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Kuo atsimokės Amerika už atstovybės išsprogdinimą?
Savaitgalio dėmesys labiausiai 
buvo nukreiptas į Alabamą, kur 
kovo 25 buvo nušauta Mrs. 
Viola Gregg Liuzzo.

— Vietnamo reikalu toną pa- 
griežtino komunistai, pašvelni
no prezidentas Johnsonas. bet 
veiksmai eina ta pačia krypti
mi: Amerika bombarduoja, ko
munistai savaitę pradėjo sustip
rintu teroru prieš Amerikos įs

taigas, susprogdinę kovo 30 A- 
merikos atstovybę.

— Europoje auga nauja įtam
pa tarp Amerikos ir Sovietu 
dėl Kipro, kuriame Sovietai mė
gina įsistiprinti kaip Kinija 
Afrikoje.

— Kongrese pirmo aktualu
mo yra parama mokyklai, medi
cininė globa senesnio amžiaus 
asmenim, kova prieš Ku Klux 
Klaną.

Ar sudraus Ku Klux Klaną? Ar boikotuos Alabamą? Ar 
nušalins gubernatorių? Kingo siūlymai einą jau per toli.

Rasinei kovoj svarbiausias 
įvykis buvo kovo 25 Mrs. Vio
los Gregg Liuzzo nužudymas, 
nustelbęs pačios eisenos fina
lą ir pastūmėjęs į naujus įvy
kius. Suimti keturi kaltinamieji 
dėl žmogžudystės yra Ku Klux 
Klano nariai. Pasipiktinimą dėl

pasisakė, siūlymą kritikavo: 
esą boikotas bus smūgis lygiai 
kaltiem, lygiai nekaltiem. Ti
mes ir H. Tribune griežtai at
metė Kingo siūlymus.

Kongo pavaduotojas su atei
ties planais reiškėsi dar toliau: 
dabar prasidėsiantį akcija prieš

jais metais būsiąs ir naujas gu
bernatorius.

Prezidento iniciatyva prieš 
Ku Klux Klaną rado pritarimo 
Kongrese. Kai kurios komisijos 
siūlosi pradėti apklausinėjimą 
dėl Ku Klux Klano veiklos. 
N.Y. Times tam nepritarė: esą

PREZIDENTAS kovo 26 teikė astronautam Virgil Grissom ir John W. 
Young “nepaprastos tarnybos” medalį.

jų įvykdytos žmogžudystės pa
reikšdamas, prezidentas pas
merkė tą organizaciją kaip fa
natikus, virve ir šūviais terori
zuojančius žmones. Ku Klux 
Klano vadas Robert M. Shelton 
išvadino prezidentą melagiu. 
Bet jau kovo 28 telegrama pra
šėsi Ku Klux Klano vadai pre
zidento priimami aiškintis. Ar 
šiaip aiškinasi ar taip, bet to
limesnėje įvykiu eigoje reikia 
laukti prezidento pažadėtos ak
cijos per Kongresą prieš smur
tą praktikuojančią Ku Klux 
Klano organizaciją.

Kas toliau kovoje dėl pilieti
nių teisių?

Wallace, ir ta akdja priversianti 
gubernatorių pašalinti; su nau-

kam apklausinėti, kas visiems 
ir be to aišku.

Negrų balso teise bus įvykdyta

DEL VIETNAMO: Johnsonas toną pa
švelnino, tai komunistai pagriežtino

žygi, atsisakydama- praleisti So-Vietname karo veiksenai ei
na. Lėktuvai bombarduoja ra
daro taikinius šiaurės Korėjo
je. Laivyno 12 naikintojų su
stiprino kontrolę pagal P. Viet
namo krantus. Komunistų na
rai pakišo bombą, kuri pradau- 
žė skyles Amerikos transporti
nio laivo šone, bet jo nenu
skandino.

Gen. Taylor kovo 28 grįžo į 
Washingtona. Pakeliui jis pa
reiškė. kad padėtį laiko Viet
name pagerėjus. Jo prašymas 
atleisti jį iš pareigų prezidento 
esąs priimtas. Jį pakeisiąs Wil
liam Bundy, valstybės sekr. pa
dėjėjas tolimem rytam, brolis 
McGeorge Bundy, kuris yra 
Baltuosiuose Rūmuose.

Prez. Johnsonas kovo 26 kal
bėjo apie galimą Amerikos ūki
nę paramą šiaurės Vietnamui, 
jei jis paliks kaimynus ramy
bėje.

Rusk ir Dobrynino pasikalbė
jimas dėl Vietnamo nieko ne
davė. Nieko nedavė ir Harri- 
mano pastangos, kad Indija pa
veiktų š. Vietnamą atsisakyti 
nuo agresijos prieš P. Vietna
mą. Kai Amerika rodo pas
tangų kalbėtis, tai tokio noro 
stengiasi nerodyti komunistai. 
Tai taktikos reikalas.

Kom. Kinija padarė nelauktą

vietų Sąjungos siunčiamus gink
lus į šiaurės Vietnamą per Ki
nijos teritoriją be Kinijos kon
trolės.

Alabamos gubernatoriaus G. 
Wallace eisena iš Šeimos į Mont 
gomery neįtikino keisti takti
ką. Tad M.L. King ragino skelb
ti bckkotą Alabamai: nepirkti 
jos gaminių; ragino vyriausybę 
neduot# Alabamši -federalinės 
paramos.

Vyriausybė santūri dėl M.L. 
Kingo siūlymo boikotuoti Ala
bamą. Kongrese Javits ir kiti

AMERIKOS ATSTOVYBĖS SAIGONE kovo 30 susprog
dinta.

Kongreso yra svarstomas vy
riausybės pateiktas įstatymas 
negrų balsavimo teisei įvykdy
ti. įstatymo projektas numatė 
įvesti federalinės vyriausybės 
registracijos punktus tose vals
tybėse, kurios balsuotojų sąra
šuose yra mažiau kaip 50 proc. 
galinčių balsuoti ar 1964 bal
savo mažiau kaip 50 proc. To
kių valstybių esą 7. Įvesti ten, 
kur 25 gyventojai pasiskųs ne
są Įregistruoti.

Tai dalinis valdžios perėmi
mas iš valstybės i federalinės 
valdžios rankas. Daliniu perė
mimu vyriausybė norėjo suma
žinti pasipriešinimą tų, kurie 
valstybių teisė^'g>3ta'?nuo-»fede
ralinės valdžios. Tvirtinantiem, 
kad tai esą prieš konstituciją, 
vyriausias valstybės gynėjas 
Katzenbachas aiškino, kad nau
jasis įstatymas neprieštarauja 
konstitucijai, nes jau esą įsta
tymai. pagal kuriuos gali būti 
sudrausti veiksmai, kliudantieji 
balsavimo teisę vykdyti. Tokis 
paaiškinimas davė proga R. 
Drummondui tuojau paklausti:

jeigu toki įstatymai yra. tai 
kodėl jie nebuvo lig šiol pa
vargot. kodėl diskriminacija bu
vo pakenčiama?

Šiaip ar taip bus argumen
tuojama už ar prieš įstatymą, 
bet opinija jau pakankamai pa
ruošta, kad jis būtų priimtas.

KUN. JONAS KUČINGIS, šv. Ka
zimiero parapijos Los Angeles 
klebonas, pakeltas prelatus Rt. 
Rev. titulu.

VIENA BANGA: katalikai tu
ri imtis dialogo su kitaip ti
kinčiais. Ta kryptimi Baltimorė- 
je liepos pradžioje katalikų ir 
liutercnų teologai susitarė pra
dėti pasikalbėjimus nuo pažiūrų 
dėl Nicejos susirinkime priimto 
tikėjimo išpažinimo. Dalyviai 
bus kard. Shehan svečiai. — 
Londono aerodrome numatyta 
statyti bendrą koplyčią, kurio
je vienas altorius bus skirtas 
katalikam, kitas anglikonam, 
trečias protestantam. Koplyčia 
aptarnaus aerodromo pareigū
nus, kurių yra 3,000, ir kelei
vius. kurių per metus praeina
9.5 mil. Anglijoje katalikų yra
7.5 mil., taigi dešimta dalis An
glijos gyventojų. Kard. Heenan 
atleido suvaržymus, lankytis ka
talikam nekatalikų pamaldose.

KITA BANGA: liturginės re
formos. Reformas uoliai prisi
ima Amerikoje. The Tablet ko
respondentas iš Anglijos rašo, 
kad ten anglų kalba taip pat 
jau įvesta vietoj lotynų kalbos. 
Bet ši banga susilaukia ir pa
sipriešinimo. Jei teisingai infor
mavo N.Y. Times, susidarė 
“katalikų tradicininkų sąjūdis”, 
kuris paskelbė savo manifestą. 
Jame apgailestauja liturgijos 
reformas, apgailestauja “katali
kybės suprotestantinimą”. Są - 
jūdžio prieky esąs kunigas 
Gommar A. DePauw. kilimo 
belgas, moralinės teologijos ir 
kanonų profesorius Emmitsburg 
Md., kolegijoje. Manifestas pa
sisako už lotynų kalbos paliki
mą mišiose, už tos kalbos sus
tiprinimą seminarijose. O pats 
sąjūdis esąs tam, kad Vatika
nas galėtų išgirsti ne tik Baž
nyčios vadų, bet ir Bažnyčios 
narių, tikinčiųjų opiniją.

TREČIA BANGA: kova už žmo
gaus teises turi reikštis dalyva
vimu negrų demonstracijose. 
Vyskupijos, vienuolynai, uni
versitetai pasiuntė savo atsto
vus į Alabamą į Šeimos de - 
monstracijas ir eiseną. Ir Balti- 
morės arkivyskupas Shehan ver
tino. kad dalyvavimas ten yra

katalikų sąžinės reikalavimas. 
Bet kitas arkivyskupas Thomas 
A. Tooien, Birmingham©, už
draudė savo kunigam ir vienuo
lėm dalyvauti demonstracijose, 
o atvykusiem iš kitur kunigam 
bei vienuolėm patarė grįžti na
mo prie savo tiesioginio darbo.

Išx skyrė, vadinas, arkivys
kupų nuomonės. Nenuostabu, 
jei dar labiau išsiskiria eilinių 
tikinčiųjų nuomonės. The Tab
let skaitytojų laiškuose persve
ria tckie šūktelėjimai kaip: kur 
buvo tie kunigai, vienuolės, kai 
komunistai vengrus skerdė, ko
dėl nedalyvavo piketuose, kai 
komunistų vadovaujami kaniba
lai savo nusikaltimus vykdė 
Konge?
MATOMI REZULTATAI: nere
ti ir nenorėti

Anglijoje, kaip informavo 
Tablet korespondentas. Vatika-. 
no susirinkimo reformos pakei
tė katalikų padėti pačioje Ang
lijoje. Dingęs nepasitikėjimas 
katalikais. įtarinėjimas. Tarp 
katalikų pasauliečių kilęs susi
domėjimas religijos klausimas, 
ir teologijos mokslo įstaigos nu
matė duoti teologijos mokslo 
laipsnius ir pasauliečiam. Padi
dėjęs bendradarbiavimas tarp 
dvasininkų ir pasauliečių. Ta
čiau su mažesniu entuziazmu 
korespondentas rašo, kad padi
dėjusi ir pasauliečių intelektua
lų kritika Bažnyčios nusistaty
mam atskirtas klausimų. Jau 
pasirodę knygų su tokia kriti
ka.

Tai. kas pastebima Anglijo
je, reiškiasi ir Amerikoje. 
‘ ‘Commonweal’ ’ arba ‘ ‘Ram
part", žurnalai, kurie esą lei - 
džiami “liberalų katalikų”, ašt
riai pasisakė prieš minėtą arki
vyskupą Thomas Tooien ir kt.

Kritika nėra malonus daiktas 
tiem, kurie nebuvo kritikuoja
mi. Bet jeigu srovė paleista, 
jeigu į tą srovę įjungtos naujos 
jėgos, neišvengiama, kad jos vi
sos suktų, neštų, kartais ir nu
plėštų. Kai medžius kerta, tai 
skiedros lekia. Pataiko kartais 
ir į akį.

Amerikos atstovybę 
susprogdino

Komunistų teroro paskutinis 
laimėjimas — kovo 30 jie su
sprogdino Amerikos atstovybės

.. — Laose kovo 28 kariuome
nė. ištikima gen. Phoumi Nosa- 
van, paėmė Thakhek miestą. 
Pats gen. Nosavan yra pasi
traukęs į Thailandą.

— Senate šią savaitę bus siū
lomas priimti mokyklų paramos 
įstatymas. Atstovų Rūmuose 
jis buvo priimtas kovo 26 
263:153 balsais.

— Amerikos žydai sionistai
pareiškė nusivylimą, kad Vokie
tijos partijos nutarė pratęsti na
cių bylas tik iki 1970 metų.

KIPRE:
dėl sovietŲ raketų

penkių aukštų namus., kur dir
bo keli šimtai tarnautojų. Žuvo 
3 amerikiečiai, 20 vietnamiečių. 
Sužeisti 7 amerikiečiai sunkiai, 
apie 25 lengvai.

20 prie atstovybės buvusių au
tomobilių. Bomba buvusi pri
vežta prie atstovybės automo
biliu.

Jau prieš dešimt dienų mė-

Pravda kovo 28 apkaltino A- 
meriką. kam ji kliudo Kipro 
valstybei stiprinti savo apsau
gą. Tai atsakymas į Amerikos 
protestą gabenti Sovietų rake
tas į Kiprą.

Amerikos šeštasis laivynas 
kovo 29 sulaikė ir grąžino at
gal graikų laivą, kuris gabeno 
sovietines raketas į Kiprą iš 
Egipto. Tačiau graikų spauda 
skelbia, kad didžioji raketų da
lis jau esanti Kipre. Jei Sovie
tam pasiseks su savo raketom 
ten išsilaikyti, tai bus nauja 
Kuba prie Viduržemio jūros.

— Kipro prezidentas Maka
rios kovo 29 patvirtino, kad 
Sovietų raketų dalis jau saloje. 
Taip pat ir sovietiniai tankai.

Sužeistas ir atstovo Tayloro gino atstovybę susprogdinti.

Afrika kinam
Sovietinė informacija skelbia, 

kad Afrikoje matomas kom. Ki
nijos planas pamažu infiltruo
tis i Afrikos valstybes ir pa
versti jų plotus savo koloni
zacine erdve.

NEW YORKO DIENRAŠČIAI
— STREIKUOS?

Derybos tarp unijos ir laik
raščių leidėjų dar tebegresia 
baigtis kovo pabaigoje streiku. 
Streikas sustabdytų tada 7 dien
raščius. kurių bendras tiražas 
šiokiadieniais yra 4.4 mil., sek
madieniais 6 mil.

Didžiausias tiražas News
— 2.170.373 šiokiadieniais ir

SV. JUOZAPO SESERYS sesuo Marija ir sesuo Margarita iš St. Louis 
pasakojasi, kaip jos dalyvavo Šeimos demonstracijoje.

pavaduotojas U. Alexis John
son. Sunaikinta taip pat apie

bet laiku buvo pastebėti sprog
menys ir pašalinti.

3.102.285 sekmadieniais. Ant-
Čilėje žemės drebėjime žuvo 400

Nasseris nenori tilto deginti
Egiptas nenori visai nutrauk

ti santykių su Vokietija — pa
likti bent konsulatus prekybos 
reikalam. Vokietijos vyriausybė 
yra pasiuntusi savo atstovą Ru
dolf Werner kalbėtis su Nasse-

riu, kad jis susilaikytų nuo ry
tų Vokietijos pripažinimo. Ma
noma, kad Nasseris nenorės at
sisakyti nuo žaidimo dviem kor
tom, t.y. turėti naudos ir iš 
Sovietų ir iš Vokietijos.

De Gaulle nenori Europos konferencijos
Prancūzija atsisakė nuo eu

ropinės bendruomenės narių 
politinės konferencijos, kurią 
kvietė Italija. Atsisakė, mes
dar nepribrendęs laikas susi
tarti dėl politinės vienybės. Ge
riau be konferencijos, paaiški-

Vokietijoje krize?
Vokietijos teisingumo minis-

roje eilėje Times — 652.135 
šiokiadieniais ir 1,355,614 sek
madieniais. H. Tribune —307.

no ministeris de Murville, ne
gu nepasisekusi konferencija. 
Turėjo galvoje Olandijos ir kai 
kurių kitų narių reikalavimą,
kad į bendruomenę būtų įtrauk
ta ir Anglija. O tai Prancū
zijai šiuo metu nepriimtina.

tens Karl Weber pasitraukė, 
protestuodamas prieš konstitu
cijos laužymą pratęsiant nacių 
teismus. Gresia vyriausybės kri
zė, nes laisvųjų demokratų par
tija nenori duoti kito asmens 
vietoj pasitraukusio ir siūlo pa
likti t iščią vietą iki rinkimų. 
Kancleris Erhardas nori eiti į. 
rinkimus su pilna vyriausybe ir 
grasina atsisakyti net nuo koa
licijos su 1. demokratų partiją.

Rinkimai rugsėjo 19. Vienai 
CDU partijai iki daugumos 
trūksta 9 valsų.

674 šiokiadieniais ir 385,268 
sekmadieniais. Hearsto spaudos 
Journal American — 538,059 
šiokiadieniais ir 800.306 sekma
dieniais, World Telegram and 
Sun — 403,348, sekmadieniais 
neišeina.

— Adenaueris rinkiminėje 
kalboje apgailestavo, kad pra
dėti geri santykiai tarp Pran
cūzijos ir Vokietijos nebetęsia- 
mi dėl klaidų iš abiejų pusių.

— Nasseris nesuliaukė para
mos iš Tuniso, Maroko, Libijos. 
Tie kraštai nesutiko nutraukti

— Čilėje kovo 26 nuo žemės 
drebėjimo griuvo 230 pėdų 
aukščio užtvanka. Slėnyje gyve
nusius užpylė vanduo. Žuvo 
250.

— Varšuvoj kovo 27 pakar
tas Stanislaw Wawrzecki už 
mėsos spekuliaciją.

santykių su Vokietija. Jų pa
veiktas ir Nasseris davė žing 
snį atgal.

KOLUMBIJOJE: banditai ir ko
munistai išvien

Kolumbijoje kasmet nuo ban
ditų žūva 2,000-4.000. Dabar iš
populiarėjo grobimas su išpir
kimo už pagrobtuosius reikala
vimu. Pasitaiko net ir tokių 
grobikų, kurie pagrobia savo 
draugus, kad iš jų tėvų gautų 
pinigų ir galėtų vesti. Medelli- 
ne vienas prekybininkas suor
ganizavo 5 mil. pezų (pusės mil. 
dol.) fondą kovoti prieš grobi
kus ar pagrobtiesiem išpirkti. 
Banditais labai naudojasi komu
nistai ir juos remia.

— Čilėje kovo 29 nauji pože
miniai smūgiai žuvusių skaičių 
padidino iki 400.
PARTIJOSE: Nixonas pirmasis 
tarp respublikonę

Gallupo institutas kovo 24 
rado, kad vienas iš trijų res
publikonų pareigūnų Nixoną 
laiko vadovaujant partijai. Nix- 
ono populiarumas auga. Gold- 
waterio mažta. Tai rodo dviejų 
mėnesių opinijos aplyginimas. 
Sausio ir kovo mėn. respubliko
nai rodė norą turėti prieky 
Nixona 27:36, Lodge 13:16, 
Romney 14:14, Goldwateris 15: 
11, Scrantonas 8:8. Rockefelle- 
ris 6:4.
— Maroke kovo 27 pasmerk
ti mirti 14 už -perversmo są
mokslą.
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Gražuolę rinko ne del gražumo
Įspūdžiai iš Piety Amerikos lietuvių kongreso

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOSPiety Amerikos lietuvių kon
gresas, įvykęs Sao Paulo, Bra
zilijoje, vasario 18-21, Darbi - 
kinkė jau dviem atvejais buvo 
plačiai aprašytas. Tačiau dar 
kartą prie jo grįžtame, gavę 
mūsų bendradarbio Brazilijoj 
įspūdžių pluoštą. Jis pasiteisi
na: “Nors nemažai apie tą mū
sų šventę rašytą, tačiau nebus 
perdaug šį tą pridėti”.

Santūrieji ir aktyvieji
Dar prieš keletą mėnesių, iš

kilus reikalui kongresą organi
zuoti, buvo nemažai pesimistų 
arba “santūriųjų”, pailsusių dėl 
visuomeninio veikimo, nuo jo 
nutolusių. Tai kas reikės dary
ti? Ir čia atėjo staigmena. At
sirado būrelis asmenų, stačiai 
entuziastų', kurie taip energin
gai, karštai ėmėsi darbo, kad 
buvo viršytos visos viltys. Dar 
Įdomiau, kad tie aktyvieji ligi 
tol mūsų visuomeniniame gyve
nime nebuvo perdaug pasi
reiškę. Per 20 metų jie tartum 
stebėjo tik iš šalies, kaupė jė
gas. kad dabar dinamiškai pra
siveržtų. Neminėsiu jų vardų 
nei pavardžių, tik pasakysiu, 
kad jie gerai žinomi čia ir ki
tur. Neminėsiu dėl to, kad lai
kam teisingą romėnu pasakymą: 
“Nomina sunt odiosa”. Mūsiš
kai tariant, ‘vardų geriau nemi
nėti’. nes suminėjus gali nepa
taikyti ir užsitraukti neapykan
tą.

Kaip džiunglėse surenkami 
milijonai

Tie aktyvieji suorganizavo 
pagrindines kongreso sekcijas 
ir rado joms vadovauti tinkamų 
žmonių. Iš tų sekcijų — Lietu
vos laisvinimo, lietuviško auklė
jimo. jaunimo, spaudos ir radi
jo, pastoracijos — patys ak
tyvieji savo pečius buvo surė
mę Į finansinę. Mat, be pinigo 
nedaug begali pakrutėti. O jie " 
taip sukruto, kad sutelkė pen
kis milijonus kruzeiru. Tik rei
kia žinoti, kad milijonas mū
sų “džiunglėse” nėra toks, kaip 
Jungtinėse Valstybėse. Vis dėl
to tai buvo suma, kuriai sutelk
ti reikėjo sumanumo.

Aktyvieji, pasirodo, buvo iš
radingi. Sakysime, nebūsite gir
dėję, kad kas gražuolę rinktų 
ne dėl gražumo, čia taip atsiti
ko. kad apie 10 ‘princesių’ var
žėsi. kuri daugiau surinks kon
gresui lėšų. Pirmąja vietą lai
mėjo išpardavusi bilietų už pu
sę milijono knuzeirų. Ji ir dar 
dvi “vainikuotos” (vardų taip 
pat neminiu!) gavo dovanų: ne
mokamą kelionę lėktuvu i Čilę 
ir kitur.

Buvo dar suorganizuota mu
gė. i kurią sunešta vertingų 
daiktų, gautų nemokamai. Kai 
tie daiktai atsidūrė pas mugės 
dalyvius, liko pinigas. Lėšų dar 
patelkta alučio vaišėm ir asme
niškom aukom. Finansų komi
sijos nariai pirmieji apsikrovė 
mokesčiais, mokėdami mėnesi
nius Įnašus.

(Pastaba: jei kam nevyksta 
vajus ir norėtų šias priemones 
panaudoti, tai prašome: drau
džiamojo patento mūsų veiklie
ji veikėjai neuždėjo).

Judo kapeikos ir kviesliai
Kongresą organizuojant buvo 

plačiai užsimota, dėl to daug ir 
pasiekta. Visų pirmą, išjudintas 
snaudulys, kuris lietuvišką vi
suomenę buvo apėmęs. Ant - 

.ra, pavaryta propaganda, kaip 
ir reikia šiame amžiuje, kuris 
vadinamas atominiu, bet drauge 
ir propagandiniu.

Tik apsidairykime, kaip mū
sų priešas pluša! Kraipo mūsų 
istoriją, rusina kraštą ir žmo
nes. perplauna smegenis. Aprū
pinę Judo kapeikomis, siunčia į 
laisvąjį pasaulį pas mūsų tau
tiečius raginti grįžti namo. Ma
tyti, rusų čekistai okupuotuose 
kraštuose pritrūko šviežie - 
nos’... Pasirodė panašių kvies
lių ir mūsų kongrese, bet jie 
tuojau buvo atidengti.

Gerą kalbą pasakė vienas bra
zilų katalikų universiteto pro
fesorius. Jis nušvietė Lietuvos 
santykius su kaimunais ir da
bartinę padėtį. Stipriai pabrėžė 
Stalino -Hitlerio susitarim ą 
(1939), pradėjusį karą. Ta gerai 
parengta kalba dabar kartoja
ma radijo bangomis. Tai propa
ganda mūsų labui.
Visą vertingą kongreso medžia

gą reikėtų išleisti atskira kny
ga portugališkai ir ispaniškai. 
Tai irgi daug mums pasitarnau
tų.

Garsus būrys talkininkų
Pirmą kartą mum į talką at

ėjo gausus būrys studentų bra
zilų. katalikų, patriotų demokra

čių. Katalikiškose aukštose mo
kyklose jie turi savo organiza
cijas, daro įtakos spaudai ir vi-

KONGRESMANAS ROBERT 
McCLOY

suomenmiam-politiniam gyveni
mui. Nebedrįstama su jais ne
siskaityti. Juk ir visame pasau
lyje dabar paisoma, ką daro, ką 
sako ir kaip reaguoja studijuo
jąs jaunimas.

čia katalikai studentai nedau
žo komunistinių atstovybių lan
gų, kaip daroma už geležinės 
sienos su Amerikos atstovy
bėmis; nemėto Molotovo “kok
teilių’, nedegina automobilių. 
Bet su jų rimtom demonstraci
jom skaitosi valdžia ir plačioji 
visuomenė.

Gerai, kad brazilai studentai 
paremia mūsų tautos teisingą 
reikalą — atgauti laisvę. Lietu
viam reikėtų su jais užmegzti 
dar artimesnius ryšius. Dar ne
seniai veikė “Lietuvių-Brazilų 

Kultūrinio Bendraddrbiavi m o 
Draugija”, kurioje ir man teko 
dalyvauti. Dabar ji nustojo 
reiškusis. Reikėtų atgaivinti.

Taip pat tektų visas savo pa
stangas nukreipti į mūsų pačių 
jaunimą, kad jis išliktų lietu
viškas. Jis gana lengvai pasi
duoda nutautimui. Negi tokia 
nelaimė turi mus ištikti sveti
muose kraštuose? Jei caro lai
kas Lietuvoje mūsų žmonės at
laikė, jei atlaiko dabartinę bol
ševikų okupaciją, tai laisvėje, 
rodos, smegenys neturėtų iš
džiūti tropiniam ar ir netropi- 
niam klimate. Sudarykime jau
nimui sava lietuviška klimatą, v v *>

Ko norime ir laukiame?
Po gerai pavykusio Pietų A- 

merikos lietuvių trečiojo kong
reso lauktume:

1. kad užsimegztų kuo glau
desni ryšiai su visais pasaulio 
lietuviais;

2. kad sustiprėtų mūsų orga
nizacijos. jų veikla ir mūsų lie
tuviškoji spauda;

3. kad mūsų jaunimas, bręstų 
lietuviškas ir y^veikluSs pasiruo
šęs perimti darbą iš nusenusių 
mūsų patriotų veteranų;

4. kad ir mes, nublokšti Į 
džiungles, vienu kitu kruzeiru 
daugiau prisidėtume prie tėvy
nės laisvinimo;

5. Pagaliau, kad būtų išgirs
tas mūsų kreipimasis Į pasauli 
ir jo vairuotojai padėtų mums 
atgauti savo tėvynei laisvę.

Tai taip. Pirmyn į naują dar
bą su nauja energija! K.K.L.

PREL. J. BALKONAS kalba prie Nepriklausomybės paminklo Buenos Ai
res vasario 14 Lietuvos nepriklausomybės proga. Prel. J. Balkūnas daly
vavo P. Amerikos lietuvių kongrese Sao Paulo vasario 18-21.
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Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— 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:

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs'.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130 j

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti 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!

SPAUDA SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
i ■ .

Hitlerine okupacija ir Kazys Boruta
Lietuvoje “Literatūra ir me

nas” kovo 41 aprašė rašytojo 
Kazio Borutos laidotuves. Lai
dotuvių aprašymas korektiškas 
ta prasme, kad apsiėjo be nie
kinimo nesiklausomai Lietu
vai — visaįšsjos,. -neminėjo, te- 
kalbėdanVA^kf' apie patį’ rašy
toją. Palietęs hitlerinės oku
pacijos metus, tyčia ar netyčia, 
priskyrė K. Borutai šiuos nuo
pelnus: “Hitlerinės okupacijos 
metais padėjo išsaugoti rankraš
tyną” (akademijoje). Tą pat, 
tik stipresniais žodžiais tame 
laikraštyje jau atskirame rašte 
kartoja J. Baltušis.

Kas rašys K. Borutos biogra
fiją, tuos tvirtinimus apie jo 
rolę Akademijoj turės nubrauk
ti. Jokios akcijos, ar, kaip Bal-

AUKŠČIAUSIAS LAIKAS KELTI 
LIETUVOS BYLĄ J. TAUTOSE

Kongresmanas Mc Clory ragi - 
na JAV vyriausybę kelti Lie
tuvos bylą Jungtinėse Tautose 
Rezoliucijų skaičius jau pašoko 
iki 54

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti dauge
lio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams į USSR — 
PRANEŠA:

Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos 
prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS. ŠALDYTUVAMS, 
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt., pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet kokio dydžio sumą.

Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ 
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus iš produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.
Kainos prieinamos.

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba 
Vyriausioje įstaigoje:

45 West 45th Street
New York, N. Y. 10036; Room 1101
Tel.: Cl 5-7905

Los Angeles, Calif. — “Aukš
čiausias laikas yra kelti Lietu
vos bylą Jungtinėse Taiutose ir 
per jas spausti sovietus pasi
traukti iš Lietuvos ir kitų pa - 
vergtų kraštų. JAV vyriausy
bė tai turi daryti nieko nelauk
dama,” kalbėjo neseniai kong
resmanas Robert McClory (R.- 
111.), ragindamas savo kolegas 
kongresmanus pravesti jo rezo
liuciją. Šią rezoliuciją išrūpino 
E.R. Skališius iš Waukeegan. Il
linois., tenykštės LB apylinkės 
veikėjas.

Šiomis dienomis pora naujų 
rezoliucijų įnešta Atstovų Rū
muose; jų autoriai yra kongres
manas E. Ross Adair (R.-Ind.), 
ir kongresmanas Edward J. Pat
ten (D.-N.J.). Pirmoji rezoliu
cija gauta lietuvių pastangomis, 
antroji — estų. Ypač prisimin
tinas kongresmanas E. Ross 
Adair; jis yra visai naujos re-

zoliucijos autorius; jo apylinkė
je Fort Wayne. Ind. lietuvių 
skaičius yra labai ribotas. Para
šykime jam padėkos laiškučius.

Rezoliucijų skaičius jau yra 
pašokęs iki 54; jų skaičius ir 
toliau didės. Visi lietuviai kvie
čiami prisidėti prie šio darbo. 
Rašyti: Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, Post Office Box 77048 
Los Angeles, Calif., 90007. IT

Gėlės papiginta 
kaina

Australijos Rabaul, New Bri
tain kolonijoje, vedybų atveju 
kraičio papročiai veikia atbulai. 
Vienas jaunasis už žmoną ne
seniai tėvams sumokėjo 20 0 
pinigais. 3300 šunų dančių, 840 
pėdų suvertų kriauklių, septy
nias kiaules ir aštuonius vėž
lius.

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.

tušis rašo, aktyvaus talkininka
vimo tuo reikalu Boruta nero
dė. Jis atsirado 1940 vasarą 
Lituanistikos Institute Kaune, 
dengdamasis nuo bolševikų, 
nes buvo “eseras”. Manė, moks
linėje institucijoje būsiant sau
giausia., Ir neapsirikę. Institutą 
nukėlus Vilniun ir pavertus 
Lietuvos Mokslo Akademija, 
jam buvo sudarytos sąlygos, 
kurios jį saugojo pradžioje nuo 
bolševikinės, vėliau nuo hitleri
nės Valdžios reikalavi
mų. Išrūpintas jam buvo pažy
mėjimas. kad jis Akademijos 
tarnautojas, ir jis galė
jo ateiti į Akademiją (Lie
tuvių Mokslo Draugijos archy
vą ir biblioteką Antakalny), ga
lėjo neateiti, galėjo imtis savo 
kūrybos ir ko kito be jokios 
kontrolės. Jis taip ir darė, ne- 
sikišdamas į tai, kas ir 
ką darė su rankraštynu. 
Buvo mojęsis rašyti romaną iš 
Liudo Giros gyvenimo, nes sa
vo žinion buvo paėmęs jo ar
chyvą. rastą bute, iš kurio L. 
Gira pabėgo Maskvon. Apie jį 
K.B. prasitarė: “Tas žmogus ke- 
liaklupščiavo prieš kiekvieną 
valdžios poną — nuo krikščio
nio demokrato iki bolševiko”.

Lietuvoje dabar sunku ir apie 
mirusius parašyti kitaip, nei pa
rašė “Literatūra ir menas”; sun
ku parašyti, kaip iš tikrųjų bu
vo. Bet aną klaidinančią infor
maciją apie Borutą iš “Literatū
ros ir meno” perkėlė ir į čia 
“Vienybė”, kovo 18 persispaus
dindama laidotuvių aprašymą ir 
nenurodydama. kad tai “Litera- 
tūro ir meno rašinys, tepakeis- 
dama tik antraštę iš “Jo kūryba 
lieka su mumis” į “Mirė poetas 
Kazys Boruta”; pakeisdama pir
muosius žodžius “LTRS Rašyto
jų . . “į “Lietuvos Rašytojų”..

— Naujas pensijų įstatymas 
numato didinti pensijas. Skir
tumas tarp ligšiolinio įstatymo 
ir projektuojamo bus toks: už- 
dirbatiem vidutiniškai per mė
nesį 40 dol. buvo mokama 40, 
bus mokama 44, uždirban- 
tiem 100 buvo 58, bus 63, už- 
dirbantiem 200 buvo 84, bus 
90. uždirbantiem 250 buvo 95, 
bus 102, uždirbantiem 300 bu
vo 105, bus 112, uždirbantiem 
350 buvo 116, bus 124, uždir
bantiem 400 buvo 127, bus 136, 
uždirbantiem 500 buvo 127, bus 
157.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421
'• Tek Virginia 6-9519

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

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

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 Baking 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 & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

'* I O 4-WxT& . * *
• WiiT*r 

j|»ai’>UNB-¥ZAV»««X »<SįĮ
UST© X«AfT«¥l

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
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Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuvižkus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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Dėdės Tomo sujudusi trobele

Maskvoje sulaužė kryžių ir suplėšė kepurę

"Dėdės Temo trobelė" (Unc
le Tom’s Cabin) — apysaka iš 
negrų vergijos Jungtinėse Val
stybėse — savo metu buvo vie
na iš labiausiai palitusių knygų 
pasaulyje. Išversta į 22 kalbas, 
jaudino iki ašarų ‘dėdės Tomo’ 
kančiomis. Jo ‘trobelė’ tapo 
simboliu prislėgtų, nelaimingų
jų juodų žmonių — dėdės To
mo vaikų.

Tačiau autorė tos apysakos 
nėra juoduke, išgyvenusi kar
tų vergo gyvenimą. Tą garsią 
apysaką 1852 išleido baltoji mo
teris, presbiterionų teologo duk
tė, gyvenusi Connecticute ir 
Maine. Apie sunkią negrų dalią 
težinojo iš atbėgusių i šiaurines 
valstybes, kur jie galėjo gauti 
laisvesni darbą.

★

Harriete Beecher-Stowe su sa
vo vyru rėmė visų negrų iš
laisvinimą. Jos apysaka stipriai 
kaitino emancipacijos judėjimą 
šiaurėje ir rytuose, bet kėlė 
pasipiktinimą pietuose. Ten aš
tri kritika kibo į autorės per
dėtą pasakojimą. Tačiau kokio 
pobūdžio betuvo ta juodoji ver
gija. jai buvo atėjęs laikas Jung
tinėse Valstybėse išnykti. Kaip 
tik tuo met Europoje panai
kintos paskutinės baudžiavos 
liekanos Rusijoje ir Lietuvoje.

Vergijos panaikinimas Ame
rikoje vis dėlto neapsiėjo be 
ketverių metų pilietinio karo ir 
prezidento Abraomo Linkolno 
mirties. Linkolnas, peršautas 
balandžio 14. mirė sekančią die
ną. Vergija panaikinta tų pačių 
metų gruodžio 18 JAV konstitu
cijos XIII papildymu. Šiemet 
tiem abiem Įvykiam sueina ly
giai šimtas metų.

★

šimtametė sukaktis lyg tyčia 
susipina su nauju sujudimu 
‘dėdės Tomo trobelėje’. Išgyve
name negrų riaušės Šeimos Įvy
kius, demonstracijas su kraujo 
čiurkšlėm. Eina kova dėl pilie

JUOZAS POŽĖRA

Kur duona ašaroja
LAIŠKAI IŠ SIBIRO

(3)
Pagaliau aš likau trobelėje 

vienas. Vitalijus Slobodčikovas 
ir Angonas Achunovas, Įsimetę 
i kuprines maisto ir pasiėmę sa
vo šautuvus, dvilinki susilenkę 
išlindo pro žemas trobelės du
reles, Įleisdami Į vidų kamuo
lius garų. Paskui aš pro nedidu
ką trobelės langelį žiūrėjau, 
kaip jie ilgai ir kruopščiai tvir
tino prie veltinių slides, kaip, 
smukdami iki kelių puriame 
sniege, leidosi nuo kalvelės į 
užšalusi upokšnį, kur ryte mes 
matėme šviežias šiaurės elnių 
pėdas. Aš lydėjau juos akimis ii 
gai, kol pakrantės maumedžiai 
ir tankūs krūmynai susiliejo su 
jų figūromis. Jie sugrįš tik 
vėlai vakare. Aš pasižadėjau iš
virti karštymo, kad jiedu galė
tų pasistiprinti ir sušilti, vos 
tik peržengs mūsų trobelės 
slenkstį. Tačiau iki vakaro dar 
daug gražaus laiko ir aš trau
kiu iš kelionmaišio aplanką su 
popieriumi, arčiau langelio stu
miu nedidelį grubiai tašytą ir 
tvirtai sukaltą stalą.

Įspūdžių tiek daug, kad ne

tinių teisių ir rasinio barjero 
panaikinimo.

Vergijos panaikinimas anuo
met davė negram judėjimo lais
vę, bet neužtikrino žmoniško 
gyvenimo, ypač pietinėse vals
tybėse. Ten žemės ūkyje dau
giausia liko nuomininkai, pusi
ninkai, be šviesesnės atieties; i 
sunkias gyvenimo sąlygas Įgin- 
ti, dažnai visiškai beteisiai, la
bai griežtai nuo baltųjų atskir
ti. Dar 1930 Virginijos valsty
bėje nutarta laikyti negru kiek
vieną, kuriame yra bent lašas 
‘juodo kraujo’, nors tėra spal
vota žmonių oda, o kraujas vi
sų raudonas.

Geriau klojosi atsikėlusiem Į 
šiaurės didžiuosius miestus, kur 
nėra tokios rasių išskirties 
kaip pietuose. Tačiau ir čia su
kūrė atskiros miestų sekcijos 
su ‘juodaisiais getais’, ‘harle- 
mais’. Dabar iš jų kyla nerimas.

★

Rasinė neapykanta yra nusi
kaltimas žmoniškumui, iš kurios 
pusės ji besiveržtų; Afrikoje 
prieš baltuosius ar Amerikoje 
prieš juoduosius. Kokios spal
vos žmogus bebūtų, jis pirmiau
sia yra žmogus, ne rasė. Niekas 
negali gimdamas pasirinkti sa
vo spalvos, bet tai nekliudo 
jam tapti doru žmogumi. Tiek 
baltas, tiek juodas ar geltonas 
gali būti lygiai doras ar nedo
ras.

Amerikoje baltieji turi prisi
imti kaltę, kad visą šimtmeti 
prasnaudė, nesirūpindami žmo- 
niškesniais santykiais su juodai
siais. Antra vertus, patys neg
rai, nors, tarp jų yra daug pra- 
turtusių ir prasilavinusių, ypač 
šiaurinėse valstybėse, ligi šiol 
neparodė ryžties ir noro neg
rų masę tvarkyti ir kultūrinti. 
Dabar ji lengvai pasiduoda 
kraštutinei ir dažnai patiem 
sau kenkiančiai agitacijai. ‘Dė
dės Tomo trobelė” gana pavo
jingai bruzda.

žinau, nuo ko pradėti. Apie ką 
rašyti? Gal būt, apie tai, kaip 
Zigmas Lobšaitis nusivežė ma
ne i Prckopjevo kaimeli ir su
pažindino su žmogumi, kuris iš
gelbėjo, ištraukė iš mirties na
gų ir jį, ir jo žmoną Stasę? Tai 
buvo prieš porą metų, ledone
šio metu, kai Ilimo upė ver
čia iš šaknų šimtamečius me - 
džius. Žmogus neišsigando, 
trapiu luotu prisikasė iki skęs
tančiųjų, sukėlė juos i savo lai
vą. Aš mačiau tą žmogų. Pap
rastas, niekuo nepasižymintis 
rusiškas veidas. Gal būt, skaity
tojui ir būtų galima atskleisti 
dar vieną rusų Žmonėms būdin
gą bruožą, bet aš galvoju, jog 
panašiomis temomis jau daug 
yra rašyta ir nieko naujo aš ne
pasakysiu.

O kur ta nauja, ko mūsų lie
tuviškas skaitytojas dar negir
dėjo? Apie ką rašyti? Gal būt 
visiems būtų įdomi tragedija, 
įvykusi tame pačiame Prokopje- 
vo kaime praeitų metų vėlyvą 
rudenį, kai meška negyvai už
mušė du žmones — tėvą ir 
dukrą — jų pačių kieme? Tai

Richmond Hill, jaukioje 
Queenso sekcijoje, kur nemažai 
lietuvių dabar gyvena, melsva 
švieselė prie vienų namų buvo 
ženklu, kad čia turiu skambutį 
spausti. Buvo jau vakaras. Du
ris atvėrė ponia B. Paprockie- 
nė, kviesdama vidun. Viduje 
buvo dar keletas asmenų. Dr. 
V. Paprockas kažkur buvo sulai
kytas ‘šalčio’ pagautų pacientų. 
Bet ne tuo reikalu atvykau. 
Daktaras namie nepriiminėja; 
turi atskirą kabinetą Bushvvicko 
sekcijoje. Jis pasirodė, kai bu
vome jau apšilę ir mintimis nu
kilę Lietuvon.

Keliese buvom susirinkę pa
sikalbėti su svečiu iš tėvynės. 
Gal ir netiktų sakyti — svečias. 
Andrius Trainavičius, kuris tik 
vasario 19 iš Vilniaus pro Mas
kvą atvyko pas savo dukrą ir 
žentą, anksčiau Amerikoje bu
vo gyvenęs virš 20 metų ir da
bar atskrido nebe svečiuotis. 
Amerikos senesnieji lietuviai 
gerai jį prisimena iš ankstyves
nės jo veiklos prieš 40 metų. 
Dar kitą tiek pridėjus, turėsime 
amžių, kuri nesunkiai atpažįsta
me iš žmogaus eisenos ir visos 
povyzos. Andrius Trainavičius 
priešingai, atrodo dar siprus ir 
guvus. Jo gyvenimo kelias pra
sideda Lietuvos tautinio atgimi
mo dienom, nes gimė drauge su 
dr. J. Basanavičiaus “Aušra” 
(1883). Gal nuo čia ir pradėki
me.
Ten prie Grūdos kur, žemė 

grūdo neduoda
Andrius Trainavičius yra ki

lęs iš Antrųjų Kabelių, Marcin
konių vals., Gardino apskr. 
Gamta čia pati želdo šilus, dai
gina grybus, sirpdo uogas, bet 
skursni smiltėta žemė prie Grū
dos upės nepakankamai duoda 
grūdo duonai kasdieninei. Už - 
tat iš to Dzūkijos krašto, seno
sios Dainavos, daug keliavo sve
tur duonos ieškoti, ypač jauni
mo iš mažesnių ūkių ir gauses
nių šeimų. Ir Andrius Trainavi
čius, lieti irėdamas dar nė pilnų 
aštuoniolikos metų, nuplaukė 
už jūrių-marių. kur jau buvo 
nuekliavusių iš Marcinkonių. 
Ratnyčios. Druskininkų. Merki
nės. Varėnos. Perlojos ...

— O kaip dabar atrodo tos 
apylinkės apie Marcinkonis’ — 
paklausiau. — Man tebesigirdi 
melsvų šilų ošimas.

— Ošia po truputi ten. kur 
jų nebuvo, o kur buvo dideli 
miškai — viskas iškirsta. Mar
cinkonyse prie geležinkelio sto- 

buvo spalio septynioliktą ir 
daug kas tai matė savomis aki
mis ir daugelis pasakojo man 
apie tai su visomis smulkmeno
mis: ir kaip dienos metu meška 
atėjo prie kiemo, ir kaip ji nu
kreipė dėmesio i telyčių bandą, 
o pasuko prie kerdžiaus ir kaip 
tasai leido pabėgti Į namus žmo
nai. o pats kiūtino meškos pa
nosėje iki daržinės, ir kaip jis 
norėjo ten užsidaryti, ir kaip 
meška išlaužė duris ir vienu 
smūgiu užmušė jį, ir kaip iš tro
bos iššeko žmogaus duktė ir pli
komis rankomis puolė mešką, 
ir kaip žvėris keliais smūgiais 
keturiose vietose sulaužė jai nu
garkaulį, ir kaip jis paskui ne
šė moterį glėbyje, tarsi deng
damasis jos kūnų nuo persekio
tojų. ir kaip nelaimingosios vy
ras ilgai nesiryžo šauti, ir kaip 
galiausiai vyrai tą mešką pribai
gė-

Pasakojo man žmonės ir apie 
tai, kad tokias meškas jie vadi
na valkatomis, nes tokiu metu 
joms laikas miegoti žiemos mie
gu, o jos negula, valkiojasi po 
apylinkes nes, matyt turi kir
minų ir visą laiką jaučiasi alka
nos. O koks alkanam miegas ? 
Apie visa tai žmonės man pasa
kojo smulkiai ir gal būt būtų 
galima parašyti apie tai, bet aš 
pagalvojau, kad meška niekad 
nepasižymėjo švelnumu ir bro- 
liavimusi su žmogumi ir nieko 
naujo skaitytojas iš manęs ne
išgirs.

Pasakoja A. Trainavičius, neseniai atvykęs iš Lietuvos

ties būta mažas lentpiūvėlės. Da
bar praplėsta , didelė, veikia vi
sa sparta. Paskutinius medžius 
kerta. Žinoma, ir želdo, bet ka
da užaugs?

— Gal teko sutikti partiza - 
nų?

— Akis į akį nesutikau. Tik 
vieną kartą, rodos 1949 metais, 
užėjus į vieną miško apsupta so
dybą tarp Varėnos ir Druski
ninkų, radau dvi mergaites 17- 
18 metų; jų tėvai buvo išvežti i 
Rusiją. Susikvietusios jaunimą, 
gal tarp jo būta ir partizanų— 
jaudinančiai dainavo lietuviškas 
dainas.

Čia pridursiu, kad lenkų val
dymo laikais, po pirmojo pasau
linio karo. Kabeliai buvo viena 
iš patriotiškiausių parapijų viso
je apylinkėje.
Čia — tarp Našvos ir Omahos
Amerikon atvykęs 1901 balan

džio 7. pirmiausia apsigyveno 
Nashua, N.H. Anuomet čia bū
ta gausios ir gajos dzūkų kolo
nijos. Taip pat nemažai dzūkų 
Įsikūrė Lowellyje, Lawrence. 
Brocktone. Worcesteryje, Pro
vidence. Dabar iš pirmųjų atke
liavusių daug išmirę, kiti virtę 
senimu, pensininkais. Andrius 
Trainavičius neužsiliko Našvoje 
tiek, kad pensijos sulauktų ... 
Fabrike atidirbo tik porą metų.

ATPLEŠTA žieminė kepurė Maskvos muitinėje. ATLAUŽTA gintarinio kryžiaus papėdė.

Ir tuomet man šovė Į galvą 
mintis — parašyti apie Sibiro 
taigos žmones. Apie amžiną jų 
kovą su taiga. Apie negailestin
gą, pilną klastos taigą ir žmo
gaus protą, jo valią, jo sugebė
jimą prisitaikyti prie nepaken- 
čiamiausių sąlygų ir išeiti iš 
šios dvikovos nugalėtoju. Gal 
būt šis pasakojimas padės skai
tytojui geriau pažinti Sibiro 
žmones.

Su Vitalijumi Slobodčikovu 
— tikru sibiriečiu — mane su
vedė Zigmas Lobšaitis. Viduti
nio ūgio, vidutinio amžiaus vy
riškis iš pirmo žvilgsnio man pa 
sirodė vaikėzų. Priežastis — 
stambūs šlakai, sėte nusėję jo 
veidą ir raudom neklaužados 
paukai, išvirtę ir pasišiaušę i 
visas puses. Rodėsi, jog žmogus 
kando prinokusi pamidorą, ap
sitaškė ir u....miršo nusišluostyti 
sulčių purslus. Jis ilgai svarstė 
mano pasiūlymą eiti į taigos gi
lumą, bet pagaliau sutiko ir 
pats pasiūlė trečiąjį bendrake- 
leivj — Baškirijos totorių An- 
goną Achuncvą, kelinti metai 
dirbantį tame pačiame miško 
chemijos ūkyje. Totorius buvo 
aukštas, kieto žvilgsnio kumpa
nosis vaikinas su kreivomis ko
jomis, tarsi būtų gimęs ant ark
lio ir visą gyvenimą nuo jo ne
nulipęs.

Iš vakaro mes susirinkome 
Vitalijaus Sobodčikovo troboje, 
susinešėme savo paruoštas ke
lionei kuprines, bet namų šei

ANDRIUS TRAINAVIČIUS

tegaudamas savaitei 12.60 dol. 
Iš Našvos 1903 nusikėlė i patį 
Amerikos vidurį — Į Omaha.

Omahoje taip pat dirbo fab
rike. Buvo Įsijungęs i šv. Anta
no parapijos kūrimą ir Susivie
nijimo Liet. Amerikoje organi
zavimą: ėjo sekretoriaus parei
gas parapijos komitete ir SLA 
87 kuopoje. Šv. Antano bažny
čiai paaukojo vieną vitražą.

Omahoje begyvendamas apke

mininkas pakilnojo, pasvėrė 
jas ant rankos ir liepė atrišti. 
Be jokių kalbų iš mano kupri
nės ištraukė šiltą antklodę.

— Šitą paliksime.
— Kodėl?
— Tai gal ir sudedamą lovą 

nešitės? — paklausė jis neatsa- 
kvdamas i mano klausima, ir vi
sos keturios jo mažos dukrelės 
nusijuokė it varpeliais sudin- 
diliavo.

Paskui iš kuprinės buvo pa
šalinti du kepaliukai duonos, po
ra dėžučių mėsos konservų, ke
lios dešimtys šovinių.

— Kam tempti toki svorį? 
Užteks kojelėms darbo, kol kū
nus nuneš, — pasakė jis.

Į savo kuprinę jis Įsidėjo cuk
raus. druskos, porą saujų kruo
pų ir kelias riekučias sušalusių 
it akmenukai kaukšinčių koldū
nų. Sibiriečiai koldūnus labai 
mėgsta ir verda jų daug. Pa
plauna gyvulį, priruošia tešlos, 
ir pridaro koldūnų, maišą, du. 
Pakabina juos prieangyje palu
bėje, ir kaba jie ten. lyg di
džiuliame šaldytuve. Kiti taip 
pat laiko ir kotlietus. čia nie
kas mėsos nerūko. Sūdo arba 
užsaldo, kaip koldūnus ar kot- 
lietjus. Seimininkei, sulaukus 
svečio, ar šiaip kokia proga, te
reikia užkaisti puodą, ir po pus
valandžio ant stalo jau garuo
ja dubuo kvapnių. Česnaku už
darytų koldūnų, žmonės kurie 
laiko po vieną ar dvi karves pa
našiai daro ir su grietinėle. 

liavo Montanos. Wyomingo, Co
lorado. South ir North Dakotos 
valstybes. Po penkerių metų, 
grįžo i Atlanto pakraštį.

Čia vėl pradėjo nuo Našvos. 
paskui nusikėlė į Brocktoną, 
kur 1911 rugsėjo 3 vedė Jacin
tą Tamulevičiūtę iš Marcinko
nių; paskui vėl grįžo Į Našvą, 
kur įsigijo kepyklą. Našvoje su
organizavo SLA 54 kuopą. 
Brocktone sekretoriavo 17 kuo
pai.

— Atsiprašau, kad nutrauk
siu: manęs teiravosi Brocktone 
apie Jacintą.

— Ji mirė Vilniuje. Dukra 
prieš keletą metų dar spėjo mo
tiną gyvą aplankyti. Tada mum 
gražiai kambarius aptvarkė. 
Mat. viešnia iš Amerikos lankė
si...

— O kada grįžote iš Ameri
kos Į Lietuvą?

— 1922 metų vasarą.

Kaune prie Vytauto prospekto
Dar būdamas Amerikoje. An

drius Trainavičius kaip ir dau
gumas lietuvių rūpinosi pa
dėti atsikuriančiai nepriklauso
mai Lietuvai. Platino ir pats 
pirko Lietuvos paskolos lakštus 
(borjis); paaukojo grynais apie 
800 dol. Tai buvo nemaža su
ma anuo metu, kai darbininko 
uždarbis tesiekė 20-25 dol. sa-

Nugriebia, supila ją Į dailius 
beržo tošies lauknešėlius ir 
taip pat užšaldo. Mėnesių mė
nesiais stovi šaltame prieangy
je tokie lauknešėliai, pilni visa
da šviežios grietinėlės. Sibiro 
speigą, kaip matome žmogus ir
gi pakinko į savo vežimą. Blo
giau vasarą, kai čia būna labai 
karšta. Tačiau ir tuomet vieti
niai gyventojai pieną ir sviestą, 
kurie tokiuose karščiuose gen
da labai greitai, laiko tuose pa
čiuose beržo tošies lauknešė
liuose. ir per didžiausius karš
čius pienas tokiame inde nepra- 
rūgsta net keletą dienų. Apie 
šiuos nuostabius indus iš ber
žo tošies aš dar papasakosiu 
kiek vėliau, nes jie mane tie
siog apstulbino.

Mes kėlėmės labai anksti, dar 
prieš aišrą. Mūsų laukė tolimas 
kelias i taigos gilumą. Per die
ną reikės giliu ir it pūkas pu
rių sniegu sukarti apie keturias
dešimt kilometrų.
Termometras rodė keturiasde

šimt septynis laipsnius žemiau 
nulio. Kaimo žiburiai švietė 
blausiai, skęsdami ūkanose.

Vitalijus Slobodčikovas šliuo
žė pirmuoju. Tačiau visa tai pa
vadinti šliuožimu galima tik są
lyginai. nes slidės grimzdo į 
sniegą aukščiau kelių ir net ly
giausioje vietoje rodėsi, jog 
žmogus visą laiką kopia į kal
ną. O slidės jo buvo nepap
rastos. Trumpos ir plačios, žvė
rių kailiu pamuštos slidės, ko

vaitėje. Kas turėjo kiek susi
taupęs, grįžo ir kūrėsi laisvoje 
Lietuvoje. Andrius Trainavičius 
išvyko į Kauną. Po poros metų 
ėmėsi vadovauti Amerikos Lie
tuvių Audimo Bendrovei, kurios 
pagrindai buvo sudaryti So. 
Bostone.

— Ar tai ne “Drobė”? —pa
klausiau.

— Ne. “Drobė” buvo įkurta 
Šančiuose, gi Audimo Bendro
vė Įsikūrė Vytauto prospekte 
12. netoli geležinkelio stoties. 
Dar buvo Kęstučio gatvėje A- 
merikos Lietuvių Akcinė Bend
rovė. kuri pardavinėjo Fordo 
automobilius.

Audimo Bendrovei vadovavo 
ligi 1936. Po to vertėsi laisva 
prekyba. Be to. kurį laiką tvar
kė Kauno Miesto Ekspedicijos 
stotį, kuri išaugo Audimo Bend
rovės paskata. Iš Kauno 1940 
balandžio mėn. nusikėlė i Vil
nių.

— O kas paskatino palikti 
Kauną?

— Buvo jau aiškiu, kad bol
ševikai Lietuvą užgrius. Nors 
niekam nebuvau Įsipykęs, bet 
žinojau, kad vadovavusių ku
rioms nors įmonėm komunistai 
ramybėje nepalieka. Geriau gy
venamąją vietą ir darbą pakeis
ti. nors ir visko netekus.
Dvidešimt penkeri metai sosti
nėje

Atvykęs į Vilnių ir Įsikūręs 
prastam butuke (be vandens), 
netoli šv. Jokūbo bažnyčios ir 
Lukiškių aikštės, čia išgyveno 
visas okupacijas — bolševikų ir 
vokiečių — ligi paskutinių die
nų. Dirbo malkų sandely, mies
to kuro skyriuje; Pabradėje ir 
Mančiagirėje (Varėnos rajone) 
miškų techniku, savaitgaliais 
parvažinėdamas namo. 1954 at
leistas į pensiją. Gaudavo 46ru- 
blius ir 75 kapeikas mėnesiui. 
Rublis dabar lyginamas dole
riui, bet žmonės mona nuo 2.50 
iki 3 rublių už doleri.

— Ar gali žmonės iš tokios 
pensijos išsiversti?

— Nebent pusalkiai ir nuogi. 
Verčiasi iš šalies, ši bei tą su
kombinuoja ... Žmonai mirus, 
rūpinausi išvažiuoti. Ilgai kliu
dė, kol pagaliau išskridau.

— Ar nebūsite lėktuve kab
lį užkliudė, antai, ta žiemine ke
pure su kailiu?

— Užkliuvo muitininkų pirš
tai. Krėtė ir draskė, net vie
nai dienai kelionę suvėlino. Bi
rute. parodyk dar gintarini kry
želį. — kreipėsi i dukrą.

Gintarinio pastatoma kryželio 
papėdė taip pat atlaužta. Ką 
ten galėjo rasti, taip ir neaiš
ku?

(Kitame numeryje bus apie 
gyvenimą ir pragyvenimą Lie
tuvoje). S.

kias čia naudoja visi medžioto
jai. Savo pločio dėka jos paly
ginti negiliai, grimzta į sniegą, 
o pamuštos kailiu, niekad net 
ir nuo stačios pakriūtės, neslys- 
ta atbulos. Slidžių pamušimui 
naudojami kailiai nuo briedžių 
kojų. Jie stiprūs ir trumpaplau
kiai, i juos neprisimuša sniego 
ir standūs jų plaukai pasišiau
šia, jeigu bandai šliuožti atgal. 
Gilios Sibiro žiemos privertė 
žmones išmokti gamintis tokias 
slides.

Man eiti buvo lengviausia. 
Prieš mane visą laiką šmėkščio
jo lenktos totoriaus Angono 
kojos. Aš ėjau jau pramintu ta
ku.

Kol mes dar buvome netoli 
tenuėję nuo kaimo, patekėjo 
balta saulė ir paliejo taigoje sa
vo šykščią šviesą. Visur matė
si ištrypti baltųjų kiškių ta
kai. iš visų pusių girdėjosi ge
nių kalimas, vienur kitur užei
davome kurtinių nakvynės vie
tas. Šie dideli miško paukščiai 
miegodavo sniege. Iš vakaro, 
palesę pušies spyglių, jie akme
niu krisdavo nuo šakos tiesiog 
į pusnį ir atsidurdavo po snie
go plutele, kartais padarydavo 
gana erdvų miegamąjį.

(Bus daugiau)
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ČEKO KOMPOZITORIAUS DOVANA LIETUVIAMS
Daina - siuita simfoniniam orkestrui

Čekai domėjosi lietuvių liau
dies dainomis jau nuo devynio
liktojo amžiaus pradžios. Kele
tą dainų yra atspausdinę Pra
hoje išleistuose veikaluose. Be 
to, keletas čekų muzikų bei 
kompozitorių turėjo artimą ryšį 
su Lietuva, o lietuviai — su 
Praha.

Štai, garsios Rokiškio vargo- 
ninkų mokyklos direktorium ir 
mokytoju buvo čekas Lynma- 
nas. Rietave kung. B. Oginskio 
orkestro dirigentu kurį laiką 
buvo Mašekas Nepriklausomo
je Lietuvoje, Kaune, Čekoslova
kijos konsulu buvo J. Galia, 
kompozitorius; jis simfoniniam 
orkestrui instrumentavo ir Pra
hoje pastatė C. Sasnausko Re
quiem’. Dar minėtinas čekas 
Braunas, buvęs Lietuvos ka
riuomenėje kapelmeisteriu.

Iš lietuvių Prahoje dirigavi
mo mokėsi kompoz. J. Kačins
kas ir prof. V. Marijošius. J. 
Kačinskas Prahos konservatori
joje studijavo ketvirtatonin ę 
kompoziciją. Ten dainavimo 
mokėsi Lietuvos operos solistė 
A. Staškevičiūtė. Garsusis čekų 
nonetas, sudarytas iš Prahos 
konservatoriją baigusių, mo
kytojavo Klaipėdos konservato
rijoje. Savo mokiniam jis pali
ko čekiškos instrumentalinės 
muzikos antspaudą: čekiška s 
manieras, intonaciją, stilių ir k. 
Choro vedėjas A. Vaičiūnas, pa
simokęs Prahoje diriguoti, vi
sai jau kitaip su choru dirbo 
negu anksčiau.

Taigi nebe viena gija lietu
vius sijo su čekų muzika, o 
čekus — su Lietuva. Čia savo 
kūryba įsijungia ir dabartinis 
čekų kompoz. V. Nelhybel. Sa
kytume, tai lyg tąsa nenutrūks
tamos. tradicinės draugystės.

VACLAV NELHYBEL
IR JO KŪRYBA

V. Nelhybel yra gimęs Mora
vijoje, baigęs Prahos konserva
torijoje kompozicija ir diriga
vimą, studijavęs Prahos ir Fri
burgo universitetuose muziko
logiją. Yra dirigavęs simfoni
niam orkestrui Prahos radijofo- 
ne ir miesto teatre, buvęs Pra
hos filharmonijos dirigento asis
tentu, radijofono simfoninio or
kestro dirigentu Ženevos-Lau- 
sanos miestuose, Šveicarijoje, 
o 1950-1957 Miunchene. Vokie
tijoje. Laisvos Europos (Free 
Europe) radijo dirigentu ir mu-

J. ŽILEVIČIUS

zikos direktorium. Kaip svečias 
dirigavo koncertam ir operom 
Šveicarijoje, Austrijoje —Salz- 
burge, Vienoje, Vokietijoje— 
Miunchene ir kituose miestuo
se.

V. Nelhybelio kūryba yra 
įvairi ir plati. Yra parašęs ope
rą ‘Gaidys ir budelis’ (statyta 
Prahoje), tris baletus, simfoni

KOMP. VACLAV NELHYBEL

MIRĖ KUN. ANTANAS MAŽUKNA, MIC
Visiškai netikėta mirtis vėl 

pasiėmė vieną auką iš Mariana
polio. Prieš vienerius metus 
gaisras pasiėmė brolį Aleksand
rą Kinsgailą, dabar kovo 25, 
per Marijos šventę, Viešpats pa
sišaukė pas save T. Anta
ną Mažukną. Tą dieną nutilo 
širdis, kuri buvo apdovanota 
lengva kalbos valdymo dovana, 
stipriu balsu, pamėgimu organi
zuoti ir net valdyti plunksną.

Kun. Antanas Mažukna gi
mė 1914 gruodžio 12 garsioje 
savo dvasiniais pašaukimais šv. 
Kazimiero parapijoje, Worceste- 
ryje. Jo tėvai Vincas Jurgis Ma
žukna ir Ieva Jezulėnaitė, da
vę gražų jaunuoliui išauklėji
mą namuose. 1929 išleido į toli
mą Hinsdale, Ill., pas marijo

jų, kamerinių kūrinių, oratori
jų, eilę muzikos vadovėlių. Jo 
kūriniai grojami Europos ir 
Amerikos didmiesčiuose. Už sa
vo kūrinius yra laimėjęs eilę 
premijų Vokietijoje, Danijoje, 
Amerikoje.

Miunchene su šiuo žymių če
kų kompozitorium susipažino 
mūsų muzikos veikėjas Valte
ris Banaitis. Jis pateikė eilę lie
tuvių liaudies meliodijų. E tos 

nus. Čia atliko noviciatą Ir 
1932 liepos 16 padarė pirmuo
sius vienuolšityis įžadus. Iš 
Hinsdalės perkėlus kolegiją į 
Marianapolį, auklėtinis Antanas 
čia praleido dvejus metus veik
liai pasireikšdamas Marianapo
lio mokyklos visuomeniniame 
veikime, vykdomas su vaidini
mais ir kitokiais parengimais į 
apylinkės lietuvių kolonijas. 
1932 grįžo vėl į Hinsdalę ir ten 
seminarijoje baigė mokslus įsi
šventindamas 1940 gegužės 
26 kunigu.

Pirmuosius kunigystės metus 
praleido marijonų aptarnauja
moje parapijoje Milwaukee, Wi 
consin, iš pradžių redaguoda
mas “K.K. Laivą”, o paskui 
vadovaudamas parapijai i ki 
1945. Redagavimas jam davė 
pasireikšti plunksnos darbe. 
Plunksną valdė lengvai kaip ir 
žodį. Plunksnos nemetė ir to- 

' liau vis pasirodydamas savo 
straipsniais ir ypač korespon - 
dencijomis.

Iš Milwaukee buvo pašauktas

LIETUVIŲ KOPLYČIOS 
WASHINGTONE DEŠINIOJI 

SIENA

Spalvotos mozaikos 23 pėdų 
aukščio ir 13 pėdų pločio reikš 
Lietuvos kultūros ir galios lai
kus.

Centre: Šv. Kazimieras, tau
tos krikščioniškos kultūros gra
žiausias žiedas. Prie jo kojų Vy
tis su kunigaikščio karūna.

Kairėje: Karaliaus Mindaugo 
krikštas.

Viršuje: Šv. Kazimieras naktį 
meldžiasi prie katedros durų. 
Mirusios mergaitės atsikėlimas 
iš mirusių šv. Kazimieras apsi
reiškęs mūšio metu išvaiko ru
sų kariuomenę.

Apačioje (iš kairės dešinėn 
ir aukštyn): Vilniaus miesto pa
minklų vainikas. Subačiaus var
tai, šv. Kazimiero, šv. Onos baž
nyčios, katedra, Aušros Var
tai, šv. Mykolo, šv. Jono (uni
versiteto) bažnyčia, žemutinė pi
lis Gedimino kalnas ir bokštai. 
Vaizdo apačioje Vilniaus miesto 
ženklas. Viršuje viso vaizdo lie
tuvių kalba įrašas: “Iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę se
mia”.

Aukas siųsti adresu: Com* 
mittee for the Chapel of Our 
Lady of Šiluva, 6727 So. Cali* 
fornia Ave., Chicago 29, IH. 

pažinties atsirado stambi V. 
Nelhybelio suita ‘Daina’ sim
foniniam orkestrui V. Banaičio 
rūpesčiu pirmą kartą buvo su
grota 1957 spalio 12 simfoni
nio orkestro viešame koncerte 
Bremene ir įgrota juostelėje. 
Taip pat V. Banaičio pastango
mis atspausdinta 1958 Miunche
ne. Spausdinimą stambia auka 
parėmė J. Bačiūnas ir Lietu
vos Nepriklausomybės Fondas. 
Partitūra yra didelio formato 
(83 p.). Tai reprezentacinis lie
tuvių muzikos kūrinys, atsklei
džiąs žavingąją mūsų liaudies 
meliodiją. Išpildant užima 17 
minučių.

'DAINOS' STRUKTŪRA
Kūrinys turi keturias skirtin

gos nuotaikos dalis. Kiekviena 
iŠ jų savo išraiškai naudoja ats
kiras lietuvių dainų meliodijas.

I. CORALE. Maestoso. Liau
dies meliodiją — ‘O ko jūs liū
dit’. Būgnai pradeda per du 
taktus, po to įsijungia varpai, 
vėl po dviejų taktų pradeda 
trimitai iškilmingą meliodiją, 
lyg giesmę. Antrą posmą ima 
trombonai su tūba ir taktu, vė
liau visą laiką, tartum norėda
mi pasivyti, kas muzikine kal
ba vadinama oktavos kanonu, 
tie patys trimitai traukia tą pa
čią harmonizuotą meliodiją. Vi
sa tai girdis varpam gaudžiant 
ir katilams dundant. Palaips
niui jėga stiprėja per 28 tak
tus. Po to pradeda pamažu įsi
jungti styginiai, variniai, me
diniai instrumentai, ksilofonai 
ir 4 miško ragai (valtornės); jie 

misijų darbui, kurį tęsė pen
kiolikos metų. Misijos buvo Tė
vo Antano pamėgtoji kunigiško 
darbo sritis. Lankė lietuviškas 
parapijas ne po vieną kartą ir 
joms atidavė tiek širdies, kad 
pradėjo šlubuot ir sveikata. Ta
da nuo 1958 paskirtas pastovi
mam darbui į Marianapolį. Čia 
daug parodė organizacinio su
manumo ruošiant išgarsėjusias 
lietuvių dienas liepos 4 ir rug
sėjo 8. Kiek sąlygos leido, ir to
liau laikas nuo laiko pravesda
vo rekolekcijas lietuvių parapi
jose ir Marianapolio mokykloje. 
Ir savo paskutinę gyvenimo die
ną ruošėsi sakyti “Graudžių 
Verksmų” pamokslą Worceste- 
ryje, bet mirtis staiga nutraukė 
gyvybę.

Liko jo liūdintys Tėvai Ma
rijonai, motina Ieva, sesuo Mrs. 
Pranciška Hartford, du broliai 
— Albertas ir Bronius. Visi gy
vena New Yorke.

Kūnas buvo pašarvotas Mari- 
anapoly noviciato namuose ir 
gausiai lankomas šeštadienį ir 
sekmadienį, kovo 27-28. Pirma
dienį. kovo 29, gedulingos lai
dotuvių mišios atlaikytos pro
vincijolo T. Viktoro Rimšelio 
North Grosvenordale, Con n. , 
šv. Juozapo bažnyčioje, daly- 
vąujangt plačiai apylinkės dva
siškiai, Marianapolio mokyklos 
niekiniam ir gausiam žmonių bū
riui. Iš bažnyčios kūnas buvo 
išvežtas Į Chicagą, kur bus pa
laidotas šv. Kazimiero kapinėse 
šalia kitų marijonų.

Kun. Jonas Duoba, M.I.C.

Z. Černienė, G. Gudauskienė, B. Čiurlionienė, kun. dr. P. 
Celiešhis. Nuotr. L. Kančiausko.

atgar- 
Kaune 
vakari-

vienu balsu traukia pagrindinę 
meliodiją, kuri vyrauja visų in
strumentų ansambly. Šioje da
lyje yra kulminacinis punktas, 
po kurio pradeda aprimti rau
dų motyvų aidai, pradėti var
pų; kur-ne-kur dar girdisi nu
tolstančios meliodijos 
šiai. Visa tai primena 
karo muziejaus buvusių 
nių apiegų nuotaiką.

II. DANZA. Allegro. Po trum
pos ir gyvos styginio įžangos 
mediniai pradeda tautinio šo
kio ‘Oželio’ melodiją, kurį to
liau be galo gyvai-vystosi tai 
viename, tai kitame instrumen
te bei jų grupėse, vaizduodama 
visokius “ožiškus gudrumus ir 
žaismus”. Ši dalis kupina žais
mingumo pačioje orkestracijo- 
je ir jos efektuose.

III. PASTORALE. Andante 
moderato, čia imama meliodi- 
ja piemenėlių dainos “Ėsk 
karvute”. Šios dainos meliodi-1 
ja labai būdinga ir archaiškai 
skambanti. Autorius, remdama
sis nelygiu dainos takto metru, 
taip sudarė, kad kiekvienas 
taktas turi skirtingą metrą, kas 
sudaro sunkumų grojikams ir 
ypatingai dirigentui. Visa ši 
dalis yra ramios slinkties. Įdo
mūs mėgdžiojimai (imitacijos). 
Nors melodija teturi siaurą, 
vos 5 garsų apimtį, bet dide
lio, išprusinto specialisto su
kurtas rimtas dalykas, kad ir 
neilgas.

IV. FINALE. Allegro. Pas
kutinėje dalyje nuskamba dvi 
pagrindinės melodijos: “Oi mer
gyte. tu jaunoji” ir “Skamba 
kankliai”, dar pasigirsta melo
dija dainos “Ar aš ne vyšne
lė” ir kitų. Tai nepaprastai pra
turtina visa kūrinį, ši dalis yra 
triukšmingiausia, kaip ir dera 
užbaigtuvėm.

Bendrai kompozitoriaus įdė
ta daug triūso ir sugebėjimų, 
parodyta puikus vartojimas in- 
strumentacijos. Kiekvienas bal
sas turi savarankų, nešabloniš- 
ką kelią. Harmonija turininga, 
kupina naujovių, tačiau be diso
nansų. Kiekviena dalis išbaig
ta. Pravartu šį V. Nelhybelio 
lietuvišką kūrinį turėti savo 
plokštelių rinkinyje.

Komp. V. Nelhybel, be to, su
kūrė vargonam tris lietuviškų 
giesmių meliodijas. Apie jas — 
sekančiam Darbininko numery
je.

DAUG ŽADANTIS TALENTAS
Les Angeles Calif. — Kovo

13 kultūros klubas suruošė 
dešimtmetės Rasutės Arbaitės 
meno parodą. Tai retas įvykis 
mūsų kultūriniame gyvenime. 
Išstatyti paveikslai įtikino, kad 
šio jauno talento išėjimas į vie
šumą buvo visai pribrendęs.

Parodoje buvo išstatyti 58 
tapybos (tempera ir aliejus) ir
14 grafikos darbų, o taip pat 
keletą scenos drabužių ir mote
rų šukuosenos projektų.

Rasutė Arbaitė Kuri lakią vaiz
duotę. jautri spalvų parinkimui 
ir jų derinimui, drąsi kompozi
cijoje. Reikia tik linkėti, kad 
rūpestingoje tėvų (archit. Ed
mundo ir rašytojos Alės Rūtos) 
globoje ir geros mokyklos po-

DR. PETRUI MAČIULIUI 70 METU

DR. P. MAČIULIS

Dr. Petras Mačiulis, ilgametis 
nepriklausomos Lietuvos diplo
matas, gyvenąs dabar Chicago- 
je, kovo 18 sulaukė 70 metų. 
Didesnė dalis jo gyvenimo pra
bėgo tarp užsienio ir Lietuvos, 
iš kurios paskutinį kartą išvyko 
prieš antrąją bolševikų okupaci
ją-

Dr. P. Mačiulis yra aukštai
tis, rokiškėnas, gimęs 1895 ko
vo 18 (sen. kalendorium kovo 
5) Bimbų km., Panemu
nėlio valse.. Rokiškio apskr. 
Gimnazijos mokslus buvo pra
dėjęs Šiauliuose, bet užbaigė 
Kaune tuojau po 1 pas. karo 
(1919). atsikuriant nepriklauso
mai Lietuvai. Kadangi tada Lie
tuvai labai reikėjo inteligen- 
tinių pajėgų, tai dar bebaigda
mas gimnaziją išėjo dirbti į že
mės ūkio ministerija kanceliari
jos viršininku; ministerija tada 
dar tiktai organizavosi, atsikė
lus iš Vilniaus, kurį 1919 pir
momis dienomis užėmė bolše
vikai. Padirbėjęs vos pusę me
tų, perėjo į užsienio reikalų 
ministerijos tarnybą ir joje iš
buvo ištisus 20 metų, pakaito
mis gyvendamas tai užsienyje, 
tai Kaune.

Užsienio tarnybą pradėjo 
1919 diplomatiniu kurjeriu, vė
liau buvo Lietuvos pasiuntiny
bės sekretorium Romoje ir Pra
hoje. konsulu Sao Paulo. Brazi- 

veikyje Rasutės talentas išsivys
tytų į rimtą kūrybinę pajėgą.

Šia meno parodą atidarė kul
tūros khibo pirmininkas rašyto
jas Jurgis Gliaudą. Paskaitą ‘Fi
losofija ir menas', kurioje buvo 
išdėstyta meno esmė, skaitė 
kun. dr. P. Celiešius. Muzikės 
G. Gudauskienės ugdomas jau
nimo ansamblis “Baltijos vėjai’’ 
(G. ir S. Gudauskai. R. Čiurlio
nis ir A. Arbas) atliko meninę 
programą. JVn.

— Amerikos automobilių 
pramonė numato šiais metais 
parduoti 8.7 mil. naujų auto
mobilių. Per pastaruosius 5 me
tus 62 proc. automobilių per
kami išsimokėtinai. 

Norite geros meniškos fotografijos — Į
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ t

’vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo- 1 
traukų; norite atnaujinti senų fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys — ’ I

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. j

Tel. HYacint 7-4677 )

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

ir Lietu- 
teko būti 
kaimynai 
ultimatu- 
tą lenkų,

lijoje. Būdamas Romoje ir dirb
damas Lietuvos pasiuntinybėje 
prie Šv. Sosto ir Kvirinalo, to
liau studijavo Romos karališka
me universitete, kurį 1923 bai
gė teisių daktaro laipsniu, pa
rašęs disertaciją apie Italijos 
ir Lietuvos žemės reformą.

Paskirtas konsulu į Braziliją, 
Sao Paulo (1935), ir čia išbuvęs 
apie trejus metus, daug rūpino
si tik neseniai imigravusiais lie
tuviais. Lietuvos vyriausybei 
gelbstint, suorganizavo 4 lie
tuvių mokyklas (su 500 moki
nių), pastatydino trims mokyk
loms namus. Nemažai turėjo rū
pesčių, gelbėdamas lietuvius iš 
vargo, ypač iš didžiųjų fazendų 
(kavos plantacijų)^ .kur nepaty
rę lietuviai buvo pakliuvę it 
vergai.

Grįžęs Lietuvon (1938), dir
bo užsienio reikalų ministerijos 
centre, eidamas Pabaltijo, So
vietų Rusijos ir Lenkijos sky
rių vedėjo pareigas. Tuo metu 
jau niaukėsi Europos dangus, 
neramybę nešdamas 
von. Dr. P. Mačiuliu! 
liudininku, kaip trys 
puolė Lietuvą savo 
mais 1938-1940. Apie 
vokiečių ir rusų bolševikų ag
resinę politiką Lietuvos atžvil
giu dr. P. Mačiulis rašo savo 
prisiminimuose (‘Trys ultimatu
mai’ 1962, išleista Darbininko). 
Sukaktuvininkui teko būti 1940 
birželio mėn. Lietuvos delegaci
jos nariu Maskvoje, kai Stali
nas ir Molotovas (susitarę jau 
su Hitleriu), arogantiškai parei
kalavo pasiduoti Sovietų Rusi
jai.

Tais protarpiais, kai grįždavo 
iš užsienio į Lietuvą, šalia tie
sioginių savo pareigų dėstė vi
suomeninius mokslus Pavasario 
suaugusių gimnazijoje ir italų 
k. Kauno muzikos konservatori
joje. Bolševikam atleidus iš už
sienio tarnybos (1940), mokyto
javo Kauno X gimnazijoje, o vo
kiečių okupacijos laikais pro
fesoriavo Kauno universite
te, dėstydamas teologijos fakul
tete romėnų teisę ir teisės fi
losofiją. Nepriklausomybės lai
kais priklausė įvairiom kultū
rinėm organizacijom, rūpinosi 
ir socialini klausimais, įsi
jungęs į Darbo Federaciją. Oku
pacijų metais priklausė slaptam 
“Vienybės Sąjūdžiui.

Pasitraukęs iš Lietuvos nuo 
bolševikų naujos invazijos, gy
veno Vokietijoje, iš kur 1949 
atvyko į JAV. Tremtyje ėjo 
įvairias pareigas Lietuvių Bend
ruomenėje, kol sunki liga ir 
operacijos prirakino namie 
prie kėdės. Tačiau savo dvasia 
tebėra guvus ir savo straips - 
mais spaudoje dažnai pasisako 
aktualiais mūsų lietuviško ir vi
suomeninio gyvenimo klausi
mais. Spaudoje bendradarbiau
ti pradėjo dar 1918 metais, Vil
niuje leistame ‘Lietuvos Aide’. 
Paskui rašė Ryte, XX Amžiuje, 
Naujoje Romuvoje, Mūsų Žiny
ne, Karde, Karyje, Darbininke 
(Kaune); Amerikoje — Drauge, 
Darbininke (Brooklyne), Garse 
Vytyje ir k.

(nukelta į 5 pel.)
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KAI ATSIDŪRĖ PRIEKYJE, PATEKO Į SIBIRĄ
Pirmas minėjimas a.a. prel. Pr. Kuraičiui

Rengiamasi protes
tui pries r ūsų 
kolonializmą

[iŠ VISUR
New Yorko ateitininkų pus

ryčiuose Apreiškimo salėje ko
vo 21 buvo pagerbtas a.a. prof, 
prel. Pranas Kuraitis, miręs 
gruodžio 18 Lietuvoje. Ateiti
ninkų Federacijos vadas dr. 
Juozas Girnius paskaitoje pas
tebėjo, kad įvairias prof. Ku
raičio sukaktis čia tekdavo nu
tylėti, kad jam nepakenktume. 
Kai mirė, ta grėsmė praėjo, bet 
velionį lig šiol tesuminėjo tik 
“Naujienose” dr. P. Grigaitis 
atsiminimais iš gimnazijos die
nų, “Drauge” St. Rauckinas iš 
bendro veikimo Kaune ir “Dar
bininke” kun. K. Balčys atsimi
nimais, kurie siekė iki 1947 
Kauno kunigų seminarijoje. 
“Ateitis”, minėdama paskiau 
žuvusį poetą Mackų, savo bu
vusiam dvasios vadui neskyrė 
dar nė eilutės. New Yorko at- 
eitinininkai pirmieji surengė 
velionies prisiminimą.

Prof. P. Kuraitį kalbėtojas 
vadino pirmuoju grynosios fi-

DR. J. GIRNIUS kovo 21 New Yorke skaitė dvi paskaitas: prel. Pr. Ku
raičio minėjime Apreiškimo parapijos salėje ir poeto V. Mačernio minėji
me Carnegie Endowment patalpose (šiame vaizde). Nuotr. V. Maželio.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA DĖKINGA 
WORCESTERIO LIETUVIAM

Šv. Antano gimnazija — rek
torius, mokytojai ir mokiniai— 
yra labai dėkingi savo di
diesiems geradariams: Worces - 
terio. Mass., lietuviams. Tą pa
dėką viešai išreikšti ypač ma
lonu dabar — po sėkmingai 
praėjusio gimnazijos koncerto.

Šv. Antano gimnazijos cho - 
ras ir skudučių ansamblis į 
Worcester! vyko jau bene ket
virtą kartą. Nežiūrint dažno 
lankymosi, mūsų mokyklos jau
nos pajėgos visuomet buvo ma
loniai sutiktos ir kilniai įver
tintos. Ypač nuoširdaus priėmi
mo susilaukėme kovo 21. Mai
ronio parko salė prisipildė sve
čių. Koncertas buvo skelbia
mas abiejų parapijų bažnyčio
se. Worcesterio lietuviai šv. 
Antano gimnazijai ta proga pa
rodė visą savo širdį.

Koncerto metu jauku buvo 
stebėti, kaip mielai klausytojai 
priėmė dainas, skudučių muzi
ką, tautinius šokius, deklamaci
jas iš lietuvių rašytojų kūry
bos ir vaidinimą. Svečiai džiau
gėsi mūsų jaunimo pažanga, 
drąsindami jį ilgais plojimais ir 
įvertindami choro vedėjo T. 
Bernardino Grauslio, O.F. M. 
darbą.

Koncertą ruošė šv. Antano 
gimnazijos vietinis rėmėjų bū
relis, kuriam priklauso 120 na

losofijos atstovu lietuvių moks
le. Nors vadovėlio pobūdžio, 
bet jo veikalai — “Pagrindi
niai gnoseologijos klausimai” , 
“Ontologija” — yra pirmieji 
sisteminiai filosofijos veikalai. 
Būdamas aristotelinės-tomisti - 
nės filosofijos atstovas, prof. 
Kuraitis betgi pabrėžė nesąs 
jokių autoritetų filosofijoje ak
las garbintojas ir jų teigimus 
tiek priima, kiek jie sutinka su 
kritiško proto reikalavimais ir 
faktais.

Kaip prof. Pr. Kuraičio stu
dentas, dr. J. Girnius pažvelgė 
ir iš žmogiškosios pusės: Kurai
čio paskaitos nebūdavo iškal - 
bingos; klausytojų turėdavo ne
daug, bet jas lankė tie, kurie 
aiškiai atiduodavo pirmenybę 
filosofijai, ir jie rasdavo Kurai
čio paskaitose daug minties ir 
paskatinimo patiem kritiškai 
galvoti. Kalbėtojas prisiminė 
jaunimo natūralų prisirišimą ir 
pagarbą savo profesoriui, jautė 
ir žinojo, kaip prof. Kuraitis 

rių. Tai jie. vadovaujant veik
liai valdybai, garsina ir pa
laiko mūsų mokyklą. Miela pri
minti. kad anksčiau jie yra nu
pirkę mūsų chorui brangų pia
niną ir iki šiol vis stengiasi 
aprūpinti gimnaziją įvairiais 
reikmenim. Nieko nėra malo
nesnio. kaip sekmadienių popie
tėm Kennebunkporte susilauk
ti rėmėjų būrelio valdybos su 
dovanom.

Tų dovanų jie nepamažino nė 
koncerto proga. Neminint jau 
vaišių ir kitų svetingo priėmi
mo staigmenų, visas pelnas ati
duotas šv. Antano gimnazijai 
išlaikyti. Mokiniai ir mokytojai 
iš Worcesterio grįžo su malo
niais įspūdžiais.

Už tiek daug gero visų var
du išreiškiu nuoširdžią padėką 
šv. Antano gimnazijos rėmėjų 
valdybai, labiausiai pirmininkei 
p. Mancevičienei, rėmėjų būre
lio organizatoriui ir uoliausiam 
veikėjui muz. Z. Snarskiui, vi
siems nariams ir visiems ren
gėjams bei dalyvavusiems šia- 
me koncerte. Taipgi didžios pa
dėkos yra vertas mūsų gimnazi
jos tautinių šokių ir vaidybos 
mokytojos, p.p. O. Ivaškienė ir 
B. Kerbelienė, paruošusios mo
kinius šiam pasirodymui.

Jūsų, meili Worcesterio lietu
viai, parama šv. Antano gimna- 

jaunimą globoja patarimais, sa
vo biblioteka, materialiai, pats 
gyvendamas labai asketiškai.

Ateitininkų gyvenimo istori
joje kalbėtojas priskyrė prof. 
P. Kuraitį prie pačių pirmųjų
ateitininkų organizacijos stei- | 
gėjų — nuo 1909 Liuvene, atei- 
tininkus globojusį ligi pat ne- | 
priklausomos Lietuvos, o nuo I 
1927 susikūrus Ateitininkų Fe- I 
deracijai jis buvo dvasios va- 
das; jis buvo net pačios reor- I M 
ganizacinės komisijos pirminin- I 
kas; jis prikalbinęs ir St. Sal- I 
kauskį, kad sutiktų būti pir- I 
muoju Federacijos vadu. Kūrai- | 
tis nebuvo toks veikėjas kaip M|| 
Pr. Dovydaitis. Šalkauskis ar U^g 
Pakštas, stengdamasis nesireikš- I 
ti viešumos priekyje, leisda- I 
mas ar paskatindamas tokiom į 
pareigom kitus. Už tat nuo- 
stabus atrodo kun. K. Balčio |H|| 
liudijimas, kad antros bolševi- ||||| 
kų okupacijos metu seminari- 
jos gyvenime prof. Kuraitis lyg 
būtų pasikeitęs — klierikų dė- 
mesys labiausiai buvo nukrei- 
tas į Kuraitį, ir jo paskaitos tu
rėjo būti taip sutvarkytos, kad 
visi galėtų jom pasinaudoti. 
Gal taip Kuraitis atsidūrė prie
kyje dėl to, kad kitų jau nebe
buvo, ir jis turėjo prisiimti tą 
dvasinio vadovavimo pareigą, 
dėl kurios ir buvo išimtas iš se
minarijos ir ištremtas į Sibirą.

Minėjime buvo gausu jauni
mo. (b).

PREL. PR. KURAIČIO minėjime Apreiškimo parapijos salėje kovo 21.
Nuotr. V. Maželio

MIESTE, KURIS SAVO VEIDU PRIMENA KAUNĄ
Waterbury, Conn. — Water- 

buno miestas, išsistatęs upės 
slėnyje ir iškilęs aukštais skar
džiais. labai primena Kauną. 
Kiekvieną kartą, kai čia atsilan
kau, šis keistas nostalgijos 
jausmas nusmelkia mane —Kau 
n as!

Sujaudina čia ir kiti dalykai. 
Karta atverčiaiu telefono knygą 
— pirmoji ir paskutinioji pavar
dė lietuviškos, čia kadaise ir 
burmistras giminiavosi su lietu
viais. nes lietuviai čia valdo iš
tisą miesto dalį ir turi gerą 
vardą. Visus čia suburia šv. 
Juozapo parapija, jos puiki 
bažnyčia, didžiulė salė, kurios 
kaktoje iškaltas vytis; mokykla, 
seselių namai.

Ir dr. Petras Vileišis, keliau
damas į šį kraštą, sustojo ne 
kur kitur, bet Waterbury, kuris 
primena Kauną. Kaune gi ilgą 
laiką burmistru buvo Vileišis.

Dr. P. Vileišis nesitikėjo pa
imti valdyti miestą, bet dabar 
jis čia valdo kur kas daugiau, 
nei miestą,—jis yra Liet. Bend
ruomenės pirmininkas. R e i - 
kia tik pamatyti, kaip veikia. 
Per vieną vakarą pervažiuoja 
kelis parengimus, pasako kelias 
kalbas, draugauja su kongres- 
manais, senatoriais, gubernato
riais.

Toji Lietuvių Bendruomenė 
čia bene veikliausia organizaci
ja. Ji ir surengė kovo 13-14 
Pauliaus Jurkaus paveikslų pa
rodą. kovo 13 Lietuvos prisimi
nimų radijo programos 10 0 0- 
sios valandos minėjimą.

Vaizbos Buto žy^'.ai
Toji radijo valandėlė siekia 

1936 metų sausio mėn. Tada ji 
pradėjo veikti iš WATR stoties, 
vėliau trumpą laiką veikė iš 
WBRY stoties, o įsikūrus 
WWC0, visą laiką iš jos kalba 
lietuviškai, groja lietuvišką mu
ziką. Per karą valandėlės veiki
mas buvo sustabdytas, po ka
ro vėl atgaivintas.

šią valandėlę suorganizavo 
Waterburio Vaizbos Butas —
Lithuanian Chamber of Com- 
merce. Lietuviškai toji organiza-

zijai teikia mums neišsakomos 
paguodos šio jaunimo židinio iš
laikymo bei ugdymo rūpesčiuo
se.
T. Leonardas Andriekus, O.F.M. 
Provincijolas ir gimn. rektorius 

cija truputį juokingai skamba, 
bet ji darbus atliko ne juokin
gus. Toji organizacija įrengė 
kambarį šv. Marijos ligoninėje. 
Dar ir dabar prie durų yra pri
kaltas įrašas. Karo metu nupir
ko sanitarinę mašiną ir ją pa
dovanojo kariuomenei, padova
nojo su didelėm iškilmėm. Ma
šina. bekariaudama dideliuose 
karuose, tikriausiai sudilo ir 
pavargo, žuvo kur nors pake
lėj. Įkūrė jie ir Lietuvos prisi
minimų radijo valandėlę, kuri 
dabar ir gyvūbja.

Truputis vardu
Šios valandėlės organizato

rius ir vedėjas ilgą laiką buvo 
dr. Motiejus Colney (Aukštikal
nis. kažkodėl taip keistai pakei
tęs savo pavardę).

Radijo valandėlės padėtis pa
gerėjo, kai atvyko naujų imi
grantų karta, čia į darbą įsi
jungė visa eilė žmonių: Vilkai
tis. Varneckas. a.a. dr. Dirmei
kis. po jo atėjo Dūką, kuris ga
na ilgokai talkininkavo.

Dr. Colney mirė 1956. Tada 
vadovavimą perėmė jo žmona 
Antanina. Į talką atėjo Mar
tynas Kleinaitis. Buvo pakvies-

Dr. P. Mačiulis ...
(atkeltas iš 4 ps.)

Geriausiai tačiau visiem žino
mas italų rašytojo Giovanni 
Papini veikalų vertimais. Dar 
Lietuvoje buvo išleista ir plačiai 
paplitusi, dr. P. Mačiulio vers
ta G. Papinio “Kristaus istori 
ja”, dabar Lietuvių Enciklope
dijos leidžiama JAV antru kar
tu. Amerikoje išleisti G. Papi
nio “Popiežių is Celestino VI 
laiškai žmonėm” (1953). Rank
raštyje turi išvertęs to paties 
autoriaus straipsnių r inkinį 
“Šventieji ir poetai”. Matyti. 
Giovanni Papini, jau miręs, ver
tėjui bus patikęs ne tiktai gilia 
bei originalia savo mintimi, bet 
ir jos reiškimo būdu — stip
riais paradoksais ir aštriu, kar
tais net grubiu pabrėžimu. 
Ir dr. P. Mačiulis yra žmogus 
tiesmukas — savo žodžių, jei 
mato ką blogą, į pakulas nevy- 
nioja.

Savo bendradarbiui, sulauku
siam gražaus amžiaus, linkime 
ištvermės pakelti Dievo paguo
doje sunkų nesveikatos kryžių.

SS 

tas dabartinis programos vedė
jas Antanas Paliulis. Abiem pa
sitraukus, talkino Pakalnis, mo
kyti. J. Siulginskaitė. Po, jos 
vėl grįžo A. Paliulis. Mirus An
taninai Colney, radijo stotis 
programos vedimą pavedė A. 
Paliuliui. Ir dabar jis sėkmin
gai tai programai vadovauja, 
sutelkdamas visą eilę žmonių.

Darbuotoju pagerbimas
Kovo 13, šeštadienio vakare, 

buvo pagerbti visi darbuotojai, 
prekybininkai, rėmę šią valan
dėlę. Pobūvis vyko šv. Juoza
po parapijos salėje, kur buvo iš
kabinta P. Jurkaus paveikslų 
paroda. Pradėjo dr. P. Vileišis, 
toliau vadovavo Martynas Klei- 
naitis. kuris sukvietė ilgą prezi
diumą — visus valandėlės dar
buotojus. rėmėjus. Jiem buvo 
prisegta po gėlę. Didesnė da-

VINCĖ JONUŠKAIT6 kaip pasakotoja Vinco Krėvės kūrinių vaidinime, 
kuris vyks balandžio 3 Franklin K. Lane mokykloje, Brooklyne.

Hartford, Ccr.n, — Kovo 
20 lietuvių klube įvyko L. B. 
apylinkės metinis susirinkimas. 
Pirmininkavo prof. Valerijonas 
Balčiūnas, sekretoriavo Matas 
Palubinskas. Pranešimus iš pra
eitų metų veiklos padarė apylin
kės pirm. Alg. Dragunevičius. 
ižd. K. Mikalauskas, revizijos 
komisijos pirm. T. Sereika ir 
Lietuvių Fondo iždininkas J. 
Guntuiis.

Pereitais metais suteikta di
delė piniginė parama Lietu
vių dienai New Yorke, paremti 
sportininkai į Australiją, suras
tos lituanistinei mokyklai nau
jos patalpos, surinkta Vasario 
16 gimnazijos statybai keli šim
tai dol. aukų, surengtas Vasa
rio 16 minėjimas, išsirūpinta ta 
proga gubernatoriaus proklama
cija, surengta dail. J. Paukštie
nės meno kūrinių paroda, atlik
ti kiti darbai. Lietuviu Fondo 
iždininko pranešimu. Hartfordo 
apylinkė turi 50 Fondo narių; 
dar 12 asmenų yra pasižadėju
sių. Fondui surinkta ir pasiųsta 
6579 dol.. Į naują valdybą per
rinktas tik antrasis sekretorius. 
Valdybą sudaro: pirm. Algiman
tas Dragunevičius. vicepirmin. 
Walter Chase, sekretoriai Jus
tas Guntuiis ir Juozas Bene - 
šiūnas. iždininkai Kazys Mika
lauskas ir Pranas Kriščiokaitis.

Toliau svarstytas protestas 
prieš Husų kolonializmą. Refera
vo Zigmas Strazdas. Protesto 
diena bus drauge su latviais ir 
estais. Jau sudarytas ir komite
tas. Pirmininku išrinktas dr. 
Petras Vilušis. Mitingui birželio 
20 gauta Bushnel Memorial sa
lė. Bus pakviesti kalbėti keli žy
mūs amerikiečiai. Hartfordo ka
tedroje numatytos iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvaus ir 
vysk. V. Brizgys. Numatyta iš - 
siuntinėti visoms bažnyčioms 
kvietimus pasimelsti už ken
čiančias rusų pavergtas tautas. 
Manoma taip pat telkti parašus 
po rezoliuciją prieš rusų kolo
nializmą ir tautų pavergimą.

Toliau susirinkime padarė 
trumpa pranešimą St. Rūkienė. 
atvykusi per Kalėdas iš Lietu
vos. Taip pat atsakinėjo į klau
simus prie lužkandžių. kuriuos 
paruošė J. Mikalauskienė.

Jonas Bernotas.

lis jų. net pasakė sveikinimo 
kalbas, pasidžiaugė nuveiktais 
darbais, pasidrąsino ir padrąsi
no. Buvo pagerbtas ir seniau- 

(nukelta j 6 psl.)

— Petras Klimas, Vasario 16 
signataras ir ilgametis neprik
lausomos Lietuvos buvęs diplo
matas. yra susirgęs ir paguldy
tas ligoninėje, kaip praneša ži
nios iš Lietuvos. Jam dabar 73 
metai. Antrajam karui prasidė
jus, P Klimas buvo Lietuvos 
pasiuntiniu Paryžiuje. Vokie
čiam Prancūziją užėmus, buvo 
suimtas ir laikomas koncentra
cijos stovykloje. Lietuvon grą
žintas prieš antrąją bolševikų 
okupaciją. Bolševikai vėl su
ėmė ir ilgus metus kalino, galu
tinai atėmę sveikata. P. Klimas 
ir A. Stulginskis, abu Lietuvo
je. yra paskutiniai gyvi dar Lie
tuvos nepriklausomybės signa
tarai.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas kovo 15 dalyvavo jung
tiniame Senato ir Atstovų Rū
mų posėdyje, kuriame kalbėjo 
prezidentas Lyndon B. Johnso- 
nas. Kovo 29 J. Kajec - 
kas dalyvavo Valstybės Depar
tamento pobūvyje, surengtam 
pagerbti britų aktoriui Sir 
John Gieigučii. kurio protėviai 
yra kilę iš Lietuvos.

— Vysk. Pranas Brazys, M.I. 
C., gegužės antroje pusėje at
vyksta į JAV. kur išbus ligi lie
pos pradžios. Liepos pradžioje 
dalyvaus ateitininkų kongrese 
Toronte. Kanadoje.

— Nora Kulpavičienė paga
mino filmą apie vaikų namus 
Toronte. Namam vadovauja 
seserys iš Putnam, Conn. Fil
me rodomas vaikų darželis, se
serų veikla Toronte, jų paslau
ga šeštadieninei mokyklai, atei
tininkam. Prisikėlimo parapijai 
ir k.

— Kanados lietuvių jaunimo 
pirmasis kongresas šaukiamas 
spalio 8-10 Toronte.

— Kęstutis Žemaitis, šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje auklė
tinis. balandžio 3 įšventinamas 
kunigu.

— Lietuviu Latviu Draugija 
suorganizuota Chicagoje. Jauni
mo Centre vasario 28 įvyko 
steigiamasis susirinkimas. Pir - 
mininku išrinktas kun. dr. An
drius Baltinis.

PADĖKA
Kovo 13 - 14 Waterbury, 

Conn., šv. Juozapo parapijos sa
lėje įvyko mano tapybos kūri
nių paroda, praėjusi gana sėk
mingai. Parodą rengė ir globo
jo vietos Lietuvių Bendruome
nės valdyba, kuriai pirminin
kauja dr. P. Vileišis. Parodos 
organizavimu labiausiai rūpino
si Martynas Kleinaitis. vicepir
mininkas. Salę nemokamai da
vė klebonas, kun. Ed. Gradec- 
kas. Paroda parengti padėjo vi
sa eilė LB valdybos pakviestų 
vyrų. Visiems nuoširdžiai dėko
ju už visokeriopą pagalbą, už 
talka ir bičiulystę, ypač Vikto
rui Vaitkui, kuris pirmasis ėmė
si parodą organizuoti, iš New 
Yorko parsivežė ir atvežė pa
veikslus. Dėkoju visiems paro
dos lankytojams už dėmesį, bei 
visiems mano paveikslų pirkė- 
kam.

Paulius Jurkus

Tėvai,

ŠV. ANTANO
GIMNAZIJA

pastatyta jūsų vaikams!
•

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm .. .
AJyginimas už pilną išlaiky
mą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046



6 DARBININKAS 1965 m., kovo 30 d., nr. 24.

LOS ANGELES šv. Kazimiero parapijos choras su dirigentu Br. Budriūnu kovo 4 atliko Dubois oratorija 
“Septyni Kristaus žodžiai”. Nuotr. L. Kančiausko.

(atkelta iš 5 psl.i 
sias valandos rėmėjas, prekybi
ninkas Simaška, kuris turi ga
ražą. Tarė ir jis sveikinimo žo
dį ir visus linksmai nuteikė, kai 
vietoje “padangų” vartojo žo
dį “padangės” ...

Kalbėtojam išsisėmus, buvo 
atitraukta scenos užuolaida ir 
pradėta Viktoro Vaitkaus pa
rengta programa. Scena buvo 
papuošta dail. K. Jatužio spe
cialiai su 1000 vai. inicialais.

Vaizduojama buvo radijo 
stotis, iš Marios duodama lietu
viška programa. Čia sakė eilės, 
perdavė vaidinimų ištraukas, 
dainavo solo, skambino pianu, 
pasirodė ir kvartetas.

Po programos vyko vaišės, 
užsitęsusios iki vidurnakčio.

Paveikslų paroda
Toji pat Lietuvių Bendruo

menė surengė ir Pauliaus Jur
kaus parodą. Pirmasis iniciaty
vos ėmėsi Viktoras Vaitkus. Bu
vo jau net pradėjęs organizuo
ti. Vėliau visą organizavimą per
ėmė Lietuvių Bendruomenė.

Paroda parengti padėjo nuo
širdus Bendruomenės veikėjai. 
Salė didžiulė, tai lengvai sutilpo 
didokas (60) paveikslų skaičius. 
Išstatyta buvo pusiau abstrakti
niai ir impresionistiniai pa - 
veikslai. Žmonės daugiausiai do 
mėjosi impresionistiniais kūri
niais.

Parodą atidaryta kovo 13. 
vakare, prieš radijo valandėlės 
minėjimą. Pradėjo dr. A. Vilei
šis. toliau kalbą apie meno

en svensK anon 
Lincoln Mr

Swedish night at
Sunday evening, April 4 at 8:30 .

A JAY K. HOFFMAN

PLAYS k
F BEETHOVEN, 32 Variations

HINDEMITH: Sonata No. 3
CHOPIN: Barcarolle i
8ENTZ0N: Woodcuts I

SCHUMANN: Fantasy in C major J

• Pianist Kad .. 
jnd on» of Europt s most ...

• Sho is olso th« wife of film director, Intmer Bergman; howevti.............. nedlund
wrote in the Saturday Review (Feb. 1964), "Kabi laretei s position as an artist 

has nothing to do with her being the wife of Ingmar Bergman. TM two 
make a precise distinction between private life and professional life."

• The gifted Mus Laretei is used to being self-sufficient.
Having gone to Swtden from Estonia-a refugee driven 

from a aheltered enstence - to become a big name in the 1950'a.
• She regularly performs with Munchinger and the Stuttgart Chamber

Orchestra - and with some of Europe's finest conductors
(Solti, Schmidt-lssersted. and Ehrlmg).
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MIESTAS, KURIS PRIMENA KAUNĄ ...
reikšmę pasakė Vilius Bražėnas, 
žodelį tarė ir P. Jurkus, pasisa
kydamas. kodėl jis ėmėsi tapy
bos.

Paroda praėjo su pasisekimu. 
Vieno paveikslo nuotrauką įsi
dėjo vietos amerikiečių laikraš
tis, primindamas parodą. Miesto 
centre buvo pakabintas plaka
tas. Žmonių atsilankė per 200. 
Parduota 10 paveikslų. Pats pir
masis įsigijo 2 paveikslus šios 
parapijos klebonas kun. Ed. 
Gradeckas.
Laimėjimam buvo išleistas vie

nas paveikslas. Ir čia atsitiko 
toks nuotykis. Per Užgavėnes 
Liet. Bendruomenė rengė di - 
deli vakarą lituanistinės mo
kyklos naudai. Laimėjimui buvo 
leidžiamas P. Jurkaus paveiks
las. gautas iš jo dovanom. Tada 
paveikslą laimėjo Bendruome
nės veikėjas Romas Igaunis. At
sitiko ir dabar, kad laimė jam 
n isišyp'ojo; jis laimėjo ir ant
rąjį paveikslą.

Daug linksmos nuotaikos 
įnešė Simas Augaitis. prisidėjęs 
prie visų darbų, padėjęs paro
dą . pastatyti ir išardyti, pa
krauti į V. Vaitkaus namus. -

Waterbury teko pažintį nuo
stabų meno gerbėją Petrą Ber
notą. Nuvežė ten V. Vaitkus 
pietų. Ugi žiūriu — kiek ge
riausių paveikslų originalų. Pa
kabinti bent keli A. Galdiko 
paveikslai, pirkti dar tuo metu, 
kai dailininkas buvo Europoj; 
toliau V. Kasiulio puikūs darbai. 
P. Bernotas retas žmogus ir ta 

Philharmonic Hali

prasme, kad salone iškabinti jo 
vaikų puikūs portretai. Portre
tas dabar nemadoje, bet jis sky
rė dėmesį ir lėšų. Štai turi savo 
namuose savo portretą, kai jis 
tarnavo JAV kariuomenėje . 
žmonos, vaikų. Kai kurių vai
kų yra nupiešta po du portre
tus. Portretai puikūs, piešti vie
nos New. Yorko dailininkės, 
kurios pavardės šiuo metu ne
prisimenu.

Išvykdamas iš Waterburio iš
sinešiau lengvą nuovargi ir la
bai gražius prisiminimus. Malo
niausia tai. kad sutinki tokius 
nuoširdžius žmones. P. J.

Žymios estų pianistės koncertas
Lincclno Centro naujoje fil

harmonijos salėje, New Yorke, 
Manhatta/.e. ba.a iJžio 4 kon
certuoja žymi estų pianistė Ka
bi Lare‘ei. Koncertą rengia Jay 
K. Hoffman.

S’vo koncerto programoje 
pianistė išpildys įvairių kom
pozitorių kūginius, taip pat es
tų kompoz. E.D. Tubino garsias 
‘Tris liaudies dainas’’.

Kabei Laretei yra brenc jsi ir 
muzikinio išsilavinimo pasieku

LITAS Investing Co. Inc. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaita (ligi 57?C )
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui 

D'l nrorpekto ir kitais reikalai*:
V. VEBEIJONAS. T00-21 89th Ave.. Richmond HUI N Y.: HT 1-6799
A. VEDECKAS. $3 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel 325-0997•
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9 • 4 vai.

Skauda širdį dčl tokios teisybes
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Laiškas rašytas moters 70 
metų, buvusios Sibiro tremty
je apie 10 metų, Irkutsko sri
tyje. miško darbininkų bara
kuose. Laiškas atsiųstas broliui 
į Brooklyną. Laiške rašoma:

“Kai brolis rašei, kas mane 
paskatino išvažiuoti iš namų, 
lai buvo ta priežastis, kad tu
rėjom 28 hektarus žemės. At
važiavo “galybė” 1949 kovo 19 
ir pasakė kad per pusę valan
dos būtume pasiruošę. Ką gali 
pasiruošti ar pasiimt, jei per 
ašaras nieko nebematai. Viską 
palik ir važiuok.

Šeduvos stotyje ešelonas lau
kė su 60 vagonų. Daug šeimų 
privežta; buvo daug iš Baiso
galos. Dar būtų buvę lengviau, 
jei nebūtų atskyrę nuo vyro. 
Mane su dukterim nuvežė į vie
tą, kur mes buvom labai rei
kalingos.

Būna sunku, kai mirusį žmo
gų laidoji. Bet mus tai gyvus 
buvo palaidoję. Dar šiaip taip 
atgijom, pagrįžom, o kai dėl vy
ro. tai nei kapo kur yra neži
nau. Taip jis mylėjo savo ūkį. 
Vis norėjo, kad gražesnis bū
tų. Pats dirbo ir savo šeimyną 
ragino. Tai ir pakenkė. Gal 
brolis galvoji, kad buvo koks 
veikėjas? Nieku nebuvo, nie
kur nepriklausė, daugiausia rū
pinosi tiktai savo ūkiu.

Klausei apie radiią. Taip. Iš 
jūsų krašto per radiją lietuviš
kai apie mūsų kraštą viską gir
dim.

si savo tėvynėje Estijoje. Tali
no konservatoriio>e. Jos tėvai 
buvo Estijos užsienio reikalų 
mmisteris ir vienu metu —pa
siuntinys Lietuvai. Bolševikam 
okupavus Baltijos valstybes 
pianistė pasitraukė į Švediją, 
kur dabar gyvena, ištekėjusi 
už filmų režisieriaus Ingemaro 
Bergmano.

Kabei Lorelei savo piano 
koncertais garsi visoje Europo
je. Taip pat ji populiari televi
zijoje.

Gal girdėjot, kad pas mus 
nuo sausio pradžios pradės ko
lūkiečiam mokėti pensijas. 
Duktė sugalvojo nueiti paklaus
ti, gal man skirs kelius rublius. 
Sako, tokiem nėra įstatymo 
duoti pensiją. Kaip iki šiol pra
gyveno. ir toliau taip tegu gy
vena. Labai širdį skauda dėl 
tokios teisybės. Tiek mūsų 
turto paėmė. Dabar reikia tran
kytis po svetimus pakampius”.

K.B.

Balfo aukųi vaju 
užbaigiant

Cleveland. Ohio. Vajaus komi
tetas patikrines surinktas aukas, 
rado, kad iš viso surinkta 2 827 51 
dol. įskaitant 204 dol.. gautus 1964 
ne valaus metu.

Palyginus su pereitais metais, au
kų šauta keliais šimtais dolerių 
daugiau: tai rodo, kad Cleveland© 
ir apylinkių lietuviai buvo ir yra 
dosnūs Balfo šalpai.

Balfo direktorius dr. V. Rama
nauskas padėkojo už atlikta gra
žų šalpos darba visiems komiteto 
nariams ir 55 sk. valdybai, kurios 
iniciatyva šis vajus buvo praves
tas.

Didelė padėka Dirvai. Draugui ir 
Darbininkui bei ju korespondentam. 
Taip pat nuoširdi padėka Clevelan- 
do Tėvynės Garsų vedėjui J. Stem- 
pužiui.

Balfo 55 sk. pirm. P. Mikšvs pa
dėkojo direktoriui dr. V. Rama
nauskui už aktyvi) dalyvavimą šio 
vajaus komitete, ypač- už pasakytą 
gražią, skatinančią aukoti kalbą 
per radiią. Pažymėjo, kad negavus 
aukų rinkėjų, jas rinko visi komi
teto nariai: jų tarpe gražiai pasi
darbavo ir senos kartos veika jai: 
Aleksas Banis ir Jurgis Kuzas. Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams ir šv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. B. Ivanauskui už lei
dimą aukas rinkti bažnyčioje. ku
rioje buvo surinkto 729 dol. 49 cen
tai Tie. kurie Balfui aukų dar ne
atidavė už 1964 metus, jns ir to
liau maloniai priims vajaus komi
tetas: Balfo direk. dr. V. Rama
nauskas. 55 sk. pirm. P. Mikšys. 
68 sk. pirm. K. Gaižutis, ižd. J. 
Balbotas. A. Banys. V. C was. A. 
Karsokas. J. Kuzas. J. Mikonis. F. 
Navickas ir P. Zigmantas.

Čia dedamas sąrašas, kas kiek au
kojo:

Po 60 dol.: Dr. J. Balčiūnas: V. 
T. Urbaičiai.

Po 50 dol.: Dr. W. Blože: Dr. I. 
A. Jasys; Dr. J. Mačiulis; Dr. J. 
Skrinska. Dr. J. A. Sandargai — 
36 dol.

Po 30dol.: Dr. A. Miliauskas: Dr. 
V.L. Ramanauskas.

Po 25 dol.: V.M. Apaniai; Dr.
A. Brazaitis; Dr. V.A. Karobliai: 
Jonas Krikštolaitis; Dr. E.M. Len
kauskas; Dr. A. Martus; J M. Mi- 
koniai: Dr. J. Iz. Stankaičiai: Dr. 
X: Z. Jankus.

Po 20 dol.: E.A. Garkai: Dr. E.
B. Juodėnai: Dr. A. Kisielius; D. 
Ješmantas; Dr. V.V. Mauručiai.

Po 15 dol.: A. Butkus: P.O. Mi
koliūnai: Dr. K. Pautienius; A.E. 
Steponavičiai: P. Žilinskas; Naujos 
Parapijos Moterų labdarybės D-ja

15.55.. A. Alknitis ir V. Stepo
navičius po 12. Lithuanian Villa
ge — 11 dol.

Po 10 dol.: A.J. Auo'istinavičius; 
S. Astrauskas: A. Banis; P.N. Bie- 
liniai: Mary Pabmvskas; J. Cyvas: 
Dr. D. Degesvs: J<.O. Eimučiai: J. 
Gudėnas: J. Graužinis: Kun. B Iva
nauskas; E. J. įlendi; N .O. Juškė- 
nni: E. Kemauskns: A. Kirklius 
V. Kasakaitis: J. Kazickas; J. Lau
rinaitis; P.E. Mikšiai: Dr. J. Ma
čys; J Miglinas; A. Mnsilionis; D. 
T M"’i<'tai: X Pautienius; K.O. Pa- 
i' bin=kn!; XV P’ačk?it;s; P. Ražai
tis: F. Saukeviėins: EB. Steponi.ai: 
J šinučiunas: V. Silvestravičius: J. 
Stravinskas; J. Smetona: J.P. Sto
niškiai: A. Styra: P. Tamulionis; 
E. Varekojis; A. Valaitis: Dr. M.

Smulke-niu informacini apie 
koncertą žiūrėk greta dedame 
skelbime. (pr)

Parėmimai Hew Yorke
Balandžio 3 - Vinco Krėvės veika

lo vaidinimas Franklin K. Lane 
mokyklos salėje. Globoja Balfas.

Balandžio 4 — Literatūros vakaras 
Apreiškimo pnrapiios šalvie R«n- 
rin N-"v Yorko ateitininkai sen
draugiai.

Balandžio 24 — Velvkn stalas ir pa
skaita Carnerie Endowment sa
lėje Rengia L. Mot. Atstovybės 
New Yorko klubas.

Gegužės 15 — Operetė* choro me
tinis parengimas Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Numatomu* parengimus pranešti 
S. DZIKUI. 89-17 97th St.. Wood
haven, N.Y. — tel. VI 7-5113.

Vaitėnas: Dr. K. Vyšniauskas: V. 
M. Valiai; J. Žemaitis; G. Žeber- 
tavičius. Ed. Steponavičius ir M. 
Smelstorius 7 dol.. V. Senkus 6.

Po 5 dol.: R K.M. Sąjunga 36k.: 
Lietuvių Klubas; PA. Ambrnzai; 
J M. Apanavičiui. Augulių (šeimai. 
S Alšėnas. V. Abraitienė. V. Ab- 
raitis. V.S. Akelaičiai. P. Ambraze
vičius. P. Aleksandravičiui. J. Bal- 
botas. V. Benokraitis. A. Beržins- 
kas. Dr. V Bieliauskas S A. Barz- 
dukai, A. Bileskis. V. Bačiulis. M. 
Blynus. J. Barniškis. V. Biliūnas. 
A. Buknis. A. Buiokas. K. Balei- 
šis. B. Bacevičienė. .S. Butnmas, 
V. Bartuška. A. Balvs. R Babic
kas. A. Baltrukonis. P P. Balčiūn-i. 
A. Bieliūnas. Dr. A. Ceičvs, V. Ci
viliškas. J. Cijunskas. V.B. Gyvai. 
J Citulis. V J. De°iiči ’i Kun. P. 
Dzearoraitis S. Dubikaitis. .r. O. 
Dundurai. A. Daugindas. P. Dabri- 
In. A. Dovvdaitis J. Damušis. F. 
Eidimtas A. Glodenis. Dr. V. Gruz
dys. B. Gražulis, V. Gecevičius. V. 
Gelečiunas. P. Grigrcnis. V.A. Gela
žiai. A. Garmus. Z. Gobis. K. Gai
žutis. K. Ivanauskas. S. Ignatavi
čius, J. Ignas. H.S. Idzeliai. A. Jo
naitis. S. Jurgaitis. P. Jakinevičius, 
Z. Jakulis. V. Januškis. J.O. Juo
zaičiai. Ješmentas. J. Joninas. A. 
Juozaitis. E. Kamėnas. K.O. Kar
piai. J. Kuzas. V.A. Kulbokai. F. 
Kaminskas, L. Kazenius. V. Kizlai- 
tis: J. Kaunas. B. Kurklius. J.A. 
Kubiliūnai. P. Kudukis. J. Kizevi- 
čius. V.O. Kavaliūnai. A. Kavaliū
nas. J. Kazlauskas. P. Kliorys. A. 
J. Kasulaičiai, V. Knistąutas, V. 
Lukavičius: A.E. Lužai. J. Lozorai
tis. K.A. Laikūnai. S. Lazdinis. St. 
S. Laniauskai. A. Liutkus; Otto. 
Liutkevičius: P.A. Makarskai. J. 
Milius; Dr. J. Maurukas: AP. 
Mulioliai; S M. Melsbakai: V. Min- 
kūnas; P. Manelis. E. Makanas, J. 
Mikalauskas. K. Mažonas. B. Ma
želis. S. Matas. O. Matusevičienė. 
E. Mažys. K. Martinėnas. P. Mila
šius. A. Mikulskis. V. Mariūna.s. F. 
J. Navickai. J. Naujokaitis. P. Ne- 
vulis. P. Oželis. S. Grantas. Z. Obe- 
lenis, B. Paulionis. A. Puškoriūtė. 
A. Penkauskas. S. Pabrinkis. V. 
Palubinskas. Z. Pivariūnas. J. Pik
turna. V. Palūnas. J. Pivariūnas. 
V. Račkauskas. V.A. Račiūnas, Z. 
Ragauskas. K. Ralys. V. Raskaus- 
kas. V. Riekus. G. Rydelis. A. 
Rukšėnas. A. Šalkauskas. B. R. 
Snarskiai. I.K. Starinskai. L P. Sta- 
škūnai. J. Švarcas. V.J. Stuogiai. 
Dr. Z. Sabataitis. J. Skavičrus. K. 
E. širvinskai. A.I. Sušinskai. K. Se- 
nikas. P. Skardys. J.A. Stempužiai. 
A. švarcienė. P. Stravinskas. P. Se- 
jonas. M. Slabakienė. J. širvaitis. 
D.V. Trimakas. V.A. Taniulioniai. 
V. Taraška. Z. Tarutis. P.M. Titai: 
J. Titas : M. Trainauskaitė: M. 
Trainauskas, R. Valatka. J.B. Va

t

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

Telefonas EV 7-2089 
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas Įvairiu vynu, degtiniu, konjaku, 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

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par- 
davimns. 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

sariai. M. Venclovas. K. Valiukas. 
P. Vyšniauskas. P Vilkas. J. Vai
čius. J Žilionis, K. Žygas. F. Zv- 
lė. J. Zipnis. P. Zigmantas. J. Pau
ža 4 dol.

Po 3 dol.: J. Andrijauskas. J. 
Eelzinskas. B. Bernotas, J. Bružas. 
J. Černiauskas P. Cvvas. A. Dra- 
sutienė. M Eidukevičius. K. Gaižu
tis J. Grigaliūnas. V. Jokūbaitis. 
P. .Jurgutavičius, P Jocius J Kaz- 
l-'iisl-as. F Klimaitis. J. Kalvaiti-. 
J. Kunevičius. A. Karsokas I. I.c- 
peč-ka. K. Morkūnas. S. Mačys. ,1. 
Mtdiolis J. Mockus. B. Nainvs. I. 
Puškoriūtė. Z Pei kus. E. Petkex i- 
čius. V. Raulynaitis. I Stasaitė. A. 
Sadauskas. J. šarkauskas. O.V. ša- 
matsuskas A. Sumakaris. I. Stan
kevičius. H. Stasas. H. Taratunas. 
\V. Tiškus. P. Vaiginis. R. Zorska. 
J. Zygas. J. Juod'šius 2 50 dol.

Po 2 dol.: V. Amšiejus. A. And- 
rušaitis. E. Akelaitienė. D. Balčiū
nas. M. Balvs. A. Brazaitis. E. Be- 
speraitis. M. Bamiškaitė, V. Bra
ziulis V.N. Eraziuliai. A. Balys. V. 
Bacevičius. P. Butkevienė. W. Cita- 
vičius. A. Cijunskas. J. Černiaus
kas. J. Ciuberkis. J. Chaleckienė. 
Z Dučmanas P. Ežerskis. K. Gela
žius: B. Gričius. V. Ginčas. A. Gy
les. J. Gatautis. S. Halaburda. I. 
Itomlenskis. P.O. Juškai. V. Juo
dis. S. Jurevičiūtė. P. Jarašūnas. A. 
Juodvalkienė. J. Jankus. L. Krivic
kas. K. Karpovich. J. Kamaitis. P. 
Liaukonis. J. Merkys. S. Mikalaus
kas. S. Masilionytė. M. Motiejūnas. 
F. Machies. J. Maskis, J. Naurušas. 
P. Naurušas. P. Naimanas. L. Na- 
gečius. D. Nasvytis. A. Oritas. P. 
Puškorius. E. Pranekevičius. A. 
Puškorius. A. Petrauskas. A. Ra
gauskas. P. Stempuž's. J. Stoškus. 
A. Stankūnas. P. Šukys. K. Titas,
A. Tamulis. Tiškus. E. Vainavičie- 
nė. A. Vasiliauskas. D. Vaičiūnas.
B. Urbanavičius.

Po 1 dol.: P. Bartkus. K. Bruo- 
lis. V. Balanda. G. Bendoraitis. G. 
Chesnes. F. Gillis. F. Gaižutis. E. 
Gardauskas. .N. Grigonis. M. Gri
gonis. H. Genutis. V. Genutis. V. 
Jurgelis. A. Juozapaitis. A. Joh- 
ansonas. A. Jankauskas. J. Jakš
tas. J. Kažėnas. A. Kijauskas. A. 
Laniauskaitė. A. Koklys. L. Lek- 
nickas. P. Liūdžiuvienė. H. Mikelio- 
nis. A. Mekeša. J. Milas. M. Maci
jauskaitė A. Malėnas, F. Mackus. 
J. Laucius. M. M. Nasvytis. V 
Neimanas. A. Puškorienė. V. Pata
pąs, V. Plicdžinskas. Z. Palaima. 
J. Pažėmis. L. Šukys, U. Samso
nas, M. Strimaitis. V. Šatas. M. Se
lins. J. Saldauskas. V. Tam. K. Tal- 
lat-Kelpša: U. Verbylaitė. A. Vedę
sis. H. Witonis, A. Wallis. B. Wil
liams Yorik. P. Zorska. A. Zitlius, 
M. Žilinskas. S. Bosco 50 et.

Balfo Aukų Vajaus Komitetas
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B. & C.
Mason

Contractors
Wright De Bowe Road 

201 - 928-0217 
JACKSON, N. J.

George A. Haas
Specializing

Driveway Construction

201 - 859-1684

5th and Dana St.

MORRIS PARK, N. J.

LEMON TREE
Diner Club and Coctail Lounge

223 A Walker St 
CLIFFSIDE PARK, N. J. 

Catering facilities for 300 people 
Ample Parking
201 - 945-9690

POWANDA BROTHERS

Construction

128 Cleveland Avenue 
COLONIA, N. J.
201 - 381-4848

BERMAC INC
LOCAL HAULING

201 - 933-0330
Routs #20

EAST RUTHERFORD, N. J.

MURPHY NURSING 
HOME 

Convalescent and Ambulatory 
Patients

90 Williamson Ave. 
BLOOMFIELD, N.J. 

748-4900

DEL - VAL MOTEL

Modem Units - Air Conditioned 
Television

Just below the Traffic Light 
% mile from McGuire A.F.B.

On Fort Dix Avenue 
P. O. Box 488 

Wrightstown N. J. 
609 - 723-2323

VIKING PUMP 
COMPANY

Of New York
1095 Peterson Lane 
SECAUCUS. N.J.

UNion 4-2173

B. F. WELDING 
CO. 

BOILER AND 
GENERAL WELDING

609 - 964-5682 
936 Fairmount St. 
CAMDEN, N. J.

CAPELLA WOOD

Enterprises
Manufacturer of 

WOOD TURNINGS

609 - 448-1153 
Applegarth Road 
Hightstown, N.J.

DON'S LUMBER YARD
Builders Supplies 

Builders Hardware 
DON’S WHOLESALE 

SUPPLY CO. 
438 Broad St. 

PI 3-7300 
Bloomfield, N. J.

KAI JŪS NORITE SIŲSTI savo giminėms ar draugams, 
gyvenantiems U.S.S. R. dovanų siuntinius, tai pasirinkite 
saugiausių kelių:
1. Nuspręskite ar jūs norite siųsti iš čia esančių prekių ar užsakyti, 

pav. automobilį, motociklą, siuvamą mašiną, televiziją ar maisto 
siuntinį.

2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos patarna
vimu.

3. žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mokėtų tvar
kyti Jūsų užsakymą.

4. Patikrinkite ar toji firma turi reikalingus dokumentus.
5. Pasirinkite firmą, turinčią ilgą patyrimą tame biznyje. Kai visa 

tai persvarstysite. tai įsitikinsite, kad geriausiai Jums tiks tu
rinti jau virš 30 metų patyrimą

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
Centras

716 Walnut St., PHILADELPHIA, 
Skyriai: 

Uptown PH ILA. skyrius

yra
PA. 19106 o Tel. WA 5-3455

LOS ANGELES
632 W. Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. 19123 
WAlnut 5-8878
BALTIMORE 
3206 Eatsern Avenue 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374 
BLOOMFIELD

3216 Sunset Blvd. 
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887 x
MIAMI

. 2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712 
MINNEAPOLIS

228/230 Montgomery St. 
Bloomfield, N.J.

217 E. Hennedin 
Minneapolis 14, Minn.

°hone: 748-8524 
BOSTON

FE 2-4908 
MILLVILLE

390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764

19 Westwood Terrace 
Millville, N. J. 
Tel. 825-5362

CHICAGO 
4102 Archer Avenue

NEWARK 
263 Market Street

Chicago 32, III. Newark, N. J.
FR 6-6399 
Branch «

MA 3-1968 
NEW YORK

2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III. 
BE 5-7788

48/2 East 7th Street 
New York 3* N. ¥. 
GR 3-1785

CLEVELAND 
7023 Superior Avenue

OMAHA 
5524 8. 32nd Street

Cleveland 3, Ohio 
UT 1-0807

Omaha 7, Nebr. 
Tel. 731-8577

DETROIT PITTSBURGH
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich. 
TA 5-7560 
ELIZABETH

346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712 
ROCHESTER

943 Elizabeth Avenue 683 Hudson Avenue
Elizabeth, N. J. 
EL 4-7608

Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923

HAMTRAMCK 
11415 Jo*. Campau Ave.

SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue

Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940 
KANSAS CITY 
18 S. Bethany 
Kansas City, Kansas

I AT 1-1757__________________

San Francisco 22, Calif. 
LO 4-7981 
TRENTON 
730 Liberty Street 
Trenton, N. J. 
LY 9-9163

NEW YORK CITY
We — The Proud Citizens of the WORLD'S MOST BUSY AND 
FASCINATING CITY — join icith SINGULAR PRIDE — the 
THOUSANDS OF OTHER — CIVIC — RELIGIOUS — and 
BUSINESS LEADERS of our DYNAMIC CITY in the CE
LEBRATION of it's 300th ANNIVERSARY . . .
BUILT by the SWEAT — IMAGINATION and INGENUITY 
of a FREE PEOPLE, through the exercise of FREE ENTER
PRISE ... this CAPITAL CITY OF THE WORLD STANDS 
AS A SHINING — LIVING EXAMPLE of DEMOCRACY AT 
WORK... ** GLITTERING” IN THE TROUBLED SUN OF 
A DARKENED WORLD — TO NOTE AND TAKE HEED!

ORANGE CONTRACTING 
CO. 

Underground Utility 
Construction

Camner Ave 
New Brunswick, N.J.

201 - CH 7-8893

LAHIERE RESTAURANT 
Inc. 

Excellent Food 
and 

Cocktail Bar

WAlnut 1-9726 
5-7 Witherspoon St. 
PRINCETON, N.J.

MASSAGES

LADIES and MEN 
Private Calls Daily 
at your residence 

or my studio 
Days - Evenings - Nights 

Also Weekends
Frank J. Buonocore

Licensed Masseur 
AL 4-9403 

New York City

COMPLIMENTS 
OF 

WONDER BREAD 
<&. 

HOSTESS CAKE

201 DI 2-1716

BARTON F. FRANCIS

Dodge Custom 8-80 - Monaco 
Polara - Low Priced Car Nat 

Compact Dart

2235 Nottingham Way 
Trenton, N. J.
609 - 587-8080

B. & C.

EXCAVATING

201-383-5766
STILLWATER, N.J.

RUSSEL REID 
CO. 

Cesspools and Septic Tanks 
Cleaned

VI 4-2534 
Elizabeth Ave. 

East Millstone, NJ.

JANICE MOONEY

FARMS 
ACREAGE 

RESIDENTS

201-349-7950
TOM RIVER, N. J.

CRAMER HILL Seafood Store 
All kinds of Sea Food 
Eat here or take it out

966 - 3815
909 - N. 27th Street 

Camden, N. J.

LYONS
STEEL ERECTING 

and 
RIGGING CORP.

P. O. BOX B

SOMERDALE, N. J.

609 - 428-0250

C, TOM HANLEY 
CHEVROLET

St. Joe College ’36 
Country Town with Low Overhead 

aad low prices 
New Jersey’s newest and fastest 

growing Chevy Dealer 
72’2 seconds from Fort Dix 

and McGuire A.F.B.

Trenton Road 
’893 - 3103

Tara Builders
SKYLINE LAKE

Ringwood, N. J.
$17,500 & up

LIONS HEAD LAKE
Wayne, N.J.

$19,500 &. up
Hi-Levels - Cape Cods - Ranches 

Built by Pat Laneve

Call

OX 4-6590

Anytime

George C. Gilbert
CONTRACTORS 

EQUIPMENT

LINCOLN HWY.

KINGSTON, N. J.
924-1684

Harry L. Symes

609 - 935-3700

SALEM COUNTY, N. J.

BARRETS 
RESTAURANT

Smorgasbord Dinners 
From 5 PM to 9 PM

Phone 609 - 882-1524 
River Road 

TRENTON, N. J.

CHERRY HILL 
REST HOME

500 CHERRY ST.

ELIZABETH N.J.

353 - 7657

WALTER’S JEWELRY SHOP

2 East State Street 
Second Floor

Walter C. Reikosky 
Trenton, N. J. 
609 - 392-1626

EDGEWATER BEACH PARK

Beauty Salon, Inc.
Experienced Operators Only 

Rt. 130 & Woodlane Rd.
Edgewater Park, N.J.

TR 1-0234

CHAR-COAL PARADISE

Charcoaled Steaks 
867-9482 

105 - 48th Street ’ 
Union City, N.J.

The Olde Record Shop 
located in

OAK RIDGE ELECTRONIC CO.,

Oak Ridge Shopping Center
T.V. - Radio - Stereo - Hi-Fi 

219-A W. Locust St. 
341-9097

TOMS RIVER N. J.

EWING TAVERN

Mr. and Mrs.
JOSEPH NOWALINSKI

Prop.

188 W. Ingham Ave.
TRENTON, N.J.

STUCKYS DISCOUNT 
STORE

Featuring Mary Carter Paints 
Buy one gallon—get one gallon free 

Pool Supplies - Filter Systems 
We test pool water free 
1326 Bound Brook Rd. 

Middlesex, N. J.
201 7 469-1235

TRW 
ELECTRONICS

Components Division

Davis & Copewood St.
CAMDEN, N.J.

609 - EM 5500

RELLA EXCAVATORS 
Inc.

Main Line Sewers
' and House Connections

PL 2-6464
• 212 Easton Boulevard

South Plainfield N.J.

"Latest in High Styling”

VILLA PARK
BEAUTY SALON

MARIE TUCCILLO, Prop. 
Wigs — Washed and Set 
Open Thurs. and Fri. Eve 

to 9 P.M.

900 Quinton Ave 
EX 3-5522

TRENTON, N.J.

BOB’S
“Phillips 66” Service

(Under new management) 
Minor Repairs 

Excellent Service;
609 - 894-2624

South Pemberton' Road 
PEMBERTON, N.J.

COOPER PEST CONTROLL, 
Inc.

884 South Broad SL 
TRENTON, N.J. 

609-393-1822

Big Enough to Serve You —
Small Enough to be Friendly

The BUTLER BANK
“The First National Bank of Butler, N.J.” 

Offices in:
BUTLER — KINNELON — POMPTON PLAINS 

Member: F. D. I. C.
201 - 838-5300

MILL HILL SISTERS
Home and Foreign Missions 

Teaching, Nursing, Social work, Parish work, 
Secretarial work, Domestic work.

Write to: Vocation Directress

Mill Hill Sisters, Albany, N.Y. 12203

Flying Fish are in Season
A Lenten Delicacy

To the sophisticated in taste, fried or steamed Flying Fish is 
an experience to be remembered. For your convenience, sec 

BELL’S GROCERY 
at 191 Lenox Avenue

FISH MARKET
381 Lenox Avenue & 22 West 135th Street

New York

DAV! R WINES and LIQUORS
THE BEST OF SPIRITS'

201 - 624-2683

302 MULBERRY ST. NEWARK, N.J.

MAYFAIR NURSING 
HOME

609 - 927-5341
May’s Landing Road 

SOMERS POINT N. J.

H. W. MALE

Good DROP FORGERS Wanted
Call Collect

Storms Drop Forging Co - 
Springfield Mass.

Tel (413) 733-7847
Mr. Burtt or Mr. Taylor

An Equal Opportunity Employer

HOUSE FOR SALE

GREENWOOD LAKE HOME
Right on Water Front

3 bedrooms, living room 
large kitchen, large enclosed porch 

Close to Catholic Church
Call WA 9-5929 in New York 

or 914 - GR 7-3168 
_____________________ _  ’

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

, Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Pub”c

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- 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
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
Ir balzamuoto ias 

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-8757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
Ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Brooklyn© vyskupijos kurijoje 
kovo 29 lankėsi pranciškonų 
provincijolas ir Brooklyno vie
nuolyno viršininkas. Nuosavy
bių administravimo skyriuje 
tartasi dėl sklypo ir statybų. 
Susilaukta daug palankumo ir 
pagalbos, einant prie apsispren
dimo vietos atžvilgiu.

Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos prezidiumo posėdis Įvyko 
Atletų Klube. Dalyvavo: pirm. 
V. Volertas, J. Šlepetys, dr. E. 
Armonienė. dr. P. Vileišis, dr. 
B. Nemickas. Buvo pakviesta 
ir spaudos atstovų. Svarbiau
sias posėdžio tikslas buvo ap
svarstyti Tarybos sesijos reika
lus. Sesija bus gegužės 22-23 
Philadelphijoje. Svarstyta, ką 
reikia daryti ryšium su Lietu
vos 25 metų okupacija, pasisa
kyta dėl ateities veiklos planų. 
Dr. E. Armonienė padarė pra
nešimą apie savo kelionę i Pie
tų Ameriką.

Solistas Arnoldas Voketaitis, 
pasirašė sutarti su Metropoli
tan Opera National bendrove. 
Kovo 26 šion operon buvo pa
kviesta 28 solistai iš Amerikos 
ir Kanados, viso operoje bus 
120 žmonių. Savo sezoną pra
deda rudeni. Clowes Hall. But
ler University. Indianapolis. Iš 

. ten važinės po JAV ir Kanadą, 
nuo spalio iki kitų metų bir
želio bus 240 spektakliai. Re
pertuare bus operos: Carmen, 
Madam • Butterfly. Cinderella. 
Susannah.

Dail. K. Žoromskis sugrįžo 
iš Chicagos. kur Čiurlionio ga
lerijoje buvo surengta jo dai
lės paroda. Parodą globojo Gin
taras — skautų korporacija. 
Buvo išstatyta 40 paveikslų, 
parduota 10.

Antikcnalar.ės jaunimo lygos 
ir studentų iniciatyva kovo 19 
Carnegie Endowment salėje bu
vo surengtos diskusijos. Apie 
kolonializmą Afrikoje kalbėjo 
jaunas politinių mokslų dokto
rantas iš Mozambiko balstybės 
J. Mizenga. Jis pateikė eilę pa
vyzdžių. kaip Mozambiko gyven
tojai yra išnaudojami portuga
lų. Apie vykdomą Lietuvoje ru
sų kolonializmą kalbėjo šv. Jo
no universiteto politinių moks
lų dėstytojas dr. L. Sabaliūnas. 
Po abiejų pranešimų Įvyko gy
vos diskusijos, iškėlusios rusiš
kojo ir vakarietiško kolonializ
mo skirtybes. Diskusijose aktv- 
viai reiškėsi A. Budreckis, R. 
Kezys. V. Valaitis. A. Vedec - 
kas. A. Gureckas. J. Miklovas 
ir keli afrikiečiai. Po bendrų 
diskusijų pasivaišinta. Pokalbiai 

' buvo tęsiami toliau privačiuose 
būreliuose. (k.)

JUOZAS BULEVICIUS skaito iš poeto V. Mačernio kūrybos.

Kabi Laretei, estų pianistė, 
balandžio 4 koncertuoja Lin
coln Center. Ta proga, pager
biant pianistę, rengiama dailės 
paroda, kurioje bus išstatyta 13 
estų menininkų kūriniai. Paro
dą rengia estų mokslo ir meno 
draugija. Bus išstatyta grafikos, 
skulptūros, tapybos kūriniai. 
Paroda bus Filharmonijos salė
je, apatinėje galerijoje. Parodą 
galės aplankyti visi koncerto 
dalyviai. Bilietai gaunami Lin- 
conno Center kasoje ir estų 
namuose.

Algimantas Gustaitis prašo 
pranešti: Darbininko nr. 2 2 
New Yorko žinių skyriuje bu
vo Įdėta žinutė apie mano išvy
ką i Texas. Norėčiau patiks - 
linti. kad toje žimutėje buvo iš
leisti svarbesni faktai, tuo bū
du pakeitę jos prasmę. I Texas 
buvau nuvykęs su grupe nor
malioje darbo eigoje ir neskai
čiau paskaitos, o dariau tik pra
nešimą. Norėčiau pareikšti ben
drai nepasitenkinimą tos žinu
tės nereikalingu pasirodymu.

VINCENTAS EGLINSKAS

KULTŪROS ŽIDINIUI 
500 DOLERIŲ

Vincentas Eglinskas, nuošir
dus lietuvis, geras katalikas, 
įvertindamas Tėvu Pranciškonu 
dideli užsimojimą statyti vie
nuolyną, koplyčią, salę bei pa
talpas visuomenės reikalams, 
ypač jaunimui, su žmona Mari
jona statybos fondui paaukavo 
500 doleriu.

Tėvai Pranciškonai savo se
nam prieteliui ir jo žmonai Ma
rijonai reiškia didžią padėką ir 
savo maldose prašo Dievo, kad 
dar eilę metų abu laikytų svei
kus ir laimingus.

POETO V. MAČERNIO minėjime kovo 21 Carnegie Endowment salėje Manhattene.

POETO VYTAUTO MAČERNIO MINĖJIMAS N.YORKE
Poeto Vytauto Mačernio mi

nėjimas buvo surengtas kovo 
21 Carnegie Endowment salė
je. Progą davė jo 20 metų mir
ties sukaktis, suėjusi praeitais 
metais. Poetas tragiškai žuvo 
1944 spalio 7 didžiojo pasitrau
kimo dienose. Vokiečių ir rusų 
susišaudymo metu Žemaičių 
Kalvarijoje ji užmušė minosvai- 
drio sviedinys, žuvo vos 24 
metų, bet savo darbštumu sus
pėjo palikti nemažą literatūri
ni lobi.

MIRĖ KUN. ANTANAS RAČAITIS
Rochester, N.Y. — Kovo 29 

ryte širdies ataka mirė kun. 
Antanas Račaitis. šv. Jurgio lie
tuvių parapijos vikaras. Laido
jamas balandžio 1, ketvirtadie
ni. 10:30 ryte.

Literatūros -meno vakaras 
bus balandžio 4. ^sekmadieni. 
Apreiškimo parap. salėje. Pra
džia 4 vai. popiet. Rengia atei
tininkai sendraugiai. Į vakarą 
atvyksta iš Rochcstcrio Jurgis 
Jankus. Be jo dar savo kūri
nius skaitys: O. Audronė-Bal- 
čiūnienė. B. Empakerytė -Lu
koševičienė, K. Grigaitytė — 
Graudienė, P. Jurkus, P. Nau
jokaitis. L. Žitkus.

Maironio vardo šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas dėko
ja Great Necko lietuvių bend
ruomenei (pirm. H. Miklas) už 
50.75 dol. auka ir Moterų Vie
nybei (pirm. H. Kulber) už 10 
dol.

V. Krėvės kūrinių ištraukos 
vaidinamos ši šeštadieni, balan
džio 3. Franklin K. Lane aukš
tesniosios mokyklos salėje. Re
žisierius — Vytautas Valiukas, 
dailininkas — Albinas Elskus, 
administruoja K. Vasiliauskas. 
Vaidinimo pradžia 8 v. v. Ad
ministracija praneša, kad vaidi
nimas New Yorke nebus dau
giau kartojamas.

New Yorke jo minėjimui su
rengti iniciatyvos ėmėsi buvę 
jo mokyklos draugai: Lionė 
Baltrušaitienė, dr. Stefa Dimie- 
nė, Paulius Jurkus, dr. Albinas 
Šmulkštys. Prisijungė ir konsu
las Anicetas Simutis, taip pat 
baigęs Telšių gimnaziją.

Pradžioje Tosca Daubaraitė- 
Skobeikienė paskaitė poeto 
“Laišką mirusiam draugui”, to
liau Salvinija Gedvilaitė prista
tė programos dalyvius.

Velionis buvo gimęs 1908 
rugsėjo 4 Gižų parapijoje. Pil- 
viškio valsčiuje, Vilkaviškio ap- 
skrit. Mokėsi Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje, kunigu įšven
tintas 1936 birželio 11. Buvo 
vikaru Katurvalakiuose. Kalva
rijoj, Sintautuose. Pasitraukęs i 
Vokietiją, gyveno Dillingeno 
stovykloje.

Atvykęs i J.A.V., buvo 
Mt. Carmel, Pa. iš ten išvyko i 
Chicagą, 1956 atsikėlė i Roches
ter. N.Y. ir šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje ėjo vikaro pareigas.

PADĖKA

Mūsų menininkų trejukei — 
Marijai Žukauskienei. Jonui 
Rūteniui ir Juozui Sodaičiui — 
suruošusiem sėkmingą savo kū
rinių parodą, kuria norėjo pa
dėti Kultūros Židinio Statybos 
Fondui, reiškiame gilią padėką.

Didžiai gerbiamam Angelų 
Karalienės parapijos klebonui 
kun. Juozui Aleksiūnui. kurs la
bai sielojasi, kad greičiau Kul
tūros Židinys virstų realybe, 
už leidimą naudotis nemokamai 
patalpomis, didis ačiū!

Tėvai Pranciškonai

Woodhavene, 97 gatvėje par
duodamas 2 šeimų namas iš 10 
kambarių, alyva šildomas su ga
ražu. Žemės plotas 40x10 0 
gražioje aplinkoje ir prie gero 
susisiekimo. Informacijai skam
binti VI 7-6547.

Ridgewoode išnuomojamas 
butas iš 5 kambarių su apšil
dymu ir -šiltu vandeniu. Butas 
yra tarp Wilson ir Knicker
bocker Ave. Mėnesiui nuoma 
67 dol. Tel. GL 3-8426.

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

Išnuomojamas gražus saulė
tas kambarys su aptarnavimu, 
76-50 85 Road, Woodhaven, 
N.Y.

East Naw Yorke išnuomoja
mi 2 baldais apstatyti gražūs 
kambariai. Taip pat kiti 2 su 
baldais kambariai gražiai atre
montuotame rūsyje. Teirautis 
AP 7-5377.

Buvo dvi paskaitos, užėmu
sios visa valandą. Dr. Juozas 
Girnius kalbėjo apie V. Mačer
nio kūrybą, jos prasmę, nagri
nėjo filosofines idėjas. P. Jur
kus papasakojo apie poeto gy
venimą. mokslo metus, jo žuvi
mo aplinkybes.

Antroji valanda buvo skirta 
smuikui ir Mačernio poezijai.

Smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūtė, atvykus iš Columbus. 
Ohio, pagrojo keletą trumpes
nių kūrinių. Smuikininkė yra 
su puikia technika. Įsijaučianti 
i grojamus kūrinius.

Poeto Mačernio trumpesnius 
eilėraščius skaitė Asia Daugu
vietytė ir Tosca Daubaraitė - 
Skobeikienė. Juozas Boley-Bule- 
vičius paskaitė “šeštą viziją" 
kuri užėmė apie 10 minučių.

Pabaigoje rengėjų vardu P. 
Jurkus padėkojo visiem, ypa
čiai dr. Albinui Šmulkščiui, ku
ris savo lėšomis išleido Mačer
nio poeziją. Jis buvo atvykęs iš 
Riverside N.J. su savo drau
gais.

Tą pati vakarą V. ir P. Jur
kų namuose buvo priėmimas 
programos dalyviam ir kitiem 
svečiam. A. K.

ELENA KUPREVIČIOTE groja poeto V. Mačernio minėjime kovo 21 
Carnegie Endowment salėje. A komponuoja Aleksas Mrozinskas. Nuotrau
kos V. Maželio.

LIETUVIAI PASAULINĖJE 
PARODOJE

Lietuviai ir 1965 metais no
ri aktyviai pasireikšti pasauli
nėje parodoje. Parodos komite
tas, naujai persiorganizavęs ir 
A. Vakselio vadovaujamas, nuo
lat posėdžiauja. Kovo 20 buvo 
atidengtas kryžius ir pradėti at
naujinimo darbai, vadovaujant 
p. A. Sniečkui. Kryžius suski
lęs. nublukęs, apgadintas. At
naujinimo darbai kainuos virš 
tūkstančio dolerių. Be atlygini
mo kryžių pagražina agr. T. 
Tallat-Kelpša bei kiti.

Birželio 13 minint Lietuvos 
tragedijos 25 metų sukakti, Va
tikano paviljone bus lietuviš
kos iškilmingos pamaldos. Pro
gramoje pramatoma eisena prie 
kryžiaus, meninė ir akademinė 
dalis New Yorko paviljone. 
Parodos rajone bus iškeltos lie
tuviškos vėliavos. Į kai kuriuos 
skyrius jau priimti lietuviški 
eksponatai.

Rugsėjo 5 parodos ribose bus 
švenčiama Pabaltijo tautų die
na, kurios programa sudarinė
jama lietuvių, latvių ir estų at
stovų.

Amerikiečių spaudai apie pa
saulinę parodą ir lietuvius daug 
medžiagos pateikia P. Vytenis 
ir A. Sniečkus.

Lietuvių Komitetui pasauli
nei parodai labai trūksta lėšų 
(kryžiaus remontai, filmo išpir
kimas ir pan.) Aukos labai lau
kiamos.

Komiteto žinioje yra gana 
daug kryžiaus atvirukų, kurie 
mielai bus pasiųsti visiem, ku
rie užsakydami juos prisius po 
5 et. už viena. Rašyti ir pini
gus siųsti i Balfo Centrą (105 
Grand St.. Brooklyn. N e w 
York. 11211).

Balfo Centro sandėliuose 
yra sukrauta ir kitų 1964 m. 
Komiteto leidinių, kurių gali
ma gauti, kreipiantis i komite
to iždininką p. A. šetiką. 84- 
11 101st. Str., Richmond Hill. 
N.Y. 11418. Iždininkas labai 
prašo jo vardu siųsti ir aukas 
dideliems komiteto darbams 
1965 metais. K.L.J.

Andrew A. Salvest, Hudson 
County teisėjas Kearny, antra
dieni prisaikdintas kaip Ber
gen County aukštesnio teismo 
teisėjas. Apylinkės teisėju jis 
buvo nuo 1960 gruodžio 15.

ŽINIOS—
Katalikų Centro lange (4 9 

Franklin St.) nuo Verbų sekma
dienio ligi Atvelykio bus išsta
tyti prof. Ig. Končiaus drožti 
kryžiai ir Lietuvos žemėlapis. 
Langą puošia Julius Špokevi
čius, užrašus daro Vytautas Dil
ba. Parodą rengia LB Bostono 
apylinkės valdyba, talkina skau
tai. Bostono arkivyskupijos iš
laikomas Katalikų Centras yra 
projektuotas inž. Eugenijaus 
Manomaičio. Viduje yra didelė 
dail. Aleksandros Kašubienės 
mozaiką. Centrą aplanko nema
žai žmonių.

Dail. Adomo Galdiko pirmoji 
kūrinių parodą Bostone bus ba
landžio 24 — gegužės 2. Pa
veikslai bus išstatyti Tautinės 
Sąjungos namuose. Parodą ren
gia Tautinės Sąjungos Bosto
no skyrius.

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus nauja valdyba išrinkta 
kovo 18 susirinkime. Valdybą 
sudaro: pirmininkas inž. J. Da- 
čys. vicepirm. L. Lendraitis. se- 
kret. J. Vizbaras, ižd. A. Griauz
dė, namų administratorius —A. 
Vilėniškis, valdybos nariai — 
inž. R. Veitas ir S. Jakutis.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas bus balandžio 30 
Jordano salėje. Tėvui akompa
nuos sūnus Vytenis.

Prudencijos Bičkienės ir Sta
sės Daugėlienės solo ir duetų 
koncertas rengiamas gegužės 9 
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje.

Lietuvos veteranų Ramovės 
skyrius išsirinko 1965 metų val
dybą: pirm. Br. Utenis. vice
pirm. K. Šimėnas, sekr. J. Mar
tišius. ižd. J. Kasakaitis. Revi
zijos komisiją sudaro P. Ausie- 
jus. R. Mališauskas ir P. Mar- 
tinkus. Pernai pirmininkavo D. 
Meižys iš Brocktono.

Highland-Cypress rajone iš
nuomojamas 6 kambarių butas. 
Kambariai šviesūs, trečiame na
mo aukšte. Skambinti telefonu 
MI 7-3796 po 6 vai. vakaro.

Grožio salionas (Beauty Sa
lon) gražioje ir patogioje susi
siekimo vietoje parduodamas 
dėl sveikatos aplinkybių. .Mo
derniškas Įrengimas. Teirautis 
adresu: 8707 Myrtle Ave., Broo
klyn. N.Y., arba telefonu VI 9- 
3374.

LONG ISLAND 
statome Įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj Įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybų atliekam sąžinin
gai pagal susitarimų už 
labai prieinamų kainų. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininkų Andrių Armonų 

Tel. 516 AN 1-2864

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BANDŽIUKAS 
84-12 102nd Street 

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




