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Nedraugiškos lenktynes tarp draugu rusu ir kinu

Lietuvos diplomatinės tarnybos 
pasitarimas Washingtone

Atsižvelgdamas i Lietuvos 
diplomatinės tarnybos narių pa
geidavimus, Lietuvos diplomati
jos šefas, ministeris S. Lozorai
tis. grįždamas iš Pietų Ameri
kos. atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Šia proga jis 
sukvietė LDT narius pasitarti 
Lietuvos pasiuntinybėje Wash
ingtone.

Pasitarime, kuris įvyko kovo

19-21, S. Lozoraičiui pirminin
kaujant. dalyvavo šie LDT na
riai: Lietuvos atstovas J. Rajec
kas. jo pavaduotojas dr. S.A. 
Bačkis, Lietuvos gener. konsu
las Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis. Lietuvos generalinis kon - 
sulas New Yorke V. Stašinskas, 
jo pavaduotojas vicekonsulas 
A. Simutis ir Lietuvos genera
linis konsulas Toronte J. Žmui- 
dzinas. Protokolavo dr. S. A.

Maskvos-Pekingo santykiuose 
po komunistinių partijų kon
ferencijos Maskvoje pastebimas 
aiškiau lenktyniavimas, kad lai
mėtų į savo pusę kitus komu
nistinius režimus ar kad išplės
tų savo įtaką kituose kontinen
tuose. Labiau pastebimi reiški
niai:
ŽODŽIŲ LENKTYNĖS:
— Po konferencijos, kurioje 

Kinija nedalyvavo, kinu spau
da apkaltino Maskvą trejopa 
apgaule, kuri reiškia trejopą 
tikrovę: apgaulingas antilmpe- 
rializmas, o iš tikrųjų tai kapi
tuliacija (prieš JV); apgaulinga

KINŲ “ATOMINĖ BOMBA” — taip propagandistai kinai vadina kariškai apmokomą jaunimą ir sako, 
kad tokios jėgos jieA turėsią 220 mil.

DEL VIETNAMO: gausėja gandai apie 
šiaurės Vietnamo norą derėtis

Amerikos atstovybę išsprog
dinus Saigone. spaudoje buvo 
skelbiamos nuotaikos iš Viet
namo: reikia atsakyti dabar jau 
pačiai šiaurės Vietnamo sosti
nei — Hanoi; tai provokacija 
tiesiogiai Amerikai, nes atstovy
bė yra Amerikos teritorija. Vy
riausybės atstovai susilaikė nuo 
atsilyginimo šūkių. Prezidentas 
tepareiškė: tai tik stiprins mū
sų pasiryžimą paremti P. Viet- , rėš Vietnamas reikalauja Ame- 
namo pasipriešinimą komunistų 
agresijai.

Sustiprintas betgi komunisti
nių taikinių bombardavimas,pa
aiškinant vis. kad tai buvo nu
matyta prieš atstovybės sprog
dinimą. Kovo 31 Amerikos 75 
lėktuvai bombardavo komunistų 
telkinius 25 mylios nuo Saigo- 
no. Tuo pat metu kiti lėktuvai 
naikino šiaurės Vietname ir sa
lose šešiose vietose radaro 
įrengimus.

Washingtone eina vyriau
sybės ir gen. Taylor pasitari
mai dėl tolimesnės akcijos Viet-

ŽYDU VADAI—iš Slobodkos
“Jewish Press” skelbia apie 

savo įžymiuosius veikėjus. Pas
kutiniuose nr. minimas rabinas 
Chaim Kreiswirth, kuris yra 
Antverpene, Belgijoje, žydų va
das. Jis gimęs Galicijoje, bet 
mokęsis “Slobodkoje” (Vili - 
jampolėje, prie Kauno). Tik 
1941 jis išvyko į Palestiną. Da
bar Belgijoje susitelkę daugiau-
sia žydų iš Liublino, Varšuvos 
ir Vilniaus.

Mini ir pasaulio sionistų va
do Herzl artimiausią draugą 
bei įpėdinį David Wulfsen, nuo 
kurio mirties suėjo 50 metų. 
Jis esąs gimęs Lietuvoje Darbė-

O tuo pat metu ryškėja šiaurės Vietnamo noras derėtis. Ame
rikoje kyla įtampa del KKK ir siūlymo boikotuoti Alabamą

revoliucija, o iš tikrųjų tai išda
vimas, apgaulinga vienybė, o iš 
tikrųjų tai skaldymas. Pekingas 
reikalavo iš Maskvos kapitulia
cijos — atsisakyti ne tik nuo 
Chruščiovo, bet ir nuo chruš- 
čiovizmo.

Maskvos propaganda atsikir
to, kad kinai komunistai tai esą 
tie, kurie “pardavinėja bifstei- 
ką”, padarytą iš arklienos, ir 
avienos filet, padarytą iš šunie- 

name. Taylor paneigė savo pa
sitraukimą iš atstovo pareigų.

Washingtono pasitarimus sie
kia paveikti gandai apie šiau - 
rėš Vietnamo norus derėtis. Tą 
norą reiškia per “neutraliuo
sius” diplomatus. “Neutraliųjų” 
valstybių delegacija kreipėsi į 
vyriausybę su paliaubų siūly
mu. Per neutraliuosius duoda
ma suprasti, kad oficialiai šiau- 

rikos pasitraukimo iš Vietnamo, 
bet privačiai tenori, kad būtų 
paliaubos ir tada derybos. Pa
gal “neutraliųjų” informaciją 
šiaurės Vietnamas nenori nei 
Kinijos nei Sovietų kariuome
nės įėjimo Į Vietnamo teritori- 
R-

Pasitarimus siekia paveikti ir 
amerikiečių spauda. N.Y. Times 
ir W. Lippmann tikina, kad 
bombardavimas nepasiekęs sa
vo tikslo — reikia
Hearsto spaudoje vyriausybės 
politikos šalininkai atkerta: tik 
naivūs gali laukti, jog per porą 
mėnesių bus lemiama persvara.

derybų.

nų miestely 1857. bet nuo ka
reiviavimo pabėgęs į Klaipėdą 
ir toliau iškilęs į sionistų va
dus. Minimas dar ir trečias — 
rabinas Chaim Katz, kuris mo
kėsi Slobodkoje, gyveno Tel
šiuose, palaikė ryšius su visom 
žydų religinėm bendruomenėm 
Lietuvoje. Atėję bolševikai už
darė žydų seminariją, paskui si
nagogą, Katz ir jo padėjėjas 
Bloch gavo leidimą 1940 išvyk
ti į Ameriką. Jiedu atidarė 1941 
Clevelande Telšių žydų semina
riją. kuri pradėjo su 10 stu
dentų. dabar turi 600 ir esan
ti viena iš garsiausių pasauly 
tarp žydų.

nos.
— Kai tik Raudonojoj aikš

tėj partijos sekretorius Brežne
vas užsiminė apie gausingus no
rus eiti savanoriais į Vietnamą, 
jau kitą dieną Pekingas skelbė 
apie savo savanorius net' į P. 
Vietnamą, jei tik “išlaisvinimo 
frontas” paprašys.
DARBŲ LENKTYNĖS:

Rumunijos kompartijos bo
sui Gheorghe Gheorghiu Dej

GEN. MAXWELL TAYLOR

Del Ku Klux Klano 
ir Alabamos boikoto
— Dr. M.L. King kovo 30 pa

skelbė, kad nepaisydamas kriti
kos, jis varys toliau akciją už 
Alabamos boikotą.

Negrų vado M.L. Kingo rei
kalavimas boikotuoti Alabamą 
sutiko spaudoje griežtą pasi
priešinimą. Kingui nuo to rei
kalavimo neatsisakant, atsiliepi
mai prieš jį tik pagriežtėjo.

Vyriausybės akcija prieš Ku 
Klux Klaną rado pritarimo Kon
grese. bet spaudoje susilaukė 
rezervuotų balsų. Victor Riesel 
(Journal American) tvirtina, kad 
svarbiuosius to sąjūdžio veikė
jus FBI žino ir jų sąrašus pa
teikė Baltiesiem Rūmam. Jų 
skaičius esąs apie 10,000. Ta
čiau dėmesio per didelis atkrei
pimas į juos galįs sudaryti 
jiem reklamą.

kovo 19 mirus, iš Maskvos at
vyko pats Mikojanas. Bet čia 
atsiuntė ir Pekingas min. pir
mininką Chou En-lai su pašlovi
nimu mirusiam, kad tvirtai ko
vojęs prieš skaldytojus. Tai bu
vo taikoma Maskvai, nors Ru
munija vengė aiškiai dėtis su 
viena ar su kita puse ir mėgi
no mėgsti prekybą su Vakarais.

— Sovietam Įsistiprinus Egip
te, keliant koją į Kiprą, kovo 
30 atvyko Chou En Lai į Alži- 
rą. Norėtų čia Įsistiprinti ir pa
siūlė Alžirui 50 mil. paskola 
be palūkanų. Tikima, kad Chou 
En-lai nori Ben Bella paramos 
prieš Sovietų Sąjungą: nori, kad 
Sovietų Sąjungos nebūtų Azi- 
jos-Afrikes konferencijoje. So
vietus konferencijon siūlo Indi
ja. o Kinija Sovietus laiko euro
pine valstybe Ben Bellai neleng
va bus apsispręsti, nes jis yra 
gavęs iš Sovietų daugiau para
mos — net 227 mil., o iš Pran
cūzijos 160 mil. Jis nori imti iš 
visų kišenių. Tačiau jeigu Nas- 
seris labiau pasiremia Sovietais, 
tai Ben Bellai labiau teks rem
tis Kinija, nors kinų siekimas 
Ben Bella gali lygiai gąsdinti 
kaip ir kitus afrikiečius — sie
kimas kolonizi^jtį Afriką kinais.

— Prieš Azijos -Afrikos kon
ferencija kom. Kinijos atstovai 
lankosi ne tik Alžire. bet ir 
Egipte, Afganistane, Pakistane. 
Tanzanijoje. Ieško paramos, kad 
Sovietai nebūtų kviečiami į kon
ferenciją. kuri prasidės birže- 
lios 29.

ŽYDAI IR NACIAI
Žydų spaudoje buvo aliar

muojama apie “neonacių”. pa
sak Jewish Press, naują sąmok
slą prieš žydus. Tas sąmoks
las apėmęs Angliją. Prancūzija. 
Kanadą. Jungtines Valstybes. 
Argentiną. Argentinoje policija 
labiausiai buvo aliarmuota. Ji 
suradusi nacinės literatūros, su
radusi sąrašą, kuriame apie 
100 įžymiz.isių žydų buvo nu
matyti nužudyti. Tarp sąmoksli
ninkų esąs ir Izraelyje pakarto 
Eichmanno sūnus Horstas. Jis 
pasislėpęs nuo policijos kaip ir 
kiti įtartieji. Buvę suplanuota * 
pasamdyti privatinius lėktuvus 
ir iš jų numesti bombas ant 
namų, kuriuose gyvena sąraše 
numatyti žydai.

Būdinga, kad šitas aliarmas 
buvo vasario pradžioje, paskui 
staiga nutilo, kai vasario 23 bu
vo nužudytas Urugvajuje H. 
Cukuras. Tad neaišku, ar tik
rai tas nacių sąmokslas buvo, 
ar aliarmas turėjo pridengti aną 
numatytą žydų sąmokslą Urug
vajuje.
.. — Atstovų Rūmų komitetas 
priešamerikinei veiklai tirti ko
vo 30 nutarė pradėti Ku Klux 
Klano tardymą. Parengiamieji 
darbai truks kelis mėnesius.

— Plieno darbininkai Pitts - 
burghe kovo 31 pareikalavo pa
kelti atlyginimus bendra suma 
vienu dol. valandai. Lig šiol jie 
gauna tiesiogiai 3.37 ir priedo
kitų pagerinimų už 1.04 dol. 
Tai geriausiai apmokamas dar
bas Amerikoje.

— Camden, Ala., kovo 31 
demonstravo mokiniai. Buvo iš
sklaidyti dujinėm bombom.

— Pan American Airways la
kūnai nuo kovo 31 sustreikavo.

ANASTAS MIKOJANAS, Sovietu 
prezidentas.

CHOU EN-LAI, Kinų min. pirmi
ninkas.

SOVIETUOSE: vietoj 70 tik 10
Partijos centro komitete pe

reitą savaitę partijos sekr. L. 
Brežnevas pripažino, kad žemės 
ūkio padėtis tebėra sunki: esą 
per septynmečio pirmuosius se
seris metus -žemės ūkio gamyba

plane numatytų 70 proc. Ūkiui 
gerinti pažadėjo 78 bilijonus, 
dvigubai tiek kaip lig šiol. Pa
žadėjo taip pat sumažinti vals
tybei reikalaujamus mėsos, pie
no. javų kiekius, padidint už

MAINAI: koks žydas geras ir 
koks ne

Sovietuose amerikiečių dra
maturgas Arthur iMiller naudo
jasi dideliu palankumu, nes jis 
palankus komunizmui. Tačiau 
jo paskutinė drama “Incidentas 
Vichy” buvo uždrausta teatruo
se vaidinti. Newsweek aiškini
mu, uždrausta dėl to. kad dra
moje komunistas esąs rodomas 
silpno charakterio, o žydas esąs 
vienas iš stipriausių veikėjų.

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS sukakties minėjime kovo 28: tarybos pirmininkė Galia Žilionienė, 
garbės viešnia General Federation of Women's Clubs pirmininkė William H. Hasebroock ir Lietuvių
moterų atstovybės pirmininkė Ligija Bieliukienė.

PARTIJOSE: respublikonai anglosaksą protestantu
Respublikonai imasi autokri

tikos. Įdomus pasisakymas bu
vusio tautinio komiteto pirmi
ninko Leonardo Hall (Long Is
land Newsday). Partijos padėtis 
sudaro Įspūdį, aiškino Hali,
kad tai anglosaksų protestantų 
organizacija, tuo tarpu Ameri
ka yra rasinių, religinių, tauti*

— Ispanų lėktuvas kovo 31 
nukrito į Atlantą pora mylių 
nuo Tanžero. Iš 52 gyvi išliko 
tik 3.

juos mokėjimus. Tokiu 
kils klausimas: iš kur 
gauti pinigų? Reikės 
maršalus, kad kariniam 
lam sumas sutiktų mažinti.

atveju 
reikės 

įtikimi 
reiKa-

žuvo Vietname
— Saigone Amerikos atstovy

bės susprogdinime žuvo 20. 
tarp jų 2 amerikiečiai, sužeista 
175, tarp jų 45 amerikiečiai. 
Teroristas, bombą atvežęs auto
mobiliu. policininko sutrukdy
tas. taip pat žuvo drauge su po
licininku nuo sprogimo. *Jo 
draugas, kuris laukė su ąioto- 
ciklu ir turėjo paimti jį iš au- ' mip. Bernard. Gufler. savu lai- 
tomobilio. buvo pašautas ir su
imtas.

— Vietname per paskutinius 
tris mėnesius, kai prasidėjo 
bombardavimas, amerikiečių ka
rių žuvo 76, sužeisti 434. Nuo 
1961 pradžios žuvo 313. sužeis
ti 1958.

nių mažumų valstybė. Dėl to 
1960 ir 1964 rinkimuose respu
blikonai negavo 75 proc. kata
likų balsų. 80 proc. žydų. 75- 
96 proc. negrų. Pradėdami 
kampaniją, sudarome žydų ko- 
mltetą, italų ir t.t. Bet kas iš 
to. Ką matome po rinkimų? Ei- 
senhowerio vyriausybės apara
te daugiausia buvo suteikti žmo
nės iš Michigano ir New Yor- 
ko. Kodėl? Sakoma, ten esama 
daugiausia biznio. Bet tai ir su
darė įspūdį, jog respublikonai

Bačkis.
Pasitarime buvo aptarti poli

tiniai ir LDT administraciniai 
reikalai. Taip pat buvo aptarti 
kosulariniai ir teisiniai klau
simai. kurių svarstyme buvo pa
kviestas dalyvauti prof. dr. D. 
Krivickas.

Pasitarimo dalyviai, išreikšda
mi visos diplomatinės tarnybos 
nusistatymą, dar kartą pabrėžė 
savo ryžtą vieningai tęsti Lietu
vos valstybės atstovavimą ir jos 
interesų gynimą bei veikti jos 
nepriklausomybei atstatyti.

Pasitarimui pasibaigus. Lietu
vos diplomatijos šefas Lozorai
tis. Lietuvos charge d'affaires 
a.i. J. Kajecko lydimas, kovo 
22 buvo priimtas valstybės de
partamente p. Richard Davis, 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
Europos reikalams pavaduoto
jo. p. Harold Vedeler, Rytų Eu
ropos skyriaus direktoriaus, ir 
p. Irving L Schiffman. Pabalti- 

« jo skyriaus vedėjo.
Kovo 23 d. ministeris S. Lo

zoraitis buvo pakviestas pie
tų atvij os diplomatinės tarny
bos šefo ministerio dr. A. Spek- 
ke. Ta proga, dalyvaujant J. 
Rajeckui ir dr. S.A. Bačkiui. 
buvo apsvarstyti kai kurie Bal
tijos valstybes liečia politiniai 
klausimai.

S. Lozoraitis, kartu su J. Ra
jecku. -matėsi su ambasadorių- 

ku buvusiu JAV pasiuntinybė
je Kaune, o dabar dirbančiu 
Valstybės departamente.

Lozoraitis išvažiavo iš Wash
ingtono į New Haveną ir New 
Yorką. Jis pabus Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse dar 
10 dienų.

apie

partija? 
išimtinai anglosaksinė protes
tantų organizacija, nors pats 
Eisenhoweris ir buvo visos tau
tos dievaitis. Paskui atėjo Ken- 
nedy-Johnsono laikai, ir vyriau
sybėje pamatėm Goldbergą (žy
dą). Ribicoffą (žydą). Celebrez- 
ze (italą). Gronouski (lenką). 
Demokratai žino. — kalbėjo 
Hali. — kad Amerika sudaryta 
iš mažumų, ir mes turim par
tiją statyti ant plataus pagrin
do. atsisakyti nuo idėjos, kad 
tai uždaras klubas.
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Niekada ir nebuvo taip blogai " ii “?L <5 i dentas, kad šiaurės Vietnamas

turi palikti savo kaimynus ra- 
Kokiais argumentais opozicija varosi prieš Johnsono politika lybėje uppmannui tai ne- 

1 * svarbu, lyg tai ne departamen-
Vietnailie to žodis, lyg tai ne “konstruk

tyvus” sprendimas. ,

nistinio režimo kraštui: protes
to nekėlė, kai tokis reikalavi
mas buvo taikomas Vokietijai 
antrame pasauliniam kare.

Tai Lippmanno sentimento 
reikalas. Bet jis nėra tik jo as
meninis reikalas. Jis nori, kad 
tokiais sentimentais gyventų ir

Verta pasekti politinius pa
sisakymus tų, kurie užsienių 
politiką laikė išimtine savo spe
cialybe ir dabar pajuto esą 
opozicijoje, nes prezidentas L. 
Johnsonas ne visada yra pasi
rengęs priimti jų receptus. Vy
riausybės politikos šalininkai 
spaudoje net buvo parodę tą 
opoziciją esant labai antiameri- 
kinę. Trumpam ji buvo lyg pri
tilusi. Dabar vėl pastebimas 
jos atgijimas ię pastangos per
mesti opoziciją į universite - 
tus ir demokratų partijos apa
čias. kaip tai rodė Kalifornijos 
pavyzdys.

Įkvėpimo, direktyvų ir ar
gumentų spaudoje duoda W. 
Lippmannas (H. Tribune, News- 
wek). Tas pats Lippmanas. ku
ris buvo pasakojęsis, kad su 
prezidentu Kennedy aptardavęs 
net tarnybinius paskyrimus, o 
dabar atsidūręs prezidentui L. 
Johnsonui opozicijoje. W. Lipp
manno straipsnis apie politikos 
pasikeitimą (H. Tribune) Įdo
mus propagandos atžvilgiu — 
kuriais būdais sudaroma opini
ja dėl Vietnamo.
1. GĄSDINIMAS — jau bloga, 
visai bloga ...

‘‘Iš tikrųjų karinė padėtis 
niekad nebuvo tokia bloga kaip

WALTER LIPPMAN

dabar”. Siaurės Vietnamas ma
tąs. kad “Viet Kongas eina Į 
karo laimėjimą, ir, gal būt, jau 
netolimas laikas, kada pervers
mas iškels vyriausybę, kuri pa
darys taiką su Viet Kongu ir 
Hanoi”. Tolimesnė karinė poli
tika gali įvelti Į karą su kom. 
Kinija...

U.S. News .. .Report (kovo

SPAUDA

St. Lozoraitis apie diplomatų padėtį
Drauge kovo 29 paskelbtas 

Gr. Krivickienės pasikalbėjimas 
su min. St. Lozoraičiu.

Apie Lietuvos diplomatijos li
kučių padėti jų atstovaujamuo
se kraštuose: ‘‘Urugvajuje tu
rėjau pasimatymą su Urugva
jaus užsienių reikalų ministe- 
riu ir tautinės valdomosios ta
rybos nariu, o Kolumbijoje bu
vau priimtas respublikos prezi
dento ir užsienių reikalų mi- 
nisterio. Tas būdas, kuriuo bu
vau priimtas, ir patys pasikal
bėjimai parodė, kad Lietuvos 
charge d'affaires a.i. Urugvaju
je Anatolijaus Grišono ir ge - 
neralinio konsulo Kolumbijoje 
Stasio Siručio santykiai su val
džios įstaigomis yra geri, o be 
to. tų kraštų vyriausybių nusi
statymas Lietuvos nepriklauso
mybės bylos atžvilgiu yra pa
lankus”.

Apie Vokietijos nusistatymą:

“Vokietijos federalinė vyriau
sybė laiko dabartinę Lietuvos 
valstybės padėtį tiktai karine 
okupacija ... Be to, buvęs kan
cleris Adenaueris. užmegsda- 
mas diplomatinius santykius su 
Sovietais, įsakmiai pareiškė, 
kad tai nereiškia pripažinimo 
tų teritorinių pakeitimų, kurie 
įvyko centro ir rytų Europoje 
karui einant ir po karo. Tai 
apima taip pat ir Lietuvą.. 
Lietuvos interesus Bonnoje 
atstovauja pasiuntinybės pata
rėjas dr. Albertas Gerutis”.

Padėtis prie Vatikano: “Ly
giu būdu yra sveikintinas ir tas 
faktas, kad į akredituotų prie 
Vatikano diplomatų sąrašą nuo 
Nauju metų (1965) greta minis- 
terio Stasio Girdvainio, yra 
įrašytas pirmasis Lietuvos pa
siuntinybės prie Vatikano sek
retorius Stasys Lozoraitis, j u - 
nioras”.

r ------ . „

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

15) dėl tos karinės padėties ki
taip pažiūrėjo, pakartodamas 
aukšto karinio pareigūno (pa
vardė nenurodyta) žodžius: — 
“1964 prezidentė ir jo padėjė
jai taip buvo užsiėmę įrodymu, 
kad Barry Goldwateris klysta 
dėl Vietnamo, jog jie leido ko
munistam pasiekti didelių lai
mėjimų. Dabar, kada aišku, jog 
Goldwateris buvo teisus, kari
nės tarnybos turi prisiimti di
delius žmonių ir turto nuosto
lius, kad atgautų tai, kas buvo 
paaukota rinkimų metais”.
2. KLAIDINIMAS — blogai, 
bet kodėl. ..

Lippmanas gąsdina toliau ir 
nurodo pagrindą baimei: “Da
bartinė politika nepasiekia tiks
lo ir napasieks”... “Bombar
davimo politika nepasiekia tiks
lo. nes tai tik pusė politikos. .” 
“Mūsų dabartinei politikai 
trūksta esminio tikrosios politi
kos elemento, kada susiduria 
ginkluoti priešininkai. Trūks - 
tarnas elementas yra apmatai 
taikai, kurios siekia mūsų 1/5- 
rinės pastangos” . .. “Mes ne- 
sakėm šiaurės Vietnamui. ko - 
kia ateitis bus jam ir kitai In- 
dokinijos daliai, jeigu karas 
baigsis, kaip mes norime jį 
baigti”.

Ar tikrai nebuvo pasakyta, 
ko Amerika siekia savo nauja 
politika Vietname?

Frank Ccnniff (Journal Ame
rican) taip nemano. Jis rašo: 
“Mūsų tikslai Vietname yra 
tiek kuklūs, kad nuostabu, kaip 
amerikietis gali kalbėti prieš 
naująją politiką. Prezidentas 
tuos tikslus aiškiai pareiškė. Ir 
Conniff kartoja prezidento žo
džius: “Niekas nesikėsina į 
(Hanoi) režimą. Nėra jokio no
ro nukariauti ir okupuoti jų ša
lį. Ko nofimaf—. tai paprasčiau
siai. kad jie vykdytų savo susi
tarimus ir kad jie baigtų agre
siją prieš savo kaimynus”. Con
niff tad sako: “Prezidentas 
Johnsonas pareiškė tvirtą ir 
aiškią politiką Vietnamo reika
lu. ir visas kraštas turėtų jį 
paremti”.

Bet Lippmannas nenori pa
remti. ir dėl to jis sudarinėja 
įspūdį, kad Amerika “nesako”, 
ko ji nori. Tai klaidinimo me
todas, prileidžiant, kad skaity
tojas visų faktų vis tiek nesu
žinos.

Klaidinti skaitytoją Lippman
nas pasiryžęs dar giliau, siūly
damas receptą: “Mes turime pa
sikliauti ne tik apsaugos de
partamentu. bet ir valstybės de
partamento sugebėjimu sudaryt 
P. Azijos konstruktyvų sprendi
mą” ... Sudaromas įspūdis, 
lyg Vietnamo klausimą tespren
džia apsaugos sekr. McNamara, 
o valstybės sekretorius palik
tas nuošaliai. Valstybės sękre-

3. ŠAUKIMAS — juk tai ne
žmoniška ...

Lippmannas primena, kad 
bombardavimas yra moterų ir 
vaikų žudymas ... Pareiškimą, 
kad šiaurės Vietnamas turi pa
sitraukti ir palikti savo kaimy
nus ramybėje, vertina kaip 
‘ ‘besąlyginės kapituliacijos’ ’ 
reikalavimą. Tai nepriimtinas 
reikalavimas, nes pirmasis pa
saulinis karas buvęs baigtas 
Vokietijos besąlygine kapitulia
cija, o tai vedę į antrą pasau
linį karą...

Čia jau kyla aikštėn galvo
jančiam skaitytojui, kad Lipp
manno apeliavimas į žmonišku
mą yra suktas. Nes kas pati
kės. kad Lippmannas reikalavi
mus Vokietijai ir reikalavimus 
š. Vietnamui laikytų tolygia 
“besąlygine kapituliacija”. Pre
zidentas nesirengia nei Viet
namo okupuoti nei į jo režimą 
kėsintis. Tegul tik kaimynus 
palieka ramybėje. Ar tik 
teki reikalavimai buvo tai
komi Vokietijai? Tokis lygini
mas yra jau ne politinės padė
ties aiškinimas, bet sąmoningas 
pritemdymas, klaidinimas.

Lippmanno sentimentai nely
giai taikomi visiem kenčian- 
tiem: jei kenčia nuo Amerikos 
bombų, tai susilaukia Lippman
no sentimento: mažiau jo susi
laukia. jei kenčia nuo komunis
tų bombų. Nepriimtinas “besą - 
lyginės kapituaiiacijos” reikala
vimas, jei jis taikomas komu-

kiti.
4. NUTYLĖJIMAS, — ko pats 
nori —

Lippmannas pasiskubina pa
sisakyti, kad jis nesiūlo trauk
tis iš Vietnamo, nesiūlo nei ap
leisti Vietnamo žmonių. Aišku, 
ką jis siūlo nedaryti, bet neaiš
ku, ką siūlo daryti. Frank Con
niff, taikydamas kongresiniam 
vyriausybės politikos kritikam, 
pastebėjo, kad jie reikalauja 
“derybų”, bet jie nieko net ne
pasako, su kuo ir apie ką mes 
turime derėtis. Ir Lippmannas 
to nepasako. Bet derybos, dia
logas yra magiškas šių dienų 
žodis; reikia tik jį ištarti, ir vis
kas bus gerai. Kas už to ma
giško žodžio slypi, matyt tik 
tarp eilučių: pasikvieskim už - 
puoliką prie stalo ir klaus - 
kim, ko jis nori, kad nebūtų 
piktumo tarp mūsų, kad būtų 
taika, kaip nesipykstame dėl 
Berlyno, rytų Vokietijos, rytų 
Europos .. .

Tokia yra Lippmanno politi
ka. Galima ją vadinti populia
riu šių dienų žodžiu — “rea
lių faktų” politika vardan “tai
kos išlaikymo”...

Kai užpuolikai nužudė 17 me
tų vaikiną New Yorko trauki
ny, tai visi vagone buvę kelei
viai išbėgiojo, palikdami auką 
vieną vagone. Jie vykdė “rea
lių faktų” politiką vardan pa
laimintos ramybės ir taikos sau, 
iki jie patys bus vieną dieną 
tokia užpuoliko auka.

LIETUVOJE

Kai trūksta lietuviško repertuaro scenai
Kazimiera Kymantaitė, akto

rė ir režisierė, Tiesoje kovo 
21 rašo. kacT'Tėatras labai jau
čią originalines ^lietuviškos dra- 
.ihaturgijos'stoką. Visa;;kas ver
tingesnio buvo parašyta, jau bu
vo parodyta scenoje, dažnai re-, 
žisieriam sukarpant ir sudurs- 
tant veikalų vaizdus. Primena, 
kad ir rašytojų susirinkimas 
pripažino, jog “dramaturgijos 
žanras labiausiai atsilieka nuo 
kitų literatūros žanrų. Ky - 
mantaitė tad ir nusiskundžia:
“Tai ypač juntame, artėjant 
Tarybų Lietuvos 25-sioms meti
nėms. Teatrai, norėdami kuo įs
pūdingiau pagerbti šią didžią 
šventę, beveik visi griebiasi in
scenizavimų. nes originalios- 
sios dramaturgijos, kuri būtų 
labai tinkama šiai progai, ne - 
daug terasime”.

, Labiausiai pasigenda komedi
jos. Esą nuo B. Dauguviečio 
“Žaldokynės” jau “praėjo aš
tuoniolika metų. O ji vis dar 
gyvena be reikiamos pagarbos”

Autorė dramaturgijos veikalu 
spragą siūlo užkišti romanų, 
pasakojimų inscenizavimu. Bu

vę inscenizuoti J. Marcinke- 
čiaus “Dvidešimtas pavasaris”, 
Žemaitės ‘ ‘Marti’ ’, Vienuolio 
“Paskenduolė”, ir publika la - 
bai gaušiatUyaidiniLnus lankė. 
Siūlo tad inscenizuoti Cvirkos, 
Vienuolio. Avyžiaus, Baltušio, 
Venclovos apysakas.
Kuriuos veikalus laiko geriau
siais

Rašytojų sąjungos valdyba 
kovo 17 atrinko knygas, kurias 
siūlo respublikinėm premijom. 
Jos yra šios: J. Avyžiaus ro
manas “Namai kryžkelėse”, M. 
Sluckio romanas “Laiptai į dan
gų”, L Mero apysaka “Lygio
sios trunka akimirką”; poezijos 
veikalai — V. Putino Mykolai
čio “Būties valanda”, A. Maldo
nio “Saulėti lietūs”, Mozūriū
no “Vilniaus etiudai”.

— Prof. Viktorui Ruokiui ko
vo 11 suėjo 80 metų. Jis tebė
ra akademijos dirvožemio ka
tedros vedėjas.

— Žemaitės 120 metų gimi
mo sukaktį minės visame kraš
te. Teatre rodys Žemaitės ‘Mar
čią', padarys ženklelį, nukals 
medalį, kai kur rengs parodas.

• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
I • BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ........  LI 2-1767

• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway AN 8-0068
• BROOKLYN 11. N.Y. — 770 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...............  &• 5-8808
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  TL 6-2874
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6968
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...........  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14. Conn.—200 Franklin Av.. Tel. 233 8030. 246 0215
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO 7-1575
• IRVINGTON 11. NJ. — 762 Springfield Ave.............. ES 2-4685
• LAKEWOOD. NJ. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994

I • NEWARK 3. NJ. — 428 Springfield Avenue ........- B» 3-1797
I • NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave...............- LO 2-1446
, • NEW YORK 3, N.Y. —- 39 - 2nd Avenue ................... Au 4-5456

• PASSAIC. N.J. — 176 Market Street............................. GR 2-6387
• PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street ................   MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .........-.......... PL 6-6766
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW 8-2868
• YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave.......................  GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue —.......... Rl 3-0440

!-------------

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
isskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vaK.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs1.

------ --------------- ' ' ....... ....................... .......

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius 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!

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

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti- 10Q dalyviu

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

BUENOS AIRES, maldo, prie IMwItk. H. M’1“” *•"“ Wr»J.
lg. Albavičius.

MAIŠTO 
t a8» J*?.

mats • H-itnv
Sl-IS
OAliTOf

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y..........
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y.

..... Tel. VI 9-5077
Tel. STagg 2-4329 
- Tel. 441-4554

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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Ekumeninė dvasia ir parengimai

Sibiran tremiamus klupdė aikštėj ir prie vagonų
Pasakoja A. Trainavičius, neseniai atvykęs iš Lietuvos (2)

Laikraštin suplaukia praneši
mai apie įvairius parengimus, 
koncertus, vaidinimus, minėji
mus. Paskui seka jų aprašymai. 
Vienus ir antrus tenka skaityti 
kartais net po du-tris kartus: 
rankrašty, korektūrose, pusla
py. Tuo būdu žinai, kiek ir kur 
tų parengimų pasitaiko, kaip jie 
praeina.

Skaitytojai, be abejo, ne vi
sus pranešimus ir aprašymus 
skaito. Kai kuriuos tik akimis 
permeta. Renkasi tuos, kurie 
pasirodo Įdomesni arba kuo 
nors artimesni; pavyzdžiui, sa
vos apylinkės, savos organizaci
jos ar grupės, savų pažįstamų 
rengiami, atliekami, vaidina
mi. Tada ir mažiausią smulk
meną Įsidėmi, bet nesusidaro 
bendro vaizdo, kaip plakasi mū
sų kultūrinis gyvenimas: kas ja
me tikrai gera ir kas taisytina, 
kad būtų geriau.

Redakcijose dirbantieji dau
giau pastebi ir plačiau apima, 
ypač per ilgesni laiką. Gauna 
c’n r neskelbiamų laiškų, pasta
ba telefonais, gyvu žodžiu susi
tikus parengime, susirinkime ar 
privačiai. Iš tos patirties ir pa
žinties štai pora išvadų.

★

Pastangos kai kuriose koloni
jose iš anksto registruoti pa - 
rengimus ir skelbti laikraštyje, 
pasirodo, nepasiekia savo tiks
lo. Savaitgalių per maža daugy
bei parengimų, ypač kiek dides
nėse kolonijose, dėl to regis
tracijai nekreipiama dėmesio. 
Antai, Bostone vienam sekma
dieniui buvo skelbiamas vaidi
nimas ir du koncertai — visi 
verti dėmesio; vienas vėliau ati
dėtas. New Yorkas pasišovė 
parengimus dvigubinti: du rašy
tojų minėjimai, du moterų są
skrydžiai tuo pačiu metu, veik
laus bendruomenininko minė
jimas ir vaidinimas tą pačią die

JUOZAS POŽĖRA

Kur duona ašaroja 
I

LAIŠKAI IŠ SIBIRO
i____  ______

(4)
Tačiau juo toliau nuo kaimo 

tuo nykesnė ir tuštesnė darėsi 
taiga. Tik retai, labai retai pa
sitaikydavo kiškio palikti pėd
sakai, beveik nesigirdėjo ge
nių, ir tik retkarčiais pakelda- 
vome jerubių šeimyną, kuri pla
čia vėdluokle pasklisdavo i vi
sas puses. Bet vis dažniau užei
davome sabalų pėdos, briedžių 
ir lūšių brydės. Rodos, čia — 
toli nuo žmonių — turėtų laiky
tis žvėreliai ir paukščiai, o kaž
kodėl buvo atvirkščiai. Prie kai
mo visas sniegas išmargintas 
jų pėdsakais, o čia — tuštuma. 
Kodėl?

— Sabalų darbas, — pasa
kė Vitalijus.

Aš niekaip negalėjau supras
ti, kaip toks mažas žvėrelis — 
sabalas — galėjo išvaikyti tai
gos gyventojus. Vėliau man Vi
talijus papasakojo apie šį gal
važudį daug Įdomių dalykų.

Kartkartėmis, pakeisdami 
priekyje einantį draugą, mes be 
sustojimo, be atodvasio brovė
mės vis gilyn ir gilyn. Kelią 
visuomet nurodydavo Vitalijus, 

ną. viena paveikslų paroda po 
kitos . . .

Kai ekumeninė dvasia iš Va
tikano susirinkimo skleidžiasi 
pokalbiais tarp katalikų, protes
tantų ir ortodoksų, ar negalima 
būtų pasiekti, kad mūsų kultū
riniame gyvenime ta dvasia ma
žintų smulkinamus parengimus, 
jungdama krūvon didesniem ir 
bendresniem? Ar neatrodo, kad 
parengimų perdaug: rengia ir 
kviečia, kaip kas išmano, ir 
skundžiasi, kad žmonės nesusi
renka?

Keliame tą klausimą ir pa
liekame neatsakytą, nes žinome, 
kad tai priklauso tiktai nuo ren
gėjų ekumeninės dvasios.

★

Parengimų garsinimai ir ap - 
rašymai turėtų skirtis, bet jie 
dažniausiai vienodi, tapatūs. Be- 
sigarsinant rašoma, kokia bus 
programa ir kas ją atliks. Pas
kui parašoma, kokia programa 
buvo ir kas ją atliko, su virtine 
pavardžių, kam reiškiama padė
ka. Tesaugoja geroji laumė, kad 
nebūtų kas nors užmirštas. O 
vertinimas — viskas puikiai, 
aukščiausio laipsnio. Tesaugoja 
dvi gerosios laumės redakciją ir 
korespondentą, jei bus padary
ta kokia pastaba. Vienu atve
ju iuž labai švelnią pastabą ko
respondentas buvo išvadintas 
‘komunistu’... Mes visi esame 
tobulai tobuli.

Vertinimui stinga savo srities 
specialistų. Ne tai, kad tikrai 
stigtų, bet nenori užsitraukti 
nemalonės. Vienas muzikas pa
prašytas recentuoti koncertą at
sakė: ne, dirigavo mano pažįs
tamas; antrasis — ne, buvo pro
gramoje viena mano daina. Vie
nos knygos vertintojui prikiš
ta. kad jis tam veikalui netalki
no. tai ir neturįs teisės pasta
bų daryti..

Ir čia reikėtų ekumeninės 
dvasios.

tik pagal jam vienam težino
mus ženklus parinkdamas kryp
ti. Mes ėjome Į jo medžioklės 
trobelę, bet ir jis pats kartais 
minutę kitą stovėdavo, dairyda
masis, paskui grįždavo atgal, 
apžiūrinėdamas kiekvieną me - 
dį. Aš pastebėjau ant kai ku
rių medžių senas, sakais suran
dėjusias žaizdas. Jos buvo pa
darytos kažkada kirviu, žmo
gaus rankomis. Tai ir buvo vie
ninteliai ženklai, kurie rodė 
mūsų taką. Tarp kita ko, žodis 
“takas” čia visiškai netinka. 
Lietuviškame žodyne nėra ver
timo, kuris galėtų atitikti ir at
skleisti esmę rusiškojo žodžio 
“trapa”. Trapa — ne takas ir 
ne šuntakis. Trapa — tokia pat 
nevaikščiota, neišmindžiota tai
ga, kokia glūdi aplinkui, bet ji 
nužymėta žmogaus rankomis ir 
bėga lengviau praeinamomis 
vietomis, aplenkdama raistus 
ir liūnus, stačias uolas ir ne- 
pralendamus brūzgynus.

Pusiaudienyje sustojome pie
tauti. Iš Vilniaus buvau pasi
ėmęs keletą dėžučių su mėsos 
buljono koncentratu. Nuvertę

Andrius Trainavičius, pasili
kęs Vilniuje, kai bolševikai
antrą kartą jį užėmė 1944 va
sarą, gavo darbą miškų techni
ku—pradžioje Pabradėje, Šven
čionių apskr., vėliau Mančiagi- 
rėje, Varėnos rajone.

Pabradės miškai yra prie žei- 
menos-Dubingos upių santakos 
ir geležinkelio, kuris iš Vil
niaus veda į Daugpilį. Viena 
šaka nukrypsta į Pastovį ir to
liau veda į Polocką. Tuo keliu 
tuojau po karo buvo vežami 
tremtinių ešelonai. A. Traina
vičius girdėdavo, kaip žmonės 
uždaruose vagonuose giedojo 
šventas giesmes.
Savaitgaliais iš Pabradės grįž

davo į Vilnių pas žmoną. Gy
veno netoli Lukiškių aikštės. 
Tremiamuosius suvarydavo ir 
suklupdydavo aikštėje, kad ne
pabėgtų. Sargybiniai tarp su
klupusių žmonių jodinėjo raiti 
su dresiruotais šunimis. Iš aikš
tės varydavo per miestą į ge
ležinkelio stotį, čia vėl buvo 
įsakoma žmonėm klaupti ir pa
dėtomis lentomis šliaužti į gy
vulinius vagonus. Kas drįsdavo 
stotis, būdavo apmušamas. Mat.

KOMUNARŲ gatvė Vilniuje, čia gyveno A. Trainavičius.

sausuolį, sukūrėme laužą, pri
slėgėme katiliuką sniego, ir po 
keliolikos minučių siurbčiojame 
karštą, maloniai kvepiantį bul
joną, kuris buvo visų vertina
mas labiausiai už tai, jog neuž
ėmė kuprinėse vietos ir buvo 
lengvas. Sėdint prie laužo, vei
dai degė, garavo vatinės kelnės, 
o nugara bėgiojo lediniai šalčio 
pirštai. Eidami visi sušilome, 
suprakaitavome, o dabar šlapi 
drabužiai greitai atšalo, ir pa
jutome speigo nagus. Paskubo
mis baigėme pietus. Vitalijus 
buvo neramus ir vis ragino 
mus spartinti žingsnį. Dabar jis 
beveik visą laiką ėjo priekyje, 
mindamas taką ir tarsi diktuo
damas greitį. Ir nors jo daliai 
teko sunkiausioji našta, mudu 
su Angonu vos spėjome paskui. 
Kai saulė ėmė krypti vakarop, 
mes vos vilkome kojas. Visų ke
purės, šalikai, antakiai ir blaks
tienos šerkšnu, apledėję, o nu
gara sroveno prakaitas. Vitali
jus aiškiai nerimo. Jis vis daž
niau grįžčiodavo per petį atga
lios, ir jo veide nesunku buvo 
įžiūrėti ne tik susirūpinimą, ne
rimą, bet ir apmaudą. Pagaliau 
užkopęs į vieną kalną, jis pa
laukė mūsų ir paklausė:

— Nuvargote?
Mudu su Angonu tylėjome. 

Nežinau kaip jis, bet aš bu
vau pavargęs tiesiog šuniškai. 
Prisipažinti buvo gėda, o dėtiš 
nepavargusiu, meluoti — aš tie
siog neturėjau jėgų ir todėl ty

didelėje kamšatyje, tarp vago
nų ir namų, vienas antras galė
jo nepastebėtas prasmukti ir 
pabėgti.

Dzūkijos aptuštėjo kaimai
Nors Dzūkijoje žmonės nie

kada turtingai negyveno .vadi
nasi, nebuvo kokie ‘buržujai’, 
‘kulokai’, kaip bolševikai sako, 
bet ir čia žmones vežė dar 
1949-1950 m. Pažino nemažai 
išvežtųjų giminių, kai dirbo 
Varėnos miškuose. Mančia- 
girėje prie Ūlos. Dabar ten 
kaimai dar kitokiu būdu tuštė
ja. Paimti vyrai į kariuomenę 
dažniausiai į savo kaimą nebe
grįžta; kai kurie lieka Rusijoje, 
kiti stengiasi Lietuvos miestuo
se įsikurti, atitarnavę kariuo
menėje. Taip pat mergaitės ir 
paaugliai keliasi į miestus.

— Ar mieste lengviau gy - 
venti?

— Mieste žmogus nėra taip 
pririštas prie darbo, laisvesnis, 
daugiau pramogų turi. Kaimuo
se dabar rasi daugiau senes- 
nius žmones.

lėjau. Vitalijus, matyt, teisingai 
suprato šitą tylą, nes ir vėl pa
klausė:

— Ką darysime?
Mes ir vėl tylėjome.
— Iki trobelės dar apie septy

netas kilometrų, — pasakė jis, 
ir aš supratau, jog už nieką pa
saulyje — nei prievarta, nei 
gražiuoju — aš nepajėgsiu nu
eiti tų septynių kilometrų.

— Gal išvirkime čefyro? — 
lyg pasiūlė, lyg paklausė to
torius.

— Išgerti ir eiti toliau? —pa
žvelgė į jį Vitalijus.

— Gal prisikapstysime.
— Septynis 1(11011161018 reikia 

mažiausiai dvi valandas eiti, o 
čefyras po pusvalandžio išga
ruos. Ką darysime tuomet? — 
paklausė Vitalijus.

Kažkada, beveik prieš treje
tą metų, keliaudamas kalnų šo- 
rijoje (taip pat Sibire, netoli 
Mongolijos sienos), aš girdėjau 
apie čefyrą, apie jo veikimą, 
bet praktiškai jokio supratimo 
apie šį gėrimą neturėjau.

— Nakvosime Senduche, — 
nusprendė Vitalijus.

— Tai toli? — paklausiau aš.
Jiedu nuoširdžiai nusijuokė 

ir paaiškino, jog šitaip sibirie
čiai vadina nakvynę po atviru 
dangum, spaudžiant speigui.

Nusimetėme kelionmaišius, 
atsagstėme slidžių diržus ir grie- 
bėmės ruošti malkų visai ilgai 
žiemos nakčiai. Mudu su Vita

— Ar žmonės tebegyvena se
nose sodybose ir kaimuose?

— Daugiausia savo pirkiose, 
kas nebuvo išvežtas. Tačiau 
trobesiai apleisti, sulūžę, griū
va. Taisyti neleidžiama, neduo
dama medžiagos. Žinoma, kas 
arčiau miško, šį tą ‘sukombinuo
ja’. Raginama keltis į naujas 
gyvenvietes, kolchozo centrus,, 
bet žmonės nenori. Prie savų 
namų pripratę, turi nedide
lius sklypelius, lengviau prasi- 
verčia.

'Žmogau, aš tave nušausiu'
Tuojau po karo sautėjo ir 

plėšikavo rusų kareiviai. Kartą 
užėjo toks maskolis ir pagrasi
no nušausiąs. Nejuokavo. To
kių žmogžudysčių pasitaikyda
vo. “Girdi, buvo ‘banditas’, no
rėjo pabėgti’ — pasiteisindavo. 
Šiaip taip atsikračiau dovano
mis ir degtine.

— O šiaip, ne kareiviai, prie 
jūsų nekibo?

— Tardė keletą kartų—1946. 
1947, 1950 metais. Buvau kvie
čiamas į vykdomąjį komitetą.

lijumi tempėme sausuolius ka
mienus, o Angonas kirto egli- 
šakius. 'triūsė aplinkui laužą, 
tūpčiojo prie pajuodusio ka
tiliuko. Ten virė čefyras. (Ne
žinau. kaip šį gėrimą pavadin
ti lietuviškai, todėl kartoju žo
dį, kuriuo šis gėrimas vadina
mas įvairiose Sibiro platumo
se). Verdamas jis iš arbatžolių, 
bet nieko bendro neturi net ir 
su pačia stipriausia arbata, če
fyras stiklinei vandens praryja 
visą pokelį arbatžolių, o kar
tais dar ir daugiau. Kol Ango
nas it burtininkas linkčiojo prie 
savo viralo, mudu su Vitaliju
mi pritempėme didžiulę krūvą 
sausų lyg parakas kamienų, iš 
šiaurinės stovyklos pusės pa - 
statėme, egliašakėmis perpynė- 
me sieną — užuovėją, suruo- 
šėme produktus vakarienei ir 
tik po to paragavome juodo it 
smala ir neapsakomai aitraus 
gėrimo. Savo skoniu jis primi
nė neprinokusias ievos uogas. 
(Pabandykite sukramtyti saują 
dar neprinokusių ievos medžio 
uogų, ir apytikriai žinosite če
fyro skonį).

(Bus daugiau)

Su dviem darbais Ameri
koje yra kas dvidešimtas dir
bantysis. Tokių dvigubus atly
ginimais gaunančių yra 3.726, 
000, arba 5.2 proc. visų dir
bančių. Visai be darbo yra 5 
proc.

Pasirodė, žinojo, ką aš dirbau 
nepriklausomoj Lietuvoj prieš 
karą ir kad buvau gyvenęs A- 
merikoje. Klausė, ar susirašinė
ju su vaikais.

— Jie tai mums rašo. — pa
reiškė tardytojas.

— Tikrai, ‘geri vaikai’, jei 
rašo nebe tėvam. — atsakiau.

Vėliau paaiškėjo, kad buvau 
įskųstas to asmens, kurį iš 
pareigų atleido, o mane jo vie
toje paskyrė. Mano laimė, kad 
negalėjo prikibti: dirbau gerai, 
sąžiningai. atlikdavau darbo 
virš normos. Krūvas medžių ap- 
dorodavom — malkom ir len
tom. Tačiau lentų privačiam 
reika’am gauti sunku. Reikia 
išvaikščioti daug įstaigų ir lei
dimas duodamas labai sunkiai.

Lietuves miškas plaukia 
į Rusiją

Labai daug miško vežama 
Rusijon. Pavyzdžiui. Vilniuje 
prie Žvėryno tilto dar iš lenkų 
laikų buvo lenpiūvė. Ji buvo la
bai išplėsta. Nuo karo pabai
gos iki 1954 metų beveik kas 
savaitė i Rusiją išveždavo po 
70 vagonų lentų, kol pristigo 
žaliavos. Dabar lenipiūvė sus
tojusi.

— O kuo žmonės Vilniuje 
šildosi?

— Malkom ir anglim. Tona 
lenkiškų anglių kainuoja 11 r. 
80 k. be pristatymo. Beržinės 
malkos (vienas erdmetris) — 5 
rb. Daugiausia naudojamos dre
bulinės malkos, atvežamos is 
Gudijos. Pristatymas malkų i 
namus sunkvežimiu kainuoja 2- 
3 rb. Be to. perkant kurą rei
kia dar mokėti už leidimą 1 
rb. 60 kp. Leidimus duoda ku
ro skyrius, kuriame Vilniuje ir 
man teko dirbti.

— O dirbdami Švenčionių ir 
Varėnos miškuose, ar nepaste
bėjote kokių karinių įrengimų?

— Man neteko apeiti. Gal 
kur ir yra. Girdėjau žmones 
pasakojant, kad už buvusios vo
kiečių sienos, apie Gumbinę 
ir Įsrutę. esama įrengimų rake
tiniam pabūklam.

Iš Rusijcs į Lietuvą plaukia 
žmonės

Rusų yra daug, ypač Vilniu
je: daugiau negu lietuvių. At
vykėliai greitai gauna butus, 
paskiriami įstaigų direktoriais . 
viršininkais. Visose įstaigose 
randi rusų. Lietuviškai nemoka 
ir nesimoko. Sako, ‘čia Rusija, 
tai jūs turite išmokti rusiškai’.

LAUKIA pavasario. Nuotr. R. Kisieliaus

Nemažai suvažiuoja į Vil
niaus turgus iš Gudijos, Ukrai-
nos. Vasarą atveža saulėgrąžų, 
dynių (arbūzų), kitokių daržo
vių; rudenį — riešutų, vaisių. 
Kartą pasiteiravus vienos mo
ters iš Ukrainos, ar jai apsimo
ka tekia tolima kelionė, atsa
kė: “Kai čia atvažiuoju, tai pa
ti pavalgau ir parvežu dar mais
to savo vaikam ir vyrui”.

Į Vilniaus turgų miltų atve
ža iš Suvalkijos ir Kėdainių 
apylinkės, kur kolchozuose mo
kama grūdais. Aplink Vilnių 
kolchozininkai grūdais atlygi - 
nimo negauna. Šiemet spalio re
voliucijos proga Vilniaus gy
ventojam dalijo kvietinių mil - 
tų po 1 kg. 300 gr. Geresnį 
kvietiniai miltai Vilniaus tur
guje kainuoja 1 rb. 30 kp. už 
kilogramą (apie du svarus).

— Ar žmonnės nealksta?
— Tuojau po karo buvo sun

ku miestuose, bet žmonės ap
sirūpindavo iš kaimų. Dabar 
jau geriau: daug geriau negu 
pačioje Rusijoje. Iš ten atvykę 
stebisi ir žiūri net su pavydu į 
geresnį lietuvių apsirengimą, 
čia daug yra padėję siuntiniai 
iš Amerikos. Nors prieš siun
tinius piktai laikraščiuose pa
rašoma. bet kas ten žiūri; jei 
gauna, tai ir džiaugiasi.

-— Kiek mokama už prisiun
čiamus daiktus?

— Kainos keičiasi, nes se
niau reikėdavo vienų daiktų, da
bar — kitų. Pavyzdžiui, dabar 
už skarytes mokama 15-18 rb.. 
Angliška, vilnonė medžiaga (ku
rios yra didelis trūkumas ) 
vyriškai eilutei (kostiumui) la
bai brangi: 80-100 rb. už met
rą. čekoslovakų vyriški batu
kai 30-35 rb. Paskutiniu laiku 
jų kokybė pablogo. Lietuvoje 
gaminti batukai kainuoja 20-30 
rb.. bet jie dar mažiau patva
rūs.

— Gyvenote arti Lukiškių 
aikštės. Ten netoliese gyveno 
ir poetas, dramaturgas Petras 
Vaičiūnas, dabar miręs. Gal te
ko sutikti?

— Gana dažnai. Gyvenome 
beveik kaimynystėje. Buvo la
bai geras ir jautrus, lietuvis pa
triotas. jaudinosi dėl Lietuvos 
likimo. Bet nesveikavo. Maty
davau Vilniuje ir mūsų operos 
buvusią pažibą Kiprą Petraus
ką. Jau apkurtęs ir nuskurdęs.

Kitame numeryje: apie 'ne - 
mokamą gydymą', religinį ir 
moralinį gyvenimą, apdaro ir 
maisto kainas). S.
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Dvasios pusiausvyra ir jos sutrikimai
Žmogus yra sudėtinga būtybė, 

sudėta iš kūno ir sielos. Kūnas 
ir siela susijungia ir sudaro nau
ją vienetą, vadinamą žmogu
mi. žmogus nėra tik kūnas, ar 
tik dvasia. Tik sielos ir kūno 
glaudi vienybė sudaro žmogų.

Siela formuoja kūną, daro 
žmogų žmogumi. Siela tai atlie
ka savo galių pagalba. Svar
biausios sielos galios yra pro
tas, valia ir jausmai. Tiesa, jaus
mai .rišasi s|u protu ir valia.

Protas yra pažinimo galia. 
Žmogaus pažinimas prasideda 
pojūčiais. Pojūčių pagalba žmo
gus pažįsta, kas vyksta aplin
kui — išorinį pasaulį; kas vyks
ta jame — savo vidinį pasaulį. 
Pojūčių pagalba jis gauna daug 
vaizdų, kuriuos krauna į sme
genų celes. Protas analizuoja 
tuos vaizdus ir sintezės pagalba

MEISTERIUI ST. LOZORAIČIUI 
ATSILANKIUS KOLUMBIJOJE

Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis, tęsdamas savo ke
lionę ir Lietuvos diplomatinių 
bei konsularinių atstovybių lan
kymą Amerikoje, buvo nuvažia
vęs į Bogotą. Aerodrome jį su
tiko Lietuvos konsulas dr. S. 
Sirutis su žmona ir gausus Bo- 
gotos lietuvių būrys.

Min. St. Lozoraitis, konsulo 
Siručio lydimas, buvo priimtas 
Kolumbijos užsienio reikalų mi- 
nisterio dr. Fernando Gomez- 
Martinez, o vėliau respublikos 
prezidento dr. Guillermo Leon 
Valencia. Šių audiencijų metu. 
Lozoraitis išdėstė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo bylos 
pagrindinius duomenis ir su 
jais surištus mūsų pageidavi
mus. Pasikalbėjimuose Kolum
bijos prezidentas ir užsienio 
reikalų ministeris išreiškė vi - 
sišką Lietuvos valstybės padė

ALEI RŪTAI Z. Binkienė prisegė orchidėją jos romano “Kelias kairę“ 
pristatymo proga. Vidury stebi rašytojas J. Gliaudą. Pristatymą suorgani
zavo LFB Los Angeles Sambūris kovo 6. Nuotr. L. Briedžio.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS KULTŪROS ŽIDINIO — JAUNI

MO CENTRO STATYBOS FONDUI AUKOJO

175 dol. Meno Paroda: M. Žukauskienė, J. Rūtenis, J. Sodai- 
tis, New York.

Po 100 del. Julytė Kovrak. Philadelphia, Pa. įrašo savo mirusį 
tėvelį Joną Antanaitį.
Morta šavinis iš Great Neck, N.Y., įrašo savo vyrą a.a. 
Juozą Šavinį

25 dol. Teofilė Budrevičienė iš Linden, N.J.
20 dol. V. Blausdžiūnas, Waterbury, Conn.
Po 10 dol. N.N. Lake Zurich. Ill.

H.S. Yantosh įrašo savo tėvelį Adomą Gegužį, Rahway, 
New Jersey.
A. Bagdonas, Brooklyn, N.Y.
Miss. A. Petrulis ir šeima, Maspeth, N.Y.
D.L.K. Lietuvių klubas, E.J. Boumil prezid., Lowell, 
Mass.

8 del. N.N. Brooklyn, N.Y.
5 dol. Sophie Aleksejus, Brooklyn, N.Y.
Po 2 dol. Mikas Petrauskas, Hartford. Conn.

Medard, Macukas, Brooklyn, N.Y.

Nuoširdus ačiū visiems aukavusiems. Nuolankiai prašome 
greit prisidėti, kad ir nedidele auka. Netrukus reikės didelės su
mos užmokėti už žemę, dėl kurios jau kuris laikas vyksta dery
bos. Todėl skubinkime ugdyti fondą. Aukas siųsti: Building 
Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

DR. A. GYLYS

kuria sąvokas, kurias krauna į 
savo pažinimo sandėlį.

Protas koordinuoja įgytas są
vokas į naujus vaizdus, apvel
ka juos grožio formomis, jomis 
išreiškia tiesos dėsnius. Vienu 
žodžiu, žmogus kuria, siekia pa
žinti amžinas paslaptis, amžinus 
dėsnius, kuriais valdomas pa
saulis.
Pažindamas pasaulį ir jo val

domus dėsnius, žmogus džiau
giasi, jaučiasi laimingas. Kliū
tys pažinti arba klaidingas pa
žinimas sukelia žmoguje nusivy
limą, pyktį ir kitus nemalonius 
jausmus.

Malonūs jausmai gaivina žmo
gų, ypač meilės jausmas. Jis 
šildo žmogų, cementuoja jo 
santykius su Dievu, šeima, ar- 

ties bei lietuvių tautos siekių 
supratimą, išplaukiantį iš Ko
lumbijos vyriausybės nusistaty
mo, kad tarptautiniai santykiai 
privalo būti pagrįsti pagarba 
teisingumu ir tautų teise į 
laisvę bei nepriklausomybę. Dėl 
S. Lozoraičio pateiktų pageida
vimų buvo pažadėta juos išpil
dyti.

Abu Kolumbijos valstybės 
vyrai labai giriamai atsiliepė 
apie įsikūrusius tame krašte lie
tuvius.

Min. St. Lozoraitis dalyva
vo priėmimuose, kuriuos jam 
surengė Lietuvos konsulas—dr. 
Sirutis su žmona ir kuriuose at
silankė lietuviai ir svetimšaliai.

Be to, diplomacijos šefas tu
rėjo progą papildyti savo gra
žius įspūdžius būdamas svečiuo
se liogotos lietuvių šeimose 
ir pas lietuvius dvasiškius (1.) 

timaisiais. Nemalonūs jausmai, 
priešingai, trukdo teisingą sa
vęs pažinimą ir teisingą kitų 
žmonių įvertinimą. Jis vertina 
kitus pagal savo nuotaiką. Jei 
nemalonūs jausmai tęsiasi il
gai, jie gali sukelti psichines ne
gales.
Žmogaus veikimo svarbiausias 

judintojas yra valia. Valia ska
tina veikti, laimės siekti. Valia 
kontroliuoja ir žmogaus jaus
mus, troškimus, instinktus. Va
lia juos tvarko, balansuoja ir 
stengiasi palaikyti juos pusiau
svyroje.

Jei žmogaus protas, valia ir 
jausmai veikia hramoningai, sa
koma, kad toks žmogus yra ba
lansuotas, pasiekęs dvasinės 
pusiausvyros, yra pilna integ
ruota asmenybė. Jo vidinė būse
na pastoviai auga, turtėja, daro
si šiltesnė, patrauklesnė.

Normalios asmenybės raidą 
būtų galima išreikšti kreivės pa
galba. Kreivė prasideda gimi
mu (nulyje) ir su mažais svyra
vimais kyla. Pasiekusi tam tik
ros raidos laipsnio, ilgesnį lai
ką pasilieka tame pačiame aukš
tyje. Paskui lėtai pradeda re
gresuoti, t.y. leistis žemyn. Mir
tis nukerta tos raidos siūlą. .

Balansuotą žmogaus dvasios 
stovį galima būtų vaizdžiai iš
reikšti ' rutuliu, kuris yra tobu
liausia matematikos figūra. Vi
si jo paviršiaus taškai yra lygia
me atstume nuo centro. Centri
nis taškas (žmogaus protas) cen- 
trifugalinių ir ekstrafugalinių 
jėgų (žmogaus valios) pagalba 
neleidžia jiems nutolti nei su- 
pliukšti. Rutulys lengvai ritasi, 
neužgaudamas arba tik švel
niai paliesdamas aplinkos daik
tus.

Panašiai yra su dvasiškai in
tegruotu žmogumi. Jo instink
tas ir žemesni troškimai sutin
ka pasipriešinimą iš sąžinės. Iš 
pasipriešinimo kyla vidinis kon
fliktas. Sveikas blaivus protas 
teisingai išsprendžia tą konflik
tą. Valia nusilenkia protui, val
do jausmus ir instinktus. Žmo
gus pasilieka balansuotas. Jo 
protas, valia Ir jausmai yra in
tegruoti. Jis santykiauja su ki
tais žmonėmis, kaip rutulys su 
aplinkiniais daiktais.

Taigi, dvasiškai balansuotas 
žmogus yra normalus žmogus. 
Jis panašus daugumos vidurkio 
žmogui savo galvojimu, veiki
mu ir jausmų pasireiškimo bū
du, yra patenkintas savo užsi
ėmimu ir palyginti laimingas. 
Jis sugeba gerai prisitaikyti 
prie kintamų gyvenimo sąlygų 
ir turi aiškiai apribotus gyveni
mo tikslus, pastoviai jų siekia, 
stengiasi juos įgyvendinti.

Nenormalus žmogus sudaro 
priešingą vaizdą. Jo sielos ga
lių veikla yra daugiau ar ma
žiau sutrikusi. Tai gali būti lai
kinai ir gali trukti nuolatos. 
Čia jau nėra harmoningo veiki
mo tarp proto, valios ir jaus
mų. Nenormalaus žmogaus pro

TARIASI kultūros židinio reikalais. Iš k. d. Eėv. Juvenalis Liauba, Brooklyn© pranciškonų vienuolyno virši
ninkas, kun. A. Račkauskas, A. Mažeika. Nuotr. R. Ąžuolo.

tas nesugeba išvengti vidinių 
konfliktų, valia nepajėgia tvar
kyti ir koordinuoti jausmų ir
instinktų. Sutrikusi žmogaus 
būklė vadinama psichinė liga, o 
nukrypimai nuo normos —ligos 
simptomais.

Psichiškai sutrikęs žmogus 
yra daugiau ar mažiau atitrūkęs 
nuo realybės. Jo pažinimas daž
nai yra klaidingas. Jis girdi bal
sus, kurių nėra, mato nesa
mus daiktas, uodžia nesamus 
kvapus. Tai bus haliucinacijos.

PsihiŠkai sutrikusio žmogaus 
įsitikinimai irgi gali būti klai
dingi, net nepataisomi. Jis ga
li save laikyti Dievu, karaliumi, 
Napoleonu arba milijonieriumi. 
Tokie klaidingi nepataisomi įsi
tikinimai vadinami debusijomis.

Psichiškai sutrikusių žmonių 
jausmai yra palaidi. Tokie žmo
nės gali būti apimti visiškos de
speracijos arba nepaprastos lai
mės, visiškai nublukę arba žė
rėti pykčiu, neapykanta. Su vie
nais jie gali būti švelnūs su

PULK. J. ŠLEPETYS 1937 metais.

IŠ PASKUTINES TARNYBOS 
SAVO NORU NESITRAUKS

New Yorko bendruomenė Ir 
organizacijų grupė balandžio 
3 rengiasi pagerbti savo narį, 
kuris išėjo iš "‘duoninės” tarny
bos ir savo likusį gyvenimo tar
pą, sakos, atiduos visuomeninei 
tarnybai.

Lig šiol nutekėjęs J. Šlepečio 
gyvenimas buvo išdalytas tarp 
trejopų tarnybų. Pirmiausia— 
karinės. Savo gimtuosius Dau
gailius palikęs, karo mokyklą 
baigė Odesoje 1916. Taganro- 
ge, ten pat Kryme, buvo paskir
tas į pulką jaunesniuoju kari
ninku, iki karo banga atbloškė 
į Pabaltijo frontą. Kilus revo
liucijai. po nepavykusių pastan
gų suorganizuoti ir išlaikyti lie
tuviškus pulkus Rusijoje, kuo
pos vadas J.Š. grįžo 1918 į sa
vo gimtuosius Daugailius, dar 
vokiečių okupacijos metais. Kai 
tik ėmė 1919 organizuotis Lie
tuvos kariuomenė, stojo sava- 

kitais — žiaurūs. Dažnai tie 
jausmai pasireiškia ne vietoje, 
ne laiku ir netinkamu būdu.
Pavyzdžiui, psichinis ligonis, 
kalbėdamas apie savo artimo 
mirtį, gali juoktis.

Psichiškai sutrikusių žmonių 
kalboje irgi pastebima visa eilė 
nenormalumų, pradedant užsi- 
kirtusiu nekalbumu ir baigiant 
nesuvaldomu klegėjimu.

Psichinių ligonių elgsena taip 
pat nenormali. Kur jie eina, ten 
kliūva, kliudo kitiem. Jie negali 
prisitaikyti prie šeimos, aplin
kos, naujo gyvenimo bei darbo 
sąlygų. Jų įžvalga į savo psichi
nę būklę dažnai yra nereali, ne
tikra. Pav. visiškai pamišęs li
gonis laiko save 100 procentu 
sveiku.

Psichiniai ligoniai neturi jo
kių gyvenimo tikslų, arba jei ir 
turi, tie jų tikslai nerealūs. Ke
lių dešimčių metų manijakė ruo
šiasi būti Hollywoodo žvaigžde. 
Šizofrenikas ruošiasi kolektuoti 
savo milijonus, kurių niekada 
neturėjo.

noriu, dalyvavo išlaisvinimo ko
vose, o karam aprimus ištisą de
šimtį metų ėjo karo komendan
to pareigas Mažeikiuose, paskui 
Šiauliuose. Nuo 1929, baigęs 
aukštuosius karininkų kursus, 
dirbo vyriausiame štabe. Bet 
1937 su karine žinyba atsisvei
kino. pakilęs iki pulkininko 
laipsnio. Perėjo į civilinę tar
nyba — buvo Zarasų -Pane
vėžio apskrities viršininkas, iki 
1939, atgavus Vilniaus sritį, 
buvo paskirtas Vilniaus miesto 
ir apskrities viršininku. Neilgas 
tai buvo tarpas. Neilgas, bet pra
ilgės buvo naujas tarpas —Kau
ne bolševikų kalėjime 1940 -41.
Neilgas, bet energingas buvo 
tarpas laikinoje vyriausybėje vi
daus reikalų ministerio parei
gose 1941. Paskui — advokatas.

Trečias J. Šlepečio gyvenimo 
tarpas buvo jo tarnyba lietuvių 
bendruomenei. Nuo 1945 jis

TRYS GIESMES
J. ŽILEVIČIUS

Darbininko praėjusiame nu
meryje skaitėm apie čekų kom
pozitoriaus Vac. Nelhybelio su
kurtą “Daina -Suita” simfoni
niam orkestrui. Čia norime pri
minti, kad kompozitorius yra 
dar sukūręs tris lietuviškųjų 
giesmių meliodijas vargonams: 
‘Pulkim ant kelių’, 'Dievas siun
tė’ ir ‘Alyvų daržely’.

Su įžymiuoju čekų kompozi
torium eilę metų artimą pažin
tį palaiko kun. Vladas Budrec- 
kas. Dažnai jiem New Yorke 
susirtinkant, kompoz. V. Nelhy- 
bel išreiškė pageidavimą susi - 
pažinti su lietuvių giesmių me- 
liodijomis. Kun. VI. Budreckas, 
būdamas pats muzikas ir kom
pozitorius, įteikė trijų giesmių 
improvizacijas, laikydamasis J. 
S. Bacho garsiųjų choralų tvar
kos.

Tos rūšies kūriniai paprastai 
buna trumpi. Jų pagrindą suda
ro religinė meliodija. J. S. Ba
chas vartojo išimtinai liutero - 
nu choralų meliodijas. Vėliau 
ėmė vartoti grigoriškus chora
lus, kokius nors himnus ar šiaip 
giesmes. Tai grynai vargonų 
muzikai skirti veikalai. Dažnai 
melodiją, be vedamosios (vadi - 
narna Cantus Firmus), praveda
ma dar viduriniuose balsuose 
pakaitomis, sakysim, alto, teno
ro ar boso.

Komp. V. Nelhybel giesmės 
“Pulkim ant kelių” melodiją 
praveda 4 kartus: vedamuoju 
balsu ir vieną “tenoru” ir kita 
“altu”.

Giesmėje ‘ ‘Dievas siuntė’ ’ 
melodiją pirmą kartą praveda 
“tenoru”, antrą kartą modu
liuoja į C-Dur ir melodija veda 
“sopranu” (dvibalsinio kanono 
būdu kvintėje žemiau vienu 
ketvirtadaliu takto), vėliau pa
lydi pritariamas bakas, kuris iš 
tikrųjų yra atkartojamas melo
dijos. Šiuo kontrapunktiniu bū
du autorius įrodo gilų savo tek- 
nikos išvystimą. šiame kūrinė
ly šį dalies girdisi lyg “trio”. 
Trečiam kartojimui vėl modu
liuoja į F Dur ir. nepilnai pra- 
vesdamas melodiją “sopranu", 
baigia linksmąja kadencija. Vy- 

buvo išrinktas Prancūzų zonos, 
o paskiau ir visos Vokietijos 
tremtiniu vvriausio komiteto 
pirmininku. Kai 1950 atvyko į 
Ameriką, tuojau buvo išrink
tas New Yorko apygardos ben
druomenės pirmininku. nuo 
1955 visos Amerikos bendruo
menės tarybos pirmininku, šiuo 
metu yra tos tarybos vicepirmi
ninkas, bet priedo prisiėmė vėl 
New Yorko apygardos valdybos 
pirmininko pareigas. Dar kiti 
visuomeniniai priedai: karių 
Ramovės garbės teismo pirmi
ninkas, Bendruomenės garbės 
teismo pirmininkas, Pasaulio 
lietuvių teisininkų sąjungos pir
mininkas, įvairios pareigos Lie
tuvių Fronto bičiuliuose, politi
nių kalinių sąjungoje parodos 
komitete ir kt.

Pasitraukęs iš duoninės tar
nybos. išleidęs dukras į sava
rankišką gyvenimą. J. Šlepetys 
pasiliko paskutinę tarnybą — 
lietuvių bendruomenę ir iš jos 
savu noru nesitrauksiąs. (b) 

kušiai kun. VI. Budreckas pa
rinko senovinę grynai lietuviš
ką melodiją, panaudodamas 
progą ją viešumon iškelti.

Trečiasis kūrinėlis “Alyvų 
daržely” ilgesnis, parašytas dau
giau preliudo būdu, tribalse 
harmonija, tik pabaigoje pride
damas ketvirtasis pedalio bal
sas.

Šie kūriniai nesudaro vieno 
vienato. Kiekvienas yra sava - 
rankus. Darbas gražiai ir suma
niai atliktas, nors parašyti tik 
dviejose linigose (vargonam ra
šoma trijose, trečioji pedalui ). 
Groti nėra lengva, reikalinga 
gerokai padirbėti.

Tai grynai vargoninial daly
kėliai, kuriuos autorius per 
komp. kun. VI. Bųdrecką pa
dovanojo lietuviam vargonini- 
kam, lyg norėdamas tęsti nuo 
seno pradėtą čekų-lietuvių tra
dicinį muzikinį bendravimą. Už 
tai autoriui tenka (ir už “Dai
nos Siuitą”) pareikšti lietuvių 
tautos vardu didelę pagarbą ir 
padėką.

Gėlės papiginta 
kaina

Nijolė Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezoninių gė
lių papiginta kaina. 50 dol. už 
jaunosios bukietą, 2 pamerges, 
2 korsažus, 2 bukietus bažny
čioj ir vyrams gėlės. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
914 LY 1-9244.
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Istoriniai metai Londone
Kaip atsirado Šiluvos Marijos parapija

London, Ont. — Vieneri me
tai prabėga, nepalikę reikšmin
gesnio pėdsako, kiti gi pakei
čia visą žmogaus gyvenimą ar 
net šimtmečiams nulemia tau
tų ir valstybių likimi. Kai Lon
done sutikome 1964 metus, nie
ko ypatingo iš jų nelaukėme. 
Gal greičiau tikėjomės sulaukti 
blogio, o ne gėrio... Baimi
nomės, kad mūsų ilgamečiu! 
klebonui, kapelionui kun. J. 
Danieliui, išėjus i pensiją, kolo
nija gali šiek tiek pakrikti: ak
tyvių žmonių skaičius gali daf 
labiau sumažėti ir dėl to bet 
kokia kultūrinė veikla gali tap
ti sunkiai įmanoma. Juk čia gy
vena vos 75 šeimos, o veiklo
je paskutiniais metais ryš - 
kiau reiškėsi gal tik apie pus - 
antro tuzino tautiečių. Daugu
ma manė, kad šie metai, kaip 
ir eilė kitų, greičiausiai praeis 
kasdieniškos pilkumos priedan
goje. Deja, įvyko priešingai: 
abejojimai ir neryžtingi svyra
vimai išsisklaidė, kaip rūkai 
gražaus ryto priešaušryje ir vi
siems atsibodusioje, monotoniš
koje pilkumoje staiga sušvito 
skaidri naujos vilties kibirkštė
lė, pripildžiusi žmonių širdis 
saulėtomis nuotaikomis. Patys 
gi į petį, na, vyrai pajudinkim 
žeme ...

Ligi 1963 m. pabaigos lietu
viai turėdavo savo pamaldas 
nuomojamoj anglų kat. bažny
čioje. Jos vykdavo popietiniu 
ir daugeliui nepatogiu laiku, 
nes priešpietiniu laiku nebuvo 
įmanoma gauti bažnyčią. Todėl 
maldininkų būrelis jose būda
vo labai nedidelis. Nutrūkus ir 
šioms pamaldoms LB apylinkės 
valdyba tuo reikalu susirūpino 
ir nutarė mėginti atsikviesti lie
tuvį dvasiškį, kuris galėtų ir to
liau rūpintis tikinčiųjų dvasi
niais reikalais. Valdybos pirmi
ninko J. Butkaus iniciatyva bu
vo padaryti pirmi žygiai dva
sios vadui kviesti ir sudarytas 
specialus komitetas iš pirm. A. 
Petrašiūno ir narių — J. But-

LB APYLINKĖS VALDYBA, kuri rūpinosi parapijos steigimu. Iš k. d. 
pirm. — J. Butkus, U. Blyskiennnėn, E. Bliumas.

PENKIOLIKA METŲ
Rocheslerio radijo valandėlei

šiemet suėjo 15 metų, kai 
Rochestery pradėjo veikt lietu
viškas radijo pusvalandis. Pir-

■ _ ■f1 ~ r* ~7 .... ~

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 ...
Atlyginimas už pilna išlaiky
mą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui;

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046 

kaus, L. Eimanto, E. Petrausko 
ir E. Daniliūno. Netrukus buvo 
gautas vysk. V. Brizgio ir l.e. 
Londono vyskupijos valdytojo 
pareigas vysk. Carter aprobavi
mas mūsų norų.

Sausio 18 iš didelės Toronto 
kolonijos mūsų mažon apylin- 
kėn persikėlė veiklumu pasižy
mėjęs kun. B. Pacevičius. Vos 
tik atvykęs, jis tuoj griebėsi in
tensyvaus darbo, viską vykdy
damas raketų amžiaus greičiu. 
Pirma šeštadieni sausio 25 nu
vyko lituanistinėn mokyklon, 
sudarė vaikų chorą ir jau turė
jo pirmą repeticiją. Kitą rytą 
sekmadienį, aukojo pirmas mi
šias Londono lietuviams. Ir įvy
ko didžiausia staigmena —baž
nyčia buvo pilna lietuvių mal
dininkų! Po pamaldų tautiečiai 
surengė naujajam klebonui ku
klų priėmimą. Susirinkusiųjų 
širdyse — daug saulėtos vilties. 
Pamaldų ir pobūvio metu per 
jų veidus ritosi džiaugsmo aša
ros. Tos dienos nuotaika buvo 
tikrai neeilinė ir ji iš dalies 
nulėmė ateities žingsnių sėk
mingumą. Naujasis klebonas 
pabrėžė, kad atvyko ne valdy
tį. bet dirbti Dievo garbei ir tė
vynės labui: kad jis išties bro
liškos meilės ranką kiekvienam, 

LONDONO lietuvių parapijos komitetas; iš k. j d. J. Ordas, L. Ei
mantas. kleb. kun. B. Pacevičius ir komiteto pirm. J. Butkus; antro
je eilėje — P. Genčius, K. Kudukis, Br. Misius, E. Daniliūnas ir A. 
Petrasiūnas. Trūksta J. BrazJausko. 4 -

mą kartą radijo bangomis nu
skambėjo lietuviškas žodis ir 
lietuviška daina 1950 vasario 
16. Rochesterio lietuviai labai 
jautriai išgyveno tos lietuviš
kos valandėlės atsiradimą. Nuo 
tos dienos per 15 metų kiek
vieną dieną klausosi su dideliu 
pasigėrėjimu įdomios lietuviš
kos radijo valandėlės.

Tačiau valandėlė išsilaiko tik 
dėka pasiryžėlių, kuriais yra 
radijo klubo valdyba su ener
gingu ir ilgamečiu pirmininku 
Pranu Puidoku, šalia valdybos 
triūsia dar koks 10 asmenų— 
radijo pranešėjų, kurie rūpina
si padaryti programą įdomią ir 
turiningą.

Kovo 17 Įvyko klubo metinis 
susirinkimas. Pranešimus pada
rė pirmininkas Pr. Puidokas, 
sekret. R. Kiršteinas, ižd. V. 
Žmuidzinas ir revizijos komisi
jos pirm. J. Žuras. Toliau kal
bėta apie radijo valandėlės to
bulinimo galimybes. 

kuris tik jos pageidaus. Vienas 
kitas susirinkusiųjų pasakė: 
“Galų gale sulaukėme to, ko 
mes ilgėjomės ...”

Po savaitės įvyko tikinčiųjų 
susirinkimas, nutaręs įkurti 
savo parapiją ir mėginti įsigyti 
bažnyčią. Laikinajam komitetui 
atsistatydinus, sudarytas nuola
tinis: pirm. J. Butkus, vicepirm.
A. Petrašiūnas, nariai — Br. 
Misius, J. Ordas, L. Eimantas, 
P. Genčius, K. Kudukis ir E. 
Daniliūnas.

Vasario 16 minėjime kun.
B. Pacevičiaus vadovaujamas 
vaikų choras visus nustebino, 
puikiai išpildydamas net šešias 
jų ligi tol nesimokytas dainas. 
Per tris repeticijas padaryta tai, 
ko niekas negalėjo tikėtis!

Naujojo klebono žodis buvo 
mielai klausomas, per radiją, 
tautinių švenčių proga ir kiek
vieną sekmadienį Dievo namuo
se. 1964 vasario 16, sekmadie
nį, klebonas paskelbė, kad Šilu
vos Marijos parapijos įkūrimas 
yra įvykęs faktas ir kad jos 
gimtadieniu laikytina vasario 
16. Taigi parapija gimė vos ket
vertai savaičių praslinkus nuo 
kun. B. Pacevičiaus Londonan 
atvykimo.

(Bus daugiau)

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso mokyklos mo

kiniai šiomis dienomis jau pra
tinasi prie liturginių apiegų. ku
riose turės dalyvauti Didžiojoje 
Savaitėje, o didysis parapijos 
choras mokosi naujų giesmių.

Prel. L. Mendelis, parapijos 
klebonas, visiem parapiečlam iš
siuntinėjo korteles, kviesdamas 
gavėnios metu taupyti ir auko
ti. Aukos bus pasiųstos Šv. Tė
vui. kuris jas dalina vargstan- 
tiem

Šv. Kazimiero seserų rėmė
jai. įsteigę savo draugiją šv. Al
fonso parapijoje, sekmadienį 
kovo 21. tuojau po 8:30 mišių, 
susiėjo mokyklos patalpose pir
mam susirinkimui. Buvo aptarta 
ateities veikimo planai. Linki
me naujai organizacijai pasise
kimo.

Jonas Vilkas, senos kartos 
lietuvis, staiga mirė savo na
muose, Glyndon Avė. kovo 22. 
Velionis kadaise kepė lietuviš
ką duoną. Atvažiavęs iš Lietu
vos į Baltimore, čia visą laiką 
ir gyveno. Gedulingos mišios už 
jo sielą buvo šv. Alfonso baž
nyčioje kovo 24. Palaidotas Ho
ly Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdę sūraus Leonas ir duk
ros Rūta ir Dolores.

Jonas Obelinis

Po susirinkimo prie kavutės 
buvo pagerbtas Henrikas Žem
elis, kuris prieš 15 metų su ku
nigu Pr. Valiukevičium ir ki
tais įsteigė šią radijo valandė
lę ir buvo nuolatinis pranešė
jas. Dabar yra nukilęs į Chica- 
gą vadovauti Margučio radijo 
programai.

Organizacijų pirmininkai ir 
atstovai sveikino klubo vadovy- 

- bę ir radijo pranešėjus už uolų
jį ir nepailstamą darbą. Pulk. 
Pr. Saladžius, negalėdamas po 
sunkios operacijos dalyvauti,

DARBININKAS

KUN. P. PACEVIČIUS, Londono lietuvių klebonas, su vaikų choru, kurį pats suorganizavo

ŠILUVOS Marijos parapijos bažnyčia Londonne, Ont., Kanadoje.

ALKANI PASOTINK, NUOG| PRIDENK - PER BAITĄ
Balfo Centras, savanoriam 

talkininkam padedant, kas mė
nesį sugeba atrinkti ir supa
kuoti per šimtą aprangos siun
tinių, kurių visų vertė viršija 
4,000 doleriu. I Lietuva ir Si
birą siunčiamos tik naujos me
džiagos. Į kitus kraštus, kur ga
lima, siunčiami vartoti rūbai.

Nors Balfo sandėliai turi pa
kankamai aprangos, tačiau ge
ros avalynės labai trūksta. 
Punsko lietuvaitės labai prašo 
smailiu su aukštom kulnim ba- JT“ - . —
tukų, kad ’ galėtų pasididžiuoti 
prieš lenkaites. Vyram būtinai 
reikalingi stiprūs, paprasti ba
tai. o jų Balfo centre nebėra. 
Už porą padoresnių, nešiotų ba
telių Lenkijoj reikia mokėti be
veik viso mėnesio uždarbį. Vy
rai, atiduokite kiek panešiotus 
žieminius batus Balfui, o rude
nį nusipirksite naujus.
Balfo direktorių suvažiavimas

Įstatai reikalauja, kad Balfo. 
direktoriatas susirinktų posė
džiams kas šešis mėnesius. Cen
tro Valdyba nutarė tą susirin
kimą • sušaukti balandžio 24 
Chicagoje. Posėdžiai prasidės 
10 vai. ryto Jaunimo Centro pa-

DETROITAS, MICH.
Lietuvių Organizacijų Centro 

metinis susirinkimas bus ba
landžio 4. sekmadienį, 12:30 v. 
popiet Lietuvių Namuose. Orga
nizacijų atstovai prašomi susi
rinkti punktualiai. Bus renka
ma valdyba.

Lietuviai veteranai renka žu
vusių lietuvių karių vardus. Jų 
vardai bus įrašyti veteranų sa
lėje. Žuvusių vardus priima iki 
Verbų sekmadienio, balandžio 
11, R. Valatka, tel. Broadway 
3-2224.

Dievo Apvaizdos parapijoje 
misijos prasideda balandžio 4. 
Jas ves Tėvas Antanas Šve
das, marijonas.

sveikino raštu, dėkodamas u ž 
plačiai išvarytą tautinės kultū
ros barą, linkėjo, kad ir ateity 
pranešėjai radijo bangomis sti
printų tėvynės ilgesio meilę 
lietuviškomis dainomis, muzika 
ir gyvu patriotiniu žodžiu. Po
būviui vadovavo prof. D. A. 
Klimas.

Sekmadienį, kovo 28. radijo 
valandėlė buvo skirta 15 metų 
sukakčiai paminėti. Pranešėjas 
V. žmuidzinas ir rašytojas J. 
Jankus nušvietė valandėlės nu
eitą kelią, paskirtį ir kultūrinę 
reikšmę. J.M. 

talpose. Be vietos direktorių 
(jų yra 13 Chicagoje), į posė
džius iš toliau atvyks pirminin
kas kun. V. Martinkus, iždi
ninkas A. Senikas ir reikalų ve
dėjas kun. L. Jankus.
Palestinos lietuviai atvyko Į 
JAV.

Pavergtos Lietuvos gyvento
jai bet kuria kaina nori išvykti 
į laisvę. Panevėžietis, kino stu
dijų operatorius. A. Čepulis su 
šeima vergais negalais per Len
kiją pateko į Palestiną. Pales
tinoje nepritapo. nes buvo 
praktikuojantis katalikas ir lie
tuvis. Balfo Centrui po ilgų pa
stangų pavyko sutvarkyti A. 
Cepulio persikėlimą į JAV. A. 
Čepulis su dviem dukrom kovo 
26 laivu “Olympia" įplaukė į 
New Yorką. kur ji uoste suti
ko Balfo pirmininkas kun. V. 
Martinkus iš Providence. R. I. 
Čepulių šeimą jis nusivežė pas 
save.

TOSKA DAUBARAITĖ-SKOBEIKIENĖ deklamuoja poeto Mačernio mi
nėjime kovo 21 Carnegie Endowment salėje. Manhattene. Nuotr. V. Maže
lio.

Dovydas prieš Galijotą
Balfo Centre tedirba du pil

nai apmokami tarnautojai, ku
rie jokiu būdu neįstengtų viso 
darbo atlikti. Jiem į taiką pri
šoka mūsų tautiečiai iš šalies. 
Jau kelintas mėnuo beveik kas
dien Balfo Centre be jokio at
lyginimo ateina dirbti Toska 
Daubaraitė-Skobeikienė. . Marija 
Virbickienė. Jonas Jankus ir 
Juozas Zarauskas. Tiems talki
ninkams Balfo Centro Valdy
ba yra nuoširdžiai dėkinga.
Balfo vadovybė keliauja
Europon

Balfo pirmininkas kun. V. 
Martinkus ir reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus ketina Šią vasa
rą aplankyti Europos lietuvius, 
susipažinti su jų visuomenine 
veikla bei šelpiamųjų padėtim. 
Balfui ypač rūpi Vasario 16 
gimnazijos problemos. Pirmi
ninkas ir reikalų vedėjas F iro- 
pon vyksta savo lėšomis. K.L.J.

5

Vasario 16 gimnazijos bai
giamas statyti naujasis pastatas 
numatytas šventinti balandžio 
11. Apeigas atliks vysk. Pr. Bra
zys, MIC. Iškilmėse dalyvauti 
kviečiama ir vokiečių visuome
nė. kai kurių įstaigų pareigū
nai bei amerikiečių kuopų ka
riai. Balandžio 14-21 gimnazijos 
patalpose rengiamos Europos 
lietuvių studentų susikaupimo 
ir visuomeninio lavinimosi die
nos. Rengia studentai ateiti
ninkai Vokietijoje.

— Matulaičio senelių namam 
žemė prakasama per Atvelykį, 
balandžio 25. Iškilmės prasidės 
mišiomis lietuvių kalba. Vėliau 
bus vaišės ir meninė programė
lė. Į šventę kviečiami visi lie
tuviai.
— New Haven, Conn. Kovo 

21 Y.W.C.A. koncertų salėje 
įvyko paroda-koncertas. Paro
doje išstatyti 35 L. Židonytės 
kūriniai. Koncerto programą 
išpildė Aldona Kepalaitė. Salo
mėja Valiukienė ir Vytautas 
Valiukas. Teko nugirsti pagei
davimų, kad tokių koncertų bū
tų ruošiama daugiau. Koncertą 
suruošė moterų klubas. (ai

Reikalinga vienuolynui virė
ja. Gali būti su šeima. Kreiptis: 
Franciscan Monastery, Kenne
bunkport, Maine 04046.

PASKIRSTYTAS LIETUVIŲ 
FONDO PELNAS

Lietuvių Fondo pagrindinio 
kapitalo pelnas (nuošimčiai) už 
1964 metus — viso 5.500 dol. 
Fondo įst. 30 str. tvarka paskir
ta.

PLB Kultūros tarybai 10 0 0 
dol. kultūrinei premijai: Chica- 
gos skautam remti d-jai 300 
dol.. stovyklavietės įrengimui: 
pedagoginiam lituanistikos ins
titutui 500 dol. mokomosios me
džiagos reikalams; ‘ ‘Tėvynės 
Žvaigždutės" Draugo vaikų sky
riui 100 dol.. konkursų reika
lams. Chicagos aukšt. lituanisti
nei mokyklai 300 dol., švieti
mo priemonėm įsigyti: Litua- 
nus žurnalui 400 dol., mūsų iš
kiliųjų rašytojų pristatymui, 
JAV LB CV 1000 dol., vadovė
liam išleisti: JAV LB C.V. 500 
dol. jaunimo vaidinimų leidimui 
paremti: JAV LB 500 dol., jau
nimo skaitymų leidimui parem
ti; lietuviškai spaudai 400 dol. 
ir Lietuvių Rašytojų D-jai 500 
dol. literatūros premijai.

Dėl lėšų stokos visų paramos 
prašusių nebuvo galima paten
kinti. Tikimasi, kad sekantį fon
do pelną skirstant, bus galima 
suteikti paramą tiem. kurie 
šiuo skirstymu jos negavo.

A. Rėklaitis 
LF Tarybos sekretorius

OOBi
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AUKOS LAISVES KOVAI
Hartford, Conn. — Vasario 

16 minėjimo proga Lietuvos 
laisvinimo reikalam aukojo:

Eie.ia ir Petras Polekauskai 
— 30 d oi.

Po 20 dol. — Ona ir Stasys 
Drevinskai, Anelė ir Pranas 
Slankai. Feliksas l^apinskas.

Po 15 dol. — Nina ir Petras 
Gailiūnai, Bronė ir Antanas Ju- 
cėnai. Petras Norkaitis, Anta
nas Bakšys.

Po 10 dol. — kun. Juozas Ma
tutis. Algimantas Dragunevi - 
čius. Anelė ir Jurgis Dragune- 
viciai. Kazys Morkūnas. K. ir 
S. Rūkai. R. ir B. Juraliai. An
tanina ir Justinas Guntuliai. Jo
nas Osuchas, Juozas Asevičius. 
Jonas Šimanskis. Konstancija ir 
Vaclovas Nenortai, Feliksas Bo
čių nas, Teklė ir Tomas Serei
kai, Antanas Mockus, Juozas 
Tijūnėlis, Aniceta ir Bronius 
Kriščiūnai, Juozas Vitkus, Luc- 
kai. Anelė ir Antanas Kupriai. 
Regina ir Algirdas Pilveliai. 
Izabelė ir Petras Simanauskai. 
Henrikas Dapkus. Pranas Mon- 
čiūnas, Antanas Kirkutis, Vy - 
tautas Petravičius, Elzbieta ir 
Antanas šerkšnai. Jonas Jurgė- 
las. J. ir S. Saliamonai, Alek
sandra Dailydaitė. P. Baltruko- 
nis, Benediktas Dapkus. Juo
zas Šlaika. Pranas Kriščiokai - 
tis. Agota Stankevičienė. Jonas 
Bernotas. V. ir S. Balčiūnai.

Po 7 — Ignas Simonaitis. 
Danguolė ir Mykolas Banevi- 
čiai, Zigmas Strazdas — 6 dol.

Po 5 dol.—Petras Brazdžio
nis. Leonas Vitėnas. Stepas Za- 
bilis, Vytautas Gailiūnas, Jo
nas Beniušis, Zigmas Gavėnas, 
Vatiišiai. Juozas Benešiūnas. 
Virkučiai. B. Andriekus. Juo - 
zas Bakšys. Leonora ir Jonas 
Kodžiai. Danutė Draugelienė, 
Agota Brazaitienė, Irena ir Jur
gis Petkaičiai, Gražina Pažemi- 
nienė. Algis Simonaitis. Jūratė 
ir Kazys Mikalauskai, Valerijo
nas Balčiūnas, J. ir U. Dziu- 
binskai, Lionginas Kapeckas. 
Juozas Papievis. Pr. Buškevi
čius. Antanas Kainauskas, An
tanas Giedraitis. Kazys Kul- 
vinskas, Jonas Dapkus. Kruzi- 
nmskas, Stasė ir Jonas Mar- 
kevičiai. E. ir R. Banavičiai. 
Vytautas Pileika. Jonas Žilys. 
Pranas Špakauskas, Jonas Ta
mošiūnas. Vincas šnipas. Stum
briai. Ed. Kerelis, Kazys Ti
jūnėlis. Aukštakalniai. Juozas 
Leonaitis. Vytautas Zdanys. Ja
dvyga ir Antanas Liutkevičiai. 
Antanas Šliogeris, Antanas Žit
kus. Irena Ruseckienė. Ona ir 
Matas žemguliai, Ona ir Jonas 
Norkūnai, Agota ir Kazys Ge- 
čiauskai.

Kiti aukoio po mažiau. Iš vi
so surinkta 844.90 dol.

J. Bernotas

KOLONIALIZMO diskusijoje kovo 19 New Yorke susirinkęs paklausyti jaunimas. Nuotr. R. Kisieliaus.

PUIKUS ELENOS KUPREVICIŪTES KONCERTAS

F O T O G R A F A S 
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti GLenmore 2-0029

) ■

? Norite sferos meniškos fotografiio* — r* “ 1
i PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
į ‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūviu ir kt. nuo- <
I traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 1
| padarys — |

VYT. MAŽELIS I

422 Menahan Street, Ridgewood. Brooklyn. N Y. k

Tel. HYacint 7-4677 į
i i-m— -4—“ „m -

PHILADELPHIJA, PA.
Balfo naujai išrinktoji valdy

ba pareigas pasiskirstė sekan
čiai: Adolfas Bachas — pirmi
ninkas. Sofija Romanauskienė 
— I vicepirm.. Anastazija Ba- 
chienė 11 Vicepirm., Birutė 
Rukšėnienė — sekretorė. Juo
zas Petronis — reikalų vedė
jas. Povilas Šidlauskas — iždi
ninkas. Antanina Špakauskienė 
ir Bronė Karaškienė — valdy
bos nariai. Kontrolės komisiją 
sudaro Alfonsas Jurskis. Anta
nas Impolėnas ir Petras Mi
talas.

L. Tautinis Ansamblis, talki
ninkaujant šeštadieninei mo - 
mokyklai, balandžio 24 d. 7 vi. 
30 min. vakare. L. Muzikinio 
Klubo salėje ruošia pavasarini 
'koncertą. Pelnas skiriamas 
šeštadieninei mokyklai. K.č.

Norwood, Mass. — Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime va
sario 21 aukų Lietuvos laisvini
mo reikalam surinkta 203.25 
dol.

Aukojo: Lietuvių Piliečių d- 
ja — 25 dol. Po 10 dol.: Šv. 
Jurgio parapija, kun. kleb. A. 
Abračinskas. I. Duoba. P. Ja
ras. B. Kovas. J. ir E. Martišiai. 
A. Tumas.

Po 5 dol.: V.K. E. Martišius. 
A. Navickas. F. Nevins. J. Ra- 
zulevičius. J. Svidras. J. Sta - 
Šunskus. J. Sitkauskas. K. Šimė
nas. P. Tyla. M. Vitkauskas. R. 
Vėtą, ir F. Liutkevičius — 3dl.

Po 2 dol.: V. Kudirka. B. Ku
dirka. B. Kudirka. O. Mačienė, 
M. Kinys. J. Pečiulis. M. Rep
šienė. B. ir O. Cesvokai, A. 
Venckus.

Po 1. DOL.: S. Akunevičienė. 
Andrelįūnienė. H. Balutis. E. 
Dirsienė. I. Avižinis. V. Grinke
vičius. K. Kasauskienė. S. la- 
sionis. P. Kudirka. E. Kuodie- 
nė. J. Kačinauskas. J. Kulbo-

Jaunimo Centre, Chicagoje . 
Įvyko Nekalto Pr. Marijos se
serų kongregacijos rėmėjų su
ruoštas koncertas.

pirmoje koncerto dalyje iš
pildyta Maurice Ravel sonata 
smuikui su fortepionu: Allegret
to. Blues. Perpetuum mobile ir 
Eugene Ysaye sonata smuikui 
solo Nr. 4 Op. 27: Allemanda, 
Sarabande ir Finale.

Antroje programos dalyje iš
pildyta Veracini-Corti: Largo . 
Paganini-Wilhelmj: La Campa
nella. Samuel Gardner-Trouba- 
dour. Juliaus Gaidelio — Pava
sario Šokis ir Johannes Brah- 
mo — Vengrų šokis Nr. 1.
Kaip programos pasirinkimas, 

taip ir išpildymas atliktas me- 
ni’kai. su kruopščiu pasirengi
mu ir su specialistės muzikės- 
menininkės sugebėjimu.

Elena Kuprevičiūtė yra bai
gusi Aušros mergaičių gimnazi
ją Kaune. Belankydama gimna
ziją. jinai mokėsi ir Kauno mu
zikos konservatorijoje. Turėda
ma nepaprastų gabumų ir lin
kimą muzikai (smuikui) jinai iš
vyko i Prahos muzikos akade
miją. o vėliau persikėlė i Miun
cheną.

Nuo 1946 pradėjo dalyvauti 
viei jose koncertuose ir muzi
kos kritiku buvo gerai įverti- 
narna. Savo koncertais yra pa
garsėjusi ne tik lietuvių ren
giamuose parengimuose, bet ir 
Europos didžiųjų valstybių so
stinėse: Romoje. Paryžiuje. Am
sterdame. Elenos Kuprevičiūtės

smuiko garsai daug kartų žavė
jo lietuvių bendruomenę Įvai
riuose parengimuose JAV. Ka
nadoje. Argentinoje ir Vakarų 
Vokietijoje.

Argentinos. Kanados bei A- 
menkos muzikos pasaulyje Ele
na Kuprevičiūtė yra pripažinta 
žymia menininke. Nenuostabu, 
kad Cnicagos lietuvių buvo šil
tai sutikta ir nepasigailėta pa
dėkos aplodismentų.

Smuikininkei akomponavo iš 
Ohio valstybės universiteto mu
zikos profesorė Gertrude Kueh- 
fuhs. Ji savo švelniai išmiklin
tais piano klavišu palietimais 
koncertą darė dar Įdomesni.

A.M. Vabališkis

Aukos už Darbininko kalendorių
4.

LITAS Investing Co. Inc.
r—, kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5I/2rr)
Skolintis automašinoms, nam/u remontui, akcijų pirkimui 

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

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

" 1 ■ --------- -------- 1 ■ ............... -..... t

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS. Manager

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

CRANE SAVINGS & Loan Association

kas. F. Kručas. V. Meškonis. F. 
Nevins, K. Perednienė. J. Paz- 
nickas, O. Paznickaitė. K. Pazi- 
nienė. E. Pakark’ienė. J. Smie- 
gius. A. Smilgienė. J. Smelsto- 
rius, E. Vasiliauskienė. M. Va- 
siliūnienė. A. Viškelis. E. Sta- 
aalninkienė. 1.25 — V. Valkū
nas.

Kiti aukojo po mažiau.
V.J. Kudirka

Modernus būdas SIUSTI DOVANAS
— giminėms U. S. S. R.

• • •

Jokio supirkimo. Jokio pakavimo. Jokio siunti* 
mo. Jokio muito — Šimtai Sovietu gamintu ge
riausios kokybes daiktu, paruoštu pristatymui: 
automobiliai, motociklai, dviračiai, radijo ir 
televizijos aparatai, foto aparatai, audiniai, 
kvepalai, maisto produktai ir daug kitu daiktų 
dabar šaunama dažnai sumažintomis kainomis. 
— Gali būti užsakytos atostogos j ūsų giminėm 
sveikatos kurortuose. — Užsakymai aukščiau

V

minėtiem daiktam bus priimami ir išpildomi 
vieninteles firmos, autorizuotos Vnešposyltor":

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park ARČIUI C Soutb I Ta patį vadovybė. kaip ir 
New York, N. Y. 1G003 L Globe Parcel Service, Ine. |

Tel. 288-9547
Domėkitės, kada bus atidaryta dovanom skiriama daiktų parodos patalpos. 
Diena bus pranešta.

Po viena doleri prisiuntė: J. 
Alesčikas. S. Barakauskas. B. 
Draugelis. A. Giedrys. U. Ya - 
nush. V. Jasinskas. S. Kunkulis. 
J. Lukošius.'V. Lisauskas. J. 
Orentas. J. Letrėnas. P. Pus- 
nikas. E. Ribckienė. E. Saier. 
J. Stravinskas. V. Stasiūnas. V. 
Vaškūnas. D. Varnas. V. Zab- 
lackas. A. Žaleduonis. Brook
lyn. N.Y. B. Arminas.- T.^Šlap- 
šys. A. Beveliūnas. Richmond 
Hill. N.Y. C. Wirketis. Union
dale. N.Y. A. Skarulis. A. Vai
nius. Jamaica. N.Y. S. Karmazi
nas. Woodhaven, N.Y. M. Bars- 
cevičius. Woodlawn. N.Y. A. ši
mutis. Laurelton. N.Y. O. Ka
valiauskienė. Rochester. N. Y. 
V. Dreseris. Ozone Park. N. Y. 
J. Valaitis. Great Neck. N. Y- 
S. Yeremskis. New Hyde Pk. 
N.Y. P. Jurgėla. Uniondale. N. 
Y. C. Balsis. Astoria. N. Y. J- 
Gerutis, A. Kisielius. Amster
dam. N.Y. T. Bogušas. M. Yan- 
kauskas.’A. Lesčinskas. E. Mar
kas. V. Maslauskas. J. Mingau- 
das. P. Plikšnys.-U. Saduikis. A. 
Višniauskas. So. Boston. Ma-s. 
M. Augustinavičns. F. Jurgelio
nis. M. Giraitis. A. Naikelie- 
nė, V. židžiūnas. Worcester. 
Mass. L. Rudokas. M. Velička. 
Brockton, Mass., A. Kapčius. 
Cambridge. Mass. K. Bačanskas. 
Dorchester. Mass. V. Kaman
tauskas. Norwood. Mass. P. Ur
ban. Pittsfield, Mass. W. Simo- 
navičius. Westfield Mass.. C. 
Drevinskas. Middleboro. Mass. 
A. Balavich. Andover Mass. A. 
Stravinskas. Methuen. Mas s.
A. Rasmus. Stoughton, Mass.
B. Jakutis. Medford. Mass. S. 
Luinis. Somerville. Mass. A. Bu- 
numas. Athol, Mass. L. Venc
kus. Haverhill. Mass. Kun. B. 
Dagilis, V. Bublys. B. Girnius.

A. Kupčinskas. Detroit, Mich. 
Kun. M.F. Daumantas. Dear
born, Mich. K. Keblys, South
field. Mich. A. Dragunevičius. 
J. Ma.iikas. F. Ambrose. Hart
ford. Conn. E. Valionis, Water
bury, Conn. A. Macknis. C. Lo
da. Ansonia. Conn. M. Benevi- 
čius. S. Lipčius, New Haven, 
Conn. V. Marijošius, B. Tamo
šaitis. New Britain. Conn. J. 
Lazdauskas. Bridgeport. Conn. 
M. čižauskas. Elizabeth. N. J. 
P. Naujokaitis. River Edge. N. 
J. J. Jasukaitis. Roselle. N. J.
A. Malakas. Newark. N.J. S. 
Ramonas. Linden. N.J. J. Miko- 
laitis. Westwood. N.J. W. Bar
kauskas. Hillside. N.J. A. Stani- 
el. Maplewood. N.J. M. Bajorū
nas. A. Garbačiauskas. V. Gu
tauskas. P. Gruodis. B. Minia - 
taitė. F. Pūkas. V. Ramonas. 
Chicago. Ill. B. Babrauskas. E. 
Olšauskas. Cicero. Ill. V. Ma
nelis. Lockport. Iii. S. Navickas. 
Hillside. Ill. V. Amsiejus. P. 
Graičiūnas. P. Paul. Cleveland. 
Ohio V. Mitchel, K. Nadzeika. 
J. Tamuhonis. A. Rutkauskas. 
Nashua. N.H. M. Kasperavičie
nė. Hudson N.H. P. Žukauskas, 
Londonderry. N.H. V. Dapšys.
B. Vilimas, Los Angeles. Calif. 
S. Raštikis. Monterey. Calif. S. 
Rudys. Pacific Greve. Calif. O. 
Kreivenienė. Chester. Pa. K. 
Lambertas, Pottstown. Pa. A. 
Walters. Baltimore, Md. J. Ka
valiauskas. Omaha. Nebr. R . 
Kcndrotienė. Lewiston, Me. A. 
Dzekevičius. Providence. R. I. 
M. Zakarevičius, Edmonton. Al
berta, Canada. J. Karaliūnas. 
Hamilton. Ont. Canada. S. Ro- 
vas, Toronto. Ont. Canada.

Nuoširdžiai dėkinga 
Darbininko Administracija

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41 / 2 % INVESTMENT7 ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

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

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

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, narnų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki °, vai.; (šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

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

KRAMERS 
PASTRIES

TORTAI - PYRAGAIČ IAI - VELYKŲ ZUIKELIAI
nik*!:tnvfms. Šventėms ir kitokiems parengimams

| 1043 SECOND AVE. (tarpe S5th ir Š6th Sts.) New York, N.Y. 10028

t



1965 m., balandžio 2 d., nr. 25 darbininkas 7

@ SPORTAS
Waterburio Gintaras laimi

Pereitą šeštadienį Waterbu
ry, Conn., įvyko 1965 metų ry
tų apygardos krepšinio pirme
nybės. Vyrų ir jaunių grupėse 
šeimininkai — Waterburio Gin
taras — pasiėmė pirmąsias vie
tas. Vyrų grupėje Gintaras įvei
kė Brooklyno LAK 80:62 (38: 
29). Waterburiečių stipriausias 
ginklas buvo ilgasis Slomčins- 
kas. LAK kai kurie žaidlkai 
buvo jau metus nežaidę. Matė
si kondicijos stoka.

Jaunių grupėje laimėtoja 
Waterburio Gintaras buvo iš
temptas rinktinės žaidiko Buzė- 
no. Antroje vietoje liko pran
ciškonų gimnazijos Nevėžis, ge
rai vedamas ir po pereitų me
tų padaręs pažangą. Rungty
nių pasekmės — Gintaras:LAK 
60:26 (28:9); Gintaras : Nevė
žis 72:65 (36:36); Nevėžis : 
LAK 61:42 (27:24).

Futbolas
Pereitą, sekmadienį LAK pir

moji futbolo komanda iš New 
Jersey parsivežė du svarbius 
pirmenybių taškus ir įsitvirtino 
trečioje vietoje. Rungtynės su 
West N.Y. laimėtos 3:1 (2:1). 
Mūsiškiai sužaidė ambicingai 
ir taktiškai labai gerai.

LAK žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Vainius, Remėza; 
Budraitis, Trampas, Kalina; Ho
gan, Bileri-s (Malinauskas), Kli- 
večka, Budreckas, Vasiliauskas. 
Pastarasis atostogaująs laivyno 
kariūnas, buvo geras tai - 
kinin kas puolikam Kli- 
večkai ir Budreckui. Ir gyni
mas šį kartą puikiai savo užda
vinį atliko.

Trampas pradžioje buvo ne
tikras, bet vėliau sisiėmė, ir bu
vo mūsų gynimo stipriausia at
rama. Priešininkas beveik 3/4 
rungtynių laiko mūsiškius spau
dė, bet vartininkas Jankaus
kas per daug darbo ne
turėjo. Su galva iš arti muštą 
kamuolį užtjkrįntąl paėmė, o ki
tus du pavojingiausius šūvius į 
mūsų vartus paleido saviškis 
Vainius. Priešininkas jau nuo 
pradžios rungtynių turėjo lau
ko persvarą, bet vis atsikando 
į mūsų gynimą. Klivečkos pa
duotas suktas kamuolys, perlė
kęs visų galvas, atrodo, lėkė į 
užribį. Vasiliauskas betgi gra
žino kamuolį į vidurį, kur Bu
dreckas šaltai nusitaikė į tuš
čius vartus.

Antras įvartis buvo panašus. 
Klivečkos žemas kamuolys atsi
rado baudos aikštelėje ir vėl 
Budreckas. nepametęs šalto 
kraujo, ženklina 2:0.

Kėlinio gale West NY išnau
dojo 11 m. baudinį, ir sušvel
nino pasekmę iki 2:1.

Antrame kėlinyje žaidimas 
buvo kiek kietesnis. Mūsiškiai 
dar labiau spaudžiami. Bet at
laikė mūsiškių teisingas taktiš
kas žaidimas. Priešininkas, vi
są laiką vyravęs, nesukūrė nė 
vienos pavojingesnės padėties, 
o mūsiškiai pasiekė dar vieną 
įvartį. Šiaip jau neryžtingas Ho
gan iškrapštė kamuolį iš gyni- 
ko kojų ir pro krentantį varti
ninką baigia rungtynes 3:1.

Mūsiškiams dabar beliko vie
nos pirmenybių rungtynės su 
Kolpingu. Jos dar svarbesnės.

PATIKIMIAUSIAS
maisto produktas, parankiausias skubančios šei
mininkės pagalbininkas yra tikras importuotas

LENKIŠKAS KUMPIS
Vienoda jo kokybė ir puikus skonis gaunamas 
todėl, kad šis kumpis gaminamas iš pirmos rū
šies mėsos specialiai šeriamų lenkiškų kiaulių.

šis skanėstas, karštas ar 
šaltas, užsitarnavęs šį ge
riausios kokybės simbolį, 
parduodamas šiais vardais 

ATALANTA 
KRAKUS ir POLO
2 iki 12 sv. dėžutės

Visuomet reikalaukite tik
rojo lenkiško importuoto 
kumpio. 11 iki 13 svarų 
kumpiai vadinasi TALA.

POLISH
HAM

r.o

i

V?

C

LEDAI PLAUKIA pro New Yorką. Nuotr. R. Kisieliaus

<4 ŠACHMATAI

Veda K. Merkis

JAV-bių rinktinė (Berliner. Bern
stein. Tears, Westbrook, Potter ir 
Preo). sukorusi 24(4 taškų ir lai
mėjusi antrą, vietų savo grupėj (1 v. 
Vak. Vokietija su 25 tš.) įėjo į V 
pasaulio koresp. šachmatų pirmeny
bių baigmę. Iš kitų grupių baigmėn 
jėjo Rytų Vokietija. D. Britanija ir 
Australija, taipogi Čekoslovakija ir 
Turkija. Baigmėn be varžybų bus 
įkelta Sov. S-gos komanda, laimė
jusi IV pasaulio p-bes.

Argentinos komandos sudėty buvo 
lietuvis Nastopka, kuris trečioj len
toj surinko 3 %:1 ¥2 tš. Jis laimėjo 
po tašką iš čeko Richter, olando 
Vendorffy ir graiko Sakalis, lygiom 
su suomiu Johansson.

Kazys Merkis — JAV rinktinėj. 
Į naujai prasidedančias VI pasaulio 
koresp. šachmatų p-bes įkelta JAV 
komanda: E. Shapiro. N.Y.; H. W. 
Hickman, N.J.; I. Kandel. Md.; R. 
B. Potter, Texas; W. Muir, Ariz.; 
K. Merkis. Mass. Grupėj 9 valsty
bės: JAV. Austrija. Japonija. Dani
ja, Jugoslavija. Šveicarija. R. Vo
kietija. Turkija ir Belgija. Varžybos 
vyksta oro pašto laiškais, užtruks 
2-3 metus. Kiekvienas žaidžia tuo 
pat laiku su savo 8 varžovais.

K. Merkis į JAV komandą paten
ka antrą kartą. IV pasaulio p-bėse 
(1959-62) jis buvo našiausias JAV 
komandos taškų rinkėjas. įveikęs 
Kanados. V. Vokietijos, Ispanijos ir 
Jugoslavijos varžovus, lygiom su
žaidė su Argentinos atstovu.

Chicagos p-biu laimėtojai oficia
liai išrikiuoti tokioj eilėj: 1. E. For-

Rezervinė priešžaismyje (vos 
aštuoniese) gavo 0:7, Jauniai 
taškus gavo be kovos Kollsman- 
nui neatvykus. Mažučiai šešta
dienį pralaimėjo bavarams 1:2.

Ateinantį savaitgalį mažučiai 
žaidžia šeštadienį 2 vai. pas uk
rainiečius. Sekmadienį jaunių 
pirmoji komanda 12:30 vai. žai
džia su DSC Brooklyn, East N. 
Y. aikštėje. Antroji komanda— 
su čekoslovakais 11 vai, Jeff
erson parke, Manhattane.

Pirmoji komanda ir rezervi
nė šį savaitgalį rungtynių ne
turi. Atletas. 

A

manek, 2. Povilas Tautvaišas, 3. Al 
Sandrin. Visi trys surinko po 7 taš
kus iš 8 galimų. Pirmenybės buvo 
rekordinės, turėjo 194 dalyvius, ku
inų viršūnė yra mūsų meisteris P. 
Tautvaišas. šiuo metu jis yra Illi
nois čempionas ir aukščiausiąjį į- 
vertinimą (Rating) turįs šachmati
ninkas visoj Illinois valstijoj.

Bostono tarpklubinės artėja prie 
galo. Beliko kelios rungtynės su 
akademiniais klubais, nukeltos dėl 
egzaminų. Lietuviams dar reikės 
sužaisti su MIT ir Brandeis univer
sitetu, bet vargu ar beatitaisys ne
malonias pasekmes pralaimėjimo 
Harvardo universitetui, kuris mūsų 
vyrus nusmūkdė 3 vietom žemyn. 
Padėtis: Cambridge II 8^ (nesu- 
žaistos 1). Harvard 8(1). Boylston 
8. Sylvania 7, .MIT 6*4 (3), Lithu
anian 6 (2). Cambridge I 5 ir 
Brandeis 1 (4).

Latviu mėnesinis žurnalas “Sacha 
Pasaule", vasario numerį skiria 
Lietuvos ir Estijos Nepriklausomy
bės sukakčių paminėjimui. Įdėti 
sveikinimai ir platesnės apžvalgos 
lietuvių ir estų šachmatininkų pa
siekimų bei veiklos. Telpa Vaitonio 
ir Škėmos šaržai su užrašais: “Lie- 
tuviešu šacha kėninš Povilas I” ir 
“Lietuvas šacha bruninieks Kazys 
Škėma“. Įdėtos Arlausko, Mikėno, 
Tautvaišo ir Škėmos laimėtos par
tijos. Reikia pabrėžti, kad mūsų 
šachmatininkų santykiai su latviais 
ir estais yra šilti ir draugiški.

TRAVEL

PICK UP 
A NEW CAR 

IN EUROPE, TAX FREE
Call me collect. 201 SW 6-5050. and 
we’ll discuss driving a new Europe
an car including the difference be
tween buying and renting, point of 
pick-up, registration, financing, in
surance. guarantees, all documents, 
return shipping, trade-jn and all 
you need to know. Choose from 
Volvo, Triumph, VW and others. 
I'll save you money; call me now!

Lew Schloss

Oxford Motors
E. Paterson, New Jersey

APART. TO RENT

BRAND NEW
GARDEN APT.

43 Family 
Immediate or future occupancy

from $100. month
Efficcncy, 1 & 2 B.R. apts

Good Counsel Church at comer - 
Extra large rooms - Air condition
ing - Free Gas - Separate thermo
stat for ea. apt. - Carpeted corridors 
- Modem laundry room - Free park
ing - Free GE refrig. - Master TV 
antenna - Buses at corner - 1 block 
to shopping - 1 block to schools

34 CARTER STREET 
NEWARK, N.J.

Directions:
Take Summer Ave or Broadway 

to Carter Street.
“Open daily & all days weekends”

HU 5-2980 MU 8-5552

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas Highland-Cypress rajone. 
Kambariai šviesūs, trečiame 
aukšte. Skambinti telefonu MI 
7-3796 po 6 vaL 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.

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 dot Tel. GL 3-8426.

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

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

REAL ESTATE

Lake Ronkonkoma

BUILDERS SELLOUT
4 HOUSES

3 - 4 BED ROOMS

From S7.500 to $13.990 
Custom Builders

On Your Land Or Ours

516 JU 8-7935

TOURS

CASSER TOURS
“One of America's Largest 

Operators of Tours” 
Comfortable - Modern 

Charter Buses for all Occasions
GROUP TRAVEL 

Anywhere in America
One Day - Week End or longer 

Low rates Bonded

201 W. 41st St. (nr. 7t Ave)
BRyant 9-1000

FUNERAL HOME

EVERGREEN 
FUNERAL HOME, INC.

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

131 Nassau Avenue
Brooklyn 22, N. Y.

Tel. EVergreen 3-8600 
EV 3-0320

DISPLAY

You are cordially invited to the 
"GRAND OPENING" 

- of
PIZZA VICTORIA

The Best Pizza is Square 
FREE DELIVERY

604 Richmond Rd., Concord 
Staten Island

Gl 7-8998

FLORIAN KENNELS

Locust Valley
Verified Champion Bred Poodles for 
every occasion Toys - Miniatures 
Blacks - Browns - Whites - Silver 

Shu Swamp Road Locust Valley 
Phone: OR 6-0169

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I F lush inge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Asto rijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — DE 5-1154

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

CAMPS

Kamp Kill Kare on Lake Champlain, 
St. Albans Bay, Vt., est. 1906, boys 
8-15, limited to 100 in 3 age groups. 
Superior water-land programs incl. 
water skiing, sailing, swimming, 
baseball, basketball, tennis, soccer, 
track, etc. State age. Bklt. Dr. R. F. 
Perry, 220 Madison Ave., Morris
town, N-J. Tel. 201 - 538-1703.

School of Creative Arts Martha’s 
Vineyard, Mass. Girls 6-17 art dra
ma, creative writing and French, 
music, piano, voice, strings, dance; 
modem ballet, folk, sports, swim
ming, tennis, riding, sailing. Profes
sional staff, guest artists. Kathleen 
T. Hinni, director 939 Eighth Ave., 
N. Y. 19, LT 1-7385

New Horizon Southampton, L.I. — 
Coed 6 to 16 a children’s democracy. 
Private lake front—Bay & Ocean— 
all sports & activities, relaxed at
mosphere, wholesome food (reduc
ing program too), expd. staff. 8 full 
weeks $650. Write or call for broch
ure T Dr. R. Kronemeyer, 9 E. 67 
St., N.Y. TR 9-5221

REST HOMES

A Joyous Easter 
to all our friends

MAPLE TERRACE REST HOME
A real home-like atmosphere 

State-approved
34 Main Street - Succasunna, N.J.

Phone: JU 4-5359

RESTAURANTS

For Better Weddings 
.and Weekend Dancing 

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

New York City 
RE 4-7335

FOOD FOR LENT

Eat Fish as Food during 
LENT

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

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
-PORK STORE

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

LIQUOR & WINE

JOSEPH RUTKOSKI 
For the Finest in Liquors 

2484 Merrick Road 
BELLMORE L.I.

Call 516 SU 5-2644 — We deliver 
Special consideration 
to Religious Groups.

HOME IMPROV.

P. CULLEN & SON
Attics, basements, porches, garages, 
extensions, aluminum storm win
dows and doors All work done by 
father and son Estimates cheerfuJ- 
Iv submitted New HydePark, L.I. 
N..Y

FL 2-9678 GE 3-4119

LUMBER

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

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

HELP W. MALE

MACHINISTS 1st CLASS 
For Heavy Work

all around welders (are & heliare) 
all benefits—Write for appointment 
to Box-M-22. Room 714

521 Fifth Avenue, N. Y. C.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kii. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vicL

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—-FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

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

Tel.: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

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

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, Ill. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

PRINTING

PARK CITY PRESS INC.
The Good Printer 

Better Service Quality Printing 
For prompt dependable service 

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

INTERNATIONAL 
PRINTING CO. 
197 E 4th Street 

EVERYTHIN^ FOR 
THE PRINTING LINE

Call OR 3-1830

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima-tuoj. įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
šy arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarirpą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. L 
žemės sklypus. • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andriy Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N. Y.

Room 402

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street

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

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) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS 

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. S HALI NS
- Šulinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE. 

one Korest Park wav 
WOODHAVEN. N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN. * 
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotoias
74 PROVIDENCE ST.

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

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir { kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Marytė šalinskienė, kuri vie
na iš pirmųjų paskyrė tūkstan
tinę Lietuviškam Židiniui New 
Yorke, savo gimtadienio proga 
įteikė dar šimtinę įrašydama į 
fundatorę savo sesutę Juliją 
Kowrak iš Philadelphia, Pa., 
kuri dažnai šalinskienę aplan
ko ir padeda darbuose. Malonią 
padėka reiškia TT. Pranciško
nai už gausią paramą.

L.M.A. New Ycrko klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks ba
landžio 7 d. 7:30 vai. vakare M. 
Virbickienės namuose (58 Jero
me St. Brooklyn 7, N.Y.) Susi
rinkimo vieta pasiekiama va
žiuojant Jamaica linijos trauki
niu iki Cleveland© stoties, arba 
Jamaica linijos autobusu iki Je
rome St.

Alfonsas Milukas kovo 31 
Queen Elizabeth laivu atvyko iŠ 
Lietuvos pas savo tėvus, kurie 
gyvena Richmond Hill, N.Y. Jis 
yra gimęs Amerikoje, į Lietuvą 
išvežtas 1920 m. .kartu su tė
vais. Kai tėvai grįžo Amerikon, 
jis pasiliko Lietuvoje. Antros 
bolševikų okupacijos metu bu
vo išvežtas į Sibirą, kur Vorku
toje išbuvo 9 metus. Paleistas 
gyveno Vilniuje, prieš tai gyve
no Kaune. Jo atvažiavimu rūpi
nosi Valstybės departamentas.

Dr. K. Valiūnas, Neries pre
kybos bendrovės direktorius, su 
žmona yra išvykęs į Jamaicos 
salą. Grįžta kitą savaitę.

Pasaulinės parodos atidaryme 
balandžio 21 dalyvaus ii' lietu
vių gi upė. nemažesnė kaip 50 
žmonių. Tuo reikalu rūpinosi 
dabartinis lietuvių komitetas 
kuriam pirmininkauja Aleksan 
ras Vakselis, vicepirm. Petras 
Vytenus ir Helen Kulber. Pe
ter Vytenus daugiausia palaiko 
ryšius su parodos vyriausiu ko
mitetu ir parūpina žinių ameri
kiečių spaudai. Jo rūpesčiu kry
žiaus atidengimą buvo paminė
ję visa eilė New Yorko laikraš
čių.

Krėvės veikalų vaidinimas 
bus šį šeštadienį, balandžio 3. 
Franklin K. Lane aukštesnio
sios mokyklos salėje. Adminis
tracija praneša, kad vaidinimas 
pradedamas punktualiai 8 v.v., 
ir publika prašoma nesivėlinti. 
Taip pat primenama, kad vaidi
nimas New Yorke nebus karto
jamas.

Kat. Moterų Sąjungos 29 kp. 
(Apreiškimo parapijos) rengia 
Velykų stalą balandžio 25, 1 v. 
popiet. Tą dieną New Yorko ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti pas sąjungietes ir kar
tu prisiminti Velykų papročius. 
Bilietai į vaišes jau dabar gau
nami pas valdybos nares.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyrius rengia ket
virtą meno mėgėjų parodą ba
landžio 10 ir 11 d. Apreiškimo 
parapijos salėje. Balandžio 11 
sekmadienį, 12:30 toj pačioj sa
lėj parodos globėjas dail. V.K. 
Jonynas skaitys paskaitą tema 
“Meno keitimosi priežastys”.

Angelų Karalienės . parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
prasideda šį sekmadienį 11 v. 
baigisis antradienio vakare 7:30 
mišiomis ir procesija. Tėv. Ju
venalis Liauba sakys pamoks
lus rytmečiais 9 v. Ir vakare ti tarptautiniame vakare ir iš- 
7:30.*

A. A. Kun. J. Mažuknos, M. 
I.C. atminimui mišios bus au
kojamos balandžio 3 d. 8 vai. 
Tėvų Pranciškonų 
680 *

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS metiniame parengsime. Iš k. į d. Charles Merker, Vincė Jonuškaitė, Ga
lia Zilionienė, dail. Merker-Vitkauskaitė. Lietuviškos tautodailės parodėlę surengė V. Jonuškaitė ir A. Mer
ker. Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIAI
Great Necko mokyklos vado

vybė kviečia lietuvius dalyvau-

Bush wick Ave.,
koplyčioje, 
Brooklyne.

pildyti dalį programos. Kadan
gi šiemet dalyvauja 3 tautos, 
tai kiekvienai tenka po 40 mi
nučių.

Vakaras bus penktadienį, ba
landžio 2, 8:15 v.v. North

LITO BENDROVĖS jaunieji savininkai akcininkai; iš 
k. j d. Tomas Ivaška. Ritonė Ivaškaitė, Paulius Gu
delis, Antanas Rygelis. Visi gyvena Connecticut val
stybėje.

S

Ju-

Ed. Maziliauskas pakeltas į New Yorko

TARPTAUTINIAME VAKARE
nior High School (kampas Ar- 
randale Avė. ir Polo Road). Čia 
vėl bus proga lietuviam pasiro
dyti drauge su italais ii- airiais. 
Pernai šis vakaras lietuviam la-

Operetės choras sparčiai ruo
šiasi savo metiniam koncertui, 
kuris bus gegužės 15. Be cho
ro dar dalyvaus solistė Daiva 
Mongirdaitė. Programa praves 
aktorius Vitalis Žukauskas. Cho 
rui vadovauja Vytautas Strolia. 
Chorą papildė nauji choristai: 
Genė Kišenaitę^.,Juzė Bužaitė. 
Viktoras Kundrotas — visi at
vykę iš P. Amerikos; p. Surdė- 
nienė, Vanda Valaitienė. Auž- 
manienė, Violeta Butkutė ir Ei- 
viai.

Dr. Vytautas Kavolis, Metme
nų žurnalo redaktorius, atvyks
ta New Yorkan. Jis kalbės 
penktadienį, balandžio 9, Arū
nų namuose (86-04 94 St. Wood
haven). Santaros Šviesos Fede
racija kviečia visus, kurie do
misi. Pradžia 8:30 vak.

bai gražiai nusisekė. Vieni lie
tuviai išpildė programą. Daly
vavo Jokūbas Stukas, Operetės 
choras, Maironio mokyklos mo
kiniai. kanklininkės ir k. Visa 
programa užėmė 2 vai.

Šiemet lietuviai turi paruoš
ti trumpesnę programą. Bus tik 
dainos ir filmas apie Neprik - 
lausomą Lietuvą. Dainuos Rū - 
tos ansamblis, diriguojamas Al
girdo Kačanausko. Be to. bus 
rankdarbių paroda. Ji nebus 
tokia didelė, kaip pernai, nes 
3 tautos užima vietą, kurią per
nai turėjo vieni lietuviai.

Mokyklos vadovybė pakvietė 
vietinę Lietuvos vyčiu kuopą 
suruošti lietuvių programą. Vi
sus reikalus tvarko komitetas. . 
kurį sudaro A. Vasiliauskas. 
Mary Kober ir Josephine Žu
kas. Komitetas kviečia visus lie
tuvius dalyvauti šiame vakare, 
nes prieš svetimtaučius reikia 
kuo gausiau pasirodyti. Kas tu
ri tautinius drabužius, prašom 
juos užsidėti. Įėjimas 
mas.

nemoka-
(VS)

Kai Bostone pasigirdo, kad 
repetuojamas L. Fodoro “Bran
dos atestatas”, vienas asmuo iš
reiškė savo nepasitenkinimą: 
“Ar negalėjo A. Gustaitienė 
nors geresnio parinkti?”

Kovo 28 spektaklis praėjo 
dideliu pasisekimu. Tas pats 
muo buvo jau kitokios nuomo
nės: “Prieš mėnesį klydau .... 
Pamatęs sakau: Tegu šis “Ates
tatas” apkeliauja visą Ameri - 
ką . . . Parodykite tikrą mokyk
lą. tikrus mokytojus, auklėto
jus, gražias uniformuotas gim
nazistes. kurios ne vienam aša
rą išspaudė”.

Režisavo Aleksandra Gustai
tienė. vaidino tam kartui sutelk
tas kolektyvas. Darbas nebu
vo lengvas, nes čia vienas su
serga. kitą darbe sulaiko, o re
petuoti reikia. Režisorė nervi
nasi. Bet reikia pasidžiaugti — 
vaisiai buvo gražūs, verti savo 
triūso. Žmonės pamatė ir prisi
minė savo jaunystės dienų mo
kyklą Lietuvoje. Veikalas rašy
tas ne lietuvio, bet buvo pritai
kytas Lietuvos sąlygom.

Pakilus scenai, išvydome mo
kytojų kambarį ir du mokyto
jus. Jų gyvenimas, jų kalba, jų 
rūpestis — viskas jaunimui, vis
kas mokyklai. Įeina rūstus ma
tematikas, o paskui įbėga mo
kinė. Toliau neatitrauki akių 
nuo scenos. Ten vaizduojamas 
rūpestis išauginti dorą, gražų ir 
nesugadintą jaunimą. Už princi
pus. už idėjas, už tvarką, už 
mergaitės dorumą, už mokytojo 
autoritetą, už gimnazijos vardą. 
Kova širdyje ir su kitais. Viską 
laimi- ir nulemia gerumas, prin
cipas. meilė ir žmogaus doru
mas.

Žiūrovų 
pasieniais 
čia būta 
apie vaidinimą: “Jų mokykla la- j 
bai skvriasi nuo mūsų mokyk
los”. Buvusi Lietuvoje mokyto
ja Elena Vasyliūnienė išbėga iš 
salės scenon ir susijaudinusi 
bučiuoja režisorę: “Dėkui tau. 
Aleksandra.

ŽINIOS

ką

su 
as-

buvo pilna salė, net 
stovinčių. O kiek' 

jaunimo! Jo balsas

kad parodei groži,

Tėvų ir mokytojų draugija 
(PTA) pavasarį ruošia ‘Lawn 
Party’. Kiekvieną trečiadienį 7 
vai. vak. mokyklos vaikų moti
nos susirenka į parapijos saię 
prie E. 7-tos gatvės ir aptaria 
šiam parengimui atliktinus dar
bus.

Sodalietės balandžio 4 d. 9 
vai. ryto dalyvaus mišiose ir 
bendrai priims šv. komunija.

Adoracijos atlaidai (40 valan
dų) šv. Petro parapijos bažny
čioje pradėti balandžio 2. Miš
parai giedami 7:30 vai. vak. Pa
mokslus sako lietuvių pranciš
konų provinciolas kun. L. An- 
driekus. Atlaidai baigiami sek
madienį, balandžio 4 d.. 3 vai. 
popiet.

Kun. J. Vaišnys, S.J. iš Mon- 
trealio. .Kanados, vasario 21-28 
lietuvių parapijoje Cambridge 
pravedė rekolekcijas. Ta pačia 
proga aplankė Bostono lietuvių 
skautų vadovus.

Kun. Antanas Benzevičius 
Bostono kardinolo oficialiu ko
vo 19 raštu paskirtas Braintree 
miesto Kolumbo vvčiu dvasios 
vadu, šis paskyrimas mums, lie
tuviams. yra džiuginantis, nes 
kun. A. Benzevičius yra pirmas 
per paskutinius 55 metus lietu
vis kunigas Bostono vyskupijo
je. gavęs Kolumbo vyčių kape
liono pareigas.

Inž. Aleksandrui Čaplikui 
rengiamas pagerbimas ši šeš
tadienį, balandžio 4. Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje. Pra
džia 5 vai. popiet. Pagerbimą 
rengia Stepono Dariaus postas. 
Jis buvo posto vadu ir ėjo ki
tas pareigas. Šiuo metu yra San
daros centro vicepirmininkas.

Edvardas Mickus lietuvis, ku
ris gyvena 112A Steamboat Rd., 
Great Neck. Long Island, yra 
Electrolux Co. agentas. Jei kas 
norėtų nupirkti Electrolux siur
blį arba grindim plauti bei vaš
kuoti mašiną, galima skambinti 
516 HU 2-3219 arba 516 HN 6- 
8352. EDVARDAS T. MAZILIAUSKAS

t LITERATŪROS - MENO 
VAKARAS

S)

)

sekmadienį, balandžio 4
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

(North 5th ir Havemeyer St.)
4 vai. popiet

Programoje dalyvauja —
AUDRONĖ-ONA BALČIŪNIENĖ 
BIRUTĖ EMPAKERYTĖ-LUKOŠEVICIENE 
KOTRYNA GRIGAITYTĖ-GRAUDIENĖ 
JURGIS JANKUS 
PAULIUS JURKUS 
PRANAS NAUJOKAITIS 
LEONARDAS ŽITKUS

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

Jėjimo auka — 2 dol.. studentam ir moksleiviam 1 dol. 
Vakarą rengia ir visus kviečia

N. Y. Ateitininkų Sendraugių skyrius
;olo;o;o;o;o;c;o;olololč.ę .c.

9 

C)

Edvardas T. Moziliauskas, ku
ris tvarko Clayton and Edward 
vaistinę Manhattane, pakvies
tas į New Yorko valstybės far
macijos tarybą trejų metų ter
minui. iki 1967 liepos 31.

Jis yra gimęs Naugatuck. 
Conn., 1926 baigęs Columbijos 
universiteto farmacijos mokyk
lą, už mokslą gavęs aukso me
dalį. Įsigijęs leidimus New Yor
ko ir Connecticut valstybėje, 
1928 nusipirko Clayton, and 
Edward vaistinę New Yorke. 
Jis buvo pirmininku ir sekreto
riumi New Yorko apskrities vai
stininkų draugijos, yra New 
Yorko valstybės vaistininkų d- 
jos narys, taip pat priklauso A- 
merikos vaistininkų draugijai, 
Connecticut vaistininkų draugi
jai, Amerikos ligoninių vaisti
nių draugijai, šiuo metu yra 
Columbijos universiteto farma
cijos kolegijos iždo tarybos na
rys.

Jono Šlepečio pagerbimas 70 
metų sukakties proga rengiama 
balandžio 3, šeštadienį, 7 v.v. 
Maspetho Atsimainymo parapi
jos salėje. Pagerbimą rengia: 
ALB New Yorko apygarda, ALB 
Queens apylinkė, L. Fronto Bi
čiuliai, Teisininkų CV., Birutie- 
tės ir Ramovėnai.

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

šeštadieniais iki filmos pabaigos-. 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienf, balandžio 7 d. iki 
TreCiadienio, balandžio 7, 1965

Spalvinė melodinga filmą — 
“ROTE LIPPEN SOLL

MAN KOSSEN" 
Vaidina:

J. Matz, P. Week, T. Herr. G. Knuth 
Briedinė filmą:

“Scheidungtgrund: Liebe" 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

PRAĖJUSIOJE trijų parodoje. Iš k. d. — V. Ignas, J. Sodaitis, E. Urbaitytė, V. K. Jonynas, kuris skaitys 
paskaitą balandžio 11 skautų rengiamoje parodoje Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

principus, mūsų mokytojus, mo
kyklą”.

Bostono lietuviai gali džiaug
tis turėdami Aleksandrą ir An
taną Gustaičius, kurie . duoda 
gražios šviesos kybirkštėlių šiai 
kolonijai. “Brandos atestatas”, 
galima sakyti, buvo pats ge
riausias vaidinimas, kokį lietu

viai davė Bostono scenai. Pir
miausia reikia dėkoti rež. A. 
Gustaitienei .toliau — dail. V. 
Vizgirdai už scenos dekoraci - 
jas, rašytojui Stasiui Santvarui. 
kuris
■meno magistrui Romui Šležui, 
kuris nematomas tvarkė švie
sas ir muziką. Vaidino mokines: 
Horvat — Ausiejūtė. Drasko- 
či — Gineitytė, Barbaš — Vaič- 
jurgytė; mokytojus: Salajl — 
Gineitienė, Emma — Karosai- 
tė, dr. Mate — Zarankaitė. Var- 
jaš — Januška, dr. Baranji — 
Jašinskas. Rlctig — Valiukonis. 
direktorių dr. Kulcar — Žič- 
kus, sužieduotini Tomą Runei 
— Antanavičius ir sargą Mickū- 
nas. J.M. -

šiuo kartu grimavo, ir

Woodhavene išnuomojamas 
butas iš 5 kambarių su apšil
dymu antrame aukšte, prie ge
ro susisiekimo. Pageidautina su
augę žmonės. MI 2-3680.

<♦><♦> <♦>

If IRI A A l/nETlIFA .V. Y. globoja BALFas

VINGU AKtVtu kūrinių vaidinimas
DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS (ištrauka)

ŠARŪNAS (ištrauka)

PRIE DANGAUS VARTŲ (inscenizacija)

šeštadienį, balandžio 3
8 vai. vak.

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOJE
• Elderts Lane A Jamaica Ave., Brooklyn, N.Y.

(Važiuoti BMT Jamaicos linija iki Elderts Lane stoties)

Bilietai po 4 ir 3 dol. (stud. 2 dol.) gaunami: Atletų Klube. D. Averka. 
1332 Halsey St.; BALFe. L. Jankus. 105 Grand St.; Ginkų Svetainėje. 
495 Grand St.; Realty Ins. Agency, J. Andriušis. 87-09 Jamaica Ave.

Režisūra — VYTAUTAS VALIUKAS 

Scenovaizdis — ALBINAS ELSKUS 

Administracija — K. VASILIAUSKAS

VINCĖ JONUŠKAITĖ (ka ip viešnia) 
ELVIRA O&LAPIENĖ 
VYTAUTAS ABROMAITIS 
LEONAS KARMAZINAS 
EDVARDAS LIOGYS 
VYTAUTAS VALIUKAS 
KAZYS VASILIAUSKAS




