puldama P. Viet
namo karinę stovyklą prie Kan- 
nack. 270 mylių nuo Saigono. 
Stovykloje buvę 400 karių ir 9 
amerikiečiai puolimą atlaikė, ir 
komunistai 
mi kovos 
Tai didelis 
mėjimas.

pasitraukė. palikda- 
lauke 100 žuvusių, 
komunistam pralai-

VIENYBE prieš

New Yorke kovo 14 rengia
mas bendras žydų, protestantų, 
katalikų mitingas prieš tikėji
mo persekiojimą Sovietų Sąjun
goje. Vadovauja Brooklyno vys
kupas Bryan J. McEntegart. 
Dabar spauda skelbia, kad tai 
bus mitingas prieš antisemitiz
mą. Sektina, ar mitingą aprašy
dama spauda kalbės apie visų 
tikėjimų persekiojimą Sovietuo
se, ar vėl tik apie vieno, žydų, 
tikėjimo persekiojimą.

Kas plieno vadas?
Plieno unijos prezidentą rin

ko prieš mėnesį, bet nežinia 
dar, katras išrinktas — buvęs 
prezidentas McDonaldas ar jo 
buvęs iždininkas Abelis. Neo
ficialus balsų skaitymas rodė 
6,228 balsų iš 620,000 persvarą 
Abelio naudai. Bet paduota apie 
150 skundų dėl neteisėto bal
savimo. Esą daugiau kaip 100 
lokalų balsų priskaityta daugiau 
nei lokalas turi narių.

— Edisono bendrovė gavo 
leidimą statyti didžiausią pasau
lio elektros jėgainę prie Hudso- 
no upės ties Cornwall.

trockininkų šakose, redaguojąs 
New Politics, socialistinės min
ties žurnalą.

pralaimėjo antras kautynes. A- 
merikiečiai vertina, kad karinė 
padėtis kiek pagerėjusi, bet 
dar nepatenkinamai.

P. Vietnamo budistų politinė 
grupė vėl kelia nerimą, reika
laudama “liaudies” vyriausybės 
ar tai amerikiečiam patinka 
ar ne.

Eisenhoweris dėl 
LBJ bendruomenės

Gen Eisenhowerio kovo 10 
respublikonų kcoidinaciniame 
komitete kritikavo Johnsono 
“Great Society” idėją — suim
ti viską į federalinės valdžios 
rankas. Tuo, sakė Eisenhowe
ris, būtų palaidota “federalinė” 
valstybė.

— Prez. Johnsonas kovo 9 
pasirašė įstatymą skirti Appa- 
lachijai 1.1 bilijoną. Už tuos 
pinigus daugiausia bus tiesiami 
keliai, kurie duos naujo darbo.

— G. Mennen Williams 
Newsweek teigimu, bus perkel
tas iš valstybės sekr. padėjėjų 
į Peace Corps direktorius.

— New Ycrkui 1964 davė 2 
mil. pajamų automobilių stovė
jimo automatai. Šiemet tikisi 
surinksią 5 mil., kada padidino 
automatų tikrintojų moterų 
skaičių.

— Prancūzija įspėjo Ameri
kos vyriausybę, kad karo atve
ju su Kinija Prancūzija nepa
dės Amerikai.

Nusiginklavimas — pagal koegzistenciją
Amerikos diplomatai suabejo

jo, ar Sovietai norės atnaujinti 
pasitarimus dėl nusiginklavimo.

Bet Sovietai nusiginklavimą 
vykdo pagal koegzistencijos
dvasią, savo ginklus išdalina. ginklus perduoda Yemen 
Daugiausia Nasseriui. Nurodo
mi toki skaičiai: 1,000 tankų ir 
kitų ginklų, kuriais vietoj turė
tų 4 divizijų Nasseris galėjo 
apginkluoti 8 divizijas; toliau
—400 lėktuvų, daugiausia Mi- 

gų; Egipto laivynas gavo 10 
povandeninių laivų, 4 naikinto-

Prezidento Johnsono politika 
dėl Vietnamo gauna daugiau 
pritarimo. W. Lippmanno gru
pės žmonės, kurie pradžioje 
aštriai kritikavo vyriausybės 
planą, toną nuleido. Pagriežtė- 
jo balsai tų, kurie vyriausybės 
planą remia. Šie balsai ėmė vie
šai ir atvirai demaskuoti, kur 
link Ameriką siūlosi vesti tie. 
kurie vyriausybės liniją kriti
kavo. Kelis jų balsus bei argu
mentus pasekame.

PIRMOJI JOHNSONO ATRA
MA: pagyrimas respublikonam

R. Drummondas (H. Tribune) 
sakosi buvęs liudininkas sce
nos, kada “prezidentas buvo 
spaudžiamas aukščiausiose pozi
cijose esančių demokratų sena
torių palikti Vietnamą kiek ga
lint greičiau. Prezidento nusi
statymas buvo remiamas aukš
čiausiose pozicijose esančių 
respublikonų — generolo Ei- 
senhowerio, senatoriaus Eve - 
rett Dirkseno, Atstovų Rūmų 
mažumos vado Gerald Fordo 
ir kitų”. Autorius atiduoda pa
garbą respublikonam, kad jie 
parodė dideli valstybės reikalo

Urugvajaus policija kOvo 9 
pareiškė, kad prie latvio Her
berto Alberto Cukuro nužudy
mo prisidėjo Izraelio vyriausy
bės tarnautojas, čia atvykęs tar
nybos reikalais nužudyto 
Cukuro sūnus pareiškė, kad tė
vą persekiojo ne tik žydų or
ganizacijos, bet ir Sovietai. La
vono skrodimas rodė, kad žu
vo ne nuo kulkų, bet nuo smū
gio į galvą. Ryšium su paskelb- 
tom žiniom apie nužudymą, ki
lo antisemitizmo banga.

MASKVOJE — 
be vienybes

— Maskvoje komunistinių 
partijų konferencija buvo baig
ta kovo 5, bet komunikatas te
buvo paskelbtas tik kovo 10. 
Jame raginama už komunistų 
vienybę, už kovą prieš Vakarų 
imperializmą, už tolimesnius 
komunistų pasitarimus. Bet ko
munikatas nedaro įspūdžio, 
kad Maskva būtų atgavus vado
vaujamą rolę tarp komunistų.

Lietuviški veikalai scenoje ir ..
— Kretingoje suvaidintas J. 
Grušo drama “Vedybų sukak
tis”.

— Klaipėdoje dramos teatras 
pastatė Putino Mykolaičio “Val
dovą”.

— Šiauliuose pastatė Krėvės 
“Žentą”, rengia to paties auto
riaus “Skirgailą”.

jus, 6 raketines valtis. 40 tor
pedinių laivų.

Tokiu būdu Sovietai “nusi
ginkluoja”. Nasseris taip pat 
nusiginkluoja: iš sovietų gautus 

ar
Kongo sukilėliui Gbenye.

Izraelis turįs tik pusę tiek 
ginklų — 600 tankų. Izraelis 
tad padeda kitiem nusiginkluo
ti — pirmiau Vokietijai; dabar 
atsiunčia delegaciją į Ameriką, 
kad jai padėtų nusiginkluoti ir 
perduoti ginklus Izraeliui. 

supratimą. Tai buvęs tiek svar
bus reikalas, kaip Graikijos gel
bėjimas nuo pakliuvimo į ana
pus uždangą, kaip vakarų Eu
ropos gelbėjimas Marshall© pla
nu. kaip vakarų Berlyno ir pie
tų Korėjos gynimas.

PAVOJUS AMERIKAI: Įzoliacio- 
nizmo atgijimas

Sen. Thomas J. Dodd (The 
Tablet) žvelgia į siūlymą trauk
tis iš Azijos kaip į reiškinį, ku
ris plaukia iš politinio galvoji
mo. uoliai brandinamo per 
pastaruosius metus. Tą galvoji
mą Dodd pavadino “neoizolia- 
cionizmu”. Senatorius mano, 
kad šis izoliacionizmas gresia 
Amerikai didesne katastrofa 
nei bet kuri kita problema.

Atsakydamas į izoliacionistų 
skelbimą, kad Amerika per 
daug išsiplėtusi, per daug įsi
pareigojusi. Dodd teigia: prob
lema gali būti išspręsta ne įsi
pareigojimų atsisakant. bet 
įsipareigojimam vykdyti sustip
rinant savo jėgas ir stiprinant 
sąjungininkus.

Izoliacionistų siūlymą derė
tis bet kuriom sąlygom Dodd 
vertina pareiškimu: “‘Sutartys 
su komunistais tiek galioja, 
kiek turime jėgos priversti, kad 
jos būtų vykdomos”. Vidaus 
saugumo komisija, sako Dodd . 
nustatė, kad Sovietų Sąjunga 
sulaužė daugiau 1.000 savo su
tarčių. Komunistai pakartotinai 
sulaužė ir Korėjos paliaubas ir 
Ženevos susitarimą dėl Vietna
mo. dėl Laoso paliaubų.

Dodd siūlo: “Prisiimkime vi
siem laikam doktriną atsisakyti 
nuo nusilenkimo prieš jėgą. 
pagerbti įsipareigojimus, nes ži
nome, kad mūsų gera valia yra 
cementas, jungiąs laisvąjį pa
saulį draugėn”.

Ir J. Alsopas (H. Tribune): 
“Yra laikai, kada rizika kapitu
liuoti yra bjauresnė negu rizi
ka veikti. Ir prezidentas . . .tai 
daro, nes aiškiai įžvelgia”.

JOSEPH ALSOP

IZOLIACIONIZMO ŠALTINIS: 
nusivylimas ar kas bjauriau?

Dod d to neoizoliacionizmo 
skelbėjus vardais nesumini. Jis 
tenkinasi apibendrinimais: “kai 
kurie mano kolegos Kongrese”. 
‘ ‘įtakingi spaudos atstovai’', 
“vadovaujančios figūros akade
miniuose sluoksniuose”. Tai vis 
esą žmonės, kurie save vadiną 
“pragmatininkais”, o iš tikrųjų, 
Dodd pavadinimu, jie esą “ne- 
’pataisomi romantikai”, kurie 
buvo apvilti. Buvo apvilti Mas
kvos, kai Stalinas su Hitleriu 
sudarė sutartį; apvilti Mao Tse- 
tungo. kai jiem paaiškėjo, kad

(nukelta į 2 psl.)

THOMAS J. OODO
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SĖKMINGAS III PIETŲ AMERIKOS LIET. KONGRESAS
Dedame čia papildomą kores

pondento iš P. Amerikos pra
nešimą, kuris kai kuo papildo 
kongreso aprašymą, paskelbtą 
Darbininke kovo 2.

Trečiasis P.A. Lietuvių Kon
gresas, įvykęs vasario 18-21 
Sao Paulo, Brazilijoje, savo 
dalyvių ir svečių iš toli skaičiu
mi žymiai prašoko pirmuosius 
kongresus. Registruotų delega
tų ir svečių iš tolimų lietuviš
kų telkinių, kaip Argentinos, 
Urugvajaus, ir net J.A.V., buvo 
150 su šimtais tautiečių iš pa
čios Brazilijos.

MASĖ UŽ, INTELEKTUALAI PRIEŠ
(atkelta iš 1 pslj

jis nėra tikras žemės reformos 
vykdytojas; apvilti Castro, kai 
jie patyrė, kad jis nebuvo vidu
rys tarp Thomas Jeffersono ir 
Robin Hoodo ...

Ir J. Alsopas tvirtina, kad tai 
tie patys žmonės, kurie mums 
“prisiekinėjo, kad Fidel Cast
ro tebuvęs tik nesuinteresuotas 
patriotas ir kad Mao Tsetun- 
gas tebuvęs tik geros valios že
mės reformos vykdytojas”.

Tais atsargiais žodžiais pasa
kyta abiejų autorių labai ašt
ri kritika. Būtent, kad visa šių 
asmenų užsieninė politika nuo 
Roosevelto laiku pasirodė ka - 
tastrofiška — Europos išdavi
mas Stalinui, Kinijos Mao Tse- 
tungui. Kubos Castrui — tai 
jų įkvėptas darbas. Tuo keliu 
jie siūlosi ir Johnsonui eiti. ..

Bet Johnsonas nelinksta į jų 
kelią. James Restonas (Times) 
tad teigia, kad prezidento lini
jai esą kritiškos “tautos intelek
tualinės ir politinės bendruo
menės". bet "tautos masės at
rodo linkusios viską palikti pre
zidentui spręsti”. Bet ta masė 
nieku nesirūpinanti. ..

Būdinga betgi Restono čia 
minimi “intelektualinės bei po
litinės bendruomenių” atstovai 
ne visada buvo skelbę izoliacio- 
nizmą. Jie daros izoliacionistai, 
kada reikia priešintis komunis
tų agresijai, bet jie buvo dide
li “internacionalistai” ir “inter- 
vencionistai”, kada reikėjo prie
šintis nacinei agresijai. Jie ir 
dabar tebekalba apie nacių pa
vojų.

— New Ycrko spaustuvių 
darbininkai, kovo 30 pasiryžę 
streikuoti, jei nebus pakeltos 
algos. Dabar jie gauna savaitei 
149 dol. Reikalauja pridėti 15. 
Streikas paliestų 7 laikraščius.

— Bedarbių skaičius vasario 
mėn. pakilo iki 5 proc., sausio 
mėn. buvo 4.8.

— Bostoną sujungti su Wa- 
shingtonu tuneliu, 450 mylių il
gio. tokis planas dabar sukąs in
žinierių galvas.

Pirmą kartą PAL kongrese 
pasirodė vysk. V. Brizgys, Lie
tuvos diplomatijos šefas min. 
St. Lozoraitis, prelatai Ig. Alba
vičius. J. Balkūnas ir V. Armi
nas, PLB centro valdybos ats
tovas dr. L. Nasvytis, J.A.V. 
LB atstovė E. Armonienė, pora 
žurnalistų iš šiaurės. Atsirado 
viešnia iš Čilės ir svečias iš 
Kanados. Buvo keliasdešimt 
dvasiškių. Sveikinimus atsiuntė 
Lietuvos diplomatinė ir konsu- 
larinė tarnyba, daugelis pasau
lio lietuviškųjų organizacijų, 
laikraščių ir pavienių lietuvių.

i
W. F. Buckley, Jr. (National 

Review) tad apie juos kalba 
daug brutaliau nei Doddi ir Al- 
sop. Esą “stoka pasitikėjimo A- 
merika ir stoka meilės Ameri
kai yra kalta dėl mūsų supara- 
ližavimo užsieniuose... Aš vi
sada tikėjau, kad vidutinio ame
rikiečio protinė ir psichinė svei
kata yra daug geresnė nei 
amerikiečio intelektualo, kuris 
gyvena, niekindamas savo tau
tiečius".

žodžiai daros kieti. Bet klai
dai išvengti reikia apriboti: 
Buckley kaip ir Restonas tega
lėtų kalbėti taip tik apie “tam 
tikrus intelektualus”.

PIETŲ AMERIKOS lietuvių trečiąjį kongresą atidarant kalba pirmininkas prel. Pijus Ragažinskas. 
Kairėje vicepirm. J. Antanaitis, deiin. vicepirm. Al. Boguslauskas.

Kaikas prijungė ir piniginę pa
ramą kongreso darbam.

Kongresas buvo pradėtas 
vysk. V. Brizgiu mišiomis lietu
vių bažnyčioje Vila Zelinoje, 
asistuojant jaunimui su vėliavo
mis, chorui galingai giedant, da
lyvaujant miniai tautiečių iš vi
sur.

Iškilmingas posėdžių atidary
mo aktas Įvyko Sės. Pranciškie- 
čių gimnazijos salėje, kur iš
rinkti garbės ir darbo prezidiu
mai. Pirmininku, vicepirminin
kais ir sekretore palikti nusi
pelnę org. komiteto nariai: prel. 
P. Ragažinskas, J. Antanaitis, A. 
Boguslauskas, H. Mošinskienė. 
Prie jų ir C. Juknevičius iš 
Argentinos.

Vasario <‘19 'tugO posėdžiavo 
pagrindinė kongreso sekcija, 
pavadinta politine-visuomenine, 
kuriai pirmininkavo K. Čibiras 
iš Urugvajaus, Lietuvos pasiun
tinybės spaudos attache. Jis iš
samiai referavo apie P.A. lie
tuvių veiklą ir jos derinimą. 
Referatas sukėlė labai gyvas, 
nuoširdžias ir pozityvias disku
sijas. kuriose dalyvavo apie 30 
kultūrininkų bei visuomeninin
kų. Svarstyta visiems lietuviams 
bendri rūpesčiai: lituanistinės 
veiklos pagyvinimas, lietuvybės 
išlaikymas jaunoje kartoje, tal
kinimas Lietuvos laisvinimo 
veiksniams, diplomatinių santy
kių atnaujinimas Argentinoje ir 
Brazilijoje. tampresni santy - 

kiai-tarp pačių lietuvių visoje 
P. Amerikoje. Buvo vienu bal
su priimtas referento siūlymas 
įkurti P.A. Lietuvių Tarybą, 
kaip patariamąjį organą šių ša
lių lietuviškai veiklai derinti.

Atskirai posėdį turėjo jauni
mo sekcija ir dvasiškija, kuriai 
pranešimą sielovados klausi
mais padarė vysk. V. Brizgys.

Bendrame posėdyje gimnazi
jos salėje E. Armonienė kalbė
jo apie PLB ir LB veiklą J.A. 
Valstybėse, o prel. J. Balkūnas 
ugningu žodžiu pasisakė prieš 
Lietuvos okupanto genocidinę 
ir antireliginę politiką. Kvietė 
kongresą tvirtai kreiptis į tarp
tautines institucijas reikalau
jant žmogaus teisių apsaugos 
pavergtoje tėvynėje.

Šios dienos programą nuotai
kingai ba^4'. Tautinių šokių 
ansamblis ‘’ftarilbynas” ir vyrų 
kvartetas. Buvo parodytas A. 
Gustaičio atsivežtas iš Los An
geles filmas f‘Lietuva — Euro
pos nugalėtoja”.

LIETUVOJE^

LAURINCIUKAS SPIAUDOSI
Žurnalistas Albertas Laurin- 

eiukas, išbuvęs trejus metus A- 
merikoje, parašė apie Ameri
ką knygą “Trečioji dolerio pu
sė”. A. Rudzinskas Tiesoje sau
sio 13 taip pristato Laurinčiu- 
ko knygą apie Ameriką: “Auto
rius atskleidžia prieš akis visą 
kapitalistinės Amerikos gėdą.

Šeštadienio naktį Miesto Tea
tre, pačiame S. Paulo centre, 
buvo paminėta Vasario 16. Su
sirinko arti 2000 iškilmingai nu
siteikusios publikos; keli šimtai 
negalėjo įeiti dėl vietos sto
kos. Čia paskaitą apie tarptau
tinio komunizmo pavojų visam 
laisvajam pasauliui skaitė prof. 
PHnio Correa de Oliveira, įžy
mus lietuvių bičiulis.

Angliškai ir lietuviškai kalbė
jo Vliko ir LLK pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

Meninėje dalyje šauniai pasi
reiškė stiprus Vikt. Tatarūno 
vedamas S. Paulo lietuvių cho
ras su savo solistais V. Lauri
naičiu ir H. Ehlers, taip pat K. 
Ambrezevičius. Akompanavo L. 
Šukytė, šio choro, ateitininkų 
ir argentiniečių “Rambyno’ tau
tinių šokių ansambliai buvo la
bai šiltai sutikti, o rambiniečiai 
vertinti kaip nepaprastai origi
nalus ir pajėgus kolektyvas.

Paskutinioji kongreso diena, 
sekmadienis, buvo pradėta iškil
mingomis pamaldomis katedro
je, kupinoje lietuvių ir svetim
taučių. Dalyvavo aukštieji sve
čiai, grupės jaunimo ir vaikų 
tautiniais drabužiais, čia mišias 
atnašavo ir lietuviškai pamoks
lą pasakė vėl vysk. V. Brizgys. 
Portugališkai kalbėdamas, kun. 
V. Kavuolis plačiai apžvelgė Lie
tuvos padėti ragindamas melstis 
už jos išlaisvinimą, už persekio
jamus katalikus. Lietuvių cho
ras patriotinėmis giesmėmis,— 
kaip Dambrausko “Malda už Tė
vynę” ir Sasnausko “Marija, 
Marija” erdvioje katedroje nu
skambėjo dar galingiau. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu. Po 
jų padėtas vainikas prie Bra
zilijos nepriklausomybės pamin
klo.

Užbaigiamajame posėdyje Vi
la Belloje įvyko rezoliucijų 
svarstymas ir priėmimas. Dek
laruotas solidarumas su Vliku, 
Lietuvos diplomatine tarnyba, 
LL Komitetu, PLB. Priimtos pa
dėkos ir sveikinimo telegramos 
Šv. Tėvui, Prez. Johnsonui. Pre- 
zid. Castello Branco, Brazilijos 
vyriausybei, S. Paulo guberna
toriui ir miesto prefektui. Pa-

(nukelta į 5 pel.)

Viešpats ir valdovas doleris A- 
merikos visuomenę pavertė į 
džiungles, kur išlieka tas, kieno 
ilgesni dantys ir aštresni na
gai. Visuomenė daros vis labiau 
panaši į žvėrių karalystę, kur 
plėšrūnus nuo tarpusavio susi
naikinimo gelbsti geležinės gro
tos ir prižiūrėtojo rimbas”.

Apie laisvę: “Iš tiesų, niekur 
pasaulyje žodis “laisvė” taip 
neapspiaudytas, niekur taip ci
niškai juo nedangstomi ir ne
teisinami nusikaltimai, kaip 
šiuolaikinio kapitalizmo bastio
ne — Amerikoje”.

Tuos vertinimus skaitai kaip 
netiesioginį atsakymą į Ameri
kos politiką, kuri numato, kad 
arčiau pažinę Amerikos gyveni
mą bolševikai supras, jog Ame
rika siekia taikos, bendradar
biavimo. Tą “pažinimą” varto
ja iš tikrųjų kaip naują labiau 
patikimą ginklą kovoti prieš A- 
meriką, spjaudydami į ameri
kiečių vaišingumą ir iškraipy
dami faktus taip, lyg A. Lau- 
rinčiukas kalbėtų apie savąją 
“žvėrių karalystę”.
J. Avyžius ir kt.

Dailiosios literatūros veikalų 
eilėje minimas .J. Avyžiaus ro
manas “Kaimas kryžkelėje” — 
apie kolchozinį kaimą, kuris 
“dar pilnas prieštaravimų, atsi
likusių pažiūrų, gfobstymo ir 
netikėjimo rytdiena, bet suka 
į naują gyvenimą”.

Nauja E. Mieželaičio knyga 
“Lyriniai etiudai” — tai esanti 
“poeto poleminių minčių, jaus
mų bei pergyvenimų knyga”, 
kurioje vyrauja lyrinis herojus 
laikas.

Valentinas Rūškys, “lietuvių 
kilmės rusų rašytojas”, parašė 
dokumentinę apysaką apie Lie
tuvą “Tūkstančiais kelių”.
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WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519 ' ’

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN
Inc

B ■  --------------------------- ——— ■ —
I

Siųskite į Lietuvę ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS į

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse: :

i S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
issKyrus sestadiemus, nuo 9 ryto iki 6:30 va*.

; S. Beckenstemo krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukraiiūškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki De.ancey s>t.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
 ■ I

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Bakina Co

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

S MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

st-»s
MA1ST© OAISTOf

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.............. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y.................. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties

Home-Made Bologna
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Žurnalo LITUANUS reikalu
Lietuvių Studentų S-gos C.V. 

rūpesčiu Detroite sudarytas Li- 
tuanus Vajaus Centrinis Komi
tetas: pirm. inž. C. Staniulis, vi- 
cepirm. inž. A. Zapareckas. sek- 
ret. R. Petruševičienė, ižd. stu- 
den. N. Udrys, Spaudos inf. V. 
Selenis, A. Astašaitis, nariai: 
prof. dr. A. Darnusis, prof. dr. 
J. Pikūnas, dr. Vyt. Majaus - 
kas ir inž. Vyt. Petruševičius. 
Pirmininko adresas: 21100 Fair
view Dr. Dearborn. Mich.

Komiteto tikslas pravesti Li- 
tuanuas piniginį vajų 1965 m. 
Lituanus keturių numerių išlei
dimui (po 7000 egz.) 1965 me
tais reikės 10,000.

Siekiami akiračiai
Žiauri komunistinės Rusijos 

okupacija mums uždėjo parei
gą kovoti su krašto pavergėjais. 
Kultūrinėm priemonėm to sie
kia Lituanus. Žurnalas stengia
si anglų kalba supažindint lais
vojo pasaulio intelektualus su 
padaryta lietuvių tautai skriau
da ir neteisybe, o taip pat in
formuoti apie lietuvių tautą ap
skritai ir taip pat apie jos kul
tūrinius laimėjimus.
Krs skaito?
ž’.malą prenumeruoja nema

žai lietuvių šviesuolių, bet tira
žo stambiausią dalį išsemia sve
timtaučiai, kurie šį žurnalą gau
na nemokamai. Lituanus siunti
nėjamas beveik viso pasaulio 
universitetam. įvairiom mokslo 
įstaigom bei bibliotekom, užsie
nių reikalų ministerijom ir 
svarbesnes pareigas einantiem 
politikam, kultūrininkam, taip 
pat spaudos žmonėm — perio
dinių laikraščių bei žurnalų re
daktoriam, atskiriem publicis
tam, reporteriam, rašytojam, 
kolegijų bei universitetų pro
fesoriam. Amerikoje žurnalą 
gauna gubernatoriai, ma - 
jorai, kongresmanai, senatoriai, 
redaktoriai, kolegijų bei uni
versitetų profesoriai, kone vi
sos bibliotekos, žymesni dva
sininkai ir daugybė kitų asme
nų.

NELĖ MAZALAITĖ

Ieškotojai
(2)

Ir jam labai nevyko. Jau at
rodė, kad buvo nubėgęs labai 
toli, tačiau vis dar buvo takų, 
ir jais vaikštinėjo vienas ki
tas žmogus — užteko ir tiek, 
kad jis būtų išduotas. Jie regė
jo berniją — sakys paklausti, 
taip,—jis galėjo būti devynerių, 

, ir pasuko, va. ten.
Jis turėjo dar nekartą prisi

mest! prie medžio liemens ar 
už krūmo, kol praeis nereika - 
lingas vaikščiotojas — iki pa
galiau, nejusdamas, prisiyrė to
kią vietą, kad aiktelėjo. Čia 
tai buvo tikras miškas: medžiai, 
medžiai ir medžiai, susikabinę 
kaip vienkiemiai — sakytų se
nelis. Vienas sugriuvęs, kitas 
auga ant jo. ir čia yra kalva, 
išgrįsta skujomis ir tokia sli
di, kad mamos bateliai neįkop
tų. o tėtė būtų perstambus lys
ti į tą tankmę. Jis gi vienu kva
pu užšoko į kalvą, ir sutiko eg
lę. labai šakotą, ir palaižė jos 
šoną. Jis dabar neskubėjo, kad 
tik ilgiau užtektų to miško. 
Tačiau miškas nesibaigė — ga
lėjai nebijoti. Ūmai jis buvo at

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN 21, N. Y-

Lituanus dešimtmetis
Lietuviai studentai pradėjo 

leisti Lituanus žurnalą 1954 
lapkričio 24. Prie šio svarbaus 
ir atsakingo darbo buvo pri
traukti žymiausi mūsų intelek
tualai. Visą laiką Lituanus bu
vo tobulinamas. Pradžioje buvo 
spausdinamas vos 10 0 0 egz.; 
nuo 5 nr. — 1500; nuo 10 
nr. — 3400: nuo 11 nr. — 
5000; nuo 15 nr. — 5200 ir 
1965 m. tiražas pakeltas iki 
7000 egz. Šiemet bus išleisti 
keturi nr. (viso 28.0 0 0 egz.).
Kodėl rūpi mums žurnalas sve
tima kalba?

Kodėl turėtume sielotis ir rū
pintis. kad Lituanus galėtų re
guliariai plaukti į platųjį lais
vąjį pasaulį ir informuoti apie 
Lietuvos vargus, tautos tragiz
mą? Turime stengtis palenkti 
svarbių žmonių protus ii' Širdis 
prie Lietuvos laisvės idealų. Tu
rime tai daryti lietuvių tautos 
labui. Šis būdas šiandien mum 
atstoja atominę artileriją. Tai 
mūsų raketiniai šaudmenys! Iš 
to išplaukia nauda, nes kiek
vieno svetimos tautos intelek
tualo Lietuvos nepriklausomy
bei palankumas, simpatija tau
tai, užuojauta ir draugiškumas 
skriaudžiamiems lietuviams, pa
lanki nuomonė Lietuvos nepri
klausomybei. tinkamu momen
tu labai pravers, bei pasitar
naus Lietuvos laisvinimo spren
džiamoje kovoje.
Aukų rinkėjai pasibels

Kovo mėnuo — ryžtingo va
jaus mėnuo. Detroite, o taip 
pat ir visuose kituose JAV 
miestuose veiks naujai įsteigti 
pagalbiniai Lituanus vajaus ko
mitetai. Priimkite aukas ren
kančius idealistus studentus su 
atviromis ir pasiaukojančiomis 
širdimis. Neišleiskite jų tuščio
mis rankomis. Jūsų dosnumas 
ir lietuviškos širdies balsas pa
tars, kiek turite duoti. Duoki
me. nes jie ne sau prašo!

V. Mingėla

radęs mažą slėnelį—senelis pa
sakytų. kaip delną. Tenai žydė
jo maži balti dobilai, ilgos žo
lės kabinėjosi į erškėtrožes; vie
noje pusėje augo obelis, apki
busi obuoliais. Ir buvo mėlynų 
žiedų ant ilgų kotų. Iš vieno 
žiedo išeitų lėlei vainikas, jei
gu jis turėtų sesutę.

Šitame slėnelyje jis atsigulė 
ir juto, kad pripildo jį visą, ir 
tarė balsu: — Čia mano, čia vi
sada bus mano. Žinojo, kad tik
tai pakartojo senelio tvirtinimą, 
kai tasai tebevadinšo tolimą tė
viškę: Mano.

Tačiau to slėnio užteko ir 
persiversti kūliu — beveik už
teko, nes kojos atsirėmė į erž- 
kėtrožę ir ūmai, kaip dyglys, 
atėjo žinojimas: reikia grįžti. 
Nebuvo tiek laiko, kad galėtų 
pareiti lėtai, kada norėdamas. 
Be to. jis žinojo iš TV, kaip 
triukšmingai yra ieškomi pra
žuvę vaikai. Tada jam būtų din
gęs džiaugsmas, kaip ir anie 
dingusieji vaikai, jeigu jo taip 
ieškotų. Tačiau jis dar kartą 
turėjo perkeliauti per eglių 
tankmę — taip, kad justų, jog

Šviesus žibintas mano gyvenimo kelyje
“Visa gausi katalikų intelek

tualų generacija, išėjusi viešu
mon antrajame mūsų nepriklau
somo gyvenimo dešimtmetyje, 
turi pagrindo Kuraitį laikyti 
tuo žmogum, kuriam jie lieka 
labiausiai skolingi’ ’ (Lietuvių 
Enciklopedija Xm, 383)

“Tai, ką Tu siuntei mokyto-’ 
jui, aš perdaviau... Jis labai 
patenkintas, kad Tu jį vadini 
mokytoju. Tas savas, paprastas 
ir visuomet mielas titulas — 
jis primena tą visam gyvenimui 
pasiliekantį artimumo ryšį su 
buvusiais mokiniais” (Iš 1958 
m. laiško)

Prisiminę savo studijas bei 
jaunystės dienas, kiekvienas 
galime rasti asmenybių, kurių 
įtakoje padarėme daugel į 
sprendimų. Jie išliko šviesūs ži
bintai mūsų gyvenimo kelyje.

Savajame gyvenime tokiais 
dvasios didvyriais norėčiau lai
kyti prel. P. Kuraitį ir vysk. 
K. Paltaroką. Keletą asmeniš
kų prisiminimų apie vysk. Pal
taroką parašiau jo mirties pro
ga “Darbininke”.

1947-taisiais metais atsisvei
kinau Kaune su prel. P. Kurai
čiu, ir jis man uždraudė lais
vajame pasaulyje, bet kur vie
šai, ypatingai • spaudoje, minė
ti jo pavardę, nes tai būtų jam 
galimas “bilietas į katorgą”. 
Pereitą gruodį prel. P. Kurai
tis, sulaukės paltarokiško am
žiaus, persikėlė į amžinybę. Šia 
proga keletas prisiminimų iš 
1944-47 metų.
PIRMOJI PAŽINTIS.

Kai 1942 metais įstojau į 
Kauno Kunigų Seminariją, pre
latas P. Kuraitis pradėjo joje 
dėstyti filosofijos istoriją. Mat, 
tais metais buvo įvesti po gim
nazijos baigimo dveji pilni filo
sofijos metai seminarijoje. 
Nors buvom skaitę apie jį, 
kaip žymų mokslo žmogų, ta
čiau jis mums atrodė lyg mįs
lė. Nelabai iškalbus, nesidomįs 
klierikais. Pats pasisakęs, jog 
atėjęs dėstyti to kurso beveik 
priverstas, žinodamas, kaip ki
ti seminarijos dėstytojai tą kur
są prabėgdavę. Todėl jis pa
reikalavęs bent aštuonių semes
trinių valandų filosofijos istori
jai. kad bent minimaliai stu
dentus su ja supažindintų.
FILOSOFIJOS SPECIALYBĖJE

1944 m. Kauno Kunigu O te 
Seminarijoje buvo įsteigti tre
tieji filosofijos metai. Atsitiko 

lenda prasiskleisdamas šakas. 
Ir jis nuėjo kitu šonu, negu bu
vo čia pakliuvęs.

Štai todėl jis ir pamatė, ko 
pirma nebuvo regėjęs — kito
je kalvoje viena eglė buvo iš
virtusi iš viso augumo. Ir ne sa
vo noru — manė jis. Gal būt 
perkūnas bus buvęs labai, la
bai piktas ir eglė pasipynė jam 
po kojomis ir jis tik nutvėrė 
ją už plaukų ir nenorėdamas 
išrovė, nes jis perdaug stiprus. 
Ir ten, kur buvo buvus eglės 
sėdėjimo vieta, pasidarė lyg 
vartai ir pro juos matėsi dan
gus. O žiūrėkit, kokia čia ert
mė tarp jos šaknų. Jis įlindo 
į vidų ir pamatė, kad galėtų čia 
išsitekti ir gyventi, kaip mažo
je trobelėje, ir nė kiek nebi
jotų, net naktį, jeigu tiktai ne
reikėtų dabar eiti ir važiuoti.

Kai jis išlindo iš to šaknų ur
vo, nutarė pereiti pačia egle. Ji 
atrodė kaip mieganti, ar kaip il
gas siauras tiltas. Jis užlipo ir 
žengė, svyruodamas į šonus, lyg 
sparnai jį būtų prilaikę. Ir taip 
labai buvo užsiėmęs, kad tik
tai pačiame gale, pačioje bu
vusioj eglės viršūnėje, pamatė 
tuos du vyrus.

Iš pradžių jis buvo labai nu
siminęs, kad ne tik jis vienas 
pasisavino mišką. Paskui išsi
gando, kad jį atsivijo. Bet tuo
jau pažino, jog tai ne vasaro
tojai, nes niekur ir niekuomet 
nebuvo jnatęs tokių pavargu

A.a. prof. Pr. lauraitį prisimenant

Prof. prel. Pranas Kuraitis/ 
vienas iš Ateitininkų sąjūdžio 
steigėjų, ilgametis Ateitininkų 
Federacijos dvasios vadas, ka
talikų intelektualų nepriklauso
moje Lietuvoje ugdytojas, ant
ros bolševikų okupacijos metu 
pasilikęs Lietuvoje ir kaip ku
nigų seminarijos profesorius

taip, kad beveik visi akademi
nio kurso klausytojai pasirin
ko savo specialybe filosofiją; 
teologijai vos keli teko, o kano
nams neatsirado kandidatų. Ta
da prel. P. Kuraitis pareiškė, 
jog jis sutiko šiame skyriuje 
dėstyti vieną semestrą lygtinai, 
norėdamas patirti, koks yra nu
siteikimas klierikų mokslo at
žvilgiu. Tada ir prasidėjo mū
sų artimesnis bendradarbiavi
mas su juo. Semestrui pasibai
gus, prel. P. Kuraitis pareiškė, 
jog buvo maloniai nustebintas 
studentų susidomėjimu, pajėgu
mu bei darbštumu. Ir taip jis 
per dvejis metus mums dėstė 
specialius kursus gnoseologijo
je, ontologijoje ir kosmologijo
je, o taip pat religijos filosofi
ją, kultūros filosofiją, naujau
siųjų laikų filosofiją bei prat}7- 
bas. Tik tada supratome prel. 
P. Kuraičio duotą profesoriaus 
apibrėžimą: svarbiausia —pro
fesorius turi būti savo dėstomo 
dalyko žinovas ir pilnas kūry
biško nusiteikimo, išleidžiąs vei
kalus, dalyvaująs straipsniais 
mokslinėje literatūroje; antroje 
eilėje — svarbu, kad profeso
rius domėtųsi bei pagelbėtų sa
viesiems studentams; trečioje 
eilėje — patrauklus dėstymo 
būdas. Kadangi pirmuosius du 
reikalavimus prof. P. Kuraitis 

KAUNO kunigu seminarija nepriklausomos Lietuvos laikais.

sių veidų ir tokių sudulkėjusių 
apdarų. Ir tokių ilgų. O vienas 
dėvėjo taip, kaip vienuoliai, ta
čiau antrasis atrodė apsirengęs, 
kaip iš filmo Tiktai, kad jis 
buvo labai tikras, ne ekrane.

Ir prabilo vienas vyras:
— Mes tavęs laukėme.
Vaiko širdis ėmė blaškytis— 

tai vistik tėvai jau buvo spėję 
pasišaukti policiją.

Jis sušnibždėjo:
— Aš nedariau nieko blogo, 

aš tik ieškojau tėviškės.
— Aš žinau, — pasakė tas 

pats, — mes dėl to tavęs ir lau
kėme. Mano darbas yra aplan
kyti visus tuos, kurie ieško tė
viškės ir pasakyti jiems, kad 
nepamestų ieškojimo ir vilties.
— Ar jūs iš senelio tėviškės ? 

Iš mano tėviškės? — ir kai jie 
tylėjo, jis vėl klausė: — Iš kur 
jūs?

— Aš iš Kamajų, aš iš Vė
žaičių, aš iš Vilniaus — iš dau
gelio vietų; aš nebeturiu tėviš
kės. laikinai — tarė pirmas, o 
antras pasakė:

— Aš iš Kretingos, tačiau aš 
tiktai palydėjau savo draugą. O 
dabar, atsimink, kad tavo tėvai 
susirūpinę, keliaukime.

Jie visi leidosi nuo kalvos, 
per tankmes. Vaikas žengė 
tarp abiejų vyrų ir jautėsi la
bai saugiai, ir jautėsi svarbus, 
kad su juo kalbėjosi tokie aukš
ti vyrai, ir sakė, kad buvo laukę 
jo. Jis galvojo, abejojo, paga
liau ištarė:

toliau globojęs jaunimą, atken- 
tėjęs Sibiro tremtį ir grįžęs į 
Kauną, pereitų metų gruodžio 
18 mirė.

Jį prisimena šiuo rašiniu ant
rojo bolševikmečio laikais jo 
auklėtinis, kuriam 1947 pavyko 
pasiekti Ameriką, kun. Kęstu
tis Baleys, Amsterdam, N.Y.

taip puikiai vykdė, tai trečiojo 
nedaug kas pasigedo. Naudo
jomės jo biblioteka, džiaugėmės 
jo interesu mumis, teikiamu 
vadovavimu bei pagalba moks
le. Rūpėjo jam ne vien teore- 
tiški filosofijos klausimai. Kar
tu su juo planavome ateities 
Lietuvos kultūrinio, net politi
nio gyvenimo gaires. Klierikų 
pageidavimu, kai kurie jo skai
tomi kursai buvo perkelti į po
pietines valandas, kad visi no
rį galėtų dalyvauti. Keli šim
tai visų kursų studentų susi
rinkdavo į šias paskaitas di
džiojoje arkivyskupo rūmų sa
lėje.
IŠSIVESTOS CITATOS

Kai išvykau iš Lietuvos 1947 
metais, tepasiėmiau vieną laga
minėlį. Tačiau nors rizikuoda
mas. išsivežiau eilę prof. P. Ku
raičio skaitytų paskaitų iš nau
jausiųjų laikų filosofijos, štai 
trumpa citata iš įvadinių pasta
bų prieš pradedant svarstyti 
racionalistinio liberalizmo sis
temą:

“Toji... kritiška, universa- 
listinė kūrybinės organiškos pa
žangos filosofija gali drąsiai 
stoti į rimtas filosofines disku
sijas su šiokia ar tekia forma 
besireiškiančia liberalistinio ra
cionalizmo sistema. Iš kasdie
nio sveiko proto plotmės filo-

— Jeigu aš paprašysiu. tėvų, 
jie pavėžins jus.

Jis norėjo dar pridėti, jog jis 
labai norėtų, kad jie vyktų iki 
jo namų, sutiktų senelį ir pa
kartotų. ką kalbėjo apie tė - 
viškę, bet nedrįso. Jis nebijojo, 
kad atsisakys šie vyrai, tačiau 
taip padarytų jo tėvai.
—Jie pavėžins, jie pirko dide

lį automobilį. Ir namie liko se
nelis su močiute.

Kai jis baigė tai susakyti, jie 
priėjo kiemą ties vėliavos stie
bu. Abu vyrai sustojo prie gė
lyno, prieš tamsią šventojo sta
tulą. Jie buvo aukšti miške, tie 
vyrai, ir dabar aikštėje dar 
aukštesni; jis stačiai turėjo žiū
rėti atsivertęs ir laukė, kad iš 
jų atsakymo žodžių nenukristų 
pro šalį jokia raidė.

— Aš tegaliu eiti pėsčias, — 
tarė pirmasis, — mano keliai 
begaliniai, ir mano žirgas pa
vogtas; aš turiu labai daug dar
bo, bet tu man pagelbėsi, jei
gu skelbsi, ką tau sakiau.

Jis paglostė vaiko kaktą, o 
kita ranka pasitaisė apsiaustą. 
Ir tada berniukas pamatė, jog 
toje pat rankoje keleivis nešė
si leliją, apvytusią, aplaužytą ir 
kruviną, tarytum ji buvo nu
žudyta. Vaikas norėjo paklaus
ti, kas atsitiko. Jis norėjo šauk
ti “Nepasitrauk nuo manęs’”, 
bet keleivis jau tolo į saulės 
pusę.

— Kur jis nuėjo? — užklau
sė vaikas keleivio draugą, ir

PROF. KUN. PR. KURAITIS Kaune 1920 metais.

sofinį darbą pradedanti, specia
lių mokslų reikšmę pilnai pri
pažįstanti. giliausiais žmogiškos 
egzistencijos požiūriais svarsto 
ji visumos realybę su tikslu, 
kad susidarytų kritiško proto 
reikalavimus patenkinančią, vi
suotinę, pažangai atvirą sinte
zę pažiūrų, įprasminančią as
mens ir visuomenės gyvenimą, 
jo orientacijas ir galimas per
spektyvas ateičiai, šita filoso
fijos sistema ... yra visados pil
nai atvira tikrai pažangai, įvai
riems su tiesa sutinkantiems 
papildymams, galimų naujų po
žiūrių šviesoje organiškam to- 
tobulėjimui. Mums šita prasme 
yra nuoširdžiai brangintini šie 
mūsų garsaus poeto Jurgio Bal
trušaičio kūrybinę iniciaiyva 
žadinantieji gilios istoriosofi
nės prasmės žodžiai:

Dievo pasaulis dar nesukur
tas,

Dievo šventykla dar nepasta
tyta,

Tik Ldaiintas pilkas akmuo, 
Tik galia duota rankoms .

SEMINARIJOS DVASIOS 
UGDYTOJAS

Seminarijos gyvenimas Stali
no laikais, anot P. Kuraičio, 

įtraukė kvapą: ir to nebuvo jau 
šalia. Jis buvo prisiartinęs prie 
tamsios Šventojo statulos, jis 
buvo paaugęs ligi jos ir su ja 
susiliejęs. Ir ūmai statulos me
džiaga nušvito kaip stiklo tau
rė, peršviesta saulės, ir skais
čiausiai sužibėjo ant nulenktos 
Šventojo rankos Kūdikis.

Berniukas riktelėjo ir sukniu
bo ant kelių. Jis tebebuvo nu
silenkęs iki žemės, kai atbėgo 
abu tėvai ir dar keli svetimi 
žmonės. Motina šaukė, kad vai
kas sužeistas, kad be sąmonės, 
kad negyvas, bet jis atkėlė 
akis ir buvo sveikas — matė 
jie. — ir jis pasakė:

— Šventas Antanas įžengė 
čia. ar nematote? O šventas 
Kazimieras nuėjo!

Jis pasakojo. Jis pasakė vis
ką — apie senelį ir savo troš
kimą tėviškės. Jis žinojo, kad 
yra teisus, jeigu ir šventasis, 
jeigu pats karalius tai užtvirti
no. Tėvai stabdė jį. nes gėdijo
si jo keistos kalbos ir teisino. 
Motina glostė jo galvą ir ai
manavo: gal ištiko jos vaikutį 
kokie virusai, o gal saulė per- 
kepino. Ir tėvas tylėjo ir buvo 
labai išraudęs. Tiktai jaunas 
vyras, truputį susvetimėjusiu 
akcentu, ciniškai pasakė:

— Žinote, vaikai, kartais jie 
pasako, kaip atrodo pasakos ka
ralius — .

Gi stovintis būryje vienuolis, 
žiūrėdamas į berniuką ir į sta
tulą, tyliai ir ramiai tarė:

buvo lyg ant vulkano. Nežinia, 
kuria akimirka ugniakalnis iš
siverš ir viską nušluos. Tačiau 
pasitikėdami Dievo Apvaizda ir 
lietuvių šventųjų bei kanki
nių užtarimu, privalome kas
dien angažuotis naujiems dar
bams.

Gal būt, didžiausios įtakos 
seminarijos studentų gyveni
me prof. P. Kuraitis kaip tik 
ir pasiekė šiais “vulkaniškai- 
siais” metais. Jo įtakoje buvo 
rengiami ir sakomi modernios 
minties pratybiniai pamokslai. 
Į ji klierikai kreipėsi įvairio
mis asmeniškomis bei pašauki
mo problemomis. Jis buvo pra
šomas rekolekcijų metu konfe
rencijoms.

Jis ypatingai pabrėždavo pa
grindinių reformų reikalą — 
filosofijoje, kulte, dvasinių ver
tybių gradacijoje. Svarbiau
sias žmogaus vertės matas, sa
kė jis, yra jo moralė. Reikalin
ga atskirti esminius dalykus 
nuo atsitiktinių. Visokios parei
gos bei titulai tėra atsitiktiniai 
dalykai. Svarbu intensyvinti be
tarpišką žmogaus ryšį su Die
vu. Dažnai minėdavo toleran
cijos stoką lietuviškoje visuo
menėje. Kai norėjau savo li
cenciato darbui pasirinkti temą
apie toleranciją, jis mane įspė
jo, jog šiuo metu tai dar gana 
pavojinga tema, tačiau jis ti
kisi, kad artimoje ateityje tole
rancijos pagrindai bus daug ge
riau suprasti. Kai pratybiniam 
darbui rašiau apie dr. J. šliupo 
filosofines pažiūras, prof. Ku
raitis mane pamokė, kad ver
tindamas jo pažiūras, nepamirš- 
čiau pagarbos jo asmeniui, 
tiek nusipelnusiam lietuvybei.
PRISIMINDAVO ŠV. 
PRANCIŠKŲ

Šv. Pranciškaus dienai atė
jus, eidavome sveikinti prela
tą vardinių proga. Jam lyg sun
ku buvo klausytis panegyrikos, 
nors ir nuoširdžios. Gavęs pro
gą atsakyti, tuojau nukreipda
vo mintį į šv. Pranciškų kaip 
didįjį reformatorių. Jis pri
mindavo, kad ir mūsų laikai ne
mažiau reikalingi reformos 
kaip anuosyk. Mūsų laikais irgi 
Bažnyčia griūva, daugelis sri
čių apleista ir dulkėmis nuklo
ta. Reikia naujos dvasios, nau
jo valymo, naujos reformos, 
kad galėtumėm parodyti nuos
tabiai spindintį krikščionybės 
veidą.

Kai atsisveikinau su mokyto
ju 1947 m. vasaryje, jis prašė

(nukelta į 4 pslj
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— Tačiau mes žinome ir tai, 
kad vaikams yra atidengiama 
tiesa, o suaugusieji nepriima 
jos.
Kennebunkport, 1963
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KOMP. J. STANKŪNO KŪRYBA
J. Žilevičius

Po ilgos pertraukos, nes se
niau dažnai ir daug yra para
šęs ir išleidęs įvairių kūrinių, 
vėlesniais laikais lyg buvo su
stojęs. Paskutinį chorinį kūrinį 
“Mano tėviškė” praeitą vasarą 
girdėjome įspūdingai praskam
bėjusį Lietuvių dienoje jungti
niu choru, o dabar patiekė 5 
romansus solo su piano pritari
mu: Už upelių (pagal liaudies 
melodiją); Sodžiaus idilija, De
besėliai (ž. K. Binkio), Ak tie, 
bernužėliai ir Nemunėlis (ž. J. 
Baltrušaičio). Iš jų. Sodžiaus idi
lija jo dukters Irenos Stankū
naitės, sėkmingai besireiškian-

KOMP. J. STANKŪNAS

čios dainininkės, su dideliu pa
sisekimu koncertuose yra se
nai dainuojama.

Visi tie kūriniai neilgi, griež
tame muzikiniame būde sukur
ti, susidedą iš trijų, vadinamos 
dainos formos, dalių. Auto
rius gerai pažįsta piano, to in
strumento teknikines smulkme
nas, ir turėdamas lengvą tek- 
niką, melodijai palydą yra su
tvarkęs sklandžiai, todėl įdo
mus, nešabloninis akordų figū
rinis vystymas, bet turįs savo 
atskirą nuo melodijos kelią . 
Harmonija paprasta. Kompozi
torius neieško naujenybių, bet 
sugeba gabiai grynai ir laisvai 
reikštis klasikinėje harmonijo
je, netūpčioja ant vieno kurio 
trigarsio, vietoje sustojęs.

Autorius gerai pažindamas 
koloratūrinio balso smulkmenas, 
prisiklausęs, kai jo duktė Ire
na namuose ištisomis valando
mis balsą miklina, tad savo 
melodikoje gabiai ir sumaniai 
panaudojo to gražaus, lanks
taus balso visokeriopas variaci
jas. Pats iš prigimties būda
mas melodistas, čia jo sukurtų 
romansų melodijos labai leng
vai įsisavinamos ir maloniai 
klausomos. Gabiai į jas įpina 
koloratūriniams balsams būdin
gus lengvas gražmenas trelių, 
mordentų, kurie natūraliai me
lodiją pagražina. Nėra abejo
nės, kad solistam šie romansai

SV. ANTANO gimnazijos ateitininkų Pr. Dielininkaičio kuopa. Vidury dvasios vadas Tėv. Augustinas Sima
navičius. Jo dešinėje: G. Miceika — pirm., kairėje Leonas Klimaitis — vicepirm.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ KENNEBUNKPORTE
Jau įprasta, kad šv. Antano 
gimnazijoje šv. Kazimiero mi- 
nijimus kasmet ruoštų ateiti
ninkai. Tai ateitininkų šventė, 
kuriai jie parengia programą ir 
duoda įžodį.

Rytą 10 v. buvo mišios su 
rektoriaus šventei pritaikytu pa
mokslu. Mišiose pagarbiai buvo 
laikoma ateitininkų vėliava. 
Giedojo gimnazijos choras. Bu: 
vo svečių iš Bostono ir Wor-

kamai išegzaminuoti.
Trumpą paskaitėlę apie šv. 

Kazimierą skaitė mok. Vytautas 
Žemaitis. Pritaikytus eilėraš - 
čius deklamavo V. Vasiliaus
kas ir R. Žemaitis. Programą la-

į II •

Minėdamas 50 metų savo sukaktį,

DARBININKAS |
tikisi sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikraštį 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo-

' karnai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam
— pirmiem metam 5 dol.

Kas suras 2 naujus skaitytojus, moka už 
abudu 9 dol., už 3 — 12 dot. metams.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau

doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė ................................................................... ...

Adresas ......................................................................................

Siunčiu už prenumeratą $............... , aukų $................; Viso .............

(Data) (Parašas)

Šiemet ypatingai buvo gera cesterio.
programa, kurią teko nukelti į 
sekmadienį. Paprastą dieną ne
galėtų atvykti svečiai. Kovo 4 
mokiniai buvo lasiyi nuo pamo
kų. Minėjimas įvyko kovo 7 
sekmadienį.

Po pietų, pradėjus minėjimą 
salėje malda į šv. Kazimierą, 
vyko įžodžio apeigos. Įžodį da
vė 6 nariai: R. Ambrozaitis, R. 
Tamulionis. V. Tamulis, V. Ker- 
belis, E. Krištolaitis, A. Bag
donas. Prieš tai jie buvo atitin-

bai praturtino choras, sudainuo
damas 6 dainas, ir tautinių šo
kių grupė.

Šv. Antano gimnazijoje yra 
24 ateitininkai. Pirmininkas — 
G. Miceika, dvasios vadas — 
T. Augustinas Simanavičius.

(Kor.)

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Tėvas Gediminas Kiįauskas,

koncertuose bus vieni iš sėk
mingiausių ir klausytojų go
džiai sutinkami. Autoriui tenka 
palinkėti, kad šioje srityje dau-

ŠVIESUS ŽIBINTAS
(atkalta iš 3 p si ) Čia kiekvienas yra taip reika-

!

Norite geros meniškos fotografijos — J
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ k

! ’vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- į 
traukų; norite atnaujinti seną, fotografiją? Jums geromis sąlygomis 1
padarys — I

VYT. MAŽELIS

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. k
Tel. HYacint 7-4677 j,_ ___________________

S. J. praves rekolekcijas Phila- 
delphijos ir plačiųjų jos apylin
kių lietuviams. Rekolekcijos bus 
šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje, kovo 12, 13 ir 14. 
Pradžia — penktadienį 7:45 v. 
vakare, šeštadienį — 7:30 v.v. 
ir sekmadienį 10:30 v. rytą. Da
lyvauti kviečiami visi.

Metinis Balfo susirinkimas 
šaukiamas kovo 14 d., 4 v. po
piet Lietuvių Banko patalpose. 
Valdyba jau yra numačiusi kan
didatus naujai valdybai ir gavu
si jų sutikimą. Susirinkime da
lyvauti ir pasidalinti mintimis 
apie Balfo veiklą kviečiami vi
si.

Kun. Algimanto Kezio, S. J., 
fotografijos meno darbų paro
da bus Lietuvių Banko patalpo

se (202-204 N. Broad St.) kovo 
19, 20 ir 21 d. Kun. A. Kezio, 
SJ., fotografijos darbai dažnai 
matomi mūsų spaudoje. Parodo
je matysime daug naujų, spau
doje nematytų darbų padidinto
je formoje. Atsiveskime paro- 
don ir amerikiečius, besidomin
čius fotografijos menu. Paro
dos rengėjai, Philadelphijos at
eitininkai, yra pakvietę parodo
je dalyvauti ir patį menininką 
fotografą — kun. Algimantą 
Kezį, S.J.

L.V.S. Ramovė išsirinko nau
ją valdybą. Ją sudaro Alfonsas 
Jurskis — pirmininkas. Juozas 
Česonis — vicepirm., Antanas 
Impolėnas — iždininkas, Anta
nas Rukšys — sekretorius ir 
Balys Ubeika — vald. narys.

K.Č.

giau kurtų, nes lengvosios mu
zikos kūrinių kaip tik mūsuose 
yra didelis trūkumas, o auto
riui, matyti, tai sekasi. Solistai 
ir klausytojai už tai bus kom
pozitoriui J. Stankūnui dėkingi.

p r a n e šti laisvajam pasauliui 
apie Lietuves kalvariją, inteli - 
genty naikinimą, tautės šauks
mą pagalbos. Jis pageidavo . 
kad filosofijos neapleisčiau. 
“Ir kai galėsi—grįžk Tėvynėn.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

TRIJŲ
Kovo 20-21 Angelų Karalie

nės parapijos salėje. Brookly- 
ne bus Jono Rūtenio. Marijos 
Žukauskienės ir Juozo Sodai- 
čio tapybos darbų paroda. Visi 
trys yra gerai pažįstami kaip 
visuomenininkai; kaip tapyto
jai, mažiau žinomi. Tačiau jų 
paveikslai nekartą buvo išstaty
ti Įvairiose parodose. Nors nė
ra diplomuoti profesionalai-dai- 
lininkai, tačiau jų darbai verti 
dėmesio.

Marija Žukauskienė studija
vo meną Indianos universitete 
Bloomingtone. Art Students 
League New Yorke ir tęsia 
mokslą Washington School of 
Art. Dalyvavo grupinėse Akad. 
Skautų Sąjūdžio parodose 
1962 ir 1963. Liet. Moterų At
stovybės New Yorko klubo mo
terų dailininkių parodoje 1963. 
Liet. Gydytojų D-jos parodoje 
Chicagoje 1963. Brooklyn Arts 
Gallery 1963 ir 1964, kur lai
mėjo ‘Honorable Mention’ ir 
St. Luke's Art Guild 10 parodo
je Whitestone, N.Y., 1964 m.

Jonas Rūtenis Meno studijas 
pradėjo “Metropolitan Seminar

PARODA
in Art”, toliau jas tęsia New- 
Yorke. Iki šiol yra suruošęs ke
turias individualines tapybos 
darbų parodas: Stamford, Con
necticut.; Boston, Mass.; Mer
rick. L.I. ir Brooklyn, N.Y. Be 
to. dalyvavo Akad. Skautų Są
jūdžio dailės parodoje 1963 
Brooklyne ir šešioliktoje meti
nėje ‘ ‘Emily Lowe Competi
tion” New York.

Juozas Sodaitis: Grupinėse 
parodose dalyvauja nuo 1961. 
Priklauso NYCTA Art Associa
tion, kurios metinėse parodose 
už aliejaus tapybą yra gavęs 
Brooklyn Museum Art School 
Scholarship, dvi antrąsias, vie
ną trečiąją premiją ir du gar
bės pažymėjimus. Studijavo 
Brooklyn Museum Art School 
1962-63 ir Art Students Lea
gue New Yorke 1964.

Parodos salė bus atdara ko
vo 20 ir 21 nuo 12 vai., die
nos iki 8 vai. vakaro. Pastaruo
ju metu New Yorko lietuviai 
pritardami Kultūros Namų sta
tybai, visomis išgalėmis remia 
tą idėją. Tad ir šios parodos 
numatomas pelnas skiriamas 
tam tikslui. B.N.

lingas . . .”
TREMTY IR KANČIOJ

Iš susirašinėjimo su kitais vė
liau sužinojau, jog prof. P. Ku
raitis buvo ištremtas, kentėjo. 
Grįžęs gyveno Aleksote ir la
bai daug rašė. Pareiškęs, jog 
tremties patirtis bei kančia jo 
asmenį gerokai pakeitė ir pra
turtino, pagilino jo mąstyseną. 
Džiaugėsi, jog jo mokiniai jo 
nepamiršta. Apie jį teiraujasi 
ir siuntinukais pagelbsti. Paga
liau pereitą gruodį gavau laiš
kutį, Jog prof. P. Kuraitis, am
žiaus naštos varginamas, jau 
“su mirtim kovoja”.

Bažnytinės liturgijos ir teo
logijos bei filosofijos reformų 
laikotarpyje iškyla prof. P. Ku
raičio šviesi asmenybė. Jis bu
vo lyg Lietuvos mokslinio, baž
nytinio ir kultūrinio gyvenimo 
reformos pradininkas. Tačiau 
visur jis vadovavosi meile, tole
rancija ir kilnia dvasia. Net ir 
tie konservatyvieji autoritetai, 
kuriems neparankios buvo jo 
idealistiškos reformų pastan
gos, pripažįsta, kad tai buvo 
nepaprasto darbštumo, gilausj 
lietuviškumo ir švento gyveni-^ 
mo žmogus. Jo gyvenimo, eru
dicijos, idealizmo spinduliais 
daugelis naudojomės.

Tebūnie šie asmeniški prisi
minimai akstinu platesniems jo 
artimesnių mokinių pasisaky
mams apie šį mūsų nuostabaus 
kilnumo mokytoją.

Kun. Kęstutis Balčys

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų. pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N. Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N.Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

Siunčiu auką statybų fondui $.................-

Pažadu auką statybų fondui $..................

Įrašau mirusį .................  _

Siuntėjas ............................................... ..............................

Adresas ................................................................................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)
JUOZAS SAOAITIS, d r. Marija Žukauskienė ir Jonas Rūtenis tariasi parodos reikalais. Paroda vyksta kovo 
20 ir 21 Angelų Karalienės parapijos salėje Brooklyne. N'uotr. R. Kisieliaus.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

CRANE SAVINGS & Loan Association

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3*1083 
Nemokamai vieta automobiliams

41/2 % ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pinnd. ir ketvtrt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; fteštadienals 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta. 
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Kovoje už Lietuvos laisvę
Senatoriai Miller ir Hickenloo
per ir kongresmanai Conable ir 
Grabowski įnešė rezoliucijas 
Lietuvos bylos reikalu.

Los Angeles, Calif. “JAV 
prezidentas turėtų panaudoti vi
sas galimas priemones — diplo
matines ir ekonomines — ko
voje už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvę” — kalbėjo sena
torius Jack Miller (R.-Iowa-, 
įnešdamas savo ir senatoriaus 
Bourke B. Hickenlooper (R.-Io
wa, vardu rezoliuciją Pabaltijo 
kraštų laisvinimo reikalu. Se
natorius Hickenlooper yra Se
nato užsienio reikalų komisi
jos narys. Tos komisijos, kuriai 
vadovauja senatorius J. Wil
liam Fulbright, rankose yra vi
sos rezoliucijos, įneštos Senate 
Lietuvos bylos reikalu. Šią re
zoliuciją išrūpino kun. kleb. Si
monas Morkūnas iš Sioux City, 
Iowa.

KONGRESM. BARBER B. CONA
BLE

Pora naujų rezoliucijų buvo 
įnešta šiomis dienomis ir Atsto
vų Rūmuose. Kongresmanas 
Barber B. Conable, Jr. (R.-N. 
Y.-, prieš keletą mėnesių išrink
tas New Yorko valstybėje, įne
šė visai naują rezoliuciją. Jis 
pažadėjo Juozui Jurkui, Rezo
liucijoms Remti Komiteto vie
nam iš darbuotojų, visą gali - 
mą žygyje už rezoliucijų prave- 
dimą paramą. Kitą rezoliuciją 
įnešė kongresmanas Bernard F. 
Grabowski (D.-Conn.). Į kong- 
resmaną Grabowski šiuo reika
lu kreipėsi Connecticuto LB 
darbuotojai.

Rezoliucijų skaičius jau per
žengė pusšimtį, šiame Kongre-

LIETUVIŲ DIENA ALBANY, N. Y.
Vasario 21 popiet nedidukė 

susirinkimų salė prisipildė ku
pina. Buvo prisilaikyta įprasti
nės tai dienai tvarkos, t.y. po
būvį pradėti ankstyvą popietį. 
Penktą vai. sėsta prie stalo lie
tuviškų valgių, kuriuos parūpi
no šv. Rožančiaus draugijos na
rės. šiemet vadovaujamos pir
mininkės Onos Moleikaitienės. 
Valgiai, kaip visada, pasižymėjo 
gausumu ir įvairumu. Ne tik lie 
tuviai, bet ir kitų tautybių žmo
nės per vedybas įėję į lietuviš
kas šeimas, mielai atsilanko į 
šią Lietuvių dieną. Brangių sve
čių tarpe matėsi adv. Mrs. S. 
Makay (Žilinskskaitė), dr. Vyt. 
Smitas. Zig. Paronis, Petraus
kai. Morkūnai, prof. Irena 
Woods, Jakaitienė ir kt. Taip 
pat keletas Albany gyvenančių 
lietuvių kunigų: A. Glevec- 

VINCO KRĖVĖS HM)
DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS <*«««*«>
ŠARŪNAS ‘trauka)

Režisūra — VYTAUTAS VALIUKAS 

Scenovaizdis — ALBINAS ELSKUS 

Administracija — K. VASILIAUSKASPRIE DANGAUS VARTŲ (inacenizecija)

šeštadieni, kovo 20 d.
8 vai. vak.

VAIDILA:
VINCĖ JONUŠKAIT6 (kaip viešnia)

ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJOS SALĖJE 
207 No. Adams St., NEWARK, New Jersey 

•
BILIETAI po $2.50 (studentams po $2.00) — gaunami prie jėjimo. 
ir pas platintojus.

ELVIRA OSLAPIENĖ 
VYTAUTAS ABROMAITIS 
LEONAS KARMAZINAS 
EDVARDAS LIOGYS 
VYTAUTAS VALIUKAS 
KAZYS VASILIAUSKAS 

•

se yra jau 51. Rezoliucijoms 
Remti Komitetas rūpinasi, kad 
viena iš jų būtų pravesta. Vi
sos patriotinės lietuvių organi
zacijos ir visi geros valios lie
tuviai turėtų visomis jėgomis 
dėtis prie rezoliucijų pravedi- 
mo darbo. Organizacijų vadovy
bės ir atskiri asmenys turėtų 
susirišti su savo senatoriais ir 
kongresmanais ir prašyti, kad 
visi jie įneštų naujas rezoliuci
jas. Juo daugiau bus rezoliuci
jų, juo lengviau bus vieną iš jų

Pietų Amerikos lietuvių kongresas
(atkelta iŠ 2 pslj 

skelbta protesto deklaracija 
dėl religijos persekiojimo Lietu
voje, kreipimasis į 24 Komite
tą ir į J.T. Padėkota Vatikanui, 
Ispanijos ir Italijos vyriausy
bėm už lietuviškas radijo trans
liacijas.

Šiame posėdyje visa eilė kal
bėtojų dar kartą pasisakė dėl 
svarstytų klausimų ir atsisvei
kindami pareiškė pasigerėjimą 
dėl darnios nuotaikos viso kon
greso metu. “Mūsų Lietuvos” 
redaktorius TJ. Kidykas pada
rė tokią išvadą: “Kongresas 
praėjo nepaprastai šilta, jaukia 
nuotaika. Neįvyko nė vieno 
aštresnio susikirtimo. Yra tekę 
dalyvauti daugelyje mūsų suva
žiavimu ir kongresu, bet tokoio 
darnaus, vieningo, tokios ke
liančios atmosferos kituose ne
teko patirti".

Pirmininkavęs K. Čibiras pa
sidžiaugė, kad jo pareiga buvu
si laiminga ir visiems padėkojo 
už kūrybingą bendradarbiavi
mą.

Rezoliucijų komisijoje dirbo: 
J. Antanaitis, J. Sliesoraitis, C. 
Juknevičius, V. Naiivaika.

Kongresas baigtas dideliu 
bankietu gimnazijos salėje, kur, 
deja ne visi norintieji galėjo 
tilpti. Kaip ir atidarant, su di
deliu dėmesiu vėl buvo išgirsti 
garbės svečiai.

Ketvirtas PAL Kongresas nu
matytas Buenos Airese, Argen
tinoje, 1967 metais.

Pačiu Brazilijos lietuviu tvir
tinimu, šis kongresas tikrai iš
judino jy entuziazmą ir ryžtą. 
Bet jo reikšmė neabejotinai su
silauks ir platesnių atgarsių. 
Kongresas per Amerikos Balsą 

kas, P. Jonaitis ir J. Grabys.
Po užkandžių sekė žodinė 

programą, šiemet centre buvo 
svečio kun. Kęstučio Balčio kal
ba. Kalbėjo gyvai, įdomiai ir ne
perilgai. Visi turėjo brangią 
progą prisiminti tėvynės skaus
mą, užsieny esančių lietuvių 
veiklą ir išgirsti padrąsinimo 
žodį ateičiai.

Tarp dalyvių buvo paskleista 
mimiografu paruoštų lietuviš
kų dainų tekstai ir bendrai pa
dainuota. Dalyviai dar praleido 
ilgesnį laiką privačių pokalbių 
jaukioje nuotaikoje.

Džiugu, kad Albany gyventie
ji vyresnės kartos lietuviai ro
do didelį savo gimtojo krašto 
reikalų supratimą, atjautimą ir 
savo gimtosios kalbos brangini
mą. Pagiriškis.

pravesti. Organizacijos ir atski
ri asmenys turėtų ateiti į tal
ką šiam svarbiam žygiui, ku
riam vadovauja Rezoliucijoms 
Remti Komitetas. Visais reika
lais rašyti: Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, Californi- 
ja., 90007.

Prisiminkime rezoliucijų au
torius padėkos laiškučiais. Ypač 
prisimintini senatoriai Miller ir 
Hickenlooper, nes lowos lietu
viai yra negausūs IT.

perdavė žodį lietuviams paverg
toje Tėvynėje. Ispaniškai ir por 
tugališkai lotynų Amerikai. Sao 
Paulo spauda, radijas ir televi
zija daug dėmesio skyrė kon
greso vaidmeniui, pabrėždama 
jo antikomunistinį pobūdį. Vi
soje P. Amerikoje žinomas, vie
nas iš svarbiausių Brazilijos 
dienraščių “O Estade” kasdien- 
dėdavo nuotraukas ir kronikas 
iš kongreso eigos, maloniai pri
imdavo jį lankiusius lietuvius. 
Informacijos darbe labai sėk
mingai talkino Brazilijos Kata
likų Intelektualų Sąjunga ( S - 
EDTEP).

Kongreso delegacijai, nuvy
kusiai pasveikinti Gubernato
rių Adhema de Barros, šis po-

WORCESTER. MASS.
Šv. Kazimiero šventė

Aušros Vartų parapijoje 
prof. St. Šalkauskio ateitinin
kų kuopa vasario 28 surengė 
įspūdingą šv. Kazimiero šventę, 
kurios organizavimo ėmėsi jau
nučiai, vadovaujami Pr. Pauliu- 
konio ir Eglutės Pauliukonytės.

Kun. A. Jankauskas 11 vai. 
aukojo mišias ir pasakė pamok
slą. Visi ateitininkai bendrai 
ėjo prie komunijos. Po pamal
dų parapijos salėje įvyko pus
ryčiai, kuriuose dalyvavo apie 
70. asmenų. Pusryčių metu ren
gėjų vardu visiem padėkojo P. 
Pauliukonis.

Po pusryčių scenoje buvo 
jaunučių susirinkimas su prog
ramėle, skirta šv. Kazimiero 
garbei ir jaunučių žaidimai.

Pr. Pauliukoniui pasiūlius, 
sudarytas ateitininkų tėvų ko
mitetas iš ponių O. Vaitkienės, 
Gražulienės ir J. Miliausko.

Vyčiai taip pat minėjo šv. 
Kazimierą kovo 7. Abi kuopos 
turėjo savo pamaldas, pusry
čius su kalbomis.

Elenora šikštėnaitė parašė 
Worcesterio dienraščiui Tele
gram laišką, kuris buvo išspaus
dintas vasario 26 drauge su 
jos nuotrauka. Laiškas parašy
tas Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga, primenama, 
kaip po pirmojo pasaulinio ka
ro Lietuva atgavo savo neprik
lausomybę. kaip ja prarado ant
rojo pasaulinio karo metu. Laiš
ko autorė skatina visus budėti, 
nes “mes esame atsakingi išlai
kyti ne tik savo laisvę ir nepri
klausomybę. bet taip pat rūpin
tis ir kitų laisve”.

E. šikštėnaitė yra baigusi ko
legiją ir netoli Worcesterio dir
ba pradžios mokykloje. Tai 
gražus pavyzdys mūsų jauni
mui. kaip kiekviena proga rei
kia kelti Lietuvos išlaisvinimo 
mintį. Pr.

LKM SĄJUNGOS 29 KUOPOS valdyba iš k. d. — Ona Kubilienė, Adelė Šmitienė ir Eugenija Kezienė 
įteikia Tėv. Juvenaliui Liaubai, O.F.M. Užgavėnių pelną — 500 dol. kultūros židinio statybai. Be to, trys są- 
jungietės paaukojo dar 200 dol. Nuotr. P. Ąžuolo.

puliarus ir Įtakingas valstybi
ninkas pareiškė: ateities Įvy
kiuose Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas negalės būti pa
mirštas. Kaip kovos su blogiu 
viltingą simbolį Gubernatorius 
lietuviams parodė iš kišenės iš
traukęs dideli rožančių ir šv. 
Marijos Fatimoje statulėle. Su 
tokiu tikėjimu ir viltimi žvel
gia ateitin daugelis ir mūsų 
tautiečių po Pietų Kryžiumi. K.

Vasario 16 visi Šv. Kazimie
ro mokyklos mokiniai dalyvavo 
mišiose ir priėmė komuniją už 
kenčiančius Lietuvoje. Po mi - 
šių visi susirinko parapijos sve
tainėje minėti Nepriklausomy
bės sukakties. Dainų progra
mą išpildė mokyklos mokiniai, 
visų skyrių, vadovaujami Šv. 
Kazimiero seserų. Klebonas ku
nigas Bakanas savo žodyje pa
dėkojo seselėm ir vaikučiam už 
gražų minėjimą ir visus pagy
rė, kad taip aiškiai ir taisyklin
gai vartojo lietuvių kalbą. Ra
gino vaikučius, kad savo tėvų 
kalbos niekada neužmirštų, bet 
bandvtu dar geriau pramokti.

(T.K.)'

Dail. V. Pazukaitė, išbuvusi 
Sibire apie 10 metų, atvyko į 
Torontą pas savo seserį Meiliū- 
nienę. Iš Sibiro ji buvo grįžusi 
Lietuvon ir reiškėsi, kaip grafi
kė. dalyvavo parodose. Pailsėjus 
ir Toronte žada įsijungti į dailės 
sritį.

ELVIRA O^LAPlENE repetuoja Voverę Vinco Krėvės Šarūne. Nuotr. A. 
Eidukevičiaus.

VYČIAI PAMINĖJO ŠV. KAZIMIERĄ
Newark, N.J. — Lietuvos 

vyčių 29 kuopos metinė komu
nija ir pusryčiai buvo kovo 7. 
Palydėti lietuvių karo vetera
nų. visi nužygiavo i švč. Trejy
bės bažnyčia. Mišias aukojo 
kun. Petras Totoraitis. Vyčiai 
savo gausiu dalyvavimu pamal
dose ir eidami bendrai prie ko
munijos parodė labai gražų pa
vyzdį. Kun. P. Totoraitis pa
sakė pamokslą, pritaikyta šv. 
Kazimiero šventei.

Mišių metu giedojo šv. Ceci
lijos choras, vadovaujamas Kle
menso Bagdonavičiaus. Solo gie
dojo Charles Douches ir Char
les Laurinaitis. Prieš mišias su
giedota Amerikos, Lietuvos ir 
Vyčių himnai.

Pusryčiai buvo šv. Jurgio sa
lėje. Vadovavo vicepirm. Jonas 
Remeika. Pasimelsta už miru
sius narius. Kalbėjo pirminin
kas Kazys Sipaila. prel. Ig. Kel
melis, kun. P. Totoraitis. Pa
grindinę kalbą pasakė Charles 
E. Holland, iš Mt. St. Domi
nic's akademijos Caldwell, N.J. 
Savo kalboje nagrinėjo fede
ralinės valdžios pagalbą švieti
mui. Buvo paliesta katalikų lai
kysena. Katalikai privalo budė
ti, kad būtų valdžios remiamos 
ir katalikiškos mokyklos.

Pusryčiai baigti malda, kurią 
sukalbėjo prel. Ig. Kelmelis. 
Šventės rengėjai dėkoja lietu
viam karo veteranam ir vi
siem, kurie prisidėjo savo dar
bu.

Į aukštesnį vyčių laipsni pa
kelti: Valentinas Melinis, Mrs. 
Mary Putinas, Walter Sharan, 
Jr., Thomas Peldūnas, Mrs. He
len Radisch, Casimir Yakavo- 
nis, Mr. Mrs. Frank Eleseika. 
Į antrą vyčių laipsnį pakelti: 
kun. P. Totoraitis, Simonas 
Kontrimas, Mr. Mrs. Walter 
Brazaitis, Mrs. Jonas Leliausis 
ir Mrs. Julia Verba. Į trečią 
laipsnį — Mrs. Eva Ellis, Mrs. 
Gladys Douches. Mrs. Eva Tre
čiokas, Mrs. Christina Yakavo- 
nis. Egzaminų komisiją sudarė 
šių eilučių autorius. Kazys Stro- 
lis, Peter Podgalsky, Miss Joan 
Yankauskas.

Mėnesinis vyčių susirinkimas 
bus kovo 16 šv. Jurgio salėje. 
Kuopa taip pat rengia kortų va
karą kovo 28. F.V.

Baltimores žinios
Šv. Kazimierą paminėjo 

drauge Baltimores ir W’ashing- 
tono ateitininkai. Su vėliavom 
dalyvavo 8:30 mišiose šv. Al
fonso bažnyčioje. Po mišių su
sirinko į parapijos salę, kur bu
vo akademija, šeštadieninės mo
kyklos vaikai pastatė montažą. 
Buvo- ateitininkų Įžodis ir vai- 
šos.

Sodalietės kovo 7 tuoj po 
stacijų, kurios pasibaigė 4:45. 
surengė bingo žaidimus. Pelnas 
paskirtas Velykų dovanoms, ku
rios bus išdalintos lietuviam se
neliam, esantiem prieglaudose.

šv. Vardo Draugijos metiniai 
pusryčiai bus- kovo 14 po 8:30 
mišių. Pusryčius gamins soda
lietės. Bus trumpas susirinki
mas. Kalbės Baltimores Colts 
futbolo komandos buvęs na
rys Jim Mutschler. Pusryčiuose 
dalyvaus prel. L. Mendelis ir 
dvasios vadas kun. J. Anto- 
szewski.

Jautienos kepsnio vakariene 
rengia lietuvių postas 154 sek
madienį. kovo 21, Town Hall. 
8036 Eastern Ave. Jau eilę 
metų, kaip lietuviai veteranai 
rengia jautienos kepsnio vaka
rienes ir tuo susidarė gerą var
dą. Vakarienė prasidės 1 v. , 
baigsis 6 v. Taip pat bus ir ki
tų valgių bei gėrimų. Legiono 
nariai kviečia visus.

Liudvika Burkus-Burke, se
nos kartos lietuvė, mirė savo 
namuose vasario 27. Velionė su 
savo vyru a.a. Aleksandru bu
vo prekybininkai, turėjo įvai
rių reikmenų krautuvę. Gedu - 
lingos mišios už jos sielą buvo 
Our Lady of Victory bažnyčio
je kovo 3. Palaidota New Ca
thedral kapinėse. Liko nuliū
dęs sūnus Aleksandras ir brolis 
Vladas Medveckis.

Jonas Obelinis

Detroito Lietuvos vyčiai, vei
kia prie šv. Antano, šv. Petro 
ir Dievo Apvaizdos parapijų, 
gražiai paminėjo šv. Kazimiero 
šventę kovo 7. Po pamaldų bu
vo bendri pietūs restorane.

— Lituanus vajaus centrinis 
komitetas kreipiasi į visą aka
demini mūsų jaunimą, prašyda
mas kovo mėnesyje prisidėti 
prie Lituanus prenumeratos li
aukų rinkimo. Prašoma aplan
kyti kiekvieną lietuvišką šeima 
bei atskirus asmenis ir papra
šyti paramos šiam svarbiam rei
kalui.
— Vyrų rekolekcijos rengia

mos kun. V. Martinkaus kovo 
19-21 Providence, R.I. Rekolek
cijas ves prel. V. Balčiūnas. 
Prasidės kovo 19, 8 v.v., baig
sis kovo 21 3 v. popiet. Mo
kestis 10 dol. Registruotis pas 
kleb. kun. V. Martinkų, 350 
Smith St., Providence R.I., tel. 
401 DE 1-1051. Kviečiami visi 
rytinio pakraščio vyrai.

— Hartvordo, Conn., Švč. 
Trejybės parapijos salėje (53 
Capitol Ave.) skautai ir skautės 
rengia Kaziuko mugę su Įvai
riais darbeliais ir medžio dro
žiniais. Dalyvauja Hartfordo. 
New Britaino. Waterburio ir 
New Haveno skautai ir skautės. 
Mugė bus kovo 28, sekmadie
ni. Pradžia 1:30 vai..

— Sesuo M. Annunciata iš 
Nukryžiuotojo Jėzaus kongre
gacijos. dirbanti mokytojos dar
bą Amsterdame, N.J. vieną sa
vaitę praleido Nek. Pr. M. se
serų vienuolyne Putname. kur 
ji vienuolyno bibliotekoje Al - 
kos archyve ir k. rinko papil- 
damos medžiagos savo rašoma
jai tezei magistrės laipsniui iš 
lietuvių literatūros. Sesuo M. 
Annunciata. gimusi JAV ir 
niekad nebuvusi Lietuvoje, no
ri pati giliau pažinti lietuvių li
teratūrą, nori pridėt savo įna
šą anglų kalba skaitantiem apie 
Lietuvą. Kalba taisyklinga lie
tuvių kalba.

— Lietuvių Fondui paauko
jo šie Worcesterio (Mass.) apy
linkės asmenys: Magdelena Sie
ra. Margareta Giraitienė. Pet
ras ir Raminta Moliai, Vladas 
Garsys — visi po 100 dolerių.

— Lietuvių Fondo nariai, 
papildę savo įnašus naujais Į- 
mokėjimais: N. Zabulionis, Ha
milton. Ont.. Canada, iki 200 
dol.. New Yorko Lietuvių Gy
dytojų Draugija iki 400 dol., 
dr. Zigmas ir Marcelė Rudaičiai, 
Chicago. Ill., iki 275 dol.. Pra
nas Aleksandravičius. Clevelan- 
das. Ohio, iki 1000 dol.. dr. Juo
zas Skrinska. Willowick, Ohio, 
iki 500 dol., LB Brighton Park 
300 dol., LB Town of Lake 
Apylinkė, Chicago. Ill., iki 111 
dol.. Dr. Juozas ir Aleksandra 
Kazickai. New York. N. Y. 
iki 15.000 dol.. inž. Vacys ir 
Stasė Urbonai, Detroit, Mich., 
iki 1000 dol.. Kazys Smalens- 
kas. Chicago. Ill., iki 200 dol.. 
Pirmojo Lietuvos Kareivio Sta
sio Butkaus Detroito šaulių 
Kuopa iki 125 dol.

Gėlės papiginta 
kaina

Nijolė Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezoninių gė
lių papiginta kaina. 50 dol. už 
jaunosios bukietą. 2 pamerges, 
2 korsažus, 2 bukietus bažny
čioj ir vyrams gėlės. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
914 LY 1-9244.
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O KO KO?
Su kspure rankose 20 metų 

vyras stovėjo prieš Cleveland© 
teisėją apkaltintas muštynėmis 
su žmona. Žmona stovėjo šalia 
savo vyro, susijaudinusi, ranko
se glamžydama nosinę.

— Aš pešuosi su žmona jau 
21 metai, bet niekada mes ne- 
aisidūrėme teisme. — kalbėjo 
teisėjas. — Man patinka kar
tais gerai susiginčyti, nes vė
liau reikia ir padoriai susitaiky
ti. Atleiskite vienas kitam ir 
pasibučiuokite.

Prieš teismo publiką vyras 
sumišo.

— Pabučiuok ją, — pasigir
do balsas iš salės.

Po to pasigirdo visas choras 
panašių raginimų.

Sumišęs ir jau gerokai parau
donavęs vyrukas greitai pabu
čiavo žmoną. Stebėtojam plo
jant. abu susikabinę apleido 
teismo salę.

Daventry, Anglijoje, policijos 
inspektorius, apklausinėjęs ‘liu
dininką'. pasiteiravo, ar ji kar
tais nėra prieš tai liudijusios 
moters sesuo. Ir čia paaiškėjo, 
kad apklausinėjamas asmuo 
esąs jaunuolis su ištysusiais 
“beatle’’ stiliaus plaukais ligi 
pat pečių.

Prancūzu drąsus karys, nu - 
metęs uniformą ir Įšokęs Se
nos upėn gelbėti skęstančios 
moters, patyrė, kad nevisada 
apsimoka būti geruoju samarie
čiu. Kažkas pavogė jo unifor
mą. o pagal kariuomenės nuos
tatus kareivis yra atsakingas 
už pražudytą karinę aprangą.

Restorano savininkas, Aalbor- 
go miestely. Danijoje, kelis kar
tus nukentėjęs nuo vagysčių, 
nutarė pinigus paslėpti šaldy
tuve. Bet ir vėl Įsilaužė vagys. . 
tik ši kartą alkani. Atidarę šal
dytuvą. iškraustė ne tik mais
tą, bet ir pinigus.

—o—
Peter Wclfe, eilės humoristi

nių knygų autorius, ruošia nau
ja veikalą — ‘Mankšta tingi
niams’. Knygoje nurodyta, kad 
traukiant kamšti iš šampano 
bonkos panaudojami net 36 
muskulai. . .Telesforas Vėsulis

KREMLIAUS VORUI
Kremliaus bolševike, 
sovietiškas azijate, 
okupante mano žemės šventos! 
Kaip paukštelius vanagas plėš

rus 
tu išgaudei. ištrėmei. išžudei 

tūkstančius 
mano sesių, brolių, draugų ... 
Pavogei mano nuosavą žemę, 

namus, 
ir iširypei. išniekinai 
lietuvio papročius kilnius. 
Tu bedvasis, bedievis. 
Tavo širdis? . . Tu jos neturi! 
Laukiniu kanibalu išvirtęs, 
jautiesi tarsi ramus, nekaltas 
Ir vis it tas krokodilas 
nekaltųjų kruvinais nasrais ty

kai, 
tūnodamas purve, naujos au

kos. 
Dangaus keršto šaukiantieji, 
nežmcni'ki. klastingi tavo dar

bai 
pasauliui pasako, koks tu esi! 
Kaip nevienas vagis, žudikas, 
bausmes vengdamas, tu dedies 

teisus esąs ir dar šauki.. 
Vic.tck. kaip sena žemė ir tei

singas dangus, 
tau už tuos niekšiškus darbus 
atpildas pribus!

Vacys Ramunis

FAWN BUILDERS 
Inc.

350 Route No. 22 
GREEN BROOK. N. J.

201 - 469-2414

MR. FRANK’S 
Hair Styles 

Permanent Waving. Hair Coloring 
and Hair Cutting cur specially 

1633 Bay Avenue 
Point Pleasant. N.J. 

201 - 892-8202

HARRY’S SERVICE STATION
Road Service Dial 747-9853 

Open 7 AM - 11 PM 
Everyday

260 Shrewsbury Ave. 
Red Bank. N. J,

EDWARD SAKOWICZ 
Funeral Home

- EL 2-0308
215 Elizabeth Ave.

ELIZABETH. N. J.

ROYAL MEAT MARKET

1103 Richmond Avenue 
POINT PLEASANT. N. J.

201 - 899-0276

CALHOUNS GARAGE 
Complete Auto Repairs 

Towing Etc.
Representative A.A.A. 

609 - 924-1587
Rocky Hill - Blawenburg Road 

RDI Sikllman. NJ.

AMERICAN
For USED TRUCKS and PARTS

Truck Painting and Lettering
Route 11 — Almonesson. N.J.

227 - 3555

BIG WILT’S SMALL’S 
PARADISE

2294 7th Avenue 
AU 6-8620

New York City

EXOTICS 
by Elizabeth

Rare House Plan’s 
Collector's Items

701 Main Street. Barnsboro. N.J.
468 - 2S7S

FASHIONETTE 
BEAUTY SALON 

Styling - Hair Cutting 
Permanent Waving 

For appointment phone 447-4956 
35 E Maple Ave.. Cedarville. N-.J.

HOTEL BRESLIN
Room and Board 

Rates start S125. month 
201 - 771-1990 

315 Sewall Ave.
Asbury Park. N.J.

GINNY’S FLOWER SHOP 
Floral specialists and design for 

weddings, etc. 
potted plants - dish gardens 

223 N. Centre St.. Merchantville. N.J. 
Call anytime NO 3-9577 

We deliver

JOSEPH O’DONNELL
SAILMAKER

Cushions and Covers 
West Lake Ave 
Bay Head. N. J.
------- 899 - 0689 -------

JUDY SHOP
Lingerie - Sportswear 

Accessories
71 Main Street

LODI. N. J.
201 - 779-6977

Your patronage is appreciated 
NEW QUINTANA LUNCH 

Mr. & Mrs. Marciano Quintana 
Pi-op.

Specializing in Spanish Foods
4 48 State St.. Perth Amboy. N.J 

VA 6-956S

PRYGROCKI REST HOME

Ambulatory - Patients 
537 - 2514 

Red Mill Rd. 
Glen Gardner. N.J.

SHELTER COVE MARINA 
Inc.

Complete Boating Facilities 
Bay Ave & Harbor Rd. 

Shelton Cove - Toms River. N.J.
201 - 241-0770

300th ANNIVERSARY 
OF

NEW YORK CITY
i

11V „ y/., p)Olij (■ t'-ens of the WORLD’S MOSTYT SY AND 
FASCINATING ( ITY — io n uith SINGH LAR PRIDE the 
TIIOTSANDS OF OTHER CIVIC — REL1C1OI S - and 
li" SI NESS LEADERS of our DYNAMIC ClTY'ln the CE- 
LERRA'I ION of it’s ::td)th ANNIVERSARY . . .
PA I L T by the SWEAT — IMAGINATION and INGENTITY 
of a FREE PEOPLE, through the exercise of EREE ENTER
PRISE . . . this CAPITAL CITY OF THE WORLD STANDS 
J.s J SHINING - LIVING EXAMPLE of DEMOCRACY AT 
WORK... ’’GLITTERING" IN THE TROl PLED SIN OF 
A DARKENED WORLD -- TO NOTE AND TAKE HEED!

e

Wiliams GULF Service

Auto accessories - Tires and Tubes 
Fuel Oil - Kerosene - Gasoline 

Main St. & Clayton Ave. 
Williamstown. N.J.

629 - 5353

GOMEZ MARKET

Grocery - Produce - Meats 
120 North 3rd Street 
VINELAND. N. J. 

609 - 692-9874

CARMEN’S REST HOME

107 Haledon Avenue 
525 - 3363

PATERSON, N. J.

LOMBARDO’S-TAVERN 
& Package Goods Store 

Free Delivery
6324 Westfield Ave & Cove Road 

609 - 663-0126 
Pennsauken N.J.

Daniel motors, inc.
Buick International
Harvester Trailers

261 Wanaque Avenue
Pompton Lakes. N. J.

835 - 2800

NATIONAL AUTOMOBILE 
SALVAGE SERVICE, Inc.

"Service with Security”
115 Mulberry St.. Bridgeboro, N.J. 

Phone 461-5500 
Phila WA 3-3432

THE CITY of the skyskrapers Photo by R. Kisielius
•

Di LAVORE S Liquor Store

Free Delivery
Sal & Lucille Di Lavore

, 137 Parsippany Rd
Lake Parsippany N.J.

201 - 887-1865

ORVILLE’S BARBER SHOP 
40 Main St. — ST 2-7177 

Flemington. N.J.
Free parking at rear door 

Hours: Tues. Wed. Thm . 8AM to 6PM 
Fri. 8AM to 8PM Sat. 8AM to 5.30PM

Closed Monday.

MAZZAGATTI’s 
LIQUOR STORE 

Free Delivery

414A N. 3rd Street 
Hammonton. N.J.

609 - 561-3551

Overnite Service to the New York 
Metropolitan Ave

BILLOW’S TRUCK SERVICE 
392 - 4176 

615 New York Ave. 
Trenton. N.J.

MORELLA’S LAWN 
ORNAMENTS, Inc.

Corner Route 206 & Sherman Ave 
RARITAN. N.J. 

RA 5-7619

BILL’S COLD CUTS 
Specializing in 

Imported and Domestic Cold Cuts 
and Delicacies 

216 S. Broad St. 
Woodbury N.J. 

848 - 6596

RAY’S COFFEE SHOP

"Satisfaction in Every Cup" 
892 - 9641

1314 Ri hr.iond Avenue 
Point Pleasant, N J.

CYRUS R. FOX

Lumber - Coal - Hardware
Mason Supplies 

11 W. Main Street 
CLINTON. N. J. 

735 - 5178

QUINN S SELF SERVICE 
LAUNDROMAT

522 Lafayette St.
CAPE MAY. N. J.

Dial 884-3643

HARRY RICH & CO.

Floor Covering Contractors 
565 Rahwav Ave. 

UNION. N. J.
201 - MU 8-6363

”A Cool Place for Discussion ” LA FAVORITĄ 
GROCERY

THE BOAT HOUSE TAVERN

191 Ealnchard St. 
NEWARK. N J.

201 - 623-9796

1125 Broad Street 
NEWARK. N. J.
201 • Bl 8-1870

VASCO CAFE INC.
Italian Food 

Tomato Pies. Sandwiches 
9C6 - 0193 

3’d A Pin* St. 
Camden N. J.

PAPOLA PHARMACY
Pres-criptions - Surgical Supplies

* Hospital Rentals 
201 - 244-0166 

2602 E. Washinrton St.
Toms River. N. J.

RANDAZZO EXCAVATING

Asphalt Paving 
Top Soil 

609 - 692-7691
Catawba Ave., Newfield. N.J.

SAM’S AUTO BODY

State Highway No. 38 
609 - AM 7-2891

MOUNT HOLLY, N. J.

FRIENDLY CAB 
SERVICE

Prompt 
Corteous 

Dependable 
Service 

Two-Way’ Radios 
GLASSBORO. N. J. 

609 - 881-1444 
C a.m. - 11 p.m. 
No Sundays

MU 8-6888 Sundays to 1<> |-.\|

MAMA LAURA 
RESTAURANT

North Italian Cuisine 
Open daily 5 30 PM to 12:00 PM 

Open for Luncheon
Monday through Friday

230 E. 58th Street 
New York City

Congratulations from 
FORD’S 

DELICATESSEN

615 Amboy Ave., Fords. N.J. 
201" VA 6-3663

SPARKLE CLEANERS 
& SHIRT LAUNDERERS 

4 Liberty St. 
Spruce and Parkside Ave. 

11 Pennington Ave. 
Trenton, N.J. 

609 - OW 5-8295

STERLING CABINET 
CORP.

35 Jane St.
PATERSON. N.J.

278 - 8500

F. PAUL MARSCHALK

Insurance & Real Estate

318 Clifton Ave
CLIFTON N. J.
201 PR 9-7279

HAIR FASHIONS

by BRUNO 
15 S. Center St. 

Merchantville N.J. 
663-3982

1013 Marlton Pike. Cherry Hill. N.J.
609 - 429^9874

Complete Beauty Service

APPRAISAL SURVEYS
INC.

704 Market St.
CAMDEN. N.J.
609 -963-4641
George Olasin

William J. Procacci

Congratulations on the Anniversary
FRED TUCHUK

DINER

467 St. Paul’s Ave.
JERSEY CITY. N.J.

201 - 656-9519

PRECISION HOMES 
Inc.

CUSTOM BUILDERS

CUSTOM BUILT HOMES

Route 70 and Delaware Ave 
CHERRY HILL. N. J.

609 - NO 3-4141

BEDDIGES - SEITZ

Joseph Otto Seitz — Jerome Stabile 
Funeral Directors
201 - OL 9-4343

Home for Funerals
131 Congress St.

Office &. Display Rooms

462 Central Ave.
JERSEY CITY, N. J.

Phone 201 - 933-7644

BINNS BROS.
DISPOSAL SERVICE

782 Pater."on Ave.
EAST RUTHERFORD. N. J.

MARVIN JONES SR.

Housemovers

MAIN ST. 
LEESBURG N. J. 

609 - 785-1733

R. & T. CASTELLINI CO.

PIPING CONTRACTORS

Lincoln & Sheridan A ves.
VINELAND. N. J.

609 - 825-0740

Looking for a Home 
Before buying see 

Houses moderately priced 
$17 000 to $22 000 

in beautiful Medford Lakes

LOVE CONSTRUCTION CO.
Custom Built Homes 

Lenape Trail

Medlord Lakes. N. J. 
609-OL 4-4392

Anniversary Greetings 
from

JOSEPH MANCINI
& SONS

BUILDERS

30th & Beach
Beach Haven Terrace. N.J.

609 - HYacinth 2-9661

ST. ANTHONY’S
HOSPITAL
Conducted by

FRANCISCAN SISTERS
OF THE POOR

Sister M. Angelica. S.F.P.
Administrator

8915 Woodhaven Boulevard 
Woodhavert, N. Y.

VI 9-2600

Tarptautinės Fotografi) Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Romualdas Kisielius

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems- informacijoms rašv- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europa

COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.
45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. ® Tel. Circle 5-7711

Cosmos Parcels Express Coi’p
Pati žinomiausia ir patikimiausią firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. .
ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street 
BOSTON 19. 
BOSTON 27, 
BROOKLYN 
BROOKLYN 
BUFFALO 6. N.Y 
CHICAGO 22. III. 
CHICAGO 8. III. — 3212 So Halstead Street .....
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .....
DETROIT. Mich. — 7.30 Michigan Avenue^,.........
GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St.. N 
HARTFORD 14. Conn.—200 Franklin Av.. Tel. 233 8030. 24g 0’15 
H AMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Camoau ............
IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave...............
LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street .......................
LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. 
NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ...........
NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave...................
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .....................
PASSAIC. N.J. — 176 Market Street........ ..................... GR
PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street .........................  MU
PHILADELPHIA.23. Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO
PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU
SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street .... Fl
SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway 
WATERBURY. Conn. — 6 John Street ....
WORCESTER. Mass — 174 Millbury Street 
YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave. 
vr>l INC.ATOWN 3. Ohio

...... Cw q.pozm
1 1 9.1767 |

AN 8-006S !
...... EV 4-49^2 i

Di 9-8808 I
.... Tl. 6-2874

BR 8-6OF.S
... WA 5-2737

....... TO 1-1068
VI 1-5355 •

W gl 8-2256

FS 
FO 
AN 
Bl 
LO

CW
GR
Ri

Adolfo SCHRAGERIO

B
A
L
D
A

Mass. — 271 Shawmut Avenue ....
Mass. — 327 W. Broadway .......
11. N.Y. — 370 Union Avenue .....
7. N.Y. — 600 Sutter Avenue .....

- 332 Fillmore Avenue ....
2222 W. Chicago Avenue ...

7- 1575
2- 4686
3- 8569
1- 2994
3- 1707
2- 1446
4- 5456
2- 6887
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1671 

Tel. 268-0068
6-6>66
8- 2868 
6-2781
3- 0440

A

D
Mes turime 
visokiausių vietos 

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

336 East 86th St., N. Y. C
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-04C0

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir Šeštadieniais 9 - 6 v.v
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SPORTAS
Sekmadienį futbolas

Ateinantį savaitgalį visos 
mūsų futbolo komandos žaidžia 
pirmenybių rungtynes. Abi se- 
niorų komandos žaidžia namie, 
t.y. Bushwicko aikštėje prie 
Atletų Klubo, su Bavarian SC. 
Pirmosios komandos pradeda 
2:30, o rezervinės 12:45. Jau
nių pirmoji komanda žaidžia su 
Kolismannu, o antroji su New 
Yorko Hota. Mažučiai žaidžia 
šeštadienį 1 vai. su Eintrach- 
tu.

Prastas savaitgalis
Pereitas savaitgalis mūsų fut

bolininkam labai liūdnai atro
dė. Pralaimėjo visos keturios 
komandos. Mažučiai šeštadienį 
gavo iš DSC Brooklyn 0:6. Sek
madienio pralaimėjimų eilę pra
dėjo jaunių pirmoji komanda, 
pralaimėdama pirmenybių rung
tynes DSC Brooklyn 0:3. 
Mūsiškius nuo didesnio pralai
mėjimo išgelbėjo vartininkas 
Šileikis. Antroji komanda gavo 
0:8. Pirmoji komanda draugiš
kame susitikime pralaimėjo ly
gos pirmūnams GAAC 2:4 (1:4).

NEW YORKO skaučių oktetas dainuoja Kaziuko muges programoje vasario 28 Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Nuotr. R. Kisieliaus.

<4 ŠACHMATAI

Veda K. Merkis

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

“VENTA”

D-jos 
penk-

ELIZABETHO SKAUTŲ KAZIUKO MUGE

Pas mūsiškius ir toliau ne
praėjus krizė, ypač gynimo. 
Gerai, kad grįžo Masso. Jam 
pas lietuvius, pasirodo, geriau 
patinka. Mūsiškiam gera pas - 
pirtis. Priešininkas parodė, 
kaip atrodo gerai paruošta ko
manda. Kiekvienas jų žaidikas 
buvo už mūšiškius greitesnis, 
staigesnis ir guderenis. Mūsiš
kiam praverstų rimčiau žiūrėti 
į treniruotes.

LAK žaidė tokios sudėties: 
Stubtck (Malinauskas); Joria, 
Vainius, Malinauskas, Budraitis, 
Kalina; Klivečka, Masso, 
ris, Trampas. Budreckas. 
džioje atrodė, kad GAAC 
siškius sumaišys su žeme,
rame kėlinyje Malinauskui nuė
jus į vartus ir Trampui į gyni
mą, reikalai^ atrodė _gęriau. Ži
noma, ir priešininkas daugiau 
nebesistengė kaip pradžioje. Iš

Elizabeth© Palangos vietinin- 
kijos skautės jau kelinti metai 
šioje lietuvių kolonijoje ruo • 
šia tradicinę Kaziuko mugę. 
Šiais metais į šį darbą yra įsi
jungusios visos vietininkijos 
skautės nuo mažiausios iki di
džiausios. Mugė ruošiama ko
vo 14 sekmadienį, lietuvių salė
je (269 Second Str.) Prasidės 
11 vai. 30 min. Pirmą valandą 
bus pietūs visiem. Popiet 2 v. 
30 min. prasidės meninė pro
grama.

Skautės, kaip kasmet, yra pa- 
siryžusios pateikti švečiam ska-

nius, mamyčių gamintus pietus, 
pavaišinti lietuviška gira ir ma
loniai skautiškai patarnauti. 
Mugė bus įvairi ir gausi skau
čių darytais rankdarbiais, čia 
kiekvienas galės įsigyti atmin
tinų tautinių juostų, kaišytų 
takelių, lėkščių, tautinių lėlių

Mūsų skautės auga, lavinasi 
ir dirba lietuviškajai visuome
nei, skirdamos savo jėgas ken
čiančiai tėvynei. Todėl jos tiki
si gausios paramos iš savo vi
suomenės.

Bilietų galima gauti užsakius 
telefonu ĘL 5-8265 arba pas 
skaučių vadoves. (P-V.)

So. Bostono Lietuvių P. 
šachmatininkai, susitikę pr. 
tadienj su stipriausiąja Bostono ly
gus komanda — Cambridge H. gar
bingai atsilaikė, pelnydami 2*į prieš 
1*4 taško. Svečiai, kurie šiuo metu 
pirmauja lygos lentelėje, tikėjosi 
atsirevanšuoti už gana nelauktą 
pralaimėjimą rudens rate (4-1!), 
vienok neįstengė. Mūsų vyrai suko- 
vojo gerai, itin svarų tašką koman
dai laimėjo Algis Makaitis, įveikęs 
Bostono čempioną Aleks. Keyes. A. 
Makaitis sudorojo jį ir rudens rate. 
Taigi abu kartu laimėjo. Beliko G. 
Šveikausko partija su Jugoslavijos 
meistru Milan Vukcevič. Šveikaus
kui užtektų lygiųjų ir rungtynės 
būtų laimėtos. Jis pirmose rungty
nėse sužaidė lygiomis su tuo pačiu 
meistru, norėtųsi, kad tai pasikar
totų ir dabar.

įdedame Algio Makaičio partiją. 
Baltieji: A. Makaitis, puodieji — A. 
Keyes. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e:d e:d5 
4. Rd3 2f6 5. 2e2 Re7 6. 0-0 0-0 7. 
c3 c6 8. 2d2 Rg4 9. Vc2 2bd7 10. 
2g3 g6 11. h3 Re6 12. 2f3 Be8 13. 
Rf4 2f8 14. 2e5 26d7 15?2f3 f5 16. 
Bfel Rf7 17. Be2 2e6 18. Rh6 2f6 
19. 2e5 2e4 20. 2fl Rf6 21. 2:f7 
K:2 22. f3 2d6 23. Bael Rh4 24. g3 
Rg5 25. R:g5 V:R 26. Vd2 f4 27. 
Be5 Vf6 28. g4 2g5 29. Kg2 2e6 30. 
2h2 Vh4 31. Vf2 V :V 32. K:V h6 
33. R:g6-t- Kf6 34. R:B B:R 35. h4 
2c4 36. B5e2 b6 37. g5+ h:g 38. 
h:g-}- Kf5 39. 2g4 ir juodieji pasi
davė.

Sekmadienį, kovo 14 d. užsibaigia 
Chicagos miesto pirmenybės. Jose 
dalyvauja geras būrys hetuvių, su 
Illinois čempionu Povilu Tautvaišu 
priešaky, kuriam Chicagos titulas 
buvo atitekęs penkius kartus: 1951, 
1955, 1956, 1959 ir 1960 metais.

SCHOOLS

COLLEGE OF BUSINESS 
Founded 1883

Open All Year - Day - Evening 
Free Placement Seryice 
Secretarial - Accounting

Typewriting
571 Broad St. Newark — 612-7585 

308 Main St., Orange N.J.
673-4058

Home Improvements
Co.

Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDZIUKAS 
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO 
Everything for the 

Printing Trade 
197 E. Fourth Street 

N. Y. C. 9. N. Y. 
Call OR 3-1830*

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Ave. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Bile- 
Pra- 
mū-

Ant-

puolikų geriausias buvo Masso.
Rezervinė priešžaismyje ga

vo 0:7. Komanda žmonių, ne 
žaidikų, turi pilną skaičių. De
ja, retai kuris išmano ar žino, 
ką daryti. Siaučia tikra Kongo 
atmosfera. Nepadeda ir nevy
kusi integracija. Atletas

lietuvių parapijos

Parapijos choras rengiasi koncertui
Elizabeth, N.J. — Šv. Petro 

ir Povilo
bažnyčioje rekolekcijos — no
vena į Šv. Juozapą prasideda 
kovo 15 d. 7 v.v., baigsis ko
vo 19. Rekolekcijas praves ži
nomas pamokslininkas Tėvas T. 
Žiūraitis, O.P. Pamokslai bus 
sakomi vakarais 7:30 v.

Parapijos choras, vadovauja
mas V. Mamaičio. Motinos die
nos proga, gegužės 8 rengia 
koncertą lietuvių salėje. Kadan
gi jau eilė metų, kaip šis cho
ras viešumoj nebuvo pasirodęs, 
tad visuomenės šis koncertas 
laukiamas su dėmesiu, o choras 
jam intensyviai ruošiasi.

Kovo 7 vietos skautų ir skau
čių buvo paminėtas Lietuvos 
globėjas šv. Kazimieras. Iš ry
to 11 vai. pamaldose skautai ir

skautės dalyvavo organizuotai 
su vėliavomis. Mišias aukojo ir 
pritaikinta pamokslą pasakė ku
nigas J. Pragulbickas. Po pa
maldų laisvės salėje buvo iš
kilminga sueiga. Šventės pro
ga keletas skaučių ir jų rėmė
jų buvo apdovanoti atsižymėji- 
mo ženklais. Šiuo metu Eliza- 
betho skautėm vadovauja R. 
Bartytė-Lora, skautams — V. 
Bitėnas.

Lietuvių parapijos klebonas 
prel. M. Kemėšis kovo 7-9 bu
vo išvykęs Chicagon dalyvauti 
kun. J. J. Jakaičio laidotuvėse.

P-s

Išnomuojamas gražus butas 
iš 5 kambarių netoli Apreiški
mo parapijos 48 Marcy Ave. 
Brooklyne. ST 2-9843.

Iš Bostono juros skautų veiklos
Lietuvių jūrų skautuos Ne- nazijoje Kennebunkporte, Bos- 

muno tuntas buvo vienintelis tono jūrų skautai šiltai pasvei- 
tautinis vienetas Bostone BSA kino ir suteikė 10 dol. paramą, 
suruoštoje didžioje skautų pa
rodoje. Nors šiais metais nelai
mėta pirmųjų vietų, bet tūks
tantinės žiūrovų minios gėrėjo
si mūsų skautais ir jų paga
mintais eksponatais.

Vasario 7 LSB Nevėžio tun
tas iš Worcesterio buvo pa
kvietęs - Nemuno * tunto štabą 
kartu atšvęsti Vasario 16. Daly
vavo tuntininkas P. Jančaus- 
kas. laivūnas (adjut.) B. Ko
vas ir j. sk. M. Manomaitis. 
Nevėžio tuntininkas P. Molis 
savo kalboje pareiškė, kad lie
tuviai, norėdami išlikti nenu - 
tautinti, privalo bendradarbiau
ti su visais savo kraštą mylin
čiais broliais. Nemuno tunti
ninkas P. Jančauskas padėkojo 
už kvietimą ir pabrėžė, kad 
LJS niekada neatsisakys skau
tiškų principų. Abu tuntai suta
rė ateityje glaudžiai bendra
darbiauti. šį draugišką susitiki
mą labai šiltai priėmė vietos vi
suomenė. Ta proga Nemuno 
tuntas paaukojo Jamborės fon
dui tam tikrą sumą ir gavo rė
mėjo vardą.

Vasario 14 Nemuno tuntas 
su vėliavomis dalyvavo Vasario 
16 minėjime Bostone ir Lietu
vos laisvinimo reikalams paau
kojo 10.53 dol.

Vasario mėn. j. sk. M. Mano
maitis baigė'giliosios jūros na
rų mokykląVgavo diplomą bei 
leidimą ir yra priimtas į “Nep
tūno Angelių” gelbėtojų eskad
roną. j.

Vasario 27 jūrų jauniam ir 
skautam Bostono i 
vandens ^bėjimb” stotis "siT 
rengė vandens saugumo kursus. 
Vandens sportas yra tol nau
dingas ir malonus, kol jis nau
dojamas išmintingai ir griežto
se saugumorėmuose. B.K.

šALFASS-gos suvažiavimas leido 
šachmatininkams veikti autonomiš
kai. šachmatininkai yra įsijungę į 
ŠALFASS-gą tikslu stiprinti ir 
remti vyriausiąjį lietuvių sporto 
vienetą, vienok savo veikloj vado
vaujasi tarptautinės šachmatų fede
racijos (FIDE), JAV ir Kanados 
federacijų (USCF, CCF) nuostatais, 
kurie nevaržo šachmatininkų daly
vavimo, bei rungtynių rengimo su 
piniginiais prizais. Panašią autono
miją turėjo savo laiku ir Lietuvos 
šachmatininkai, įjungti į Kūno Kul
tūros Rūmus, Kaune, 1937 m. Jiems 
nebuvo varžoma dalyvauti tarptau
tinėse bei kitokiose varžybose su 
piniginiais prizais.

ugniagesių^ •
’*;ew*!**-****-**’

LUMBER

WATERBURY, CONN.

JO - AL LUMBER COMPANY 
We have the Finest of Lumber 
Use Our Cash and Carry Plan 
Fort Hill Road & East Main 

Huntington L. I.
— 516 HA 7-3366 — 
Service Is Our Motto

Naujai įsteigtą LSS jūrų val
tį pranciškonų šv. Antano gim-

LITERATŪROS - MENO 
VAKARAS

Išnuomuojamas butas iš 6 
erdvių kambarių prie Forest 
Pkwy ir Jamaica Ave., Woodha
ven, N.Y. Skambinti 849-7240.

sekmadienį, balandžio 4
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

(North 5th ir Havemeycr St.)

Išnuomuojamas butas iš 5 
gražių kambarių Maspethe. In
formacijai skambinti po 6 vaL 
vakarais, n 9-7213.

4 vai. popiet
Programoje dalyvauja —

AUDRONĖ-ONA BALČIŪNIENĖ 
BIRUTĖ EMPAKERYTE-LUKOŠEVIČIENE 
KOTRYNA GRIGAITYTĖ-GRAUDIENĖ 
JURGIS JANKUS 
PAULIUS JURKUS 
PRANAS NAUJOKAITIS 
LEONARDAS ŽITKUS

SILVINIJA GEDVILAITĖ deklamuoja Vytauto Mačernio 
poeziją. Pianistė ALDONA KEPALAITĖ skambina lietu
viškas kompozicijas.

Cypress Hills sekcijoje iš
nuomojamas 6 kambarių butas 
su šiluma ir vandeniu. Pagei
daujami suaugę žmonės. Kreip
tis AP 7-0284.

Įėjimo auka — 2 dol„ studentam ir moksleiviam 1 dol.

Vakarą rengia ir visus kviečia

WAGNER THEATER
Kam atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmo* pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, kovo 12 d. — iki 
Trečiadienio, kovo 17 d„ 1965

Spalvinė filmą iš šių aikų gyvenimo!
”MIT ROSEN FAENGT

DIE LIEBE AN”

N. Y. Ateitininkų Sendraugių skyrius

I. Zeisberg. H. Nehlsen. S. Christian 
Briedinė filmą:

“Weit ist der Weg"
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

PARK CITY PRESS INC.
The Good Printer

Better Service Quality Printing
For prompt dependable service 

3460 Great Neck Road
North Amytiville L.I
Call 516 MY 1-2700

LIETUVIŲ ADVOKATAI

TRAVEL AGENCIES

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

We know beautiful Scandinavia 
thoroughly, also any other part of 
Europe orthe Continent — get the 
most for your traveling dollar. See 
it this summer, ask for free bro
chure. Karl J. Olson Travel Agency, 
Est. 1911 — 436 Main St., East 
Orange, 201 - OR 4-2085.

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET

STORES

VOKIETAITIS
. ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 

Tel. NEwton 9-6620

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave., 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
SAVARESE 

ITALIAN PASTRY SHOP 
For the Finest in Pastries 

For Weddings and Birthdays 
and all festive occasions 
5922 New Utrecht Ave 

Brooklyn N. Y.
------  GE 8-7770 -------

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th St. and 3rd Ave.

New York City 
RE 4-7335

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
FOOD FOR LENT

A.L. Bendruomenės Water- 
burio apylinkės metinis narių 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 4 lietuviu klube (48 Green 
St.).

Pavasario koncertas su solis
te Irena Stankūnaite, Waterbu- 
rio vyrų kvartetu ir G. Mauru- 
tienės vadovaujamais taut, šo
kių šokėjais bus balandžio 24.

Šv. Antano gimnazijos auklė
tiniai iš Kennebunkporto išpil
dys programą gegužės mėnesio 
23, sekmadieni.

Ieškoma moteris gyventi 
amerikiečių šeimoje su dviem 
vaikais. Ponia šeimininkė yra 
gydytoja Garden City. L. I. 
Skambinti po 7 v.v. (516) PI 1- 
6006.

CONSTRUCTION

FLEETWOOD CONSTRUCTION

General Alterations 
Bath Kitchen Carpentry Tile work. 
All work done at reasonable rates 
Special consideration to religious 

groups.
Call DI 5-1579

OPTOMETRIST Eat Fish During 
LENT

GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

DR GILBERT E SELVIN 
OPTOMETRIST

Announces the Opening of his 
offices at

1424 Sheapshead Bay Road 
(in the BMT Subway arcade) 

Examination of the Eyes 
Contact Lenses 
Call 769 - 6976 

Hours:
Daily 10 AM - 8 PM 
Sat 10 AM - 5 PM 

Wed 12 AM - 8 PM

Fresh daily. We supply Restaurants 
For deliveries call OL 4-6086 

1436 E. Gun Hill Rd. 
BRONX, N. Y.

Eat Fish as Food during

J. C. L. FISH MARKET Inc.
You can taste the quality fish, sea 
food, wholesale, retail. Open 7 AM 
to 7 PM — 6 days. 541 9th Avenue 
(cor. 40 St.) N. Y. C. (opposite Port 
Authority Bldg.) — LO 3-7537

FUNERAL HOME

Brooklyn, N. Y.

- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(prie Forest Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN
Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kallininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iŠ didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

EVERGREEN 
FUNERAL HOME, INC. 

Gerai vėdinama. Gėlės palaikomos 
šviežios specialiu būdu. Koplyčios 
yra visose N. Y. metropolijos apy
linkėse. PETER RAGO — Lie. Mgr. 

131 Nassau Avenue 
Brooklyn 22. N. Y.

Tel. EVergreen 3-8600 
EV 3-0320

INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y.
Room 402

REAL ESTATE

Outstanding Buy — In the heart of 
Greenpoint: 3-story brick, 19 units, 
2 community kitchens; no service 
except linen; legal registered rents; 
income $14,00; price $75,000; terms. 
Eves 7-10 PM — EV 3-5384.

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047

R id g e wood e — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 
Astorijoje — 28-28 Steinway St — AS 4-3210

Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Fluohlnge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights -— 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

FUNERAL HOME
Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotoias
74 PROVIDENCE ST.

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale laukite — TeL TR 6-6434
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DARBININKAS K. V. BANAIČIO KŪRINIŲ 
KONCERTAS - s

numoji

NADJIENO&^S.
New Jersey ir New Yorko 

apskrities ALRK Federacijos 
suvažiavimas Įvyks šį sekmadie
nį, kovo 14 d., 2 vai. popiet 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje (213 So. 4th St.). Prof. 
A. Kučas pateiks įdomių žinių 
iš Kat. Federacijos istorijos, o 
prel. J. Balkūnas padarys pra
nešimą apie įvykusį Pietų A- 
merikoje lietuvių kongresą, iš 
kurio grįžęs tik prieš savaitę. 
Bus dar trumpas posėdis, ku
rio metu draugijų bei organi
zacijų atstovai įteiks savo me
tų veiklos pranešimus raštu. 
Po posėdžio, 6 vai. popiet, bus 
atstovų pagerbimo vakarienė. 
Mūsų jaunimas atliks trumpą 
meninę programą. Visa lietuviš
ka visuomenė iš New Jersey ir 
New Yorko apylinkių nuošir
džiai kviečiama dalyvauti pas
kaitose ir vakarienėje, kurios 
programa praves aktorius Vi
talis Žukauskas. (v.)

Stefanija Rokienė, prieš Kalė
das atvykusi iš Lietuvos ir da
bar gyvenanti Hartforde, at
vyksta į New Yorką ir šį šeš
tadieni, kovo 13, 7 v. v. Lietu
vių Atletų klube kalbės apie sa
vo pergyvenimus Sibire. Kartu 
bus ir vakarienė jai pagerbti. 
Pagerbimą ir paskaitą rengia 
zarasiškių komitetas, kuris vi
sus kviečia atsilankyti. Apie da
lyvavimą iš anksto pranešti Va
clovui Butkiui, 56 Steamboat 
Rd. Great Neck, L.I. N.Y. Tel. 
HU 6-9430.

Literatūros vakaras, skiria
mas pagerbti Juliui Kaupui ir 
Algimantui Mackui, bus kovo 
13, šį šeštadienį, Carnegie En
dowment salėje. 345 E. 46 $t. 
Manhattane. Programoje: Hen
riko Nagio paskaita; rašytojų 
kūrybą skaito Liucija Mingėlai- 
tė ir Vytautas Valiukas.

Dalia ir Albertas Radžiūnai, 
Brooklyno žinomos lietuviškos 
kepyklos savininkai susilaukė 
sūnaus.

Marijona Frankienė, gyvenu- 
. si Ten Eyck gatvėje, palaidota 

iš Apreiškimo bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Nuliūdime paliko 
3 sūnus, seseris čia ir Lietu
voje. Buvo nuoširdi lietuvė ir 
gera katalikė.

Dail. Jurgis Juodis darbovie
tėje buvo susižeidęs ranką. Da
bar jau pasveiko ir vėl grižo Į 
darbą.

LB Tarybos prezidiumo po
sėdžiai bus kovo 27 d. 10 v. 
Liet. Atletų Klube.

|TAPYBOS
I DARBŲ
I PARODA

o 
p
§

kovo 20
šeštadienį
nuo 12 vai. iki 8 vai. 
ir
kovo 21
sekmadienį
nuo 12 vai. iki 7 vai

vak.

vak.

ANGELŲ KARALIENĖS 
parapijos salėje 
So. 4th St. ir Roebling St. 
Brooklyne
Darbus išstato:

H

Jonas Rūtenis
Juozas Sodaitis
Marija Žukauskienė
Paroda atidaroma šešta
dienį 6 vai. vak. Pelnas 
skiriamas —

Lietuvių Kultūros 
Židinio statybai 

New Yorke.

Redakcija ......................... GL
Administracija ...............  GL
Spaustuvė* ...................... GL
Vienuolyne^ .................... GL

5-7281
2-2923
2-6916
5-7068

Dalius Briedis laimėjo 
Regents stipendiją

Iš 1.886 Queens la.mojusių 
New York State Regents Scho
larship antroji vieta atiteko Da
liui J. Briedžiui iš Richmond 
Hill, New York, su 236 punk
tais. Dalius Briedis lanko Stuy- 
vesant aukštesniąją mokyklą 
Manhattane. Ja baigs ši pava
sari. Jo paskutinių trijų metų 
pažymių vidurkis yra 97.16.

Dalius yra taip pat National 
Merit ir National Honor Socie
ty stipendijų laimėtojas. Be to, 
dar yra išrinktas New Yorko 
miesto majoro (Citation for 
Outstanding Achievement) pa
gyrimui už labai aukšto pažy- 
gyrimui už aukšto pažymių ly
gio išlaikymą per visus aukš
tosios mokyklos mokslo me
tus. Baigęs mokyklą, mano stu
dijuoti mediciną. Nuotrauka ir 
laimėjimtj aprašymas buvo Įdė
tas “Long Island Press". “Long 
Island Star Journal' ‘ ‘New 
York Times" ir kituose laikraš
čiuose.

ALK Moterų S-gos 29 kuo
pos mėnesinis susirinkimas šau
kiamas kovo 13. šeštadieni, 1
v. popiet Apreiškimo parapijos 
salėje.

Visi ateitininkai kviečiami 
dalyvauti kovo 21 Apreiškimo 
parapijos bažnyčios pamaldose 
11 vai. bendroje komunijoje; 
paskiau salėje bus bendri pus
ryčiai ir Ateitininkų dvasios va
do prof. Pr. Kuraičio minėji
mas. kuriame kalbės Ateitinin
kų Federacijos vadas dr. J. Gir
nius.

PERSITVARKĖ LIETUVIŲ 
KOMITETAS PASAULINEI 

PARODAI

Pasaulinės parodos komiteto 
posėdis įvyko kovo 3 Atletų 
klube. Dalyvavo 15 valdybos 
narių. J. Stukui atsisakius iš 
pirmininko pareigų, visais bal
sais jis išrinktas garbės pirmi
ninku. Vieton jo pirmininku iš
rinktas visiem gerai žinomas 
sportininkas Aleksandras Vak- 
seiis. Taip pat iš vicepirminin
ko pareigų pasitraukė kun. dr. 
St. Valiušaitis. Vicepirminin
kais išrinkta: I-Petras Vytenis, 
II — Helen Kulber.

Sutarta drauge su latviais ir 
estais pasaulinėje parodoje tu
rėti vieną bendrą pasirodymą 
rugsėjo 5 d.

Vytautas Vaitiekūnas prane
šė. kad yra paruošęs brošiūrą 
iš komiteto veiklos 1964 me
tais. Brošiūra netrukus bus at
spausdinta ir išsiuntinėta Lietu
vių dienos ir kitų parengimų 
dalyviam bei aukotojam.

Antanas Snieškus pranešė 
apie lietuviško kryžiaus reika
lingus pataisymus.

Antanas Setikas, komiteto iž
dininkas, painformavo valdybą, 
kad kasoje yra tiktai apie du 
tūkstančius dolerių, o įvairių 
reikalų dar yra daug. (rt.)

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

K. V. Banaičio kūrinių kon
certas. įvykęs sekmadienį, ko^ 
vo 7, Carnegie Recital Hall, su
kėlė didelį lietuviškos visuome
nės susidomėjimą. Ne tik iš 
New Yorko ir apylinkių, bet ir 
iš tolimesnių miestų suvažiavo 
pasiklausyti Banaičio kūrybos. 
Ir buvo nustebimas ir nusivy
limas, kai pasirodė, kad visi bi
lietai išparduoti. Gaila buvo 
žmonių, po ilgoko lūkuriavimo 
besiskirstančių namo. Gal čia ir 
bus šiokia tokia pamoka, kad 
verta Įsigyti bilietus iš anksto.

Vieno kcmpozptoriaus kūri
nių koncertas yra labai retas 
Įvykis lietuviškoje visuomenėje. 
Publika, ypač ,lietuviškas jauni
mas. kurio matėsi tiek daug, 
įrodė, kaip vertina tokio pobū
džio koncertą. Kalbant jaunes
niosios kartos vafdu — tos kar
tos, kuri dar buvo per jauna 
Lietuvoje koncertus lankyti,— 
reik-a pripažinti, kad turim ma
žai progų susipažinti su lietu
vių kompozitorių muzika. K.V. 
Banaičio kūrinių koncertas bu
vo ta reta proga, davusi dvi va
landas susikaupimo ir gilesnio 
Įžvelgimo i lietuvi kompozito
rių.

K.V. Banaičio kūrvba vra la
bai stipriai pagrista lietuvių 
liaudies dainos motyvais, kas ji 
padaro mums gan artimu. Ben
dras kompozicijos skambesys 
yra melancholiškas, nors vieto
mis yra pagyvintas greitesnio 
tempo, turinčio daug sinkopuo
to ritmo. K.V. Banaičio harmo
nija daugiausiai diatoninė. Gau
sus vartojimas intervalų, kaip 
kvinčių. kvarčių ir sekundų, 
padaro jo kūrybą artimesnę 

ALDONA KEPALAITĖ skambina Banaičio “Giesmės ir vizijos”.

STASYS ClTVARAS dainuoja Banaičio dainas. Akomponuoja Aldona Kepalai*. Nuotraukos Romo Kisieliaus.

impresionizmui negu moderniz
mui. Vckalinė muzika sudaro 
didžiausią Banaičio kūrybos da
lį. Čia jis ir stipriau pasireiš
kia negu instrumentalinėje 
muzikoje.

K V. Banaičio, kūrinių kon
certo programa Įvadiniu žodžiu 
(angliškai ir lietuviškai) pradė
jo operos solistė Vincė Jonuš- 
kaitė, pirmoji ir pagrindinė K. 
V. Banaičio dainų interpretato- 
rė.

Pirmas veikalas buvo Lietu
ves idilijos — pastoralinė sui- 
ta smuikui, klarinetui ir forte- 
pionui. Ši suita susideda iš tri
jų daliu: “Vasaros ryto aidai”, 
“Našlaičių skundas” ir “Kaimo 
šokis”. Ja išpildė Rhode Island 
Philharmonic orkestro nariai: 
Joseph Conte — smuikininkas. 
Fra~k Marinaccio — klarinetas 
ir Ivan Waldbauer — fortepio- 
nas. Suita Įdomi savo kontras
tinėmis dalimis: pirmoji, vien 
liaudies dainų motyvai —gyva; 
antroji — rami, nepaprastai ly
rinė; trečioji — labai gyvas šo
kis. sinkopuotas ritmas. įdomus 
trijų instrumentų pasišnekėji
mas. Nors smuikininkas Joseph 
Conte aukštesnėse gaidose šiek 
tiek detonuodavo, suita buvo iš
pildyta muzikaliai.

Solistas Stasys Citvaras, bo
sas. New Yorko lietuviams bu
vo girdimas pirmą kartą. Gyve
nęs ilgą laiką Brazilijoje, ten 
dainavo operoje, televizijo.ie ir 
dėstė muzika. Atvykęs i Ame
riką. ketveris metus gastroliavo 
kaip solistas su Jaroffo Dono 
Kazokų choru, šioje programo
je solistas dainavo tris K. V. 
Banaičio dainas: Atsimini -

"/'/-Z'-'
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, IZIDORIUS VASYLIŪNAS ir Vytenis Vasyliūnas groja Banaičio kūrinių 
t koncerte kovo 7.

gaidose girdėjosi
Solistui puikiai 
pianistė Aldona

mas , Ant kelio pavasario ma
no ir Malda . Trys vieno
do pobūdžio dainos apribojo so
listą. todėl būtų Įdomu jį iš
girsti Įvairesnėje programoje. 
Žemesniame registre solisto 
balsas skambėjo labai maloniai, 
aukštesnėse 
detonavimas, 
akomponavo 
Kepalaitė.

Toliau programoje sekė kūri
nys soio fortepionui: '‘Sutemos 
giesmės ir vizijos" — variaci
jos lietuvių liaudies dainai. 
Tris variacijas — ‘ ‘Elegija", 
“Fantastinis šokis” ir ‘ ‘Ryto 
belaukiant” skambino pianistė 

Aldona Kepalaitė. Pianistė New 
Yorko publikai yra gerai pa
žįstama iš savo rečitalių Carne
gie Recital Hali ir Town Hall 
bei iš skambinimo Įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose. Šių 
trijų variacijų išpildymas buvo 
itin pasisekęs dėl pianistės iš
dirbto interpretavimo ir laisvos 
laikysenos. A. Kepalaitės tech
niškas lygis leido jai šiuos vei
kalus pilnai meniškai apipavi
dalinti. Iš tų trijų variacijų . 
harmonijos atžvilgiu, “Fantas
tiškas šokis" yra silpniausias— 
per didelis oktavų ir gamų var
tojimas. Daug Įdomesnė ritmi
niu atžvilgiu ir dinamika yra 
trečioji variacija — “Ryto be
laukiant”.

Sonata smuikui ir fortepio
nui d-min. atliko smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas ir pia
nistas Vytenis Marija Vasyliū
nas — tėvas ir sūnus. Abu mu
zikai publikai nebuvo svetimi, 
nes dažnai koncertuoja visame 
rytiniame pakraštyje, čia reikia 
pažymėti, kad ir ši Banaičio so
nata yra išleista smuikininko 

gerai
atžvil-

New

sukurtas dai- 
du-du-du ir 
harmonizuo- 

Aš pas

Izidoriaus Vasvliūno lėšomis.
* . 1

Kompozicijos atžvilgiu — rit
mu ir dažnu tonacijų keitimu— 
ši sonata yra Įdomesnė negu 
“Sutemų giesmės ir vizijos” for
tepionui: tai daugiau subren
dęs kūrinys. Sonatos išpildyme 
matėsi muzikų darnus bendra
vimas. bet smuikininko Iz. Va- 
syliūno grojime jautėsi tono 
nelygumas ir detonavimas. Pia
nistas Vytenis Marija Vasyliū
nas savo partiją atliko 
technišku ir muzikiniu

Koncertas užbaigtas
Yorko vyrų choro, kuri organi
zavo ir vadovauja muzikas Vla
das Baltrušaitis. Choras atliko 
dvi K.V. Banaičio 
nas — Dram-ta 
Pirmyn, dvi jo 
tas liaudies dainas — 
tėveli ir Valio pic 
Carnegie Recital salė yra iš tik
rųjų per maža choro dainavi
mui. bet muzikas VI. Baltrušai
tis puikiai pajėgė apvaldyti 
forte’s ir fortissimo's. Publikai 
šiltai prašant, dar gražiai nus
kambėjo K.V. Banaičio “Žygis Į 
Vilnių”.

Ši koncertą organizuojant, be 
rytinio Amerikos pakraščio lie
tuvių muzikų talkos, daugiau
siai darbo ir rūpesčio turėjo S. 
Valiukienė iš New Haven. 
Conn. Kadangi koncertu buvo 
toks didelis susidomėjimas ir 
pastangos ji organizuojant ne
nuėjo veltui, būtų Įdomu atei
tyje išgirsti K.V. Banaičio vien 

vokalinės muzikos koncertą.
Nijolė Ulėnienė

tik

DISKUSIJŲ VAKARAS

Penktadienį, kovo 19. 8 vai. 
vakare Carnegie Endowment sa
lėje (priešais Jungtinių Tautų 
pastatą. 46 gatvės kampas), 
Įvyks diskusijų vakaras kolonia
lizmo tema. Šio vakaro tikslas 
— sutraukti kuo daugiausia 
New Yorke gyvenančių afrikie
čių ir pristatyti jiem Lietuvos, 
kaip kolonializmo aukos, padė
ti. Iš lietuvių Įvadini praneši
mą padarys dr. Leonas Sabaliū
nas, o iš afrikiečių — Carlos 
Combando. Po pranešimų bus 
diskusijos. Vakarą rengia Liet. 
Stud. S-gos New Yorko skyrius 
ir Lietuvių Jaunimo Antikolo- 
nialinė Lyga. Visuomenė kvie
čiama gausiai atsilankyti. Įėji
mas nemokamas.

Vartotas popierius Bostono 
arkivyskupijos labdaros fondui 
šv. Petro parapijoje renkamas 
kovo 21 D. Popierių reikia su
nešti į klebonijos kiemą arba 
prie parapijos salės E. 7ta gat
vė.

m
ŽINIOS^

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys prie Brocktono stato sene
lių namus, kurių statyba kai
nuos apie vieną milijoną dole
rių. Kun. A. Kontautas, seserų 
rėmėjų pirmininkas, kuris sten
giasi padėti seserim rinkti au
kas. praneša, kad namai bus 
modernūs, erdvūs, su geriau
siais Įrengimais ligonių gydy
mui ir senelių priežiūrai. Jau 
dabar yra suvirs pusantro šim
to senelių, kurie laukia vietos. 
Seserim laimingai pavyko gauti 
beveik pusę milijono dolerių 
valdžios paramos, bet su sąly
gą. kad statyba būtų tuojau pra
dėta ir kad likusią . reikiamą 
sumą seserys ’susirinks pačios. 
Reikėjo ją laikinai skolinti. Se
selėm labai dabar rūpi ta pu
sės milijono skola. Padėti sese
lėm sudarytas komitetas ren
gia specialius pietus. Už daly
vavimą aukojama 100 dol. lab
darybei. Tai praktikuojama ki
tų tautybių tarpe. Taip pat Chi- 
cagos ir Pennsylvanijos lietu
viai yra surengę tokius pietus. 
Tikimės, kad ir mūsų apylin
kės lietuviai pajėgs tai padary
ti ir sumažinti seserim sunkią 
skolos naštą. Pietūs bus Brock
tono vienuolyno patalpose, sek
madieni. kovo mėn. 28 d. 5 v. 
popiet. Aukas galima siųsti tie
siog seserim arba Įteikti para-, 
pijos kunigam.

Šv. Petro bažnyčioje gavė
nios 
niais mišios būna 7, 7:30 ir 8 
vai. ryte. Kryžiaus keliai einami 
penktadieniais 2 vai. po
piet anglų kalba ir 7:30 vai. 
vak. lietuvių kalba. Sekmadie
niais 2:30 vai. popiet giedami 
Graudūs verksmai ir sakomas 
pamokslas.

šv. Vardo Draugijos mišios 
ir komunija bus kovo 14 d. 8 
vai. ryto parapijos bažnyčioje.. 
Po mišių seks draugijos pusry
čiai ir susirinkimas salėje po 
bažnyčia.

Sodalietės kovo 21 d. ruo
šia pyragų išpardavimą po-kiek
vienų mišių salėje po bažnyčia 
ir salėje prie E. 7tos gatvės. 
Pradžia 8 vai. ryto.

Prudencijcs Bičkienės ir 
Stasės Daugėlienės koncertas 
rengiamas gegužės 2 Lietuvių 
Piliečių Draugijos namuose.

metu kasdien šiokiadie-

Ieškoma Morta Radzivan. 
duktė Leono, kilusi iš Zbarų 
km., šilavos vaisė.. Raseinių ap
skrity. Ji Amerikonx atvyko 
1914 ir gyveno Chicagoje. Mor
tą Radzivan ar jos vaikus pa
žįstančius prašome pranešti — 
Iz. Milius, 310 West 4th Str.. 
So. Boston. Mass. 02127..

POETO
jVYTAUTO
I MAČERNIO

(.•>

minėjimas bus kovo 21, 
sekmadienį, 5 vai. popiet 
Carnegie Endowment sa
lėje — 345 46th Street. 
Manhattane.

(
Paskaitas skaito: 
dr. Juozas Girnius 
ir 
Paulius Jurkus;

smuiku groja 
Elena Kuprevičiūtė.

J
 akomponuoja 

Aleksas Mrczinskas.
S
® Poeto kūrinius
(įr,

I
 deklamuoja: 

Tosca
Da u ba ra i tė-Skobei k ienė. 
Asia Dauguvietytė, 
Juozas Boley-Bolevičius.

Visus kviečia atsilankyti 
Rengėjai




