
DARBININKAS SU PAVASARIU ATĖJO NAUJA MEILE
Siūlo pirštis kom. Kinijai, 
užmiršę, kad nei Londonas 
nei Paryžius nieko nepelnė
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atikano konsilijos sąjūdis rieda tolyn ir gilyn

Mao Tsetungas — tebėra nesukal
bamas; optimistai tiki netrukus jo 
įpėdinis bus sukalbamas.

Nuo Maskvos, nuo Vietnamo 
puolasi prie Pekingo

Amerika nori baigti karą 
Vietname. Manė, kad reikia de
rėtis su š. Vietnamu. Tas neno
ri. Tada manė, kad reikia šauk
tis į Maskvą. Anglijos min. pir- 
min. Wilsonas važinėjo, kad 
Maskva spaustų Vietnamą derė
tis. Išgirdo atsakymą — ne. Da
bar Amerikoje pasipylė balsai:' 
reikia kreiptis į Pekingą. Šen. 
Fulbrightas su savo liudinin
kais profesoriais siūlė derybas 
su kom. Kinija. Juos parėmė vi
ceprezidentas Humphrey. Dar 
stipriau prašneko šen. Javits — 
besąlyginės derybos su kom. Ki
nija! New York Times paskel
bė “mokslininkų Azijos klausi
mais” pasisakymą, kad Ameri
ka imtųsi iniciatyvos koegzisten--- 
cijai su kom. Kinija.
Duokim Kinijai viską!

“Mokslininkai”, kurių 
198 parašai, siūlė:

ir išpažinti

visada gir- 
kunkuliavi-

iš politikavimo, kad bet kokis 
griežtumas prieš komunizmą ga
li pasunkinti tikinčiųjų padėtį 
anapus uždangos, — jau atski
ras klausimas.

atskirose šalyse

Popiežius Paulius kovo 21 padare vizitą Italijos prezidentui Giuseppe Sa- 
ragatui. Vaizde popiežius su Saragato dukterim Mrs. Ernestina Santacat- 
terina ir jos sūnum.

Michael Ramsey, Canterbury arkivyskupas, su savo draugu kardinolu 
John Heenan. Westminsterio arkivyskupu.

slikonŲ arkivyskupas pas popiežių. Vyskupų sinodas ir pa
liečių kongresas 1967. Sąjūdis šakojasi

(oficiali

tikano II susirinkimas pa- 
sąjūdį, kuris auga ir reiš- 

keliom kryptim. Naujų 
pastebima plečiant eku- 

r»ę vienybę tarp tikėjimų. 
)je kovo 23 popiežiui Pau- 
jficialų vizitą daro Can- 
iry arkivyskupas Michael 
;ey, 61 metų anglikonų 
rčios valdytojas
t yra karalienė). Tai bus 
is vizitas po 400 metų, ka- 
mglija atsiskyrė nuo baž- 
ės priklausomybės Romos 
ižiui.
msey yra žinomas savo 
ingom siekti bažnyčių ben- 
arbiavimo. Jis vadovavo an- 
nų delegacijai į Sovietus, 
damas ryšių su ortodok- 
ažnyčios vadais. Jis lankė- 
ip pat pas ortodoksų pa- 
chus Graikijoje, Turkijoje, 
lakvietė kardinolą Bea kal- 
pas anglikonus, o pats bu- 
iakviestas 1963 į Belgijos 
ikų universitetą Louvaine. 
askyrė 1964 komisiją san- 
im su katalikų Bažnyčia, 
tikanas palankiai sutiko 
lalbėjimą su arkivyskupu 
>ey kaip naują žingsnį į su- 
timą ir bažnyčių vienybę.
MYČIOS VIDUJE: vyskupų 
las ir pasauliečių apaštala- 
kongresas.

>p. Paulius paskelbė, kad 
upų sinodas bus šaukiamas
spalio 11-19. Tuo pačiu

i Romoje šaukiamas ir pa- 
ečių apaštalavimo kongre- 
kuriame būsią apie 2,500 
du. Tai du nauji dalykai.’ 
as ir kitas turi padėti po
ni valdyti Bažnyčios orga- 
:iją ir suaktyvinti bažnyti- 
likimą gyvenime.
ofenzyvos srityje Vatika- 
paskelbė pop. Pijaus XII 
į 1940-1944 dokumentus, 
s padeda suprasti, kodėl 
ežius Pijus XII vengė ofi- 
ų pasmerkimų hitlerizmui. 
rėmė tuos Vokietijos vys
is. kurie kėlė balsą prieš 
ų antisemitizmą ir kitus 
oniškus veiksmus.

reformom. Bet reformos sutiko 
ir pasipriešinimo: Brazilijos vy
riausybė uolius reformų reika- 
lautojus kunigus kišo į kalėji
mą. Pasak The Tablet, kai ku
rie vyskupai, kada praėjo tie
sioginė komunizmo grėsmė, 
privengia eiti į konfliktus su 
dabartine vyriausybe ir pritildė 
savo balsą. Kolumbijoje, kur 
reformos sutiko pasiprieši
nimo, galėjo atsirasti tokios iš
imtys kaip kunigas Torres, ku
ris nuėjo pas komunistus par
tizanus ir žuvo, manydamas, 
kad tik revoliucijos keliu tepa
siekiamos reformos.
Europoje po Vatikano konsili
jos sustiprėjo bendradarbiavi
mo su komunistais klausimas.

Ta nuotaika palaikoma la
biausiai kardinolo Bea, o taip 
pat Vienos kardinolo Koenigo. 
Tos prasmės turi ten intelek
tualų katalikų su komunistais 
dialogas. Ar dialogas su komu
nistais kyla iš naivumo, ar iš 
noro apaštalauti komunizmą 
“sukrikščionijant” ar iš ramy
bės ir patogumų troškimo, ar

POPIEŽIAUS ĮSPĖJIMAS: kuo 
tikros reformos reiškiasi?

Visame sąjūdyje po Vatika
no konsilijos popiežius mato 
gera, mato ir bloga. Popiežius 
Paulius nuolat ir nuolat įspė
ja nuo “bevaisio triukšmavi- 
mo”, ragindamas į “konstruk
tyvų bendradarbiavimą”. O tas 
konstruktyvus bendradarbiavi - 
mas ar tik nebus išreikš
tas popiežiaus kalboje, kada jis 
priėmė pasauliečių kongreso or
ganizatorius ir jiem sakė: ne 
tai svarbu, kad būtų surinkti iš
garsinti konsilijos pamokymai, 
bet svarbu perkeisti save pagal 
Kristaus mokslą; tuo keliu ka
talikai galės padėti savo bro
liui pažinti Kristų 
Ji Jo Bažnyčioje.

Šis įspėjimas ne 
dimas per sąjūdžio 
mo triukšmą.

buvo

Infliacijos grėsme
Vasario mėn. kainos pakilo 

0.7 proc. Ankstesniais trim mė
nesiais kilo po 0.5 proc. Per ke
turis mėnesius kainos kyla taip, 
kad metinis pakilimas perkopia 
6 proc. Tai reiškia, kad pinigo 
vertė per metus krinta 6 proc. 
Laikoma tai jau infliacijos žen
klu. Normaliai krinta 2-3 proc.

DISKRIMINACIJA DĖL TIKĖJI
MO?

•Vyriausybė pradėjo kovą 
prieš diskriminaciją religiniu 
pagrindu. Labiausiai draudimo 

;,v įstaigose^ Tokia diskriminacija 
skundėsi pereitą rudenį “Ame- 
rikos žydų komitetas”. Esą—į 
atsakingas tarnybas priimami 
pirmiausia anglosaksai protes
tantai, bet 
ir katalikai.

nepriimami žydai

an-

KIRUOSE 
dis liejasi

KRAŠTUOSE 
skirtingom va-

plataus atgarsio 
vienybės.

Amerikoj 
la ekumeninės 
konfesinio bendradarbiavi- 
idėja. Labiausiai politinėje 

< — kuriant vadinamą pa
ima ir kurstant sąjūdį prieš 
ausybės politiką Vietname, 
s dabar mažiau, bet tebe
ima iniciatyvos “pilietinių 
ių akcijoje”. Atskiro dėme- 
verta asmeninio individua- 

10 laisvė, kurios reikalavi- 
reiškiasi -vadinamoje “kata- 

į liberalų” spaudoje. šia 
ptim nueita į ekstremizmą 
ių kaip kunigas DuBay. O 
atalikų kai kurie laikraščiai 
įgiasi sudaryti įspūdį, kad 
jrmos bus baigtos, kai bus 
iekta laisvės gimimų kont- 
ji ir laisvės kunigam vesti, 
.otynų Amerikoje akcija la- 
usiai reiškiasi socialinėje sri- 
b vykdant reformas, kurios 
nažintų prarają tarp turin- 

ir neturinčių. Bet ne visur 
kupai vieningi. Čilėj bažny- 
jau nuo 1961 išdalino savo 

nes, kurias gavę žemdirbiai 
'anizavo daugiausia koperaty- 
>. Brazilijoje taip pat vysku- 
i parodė didelės Iniciatyvos

pristatyti paramą š. Viet- 
neleisdama poroje aero- 
Sovietų lėktuvam nusi- 

reikalaudama mokesčio

tik žodžiu. Galimas daik-

Tarp rusų ir kinų — kaltina, intriguoja
Sovietai kovo 19 ėmė karto

ti, kad kom. Kinija trukdo So
vietam 
namui, 
dromų 
leisti;
už transportą geležinkeliu. So
vietai paramą š. Vietnamui pri
stato daugiausia per Haip - 
ongho uostą (kur amerikiečiai 
jiem nekliudo).

Sovietų kompartija slaptu ap
linkraščiu įspėjo partijų vadus

kituose kraštuose apie galimą 
kom. Kinijos karą prieš Sovie
tus. Tas žinias pavedama pla
tinti
tas. kad tai provokacija prieš 
susirenkant komunistų partijos 
kongresui Maskvoje kovo 29.

Kinijos komunistai tebekalti- 
na Sovietus, kad neremia š. 
Vietnamo ir drauge su Ameri
ka nori priversti š. Vietnamą ka
pituliuoti.

— nesipriešinti, kad kom. Ki
nija būtų priimta Į J. Tautas: 
pradėti derybas dėl diplomati
nių santykių, leistis i kultūri
nius mainus; atšaukti prekybos 
draudimą. O nacionalinė Kini
ja — kokia ji Kinija! Tai Tai- 
wanas; tegul jis bus J. Tautose 
kaip Taiwanas. o ne Kinija. Tai 
būtų užmokestis už taiką Viet
name.

De Gaulle tarp Maskvos ir Washingtono
Sovietų atstovas Zorinas pa

reiškė. kad de Gaulle atvyki
mas i Maskvą birželio mėn. bū
siąs didelis Įvykis. Maskva jau 
seniai siūlo Prancūzijai pasira
šyti nepuolimo sutarti. Tuo 
būtų susilpnintas Nato. Ar de 
Gaulle rašysis, kitas reikalas. Jis 
gerai žino, kad draugiškumo

Courve de Murville. Prancūzijos už-

sutarti, kurią de Gaulle pasira
šė su Sovietais 1945. Sovietai 
nutraukė. Žino, ko vertos sutar
tys su Maskva. Gal būt, dėl to 
de Gaulle nenori sugriauti tiltų 
ir su Amerika. Tos prasmės 
greičiausiai turėjo de Gaulle už
sienių reikalų ministerio Couve 
de Murville kovo 17 pareiški
mas. kad Prancūzija nenorėtų 
matyti sumažėjus draugiškumą 
tarp Amerikos ir Prancūzijos. 
Mėgina balansuoti.

su skurdu fondas 
dol. LeRoi Jonės

— Kovai
davė 40,000
laikomam “Juodojo meno teat
rui”. Policija išaiškino, kad ten 
buvo negrų teroristų grupė įsi
kūrus. Rado ir ginklų.

Petrauskas jau
Antanas Petrauskas, 1965 

m. rugpjūčio gale iš Vakarų Vo- 
•kietijos išvykęs automobiliu 
pakeliauti po Sovietų Sąjungą 
ir netrukus paslaptingai dingęs, 
kaip dabar paaiškėjo, savo 
kelionę turės tęsti dar septyne
rius metus Sovietų Sąjungos ka
lėjimuose bei priverstinio dar
bo stovyklose. Kovo 12 Mins
ke jis buvo apkaltintas ir nu
baustas už šnipinėjimą.

A. Petrauskas į Vakarų Vo
kietiją iš Lietuvos buvo išleis
tas 1960 metų pradžioje. Dabar: 
tinės savo kelionės metu Anta
nas Petrauskas telegrama išsi
kvietęs į Minską savo broli Pra
ną iš Klaipėdos ir pažadėjęs jam

savo i metusc
irgi išrūpinti leidimą persikel
ti i Vokietiją, bet išsitaręs, kad 
brolis “turis parinkti žinių". 
Čekistai tai susekę. Petrauskas 
prisipažinęs, kad jis veikęs pa
gal “pasižadėjimą Vakarų Vo
kietijos žvalgybai" (Elta)

SUOMIJOJE sustiprėjo soc. de
mokratai

Partijose
— Tarp demokratų susirūpi

nimas. kad lapkričio rinkimuo
se jie gali netekti apie 50 kon- 
gresmanų. 1964 metų rinkimuo
se laimėjo 45.
— Tarp respublikonų,š jei da
bar būtu renkamas kandida
tas į prezidentus, tai būtų nomi
nuotas Nixonas. Bet per dve
jus metus nuotaikos gali pasi
keisti. Pagal R. Montgomery 
(Journal American) samprotavi
mą gali susitiprėti religijos i- 
taka. o tada tinkamiausias kan
didatas būsiąs tik gubernatorius 
Romney.

Hudsonas gelbės New Yorką
Hudson upės vandeni nuo 

kovo 21 įjungė Į New Yorko 
rezervuarą. Iš Hudsono įpum
puos kasdien po 100 milijonų 
galonų, nes rezervuare yra 20 
proc. mažiau nei normalus ly
gis.

— Ispanijos vandenyse 5 my
lios nuo kranto 2.500 pėdų gi
lumoje surasta vandenilinė bom
ba. Bet naujas vargas — ją iš
kelti. Bomba buvo įkritusi sau
sio 17. bombonešiui susidūrus 
su lėktuvu tanku.

— Čilėje kovo 15 komunis
tai paskelbė generalinį streiką. 
Bet nepasisekė. Pakenkė jiem 
Kubos Castro. išvakarėse pasa
kydamas kalbą prieš Čilės pre
zidentą Eduardo Frei Montal- 
va. Tai palietė ir Čilės komu
nistų ambicijas.

Kaip duosim, kad neima
Valst. sek. Rusk užpylė šalto 

vandens, primindamas, jog A- 
merika jau seniai parodė noro 
santykiuoti: leido keliauti žur
nalistam, paskiau gydytojam, 
dabar pridėjo dar ir mokslinin
kus, sutiko priimti ir atomi- 
nėn konferencijon. Dėl tų visų 
santykių Amerikos atstovas Var
šuvoje turėjo su Kinijos atsto
vu 129 pasitarimus. Bet kom. 
Kinija- viską atmeta, nepripa
žįsta dviejų Kinijų atstovavimo 

—ir-reikalauja. sau Fųrmozos.
Kas tie “mokslininkai"?

Eilė profesorių atsisakė pasi
rašyti minėtą pareiškimą. N. Y. 
Universiteto profesorius Frank 
N. Trager palygino dabar ki
nišką koegzistenciją siūlančius 
mokslininkus su- tais, kurie sa
kė: “Būkime švelnūs su Hitle
riu, ir jis bus geras vaikis”. Bu
vęs ambasadorius Stanley K. 
Hombeck, tol. rytų specialistas, 
“mokslininkų” pareiškimą įver
tino taip: “Jie neatliko savo 
darbo iki galo: jie nepasisten
gė suprasti to, apie ką jie ra
šo”. O J. Alsop (H. Tribūne) 
specialiai sustoja prie Chicagos 
profesoriaus Hans Morgenthau, 
kuris laikomas politikos specia
listu ir dažnai pasisako Times 
Magazine. Parodęs to profeso
riaus suklydimus, kai jis rašė 
apie Vietnamą, autorius ir 
klausia: kaip galima laikyti to
kį Morgenthau specialistu Kini
jos klausimu? Straipsnį baigia 
priminimu, kad Morgenthau va
dovauja intelektualam labiau 
nei Bernett. Fairbank. Pye, ku
rie išsiverčia be tokių akiplėšiš
kų klaidų, tad “klausimas, ar 
Amerikos intelektualinė bend
ruomenė veda į kitą šmėkliška 
nesąmonių periodą kaip po tris
dešimtųjų metų?”

— Sovietų rašytojas 
kuriam Sovietai atėmė 
bę, pasiskelbė prašysiąs 
jos pilietybės. Jo tėvas buvęs 
Graikijos kilimo.

— Vyr. teismas kovo 21 pa
darė staigmeną — patvirtino 
5:4 balsais bausmę Ralph Ginz
burgui už pornografijos platini
mą.

Tarsis, 
piliety- 
Graiki-

.Suomijoje kovo 20-21 rinki
muose laimėjo sc. demokratai. 
Turėjo 38 atstovus, gavo 55. 
Komunistai antroji savo didu
mu partija: turėjo 47. gavo 42. 
Soc. demokratai buvo išjungti 
iš valdžios nuo 1958. kada 
Maskvai nepatiko kai kurie soc. 
dem. vadai. Jeigu soc. 
dabar dėsis
jie sudarys daugumą — 103. o 
parlamente yra viso 200 atsto
vų. Bet galimas daiktas, kad sc. 
demokratai gali norėti koalici
jos ne su komunistais, o su ku
ria vidurio grupe, jei atlaikys 
Maskvos spaudimą

dem.
su komunistais, tai

BELGIJOJE socialistai išjungti
Belgijoje kovo 19 pradėjo 

veikti nauja vyriausybė, vado
vaujama krikščionio socialo 
Paul Vanden Boeynants. Buvęs 
min. pirmininkas Pierre Harmel 
dabar įeina i vyriausybę kaip 
užsienių reikalu ministeris vie
toj buvusio socialisto H. Spaa- 
ko. Koaliciją dabar sudaro 
krikščionys socialai su libera - 
lais — iš 212 parlamento vietų 
turi 125.

— Ugandoje kovo 20 buvo 
stiprus žemės drebėjimas, žuvo 
100.

Amerika tik kalba, o Europa fjau daro
Valst. sekr. Rusk kovo 20 pa

reiškė savo nepasitenkinimą, 
kad europiniai sąjungininkai 
priėmė kom. Kinijos pasiūlymą 
pastatyti jai plieno fabrikus — 
viso už 150 mil. dol. Statyboje 
dalyvaus Vokietijos. Prancūzi
jos, Italijos, Anglijos, Šveicari
jos firmos. O garantuos kredi
tą 87 mil. Vokietija.

— Castro kovo 17 savo ka
ro viceministerį išmetė iš val
džios. iš partijos ir atidavė teis
mui — už korupciją. Suimti dar 
kelios dešimtys. Ir jie kaltina
mi korupcija. Manoma, kad tai 
ryšium su sąmokslu prieš Cast
ro.

—Indonezijoje buvę apsau
gos ministeris gen. Nesution. 
kuris buvo Sukamo atleistas, 
dabar numatomas prezidentu. 
Tuo tarpu tose pareigose te
bėra Sukamo, nors izoliuotas.

— Sovietuose pradėjo rody
tis akcija už Stalino reabilitavi
mą. Ryšium su tuo 25 sovieti
niai Įžymybės Įteikė Brežnevui 
pareiškimą, kad būtų žalinga 
Staliną reabilituoti

— Portugalija Įspėjo Nato 
narius nesudaryti tokios padė
ties. kurioje bendradarbiavimas 
su Prancūzija nebebūtų gali
mas.



THE WOlt FATHEftS

Kretingos pranciškonų vienuolyno dabartine būkle.

(kun. Simonaitis, kun. J. Kin
ta), ir kartu vykome pas »New- 
arko vyskupą, vienuolyno įkū
rimo reikalu. Iš vyskupo gau
tas neigiamas atsakymas: per
daug jo vyskupijoje esama vie
nuoliu. Motinos Aloyzos Pitts- 
burge pagalba kreipiausi į Pitts- 
burgo klebonus. Su jų išrinktu 
komitetų vykau pas vyskupą 
Boyle. Jis leido Pittsburgo vys
kupijoje apsigyventi laikinai, 
bet neleido kurti vienuolyno

justose istorijos makštyse, būtų 
šventvagystė.

mūsų viltys buvo tuščios. Tie
sa, kard. S. Štrichas, kurį as
meniškai kartu su kun. A. Bal
tučiu aplankėme, \ sutiko leis
ti vienuolyną kurti, bet su są- 

f nukelta i 4 psL t

Žvelgdami į juodą visų vie
nuolijų ateitį komunistų valdo
moje Lietuvoje priėjome išva
dą, kad nieko kito nelieka, kaip 
siysti kiek galima greičiau j už
sienį visus klierikus, kurių ta*, 
da pranciškonu provincijoje bu
vo -apte40,«r_pun«sniuosius. 
kunigus ir kurti užsienyje, jei 
sąlygos leis, naujus lietuvių 
pranciškonu vienuolynus ir kar
tu ten ruoštis grįžimui į Lietu
vą. Mane jis prašė nieko ne
laukiant vykti į Jungtines A- 
merikos Valstybes, kurias prieš 
keleris metus jis buvo lankęs,

Iškilmių programoj dainavo 
Aido choras (vad. Vyt. Dorelis) 
ir šoko tautinių šokių ansamb
lis Gintaras. Keli jaunuoliai, at
vykę į iškilmes, iš Argentinos, 
perdavė Argentinos lietuvių 
sveikinimus. (Elta)

ko nrfinkiant kati lietuvių 
pranciškonų vienuolyną. Reikė
jo skubėti, nes kai kūne pran
ciškonai klierikai ir kunigai 
jau buvo perėję siena ir gyve
no Vokietijoje, kiti gi baigę stu
dijas Italijoje, taip pat ruošė
si vykti į JAV. {kurtį Ameriko
je tautinį vienuolyną nebuvo 
beveik karo metu įmanoma. Bu
vau tik vienas, nemokėjau ang
lų kalbos, jokių pažinčių netu
rėjau, nei pinigų. Svarbiausia, 
raibėjo rasti vyskupą, kuris su
tartu teisti savo vyskupijoje į- 
kurti vienuolyną. Iš vietos 

' pranciškonų, kurie neturėjo 
vietos man ilgiau buvoti, dide- 

~lėspagalbos‘ irgihėšusnaūkiau.

Tada pati lietuvybė bus tik
rai patraukli augštumų ir ko
vos siekiančiam jaunimui. Ta
da jaunimas lietuvybę išgyvens, 
o ne tik išlaikys. Tada net ir 
antrosios artrečiosios kartos 
lietuviškasis ‘ jaunimas atras ne 
tik noro, bet ir reikalo lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos pra
mokti, lietuviškąja kultūra di
džiuotis. Vien x tuo, kad mūsų

kurti vtanuotyną* takiamedide-J; 
liame beturiu
kiame centre taisą prasminga 
kurtį ’... vienuolyną, tfttokia||| 
me centre tratų galima prandš-• 3 
komį religinė bei kultūrinėrV

291941 m. atvykau į Jungti- veikla, žinojau, kad Chkaga 
nes Amerikos Valstybes.

Tik atvykus, jau vasario mė
nesį, mane aplankė Seselių 
Pranciškiečių vyriausia virši
ninkė motina Aloyza, kuri ska
tino mane kurti vienuolyną ir 
pažadėjo savo pagalbą. Netru
kus mane aplankė ir prel. Pran
ciškus Juras ir Darbininko ad
ministratorius Antanas Pel- 
džius. Jie džiaugėsi lietuvio 
pranciškono atvykimu ir skati
no nieko nelaukiant kurti lie
tuvišką vienuolyną. Prelatas, 
būdomas akcijos žmogus, tuoj

pranciškonų bičiulis kun. A^J 
Baltutis, Marijos Gimimo para--“J 
pijos klebonas. Jis‘mielai pri- J 
tarė vienuolyno kūrimui Chica~.,ra 
goję. Netoli jo parapijos sura-m 
dome didelį žemės plotą, ant V 
kurio planavome pastatyti pran- 
ciškonų vienuolyną, koplyčią ir 
spaustuvę Sv. Pranciškaus tuvlw 
Varpelį jau buvau pradėjęs Amerikoje, 
leisti (gruodžio mėn. 1941 m.). 
Keliais atvejais apžiūrėjome 
vienuolynui numatytą žemę. 
Kartu džiaugėmės, kad Chicago- 
je netrukus išaugs didelis lie
tuvių pranciškonų centras. Bet

tintai atstovai, o taip pat spau
dos ir radijo bendradarbiai. Kaž
kurios atstovybės atsiuntė svei
kinimus su gėlėm. Pažymėtinas 
Brazilijos atstovybės sveikini
mas.

Vasario 19 d., Montevideo 
priemiesty Cerro, kur gyvena 
dauguma lietuvių, šventė buvo 
pradėta vakarinėm mištem už 
Lietuvą. savoj . bažnyčioj. Po 
pamaldų buvo gausus susirinki
mas atnaujintose Kultūros Dr- 
jos patalpose. Nepaisant trans
porto streiko, šiemet į iškilmes 
susirinko daugiau lietuvių, nei 
kitais metais. Po atst. A. Gri- 
šono kalbos, solidarumą su ne

kėliais atvejais dėjo straipsnius tuviais pareiškė dar keli kalbė- 
pranešimus ir nuotraukas Lie
tuvos temomis. •,

Priėmimas Lietuvos pasiunti
nybėje buvo reikšmingas tuo, 
kad jame pirmą kartą dalyvavo 
naujasis nuncijus arkivysku
pas Alfredo Bruniera, pats Uru
gvajaus užsienių reikalų minis- 
teris Vidai Zaglio su viceminis- 
teriu ir kitais aukštaisiais kan-

Lietuva — lietuvybė, kova .brangios relikvijos, kaip ža- 
dėllaisvės — dėl lietuvybės iš- vaus ir neįkainojamo muziejinio 
laikymo, apsipratimas su kuo eksponato. Pabandykime mūsų 
mažiau nei nepriklausomybė — jaunimui lietuvybę perteikti 
apsipratimas ir su. kuo mažiau ; kaip laisvės kovos ugnimi lieps- 
nei „ lietuvių kalbos vartoji- nojantį žibintą, kurį jaunimas 
mas . .. Tokios temos ir rūpės- perimtų ir dar augščtau iškei
čia!, vieni priešingi kitiem, ky- tų; kaip laisvės troškuliu žėrin- 
la pasikalbėjimuose ir spaudos tį kalaviją, kurį laikyti aptrūni- 
prasitarimuose. Vienas iš tokių 
susirūpinusių, Vilius Bražėnas, 
laikraščiui rašo:

Daug kalbama, rašoma, sie- 
lojamasi ir daroma dėl lietuvy
bės išlaikymo. Rezultatai toje 
srityje ne visada proporcingi 
pastangom. Lietuvybės. išlaiky
mo pastangų vaisiai dar galr su
siaurėti, jei bus ribojamas! tik 
lietuvybės kai kuriom apraiš
kom: kalba, raštu, šokiais, me
nu, dainom; jei nebus atkreip
ta pakankamai dėmesio į dva
sia. kuri įprasmina patį kalbos, 
lietuviškos kultūros vartojimą; 
į dvasia, kuri suaktyvina jauni
mą ir patraukia jį veikti, kovo
ti. O tokia dvasia yra besąlygi
nis siekimas savo tautai laisvės, 
nepriklausomybės.

■ •1 - v * M?--' '«««
Stebiuosi, kad Šuo metu kai- pu, S J, ir kunigų

kas sniddhmėui frmvėMflnfrv 'ūneitMte stop- krašte,
gyvenančiu nuošaliameGfoeDetame pasitarine. kuriame daly- 
vienuctyne Maine valstybės pa- tavo vysk V. BrratyąXXta®al^var^1S J*“51? 
kraštyje. - Amžiaus redaketios nariai —jei
’ Tiesa, žmogaus gyvenime yra oeklystą Stattoekelis ir Dieli- nes Amerikos Valstybes. At- didžiausias lietuvių mH&tas, tę- .. 

vytas 4 New Yorka apsigyve- nai thd ir nukrypo kai, kurios datos, kurios pažy- mnkaitu.- H te/ką mačiauKau- T-
mimos krikšto dokumentuose W ir pafcdhi|. Kaeną ir ką gir- 
bei antkapiuose. Tarp šių dve- dėjau pasžtaranuose, pėrida- 
jų datų kiti reikšmingesni gy- riau išvadas, kirikriicoanunia^ 
veninio įvykiai yra archyvarų tai šaiorinfalcaMsLtetuvoL joks 
kataloguojami Bet arSeįvy- laisvas tauttaią kultūrtais bei / BUVOJŲ VAISIAI?
kiai galėtų būti kam nors įdo- leKginte gyvantaias bus Mįma- i^pĮM Ntav Yorke uoste 
mūs? f Fnoūnas.’ i-< -

-.T.T ~pasitvirtino, tarnu- 
HanS visfls J*6’

Suk tandysiu trumpai atsakyti « ^*o“as
J J gas. Grįžęs į Kretingą tėvui

KAIP ATSIRADOTE AMERI- provincijolui Kazimierui Čepu- 
KOJE? KAIP KILO ID6JAČIA Hui, O.F.M., papasakojau, ką 

mačiau ir patyriau Kaune ir ką 
galvoju apie pranciškonų ateitį 
komunistų valdomoje Lietuvo-

ORGANIZUOTl PRANCIŠKO
NUS?

Tuo metu, kai Sovietų Rusi
ja okupavo Lietuvą — birželio 
13, 1940 m. ėjau šv. Antano 
gimnazijos Kretingoje rekto
riaus pareigas ir kartu toje gim
nazijoje mokytojavau. Dėsčiau 
joje religiją, istoriją ir filosofi
ją Liepos mėn. pradžioje nu
vykau į Kauną pasižvalgyti 
Kaune mačiau — Petro Vilei
šio aikštėje — komunistų su
ruoštas demonstracijas ir gir
dėjau jų ugningas, kalbas. KaP 

tauta buvo didi, kad partizanai bėjausi taip pat su kai kuriais 
buvo narsūs, kad mūsų kalba komunistais, kuriuos pažinojau, 
sena, kad dainos gražios, jauni- lankydamas dažnai Lietuvos ka
ino pakankamai neuždegsime. Įėjimus ir Dimitravos darbo

- .. . . . stovyklą Tariausi su Tėvu Ki-Vyresmoji karta savo kovin- 
ga tremties veikla privalo įro
dyti, jog tauta ne tik buvo, bet 
ir tebėra didi Neapsiribodama 
stiprybės rodymu praeityje, vy
resnioji karta privalo perteikti 
jaunimui savo dabarties stipry
bę ir ją pažadinti lietuviškoje 
išeivijoje.

Tam gera pradžia padaryta 
nelemtos 25 metų sukakties 
proga. Toliau dar stipriau viso
mis jėgomis įsijungdami į lais
vės kovą, išlaikysime lietuvybę 
pilnumoje. Tuo tarpu galime 
džiaugtis, jog dalis mūsų jauni
mo patys susirado didžių žygių 
lietuviškoje bendruomenėje.

Bet tai, palyginti, dar tik ma
ža mūsų jaunimo dalelė.

Ne tik naciai ir komunistai, 
bet ir viri istoriniai Lietuvos 
priešai pirmiausia1 stengėsi su
naikinti laisvą lietuvio dvasią, 
pakęsdami, o kartais net palai- 
kydiuni kai kurias lietuvybės iš- 

Lietuvos 
priešas deda tiek daug pastan
gų lietuviškai laisvės dvasiai su
naikinti ne tik tėvynėje, bet ir 
išeivijoje, tai ženklas, kad 
privalėtume skirti daugiau or
ganizuoto dėmesio kaip tik šiai 
laisvės dvasiai ištaikyti.

-i
Negalima ribotis lietuvybės 

jaunimui pristatymu tik kaip

URUGVAJUJE Lietuvos šventė
Urugvajaus lietuvių ir Lietu- . ciliarijos pareigūnais. Greta, 

vos draugų pastangom, Vasa* JAV, Vokietijos, Kinijos ir Pa
nte 16 dienos proga kaltes to ragvajaus ambasadorių, gausiai 
krašto radijo stotys net . porą .. atritankė,.4š ^tų šalių diplomą-’ 
savaičių teikė informacijų ir 
komentarų apie Lietuvos nepri
klausomybės atstoigimo -raidą, 
laisvos valstybės laimėjimus, 
Lietuvos tragediją dėl sovieti
nės okupacijos ir apie lietuvių 
pastangas tėvynei išlaisvinti.

Laisvės Balso ir kitose radi
jo programose visa eilė kalbė
tojų, pradedant senatorium A. 
Polla ir atstovu A. Grišonų, Lie
tuvą tolydžio minėjo. Patriotiš
kai jautrus buvo vietos jauni
mo sukurtas radijo montažas iš 
Lietuvos istorijos. ' *• • '

Itin palanki buvo spauda. Aš- 
tuoni Montevideo dienraščiai

(17)
Mūsų sargybos kuopos vadas (jis ir rūmų komen

dantas) skundėsi, jog turįs sunkumų sudarant sargy
bas, lydint suimtuosius, nes paskui daug jų yra šau
kiami pas taftos teisėją liudininkais. Jo pasikalbė
jimas mano pavedimu, su alinės savininku nedavė re
zultatų; savininkas kalbėjo gana arogantiškai Tuomet 
aš kreipiausi į Kauno miesto (ir apskrities) komen
dantą klausdamas, ar negalima alinės patalpas rekvi
zuoti. Tuo klausimas bus išspręstas vyr. štabui ir mū
sų skyriui Savininkas gi ras kitas sau patalpas kitur. 
Komendantas sutiko, alinė buvo uždaryta ir iškrausty
ta. ' ■ } t

Perimtose patalpose, atremontuotose, pavedžiau 
vienam iš pareigūnų organizuoti skyriui valgyklą ir 
mažą kooperatyvą: čia tarnautojai ir kariai galėjo įsi
rašyti maitinami — atiduodami savo karinį davinį^ 

(kruopos ir kitkas), gauti alaus, limonado, arbatos. Pa
sisekė pasamdyti labai vykusią virėją, mokėjusią ne 
tik gaminti pigiai valgius, bet ir ekonomiškai šeimi
ninkauti. Pasisekimas buvo didelis, tad ne tik mūsų 
skyriaus nevedusieji įsirašė, bet ir keletas karininkų iš 
vyr. štabo. Atvykstantieji iš provincijos mūsų tarnau
tojai irgi rado sau patogiai, čia pat, pigiai, sočiai ir 
gardžiai pavalgyti savųjų tarpe.

Mūsų tikslas būvo padėti tik savo skyriui, tad vė
liau, kai susiorganizavo Karių Ekonominis Kooperaty
vas ir Karininkų Ramovė, mūsų “biznis” susOikvida- 
vo. -

Kaune, be dienraščio “Lietuvos” (oficiozo), dar ėjo 
krikščionių-demokratų dienraštis- “Laisvė” ir liaudi
ninkų “Lietuvos Žinios”. “Mažumų” ėjo rimtai ve
damas “Idišė Stime”, lenkų — gana menkas “Dzien 
Kowienski” ir rusų kalba “Echo”.

Lietuvių spauda gvildeno atsistatančios valstybės 
problemas, suprantamą kiekvienas pagal savo suprati
mą Kiek pakritikuodavo vieni kitus, bet viri norėjo 
to paties: kuogreičiau pakelti valstybinį, susipratimą' 
Viri bendrai, atstovaudami visuomenės nuomonę, 
reiškė savo nepasitenkinimą žydų mažuma, kuri .patai
kė ruricizmą siuntė vaikiu į rusų gimnaziją, nesimokė 
valstybinės kalbos, viešai, lyg demonstratyviai, visur 
vartodama rusų kalbą

žydai su lietuviais iš seno gerai sugyveno. Buvo 
gi žydų, stojusių savanoriais į kariuomenę ir datyrsk 
vurių mūšiuose. Buvo tėvų, kurie dšr caro laikais 
siuntė savo vaikus | lietuvių, o ne rasą gmmariją Ma
rijampolėje. (Rodos, 1910 metais). B kitos pusės dar. 
daug buvo tokių, kurių pasąmonėje raseno mintis, jog 
maža ir neturtinga Lietuva negalės iisitaiftyti prieš di
džiulę Rusiją. Tuo iš dalies tenka aiškinti nepropor
cionaliai didelį komunistuojančių procentą kaip tik tarp 
žydų. 1921 metų vasarą — rudenį suskaičiavau Lietuvoj 
apie 1500 kompartijos narių, iš jų tikrą lietuvių buvo 
gal dešimta dalis. Nežiūrint visų Sovietą- Sąjungos pa- 
stangų, partija nuolat silpnėjo ir srtafcne nyko. Li
teratūrą kuri buvo gaminama Sovietuose, daugtausta' 
patekdavo per “sandarbininkus” (tiip tada buvo vadi

nami informatoriai) į kontržvalgybos sandėlius. Mano 
taktika apskritai būdavo vengti suėmimų: žinot kiek ga
lint daugiau, esant reikalui pagąsdinti (tam yra būdai), 
bet šiaip palikti veikti laikui Laikas veikė mūsų naudai 
Daug sveikiau ir naudingiau įnešti į partiją nepasiti
kėjimą viens kitu, nusivylimą. Ir'tai darėme sėkmin
gai per savo “sandarbininkus” partijos viduje. Didelė 
pagalba mums buvo vienas kitas buvęs komunistas, 
pabėgęs iš Sovietuos, visiškai apsivylęs ir pagijęs. To
kių buvo nemrita.

Sugalvojau jų pasakojimus apie patyrimus “roju
je” panaudoti spaudai

Turėjome spaudos* sekciją kuri iš tikrųjų daugiau 
reiškėsi kaip vertėjų sekcija. Tik <Ju žydų tautybės tar
nautojai duodavo santraukas ar įdomesnių straipsnių 
iš žydų spaudos ištisus vertimus: Lietuvių ir kita spau
da buvo suprantama visiems, tad į vidaus spaudą ne
buvo kreipiama dėmesio. Santraukos būdavo duoda
mos tik Vūniaus-Varšuvos spaudos ir Berlyno-Kara- 
liaučiaus. Tos sekcijos vedėjas buvo Ksaveras Urbo
navičius, gabus kalboms. Jam Ar pavedžiau surasti žur
nalistus, kuriems galima būtų patikėti medžiagą mano 
numatytiems tikslams. Deją ne taip lengva buvo su
rasti mokantį tinkamai paruošti spaudai, turintį žur
nalistinę “gyslelę”. -t

“Echo” palikau sau. To dienraščio redaktorius- 
leidėjas buvo Arkadįj Bucbovas, rašęs garsiame Pet- 
n^ylio “Snij žarnai”. Buchovo vardas buvo plačiai 
žinomas visoj Ruijoj. Jžs pagarsiu aavo feljetonais ir 
humoristinėmis novtiėtnis. Pasitraukdamas iš Rusijos, 
su žmona ir maža dnkreie, jis atsidūrė Kaune, kur ir 
įkūrė “Echo” ne kokiais ideologiniais sumetimais, o 
tik kaip pragyvenimo šaltinį. Savo laikraštyje jis veng- 
davo >mti į bet takią'politinę polemiką ar ginčus. 
Vienintelį ir tai kai tada aštrų puolimą leisdavo sau 
prieš prof. A. Voldemarą. Maura, todėl, kad lietuvių 
spaudoj A. Voldemarą vienodai kritftuodavo ir “Lie
tuva” ta “Lietuvos žinios” ir “Laisvė”. A. Bucbovas 
jautė, kad A. Voldemaro puolimas jam nepakenks, ir 
dar, ko gerą laimės vakffios palankumą.

Man buvo įdoms-susipašnti su A. Bochovu keliais 
sumetimais, bet norėjau, kad toji pažintis įvyktų “at

sitiktinai”. Miestas mažas — tokios progos neteko il
gai laukti. Su keliais karininkais užėjau į Versalio res
toraną pavakarieniauti. Prie gretimo stalo linksminosi 
didesnė kompanija. Mano bičiuliai pasisveikino su jais 
ir apšvietė mane, kad tai “Echo” redakcija. Tarp jų 
nesunku buvo išskirti centrinę figūrą — A. Bucho- 
vą. A. Buchovas pasiūlė sujungti mūsų stalus, ir mes 
atsidūrėme šalia viens kito. Buchovas rado reikalo pa
sisakyti man, kad jis baigė Petrapilyje juridinį fakul
tetą. Aš priminiau jam kai kurias jo noveles, kurios 
man ypatingai patiko; pasisakiau, kad ir pats šį tą ra
šiau rusų spaudoje. Prašė užnešti jam į redakciją pa
rodyti. Papasakojau jam ir apie pirmo laikraščio Kau- , 
ne pasirodymą

Keista. Kaunas rusų valdomas, turėjo didelę įgu- ’ - 
lą — pėstininkų diviziją iš keturių pulkų. Dar trys 
pulkai kaip tvirtovės įgula, dar artilerijos, kavalerijos 
ir kazokų daliniai Bet iki 1906 metų neturėjo jokio 
laikraščio. Miestas lyg miegojo, kaip sakant, Kaune bu
vo “tiš i glad i Božja blagodat” (lietuvis pasakytų, tur 
būt: tylu, ramu, kaip Dievo užantyje).

Ir štai atsirado jaunas advokato padėjėjas Bliu- 
mentalis, kuris išleido pradžioje dviejų puslapių “Ko- 
venskij Telegraf”. To menko lapuko pasirodymas bu
vo lyg bombos sprogimas ir visų bėdų pradžia. Jo pir
mas taikinys buvo berniukų gimnazija su apie 400 
mokinių dviejų aukštų name. Tik 1905 metų rude
nį buvo pristatytas trečias aukštas, ir mokinių priim
ta iki 600. O pedagogai kiekvienas buvo vertas Gogo
lio plunksnos. Direktorius Rubcovaą dėstęs lotynų ir 
graikų kalbas, bent kiek nors styrėsi iš kitą gerąja 
prasme. Inspektorius Kornouchovas tyšininkas. Cepe- 
levskis — pauk (voras), kaip jį praminė mokiniri, pa
šaukęs pirmą mokinį, saldžiai užmigdavo. Prancūzą 
kalbos mokytojas, surusėjęs čechas Tomekas, gerai sa
vo dalyką mokėjo, bet chroniškas ligonis — sirgdavo 
po pusę ir daugiau metą. Buvo dar Adronovaą drauge 
dėstys ir kunigų seminarijoje — chroniškas alkoholi
kas. Apie jį pasakodavo, kad atėjęs anksti rytą į se
minariją ir norėjęs išsigerti pagirioms, kreipėsi į rek
torių: Ą,

(Batdaagaa)
Y .„S-



Lietuvos Universiteto sukaktis

įvairių moteriškų drabužių krautuvė

Dideles
(atkelta H 3 psl.}

VNIER 6AMEN TAVERN

ir tmportuo- 
ipė*ir vyno.

ir kitais metais išvyko į Leipzi- 
gą gilinti studijų. 1902 metais 
Čiurlionis, 27 metų vyras, grįž- 
ta atgal į Varšuvą su Leipzigo

Artėja 50 metų Kauno Vy
tauto Didžiojo Universiteto įs
teigimo sukaktis. Tai gal reikš
mingiausias įvykis mūsų nepri
klausomo gyvenimo organiza
vime, kurio svarbumą lietuvių 
tautos istorijoje sunku perver
tinti Apie Lietuvos Universite-

Prieš analizuodami jo muzi
kinę kūrybą, ^prisiminkime kai 
kuriuos' gyvenimo momentus, 
kurie turėjo lemiamos įtakos jo 
kūrybai

lyga, jei Chicagos lietuviai kle
bonai pritars. Nieko nelaukda
mas, aplankiau visus klebonus,

M-09 Jmaica Are, Woodhaven 21, N. Y.
340 Grand Street, BrooHyn II, N. Y........

M. K- čnuŠonis gimė 1875 
(mirė 1911 lapyo 28). Jo tėvas 
buvo irgc ahinkas. Tad nuo 
lopšio dienų |hvo muzikinė ap
linka. S^tMfcta.metų Kostu- 
kas jau s£ajūuid Tortepijonu 
iš gaidų, 18 metų sulaukęs iš
vyko į Plungę, kur kunigaikš
čio Oginskio orkestro mokyklo
je mokėsi groti fleita ir visų ki
tų teorinių dalykų. 18 metų jau
nuolis (1893) jis jau Varšuvos

ųamuose. 
Bet Caurlkmiai laikė save lietu-

Tuo metu lietuviškos muzi
kos iš viso nebuvo. Visą mul
kinę aplinką sudarė tik pasau
linė muzika nuo Bacho iki. RL 
chard Strausso. Daugelis to am
žiaus didžiųjų muzikų dar tebe
buvo gyvi Čiurlionis buvo 8m. 
kąi mirė Vagneris, 21 metų, 
kai mirė Čaikovskis, 32 metų, 
kai mirė Griegas. O Richard 
Straussas ir Debussy dar ir po 
Čiurlionio mirties, ilgokai- gyve
no. Su visų jų kompozicijom 
Čiurlionis daugiau ar mažiau 
buvo susipažinęs, ir tai nepali
ko be pėdsakų jo kūryboje.

Reikia čia šiek tiek priminti 
jo charakterį. Čiurlionis buvo 
linksmas, atviro būdo, nuošir
dus. Sau jis buvo negailestin
gaskritikas, visai nesaugojo sa
vo sveikatos, bet kitiem buvo 
be galo jautrus. Jo didelis jau
trumas aplinkai, ypač gamtai, 
turėji didelės Įtakos jo kūry
bai.

Bedaa prisiminti, kad di- 
aidBų iia»A* diwB; jų ėha- deėnė .čfemdtomogyvenimo da- 
raileristik£^Ri<tomas jų gro- lis praėjo spaudos draudimo 
Žį bei jų muzikinę vertę. Pir- laikotarpyje. Lankų kalba ir 
mas. išfc^ė pbokių svetimybių kultūra dominavo 
lieibanalių dameliųžalą^ lietu- “
viškam folklorai.

Jis vis dėlto lietuvių muzi
kos istorijoje lieka paradoksu. 
Jis visą savo. gyvenimą skyrė 
muzįkai. Iš Savo 36 pragyven
tų metų net . 14 metų praleido į- 
vairiosė muzikos mokyklose. Pa
garsėjo gi už mūsų tautos ri
bų ne savo muzikos kūryba, 
bet daile, kurios formaliai kaip 
ir nestudijavo.

Tad žvelgiant iš 55 metų 
perspektyvos ir kyla klausi
mas: kiek, verta jo muzika. Ar 
pavyzdžiui, galima jį gretinti su 
kitų kraštų tautiniais kompozi
toriais kaip suomių Sibelijum, 
norvegų Grįegu, ispanų de Fai
lą ar vokiečių Ilumperdincku?-

...... TsL'VI 9-5077
TeL STagg 2-4329

g ŽffiMM Turtas
BurtMortoo Tortam parefkala- 
rt> rtygtaO ntioStolhis •—viso 
ptadds mffijotius — M* ant 
imujai Tgrkjjog bantoo- 
tą yra atvafcdaa jo foNKtos, ren- 
mbvkib noBuras* i urmui nsn- 
na, kad jb nenorį, kad tiek- 
vieno KvanyB necmtųei jo ano
ms atvaizdą aito ptaigtaėje.

Fsptetetomte kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

Pristatome j nanmis HetuvUkus skilandžius ir eOritM

We take aH ortas speclal prlce for Weddbag8 and Parties 
Home-Made Boiogna

Tilulonii EV 7-
JUOZA.S BRUŽINSKAS, vedėjas

Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bBuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaUdnti .{toriams progoms it.dydžiui.; L. ......

95-04 JAMAJCA AVĖ

Lietuvių Profesorių Draugija 
Amerikoje jau nuo seniau rūpi
nosi tos didelės spragos mūsų 
istorinėje literatūroje užpildy
mu, išleidžiant plačią monogra
fiją apie Lietuvos Universiteto 
Tai ne tik labai svarbus reika- 
įsteigimą Kaune ir jo veiklą, 
las, bet ir skubus, nes vis ma
giau lieka gyvųjų tarpe Lietu- 

profesorių,

nnją, dažnai kenti artinę te
są, kituose vėl naudoja pirmo
kas dalie* medžiagą, išvysty
damas emocinę knimnmriją. 
fimnotaja dar paprasta, _ pa
remta tradicimMB dėsniais 
fsaftimi Šopeno, Sekamam* 
(tafta, kai kar net temų pasirin-

LITAS Investing Co.Inc. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi
Skolintis automaUnoms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBEL.I CiNAS, 199-21 89th Avė., Richmond Hill N.T.; HI 1-6799

Silver Bell Baking
vun ir»BtmpiBTBKS wnv?

Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

Čiurlionio mūri kinis paliki- 
kimas yra ne tik gausus, bet ir 
didžiai vertingas .jpiaainiu at
žvilgiu. Jis paliko per 250 įvai
rių žanrų muzikos kūrinių, iš 
kurių svarbiausia instrumenti
nė muzika — kūriniai fortepi
jonui, simfoninės poemos, sty
giniai kvartetai

Fortepijonui Čiurlionis rašė 
be pertraukos, šioje kūryboje 
ryškiausiai atsispindi kompozi
toriaus augimo ir brendimo ke
lias, jo stiliaus kitimas, naujos 
kalbos, naujų išraiškos priemo
nių ieškojimas ir suradimas. 
Tokiu būdu galima visą jo kū
rybą suskirstyti į keturis laiko
tarpius.

Pirmam laikotarpiui — iki 
1900 metų — priklauso jaunat
vėje, dar studijų metu sukur
tos miniatiūros — preliudai, ka
nonai, fūgos. Tai Varšuvos pir
masis laikotarpis, čia reikšta 
daug jausmo, nuoširdžios šilu
mos, lyrinių svajonių. Epochos 
veikiamas, jis kūryboje naudo
ja romantikų Šopeno ir Schu- 
manno išugdytą miniatiūrinę 
fortepijoninę formą, savaip ją 
traktuodamas. Dauguma to 
meto preliudų parašyti vadina
mąja 3 dalaj dainos forma 
(ABA), ty^ kur trečia dalis tė
ra pirmosios pakartojšnas. Čiur- 
>9Bis ją vaitoja ra pakeri
mais, būtent, kai taurai preim-

86-16 JAMAICA AVĖ. Woocflwven, M. Y. 11421
" Tek Vlrginto > -
SAL® VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BK KITIEM POBŪVIAM

Salėje gtii tilpti M» žaĮlilų

kas, P. Dilys, M. Mackevičius ir 
J. Rugis. Į monografijos ruoši
mo darbą nutarta kviesti ir tuos 
profesorius, kurie gyvena ir ne 
Chicagoje. Prie bendros Univer
siteto veiklos apžvalgos dirba 
dr. Rukša, Vokietijoje.

Monografijoje numatoma įdė
ti ir atskirų fakultetų apžval
gą, studentijos gyvenimo ir vei
kimo apžvalgą ir atohntoimus 
apie Universiteto kūrimąsi ir 
veikimą. Daug dėmesio bus skir
ta Lietuvos okupacijos laikams 
karo metu. Norima, kad mono
grafija duotų galimai pilnesnį 
vaizdą ne tik apie patį Univer
sitetą, bet ir apie jo reikšmę kfmservatorijoje. Ją baigė 1900 
Lietuvos kultūriniame gyveni
me. Monografijoje numatoma ir 
plati santrauka anglų kalba.

prieinamos. Apie Universiteto 
gyvavimą paskutiniame nepri
klausomybės laikotarpyje ir to
kių žinių trūksta. Dar mažiau ži
noma apie Universiteto veiklą 
1941-1944 metais.

Darbo valandos r šiokiadieniais 6-9 vai. valu; šeštadieniais 9-4 vai 
CHECAG0, ILL.: 6775 So. Western Avė., teL GR 6-2242 

' Darbo valandos — trečtadtenį šr penktadieni vakarais,
šeštadM nuo 10 iki 3 vai. pc^taL

Kotonizuotoje Lietuvoje ■ 
MARIAMPOLEI VANDUO Ig

Kauno pramoninių įrengimų 
projektuotojams pavesta projek- Kg 
tuoti užtvanka Šešupėje, prie 
Marijampolės (vad., Kapsuko), ® 
ties žemės ūkio technikumu.

Užtvanka reikalinga aprūpiu- 
ti augantį miestą vandeniu. Už- Bi 
tvanka sudarys prie miesto d S-. 
kilometrų ilgumo ir iki puskSo- ■ 
metilo pločio ežerą. Šešupei 
bus pridėta vandens iš Metelio, Bi 
Obehjos ir Dūsios ežerų (pro ■ 
Žuvintą ir Dovinės upelį,—ta I 
proga bus papildytas ir senkąs- B 
tis Žuvinto rezervatas).

Hidrotechnikai (Rizgelis, Gri- 
gelis, Juška, Briedis, Kedjv) B 
jau baigę savo dalį, dabar kiti B 
atlieka darbo brėžinius. Baian- B| 
džio-gegužės mėnesi žada pra- B| 
dėti užtvankos rengimo darbas. W

(Elta) ' a,

kurie gyvu žodžiu galėtų papa
sakoti apie Universiteto darbą 
ir surištus su jo gyvavimu įvy
kius. Turim savo tarpe eilę pro
fesorių, dirbusių dar pirmais 
Universiteto veikimo metais. 
Tai profesoriai: Gravrogkas 
fretas, Končius, Tumėnienė, 

to kūrimąsi ir veikią šiek tiek • Dirmantas, Sepnas, S t a nka, 
oficialių žinių užsiliko įvairio- Jurskis. Kaikurie iš jų dalyvė
se bibliotekose, bet jos sunkiai vo ir Universiteto kūrimo dar- 
surandamos ir dažnai sunkiai be. Yra ir profesorių, dirbusių 

Universitete vėlesniais metais. 
O laikui bėgant bus vis sun
kiau duoti visapusišką, pilną ir 
gyvą Universiteto kūrimosi ir 
veiklos vaizdą. Ne tik bešališ
ko, bet ir bent kokio mūsų Uni
versiteto, jo darbo ir jo reikš
mės Lietuvos gyvenime nušvie
timo šių laikų Lietuvoje nega
lima tikėtis.

Todėl LPD Amerikoje valdy
ba pavedė jos vice-pirm. inž. 
J. Rugiui imtis organizuoti mo
nografijos ruošimo darbą. Sau
sio mėn. įvyko pirmas organi
zacinis posėdis, kuriame pasitar
ta dėl monografijos ir jos ruo
šimo darbo metmenų. Vasario 
2 įvyko antras posėdis, kuria
me plačiau aptartas reikalas ir 
išrinkta redakcinė komisija iš 
profesorių gyvenančių Chicago
je. Komisijoje dalyvauja všų 
Universiteto fakultetų profe
sorių atstovai: vysk. V. Brizgys, 

prašydamas ję pritarimo. Pri- S. Dirmantas, P. Čepėnas, P. Jo- 
vačiai visi pritarė įkurti Chica- nikas, J. Pauperas, J. Meškaus- 
goja Keturių pranciškonę vie
nuolyną, bet susirinkę į bendrą 
posėdį mano prašymą atmetė 
— esą Chtcagoįe perdaug ku
nigu Mes turį vykti ten, kur 
maža lietuvių parapijų ir lietu
vių kunigų.

Vienuolyno reikalu kreipiau
si ir į kitus vyskupus. Bet iš 
visur gautas neigiamas atsaky
mas. štai dėl ko lietuviai pran
ciškonai turėjo vykti į tolimą 
nefinomą Maine všUstybę, nes 
jiem nebuvo vietos nei Chica
goje, bei New Yorke, nei Bos
tone, nei Scrantuose, nei Phila- 
delphijpje, nei Harrisburge, nei 
Crtumbus, Ohio. (Columbus vys
kupas leido kurti vienuolyną 
netoli Columbus nuėsto. Buvo 
gautas namas, bet paskutiniu 
momentu savininkai, kažkieno 
paveikti, atsisakė namą par
duoti) na Lasingtone, Mich.— 
Buvo tartasi su tų vietovių 
■vyskupais, bet visos pastangos 
buvo be vaisių.

R
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NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS NORWOODE
je nedidelėje lietuvių ko- 
•je Lietuvos nepriklauso- 
s atgavimo minėjimas į- 
vasario 27. šv. Jurgio pa- 

>s bažnyčioje 10 vai. buvo 
ytos iškilmingos šv. mi- 
už žuvusius dėl Lietuvos 
is karius, partizanus bei 
s nukankintus. Mišias au- 
ir pritaikytą pamokslą pa- 
klebonas kun. A. Abra- 
as, o 2 vai. p.p. dar buvo 
•os pamaldos už Lietuvą.
ts minėjimas Įvyko Lietu- 
vetainėje 3 vai. p.p. Minė- 
atidarė ir jam vadovavo 
Nonvoodo skyriaus pirm, 
ja Martyšienė. J. skt. M. 
maičiui vadovaujant, bu- 
eštos JAV, Lietuvos, L.S.S. 
Įos ir L.J.S. Nemuno tun- 
diavos. Sugiedojus JAV ir 
vos himnus, klebonas at- 
įjo invokaciją. Žuvę dėl 
vos laisvės ir JV kariai, 

kovoje prieš komunizmą 
joj ir P. Vietname, buvo 
rbti susikaupimo minute.
eiki.no žodyje kun. klebo- 
pabrėžė didelį komunizmo 
jų laisvajam pasauliui, 
tės proga sveikino miesto 
tmanas J.A. Abdellah, Mas- 
įsetts atstovas David C. 
rn ir Amerikos Legiono 
zoodo 70 posto vadas dr. 
Kizelevicz, kuris ta proga 

e specialų pažymėjimą už 
ietnamui surinktas ir per 
>stą įteiktas aukas.

Iš Nor-

Svečių tarpe matėsi posto 
vietos tarnybos karininkas Law- 
rence White ir buvę posto va
dai George EUegood su Ronald 
Aleksander, ir James F. Wal- 
ker, Sr. vice-comander.
vvoodo visuomenininkų atsilan
kė ALRKF Norwoodo 10 sky
riaus pirm. V. Kudirka, ilgame
tis Alto Norwoodo skyriaus pir- 
min. ir garbės narys J. Pečiu
lis, nuoširdi Balfo talkininkė L 
Vasiliauskienė ir kiti.

Paskaitą lietuvių ir anglų kal
bomis skaitė Anelė Januškevi
čienė. Ji pabrėžė, kad toks 
tvirtas ir nekeičiamas JAV nu
sistatymas ginti P. Vietnamą ža
dina mažų ypač pavergtų tautų 
viltis į laisvės rytojų. Kvie
tė ji ir moteris daugiau įsijung
ti Į visuomeninę veiklą ir judin
ti Lietuvos laisvės 
ta buvo nuoširdi, 
sytojams lengvai 
A. Januškevičienė
užaugusi Bostono lietuvių tarpe. 
Dar būdama jaunutė įsijungė į 
chorus ir visuomeninę veiklą. 
Jos spinduliuojanti meilė Lietu
vai lengvai strigo į norwoodie- 
čių širdis.

Meninėje dalyje pasirodė O- 
nos Ivaškienės vad. Bostono tau
tinių šokių vyr. grupė, kuri pa
šoko kelis šokius. Ši grupė vi
są savaitę buvo labai užimta, 
dalyvaudama įvairiuose amen - 
kiečių ruošiamuose žiemos fes
tivaliuose Bostone ir apylinkė-

bylą. Paskai- 
visiems klau- 
suprantama. 

yra gimusi ir

je. Bostono mišraus choro seks
tetas, vad. komp. Juliaus Gai
delio, padainavo kelias populia
rias dainas ir maršus. Ir šokiai 
ir dainos Svečiams ir norwpo- 
diečiams labai patiko. Bostonie- 
čio Z. Gavelio eilėraštį “Mano 
Tėviškė” padeklamavo K. Kriau- 
čiunaitė. Daugumas dalyvių dė- 
kojo rengėjam? už šią progą pa
siklausyti gražių lietuviškų dai
nų ir pamatyti nuostabių tauti
nių šokių. Turbūt pirmą kartą 
Nonvoodo lietuvių istorijoje mi
nėjimo programą pravedė ir pa
grindinę kalbą skaitė moterys.. 
Rezoliucija priimta be pataisų 
ir pasiųsta JAV prezidentui, 
valstybės sekr. Dean Rusk, se
natoriam Edv. M. Kennedy ir L. 
Saltonsrall, ir kongresmanui J. 
A. Burke. Aukų surinkta ir pa
siųsta Alto centro valdybai 300 
dol. Po meninės dalies sekė vai
šės.

Sąryšyje su Vasario 16 šven
te, korespondencijas ir foto nuo
traukas su aprašymais talpino 
šie Norwoodo ir apylinkių ame
rikiečių laikraščiai: Norwo od 
Messenger, Patriot Ledger, Nor- 
wood Tribūne, Norfolk County 
Press ir Westwood Press.

Nuoširdi padėka priklauso mi
nėjimo rengėjam, svečiam, re
zoliucijų autoriam, korespon
dentam amerikiečių spaudoje, 
programos išpildytojam ir vado
vam, dalyviam ir aukotojam.

D.d.

DARBININKAS

Vasario 16 minėjime Norwoode, Mass., Amerikos Legijono 70 Posto vadas dr. A. J. Kizelevicz įteikia ofi
cialų pažymėjimą už aukas P. Vietnamui. Jo dešinėj .klebonas kun. A. Abračinskas, kairėje — Alto Nor- 
woodo skyr. pirm. E. Martyšienė. Nuotr. B. Kerbelienės.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄSKRYDIS DAINAVOJE
Studentų ateitininkų sąjun- studentų problemos. Kuriuo ke- 

gos centro valdyba Dainavoje lių? Į kūrybingą veržlumą ar Į 
kovo 25-27 ruošia studijinį są
skrydi, kurio tikslas — apibū
dinti metmenis dabarties stu
dento dinamiškos minties iš
raiškai.

Programos tema: Pagrindinės

’hiladelphia. Pa
išari o 25 įvyko pirmasis 
ai suorganizuotą Philadel- 
>s jaunimo metams remti 
iteto susirinkimas. Šį ko
tą sudaro 
u globėju 
u.
įsirinkimo 
simas apie 
ą. Teko pagalvoti. Atsakė- 
jaunimo metų ir jaunimo 

(reso tikslas yra sujungti 
višką jaunimą, išsisklaidžiu- 
o visą pasaulį ir pritraukti 
imą prie visuomeninio dar- 
kurį dabar dirba vyresnioji 
a.
Miau sekė atskirų komisijų 
lešimai. Kiekvienas pirmi- 
:as trumpai apibūdino savo 
iaus numatytus darbus al
intiems metams.
rganizacinis skyrius — pa- 
yti ryšius su Centro Valdy- 
suruošti parengimą Phila- 

)hijoje, kuris sutelktų lėšų 
ūmo metams; tvarkyti Phi- 
dphijos lietuvių vykimą į 
gresą ir priimti jaunuolį 
aunuolę iš užsienio.
inansų skyrius — surinkti 
i 800 dol., kad būtų galima 
vežti vieną jaunuoli ar jau- 
»lę iš užsienio.
paudos ir informacijos sky- 
; — pranešinėti bendruome- 

apie komiteto veiklą ir 
rkyti peticijos parašų rinki-

Rima

pradžioje kilo
jaunimo metų

dešimts studen- 
inž. Algimantu

Philadelphijos jaunimo metų komitetas. Iš k. j d_: G. Mironas, E. Skladaitis, M. Melnikaitė, komiteto glo
bėjas A. Gečys, R. Salytė, N. Dirmauskaitė, D. Muraškaitė. Trūksta J. Oikotaitės, V. Ramanauskaitės ir 
T. Gasparėno. Nuotr. J. Cikotaitės.

apatišką bohemiją? Kur yra stu
dento konfliktas, ar tarp as
mens laisvės ir idėjiškumo, ar 
tarp asmens laisvės ir beidėjiš- 
kumo?

Simpoziumas L Mūsų kelias 
kuriant lietuvio studento tipą. 
Koks jo mentalitetas? Kas jam 
rūpi: gyvenimo problemos ar 
“kur sekantis baliukas?” (da
lyvaus skirtingų pažiūrų stu
dentai).

Simpoziumas I I. Dabarties 
veiklos formos. Ar jos išspręs 
gyvenimo statomus uždavinius? 
Kokiais darbais reikštis? Ar 
ruošti kultūrinę popietę, meno 
parodą, gavėnios seminarą, ar 
gal pasilinksminą, gal iškylą į 
našlaityną, o gal teikti pagalbą 
vargstantiems? Ar dirbti ar tik
tai diskutuoti? (dalyvaus įvairių 
valdybų nariai).

ATOSTOGOS MAINE

BRANGŪS

lietu- 
esam.

CAMBRIDGE, MASS,
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukaktis paminėta va
sario 13. Nekalto Švč. Marijos 
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje atlaikytos pamaldos 
už žuvusius ir kenčiančius dėl 
Lietuvos laisvės. Mišias aukojo 
ir šventei pritaikytą pamokslą 
pasakė klebonas kun. A. Balt
rušunas. Iškilmingas posėdis 
pradėtas 3 v. popiet parapijos 
salėje.

Programai vadovavo A. Mar
tišauskas. Salėn Įnešus Ameri
kos 
doti 
nai. 
nas
kalboje priminė Lietuvos reika-

ir Lietuvos vėliavas, sugie- 
Amerikos ir Lietuvos him- 
Po bendros maldos klebo- 
kun. A. Baltrušunas savo

lūs, vargus ir laisvės atgavimo 
vilti. Seselių paruošti mokslei
viai padainavo keletą dainelių 
ir padeklamavo eilėraščių.

Pertraukos metu surinkta 800 
dol. aukų, kurios pasiųstos Al
to centrui.

Metinis bazaras Nekalto Švč. 
Marijos Prasidėjimo parapijoje 
rengiamas gegužės 22. Ruošimo 
komitetas jau pradėjo rinkti 
dovanas laimėjimams ir išpar
davimui.

Parapijos tretininkai bendrai 
priima komuniją kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį.

Švento Vardo draugijos na
riai kiekvieno mėnesio antrą

sekmadieni bendrai dalyvauja 
8:30 vai. mišiose ir priima ko
muniją. Po pamaldų parapijos 
salėje pusryčiai ir susirinkimas. 
Būtų džiugu, kad ir daugiau vy
rų priklausytų šiai organizaci
jai.
Kortų lošimas salėje vyksta 
kiekviena šeštadieni 8:30 vai. 
vak. Pelnas skiriamas šalpai.

Petras ir P. Spinauskai Brigh- 
tone atšventė 50 m. vedybinę 
sukaktį.

Mūsų mirusieji: Bronius Je- 
zerskis. Kotryna Gendvilienė, 
Jonas Šamauskas. Pranciška 
Paukštienė. Stanley Bayko, Juo
zas Žilius, Edvardas Dardis. Vi
si palaidoti su bažnytinėm apei
gom. Karšt. Patr.

Kennebunkporte pranciškonų 
vasarvietėje šiemet berniukų 
vasaros stovykla prasidės liepos 
1 ir tęsis iki liepos 29. Suaugu
sieji gi pradės sezoną liepos 1 
ir užbaigs rugpiūčio 28. Kadan
gi pereitais metais visi berniu
kai stovykloje nebesutilpo, ly
giai kaip ir visų suaugusiųjų 
prašymų nebuvo galima paten
kinti. dėl to prašoma jau dabar 
registruotis, kurie planuotų pra
leisti atostogas pranciškonų va
sarvietėje. Metinė Kennebunk- 
porto pranciškonų šventė su 
pikniku, parciunkulės atlaidais 
ir naujos koplyčios pašventini
mu šiemet bus rugpiūčio 7 die
ną. Visoms informacijoms rašy
ti: Franciscan Monastery, Ken- 
nebunkport, Maine. Tel.: (207) 
967-2011.

Pranešimai-diskusijos 1. Jau
nimo metai — proga duoti lietu
viškajam dinamizmui išraišką. 
Kaip? Kur? Ir kuo? (praves at- 
kai, esą vyriausiame PLJM-JK 
komitete). 2. Ateities žurnalas 
— mūsų veidas. Kuo galime pri
sidėti, kad jis tuo būtų? Gal 
siųsti laisvą kūrybą . . . straips
nius ... vaizdžias koresponden
cijas? Gal įvesti naujus sky
rius . .. sudaryti nuolatinį ko
respondentų tinklą kiekvienoje 
kolonijoje? (praves Ateities ben
dradarbiai ir gal dalyvaus pats 
redaktorius).

Visų dalyvaujančių prašome 
atvažiuoti su pasiryžimu akty
viai reikštis ir duoti konkre
čių pasiūlymų ir patarimų.

Pageidaujame kuo gausesnio 
draugovių valdybų narių ir jų 
pakviestų asmenų dalyvavimo. 
Norime sulaukti bent po vieną 
atstovą iš kiekvieno draugovės. 
Dalyvaus ir MAS Centro Valdy
ba ir jų pakviesti moksleiviai.

Kaina 8 dol. asmeniui. Daly
viu sąrašas siunčiamas sekreto
rei I. Damušytei, 8050 Hart- 
well, Detroit, Michigan. 48228. 
tel. (313) LU 4-4308. Dainavos 
telefonas (313) 428-4237

Lauksime- Garbė Kristui!
Centro Valdyba

Is Vokietijos praneša, 
kad be anksčiau minėtų Weih- 
heimo, Karlsruhe ir Heidelber
go laikraščių, apie Lietuvos ne
priklausomybės dienos iškilmes 
Vasario 16 gimnazijoje išsa
mius pranešimus (iki pusės pus
lapio apimties, su iliustracijo
mis) dar paskelbė Mannheimer 
Morgen ir Darmstaedter Echo 
dienraščiai. (Elta)

— Lillian Malinauskaitė, dir
banti Santa Barbara universite
te, Californijoje, kovo 4 “Can- 
berra” laivu pradėjo 8 mėn. ke
lionę aplink pasauli. Aplankiusi 
Hawajus ir Japoniją, vyks į Aus
traliją. Ottowy mieste praleis 
du mėnesius pas J. Znyk ir dvi 
puseseres. Vėliau per Indiją ir 
Egiptą pasuks i Europą, kur ap
lankys eilę valstybių.

— Vasario 16 gimnazijoje 
1965-66 mokslo metai baigiami 
kovo 31. o naujieji mokslo me
tai pradedami balandžio 18. 
Gimnazijoje yra 9 klasės. Jas 
baigę moksleiviai gauna pilna
verti brandos atestatą, su ku
riuo gali Įstoti į visus Vokieti
jos universitetus be Įstojamųjų 
egzaminų.

— Lietuvos Atsiminimų radi
jo direktoriaus New Yorke pro
fesoriaus dr. Jokūbo Stuko pa
rašyta knyga anglų kalba apie 
Lietuvos atgimimo laikotarpi 
jau atiduota spaustuvei ir pasi
rodys pavasario gale. Knyga 
pavadinta — “Avvakening Li- 
thuania” — Atbundanti Lietu
va. Viršelį bei iliustracijas nu
piešė dail. Jonas Subačius. Kny
gos leidimą finansuoja Kazys 
Šipaila. Newark, N.J., Lietuvos 
vyčių kuopos pirmininkas bei 
aktyvus veikėjas lietuvių orga
nizacijose. Spausdina Florham 
Park Press, kurios vedėjas yra 
Seton Hali universiteto parei
gūnas dr. V. Mott. Autorius dr. 
J. Stukas yra minėto universi
teto tarptautinės prekybos ins
tituto direktorius.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Pusseptinto tūkstančio 

dabartinių Lietuvos mokytojų 
yra komunistų partijoj. Taigi 
maždaug kas ketvirtas mokyto
jas — partietis. (Elta)

LIETUVIAI!

šven-

tugsėjo 4 dieną bus dedikuo- 
mūsų paminklinė Šiluvos šv. 
rijos koplyčia, Washingto- 
.D.C. Joje Kristus, Švenčiau- 
Marija, šv. Kazimieras, Jie

du tautos didybės ir kančių, 
niaus miesto ir kiti Lietuvos 
iždai ilgus amžius kalbės dau- 
bei žmonių apie mūsų protė- 
į ištikimybę Dievui, savo tė- 
nei, primins visiems 
ims. iš kur ir kas mes 
kiais turime būti.
Netrukus paskelbsime
; programą ir nurodymus, 
ir VVashingtone kreiptis nak- 
niu ir kitais reikalais. Gal 
u paskutinį kartą kviečiame 
s savo auka Įsijungti į eiles 
įtuvių. kurie jau prisidėjo prie 
o paminklo. Vargiai kada at
ras kita panaši proga sukurti 
merikos sotinėje tokį prasmin- 
į lietuvių vardo paminklą. Jis 
siems liudys, kad mes moks
le visi broliškai susitarti ir 
artu dirbti. Ateikite šios tal-

kos šeimon ir tie. kurie iki šiol 
atidėliojote ar abejojote.

Laikas jau organizuotis kelio
nei į Washingtoną dalyvauti de
dikacijos šventėje. Ta pačia pro
ga Washingtone įvyks ir lietu
vių religinis kongresas. Jo me
tu turės savo sesijas įvairios or
ganizacijos. bus bendrų sesijų, 
bus meno vakaru. Visa progra
ma yra suderinta, kad visi ga
lėtų dalyvauti ir koplyčios dedi
kacijoje ir 
kime vieni 
rinkti, kad 
galėtumėm
ningumą ir pajėgumą. Dabar 
ateikite visi talkon, o netrukus 
visi, kartu atšvęsime 
gą Įvykį.

Savus pageidavimus 
prašome siųsti adresu: 
tee for th« Chapel of
Šiluva, 6727 S. Califomia 
Chicago. III. 60629. arba: Most 
Rev. V. Brizgys, 2701 W. 68th 
St„ Chicago. III.. 60629.

kongrese. Pasiragin- 
kitus gausiai susi - 
Amerikos sostinėje 
parodyti mūsų vie-

prasmin-

ir aukas
Commit-

L. of
Avė..

0.

Scena iš A. Landsbergio dramatinės poemos "Vėjas gluosniuose”, kurią atliko šv. Antano gimnazijos mo
kiniai, minint šv. Kazimiero šventę Kennebunkporte. Iš k. V. Vasiliauskas, K. Domkus, P. Bičiūnas. Nuotr. 
B. Kerbelienės.
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS~ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K.į PASIRYŽOM/: Į\YK1)YS/M/.'
DABAR YPAČ: REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FUND) 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

Siunčiu auką . statybų fondui ir prašau įrašyti mane / musų 
šeimą / mūsų mirusiuosius į:

□ Garbės fundatorius ($1000)

□ .Fundatorius ($100)

f Amžinuosius narius ($500) 

j Rėmėjus (mažesne auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybij fondui

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dcducUble)

eiki.no


■ ******
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RADIJO PROGRAMOS

Joeeph Garszva

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

CATARACT KYCOLAMEt

VENTA
>QtooMoe*ee>e9Bew9eeeeĮjoaew8WBeeė—

Cedar Gartfen Men'i Shop Custom 
Department-Expert Tafloring. Wor- 
sted Tex Ctothes, PetrocdM Ctothes, 
Hammonton Park Ąmbassador Suits, 
Stetson Hats, Arrvw Shfrts, Free- 
man ic. Stetaon Shoes. State High- 
way 33, Phone 586-1500, Hamilton 
Square. Open 6 days a week.

TOP Prices for .nesrspapers, rags te. j 
metais. We give S A H green štampe 
vrftfa all pnrrhaamr TBfe weekspe- 
eiai doubte green atampa on aU news- 
paper purchasea/ FXČ, 76 Barker 
SL, W.N.B. GI 2-3658. Servtog SJ. 
atnee 1912.

38155doL Skautų LK. Šarūno d- 
vt EfcabetK N J.

30 doL N, X Lietuvių Dantų Gyd.

66 Court SL Brooklyn 
,,,, 17th Floor Rooml763. 
Call U L2-0271 or Ml 8-7958

Atlieka vtauo namų vMaeo re
monto fr modernteavfcno dar- 
tate Itangte rOelua (baeamenta) 
pnMogee (adkaa) te LL Dar*

roiina Kazevičienė.
Kiti (dar 30 asmenų) aukoje po 

mažiau. -PA Jei pasitaikytų netiks
lumų, gerbiamus aukotojus atsipra
šome, nes kai kurios pavardės sun
kiai jskaitbmos. : J.’ Bernotas

čius, B, ir j. Ganmkėčtal, P.- Ri
dėtais, A. ir V. Pretariai, A.8amu- 
fa, J. Valaitis, New York, N.Y.

Po 50 dOL: V. Rytėtomis, WlMton,
Md,C. Degutis, H. ir J-. Dapkai, 
Hartford, Ctaam., J. ir V, Aušriūrai,

•poetei U«ED BOAT CLEARANCE 
SALĖ. Keed Spece. Boat Boats Re- 
ftasbedJ955 Owens 20' Reboiit En
gine 81190 1961 Crtdsersing 20' 1962 
75 HP. Johnson 81285 complete — 
SENTRY MARUOS SERVICE, 700 
Ocean Ava, Se&Brigfat 201-^11-5123

BOSTON, MA88.
Vedėjas

JONAS J. ROMANAS, Sr.
WHlL-1430kiL Medford, Maaa.
Sekmadieniai* nuo 71 Hcf 12 vM.

Privalė Docks Avaitable 
Large Cook-Out Area 

Complete Sbipyard Pači Ilties 
Call Port Wasiungton 516 - 7-7100

dešros, skilandžiai
- ■: l iĮ IDHKO BvvuUKmI |WJKUU

BdttUktt iUuuio^ *

REESE-WrN'OOW ČLEANING 
Profeastonal Housecleaning Service 

We do Window CĮeaning and 
Floor Waxing 

435 E 79th Street N. Y. C. 
CALL 240-2327 -

WJLB, 1460 banga 
15756Lesure, Detroit 27, Mich, 

BRdadway 3-2224 
ftgjtyfirniąit 8:45 iki 9:45 v.v

WORCESTER, MAS8. 
PL 4-6757 PL 4-1165

Vasario 16 minėjime vasario-27 
Lietuvos nepriklausomybei atstaty
ti aukojo:

35 doL Nervroodo Lietuvių Ame-

BOStON. MASĖ 
'Vedėjas

STEP. RINKUS 
WLYN- 

ir PW 
Sekmadtėntete mid*! -1:30 vai. P4>.

AMERICAN TV A AIR 
cONDrrroNiNG co

2923 Avenue L, Brooklyn 
We specialize to Cotor aito Black A 
Whtte T. V. Service AB work guar- 
aateed Weekdays and Sunday 24 
bour aervice Call 377-6600 or DB 
6-3092

Statutes ant New Ynrko muitinė* žėtnuHnfo NeW >4rko dalyje.
Nuotr. R. Kisieliaus

WATE R BU R Y, CONN.
WWCQ - AM - 12*0

Ved. ANT. PALIULIS 
TJetiivos prisiBiinimai 

Kultūrinė - komeremė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryta

PHILAOELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENftS BALSAS

NORTHRRD MANOR 
NUILSINS HOME

BOSTON; WORCESTER 
BROČKT0N, 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Artbur S^, Erockton 18, Mas& 
. Tet JU 6-7209

AUTO INSURANCE 
Low DownMonthly Paymeat 

Montbly Payments 
SAUL GLASSMAN

, OnePMtoEfehtPM 
•UNDAY 6MORGA6BORD 

all yoū can eat 82 ' 
Hot-Cold MėtoA - Salads etc.

•uHivaifs CetenM -Tavem Inųterial 
siae Martini, freA fknvers. Res; YU 
8-1780{ First Avė. (65th 66tb SL) 
Manhattan Triand.

TAM PROBtEMT •
Want reBef? Wrtte fopapedal book- 
tet fornaulta and metboda uaed by 
teetotlųr peeįde and ėorporattods to 
dtottatek tbefr tax tnrthas tegally. 
,8eM 8U6O to Natieaai Taxaavera 
Cbmmlttea (F) 200 Weat 57th SL 
Mete York Ctty 10019. ė

Po 4 dėl.: Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Seserys, Ė. T. žiflrys.'

Po 3 dol.: Zuzana, Buikienė, Ka-

VOCAL COACHING 
in opera, eoncert and musical re- 
pečtotre. MtaiSbx» <a Obetttn Cen

zas Baiešiūnas, Petras Brazdžionis, 
Jurgis ir Irena Petkaičiai, Kostas 
ir Juzė Jurkevičiai, J. ir O. Norkū
nai, Danutė Pakalnis, Vytautas 
Zdanys, Jonas Zdanys, Feliksas 
Meneevičiuš, Robertas ir Bena Ba- 
nevičiai, Antanas ir Genė šlioge- 
riai,. Šarūnas GuntuUs, Leęrnas Vi- 
tėnąs, J. ir G. Kružtoauskai, Kos
tas Vaftaitis, Augustinas ir Danutė 
Virtoičiai, Antanas Blažiukas, P. 
Ruškys, Bronius Vede&is, Vytautas 
Petravičtos, J, ir J. Banicniai, Gra
žina Pėžeemėnienė, Gražina ir Vy
tautas Pileikai, A. ir J. Papieviai, 
Salomėja ir Jonas Saliamonai. Ka
zys ir Jadvyga Petruškevičiai, Mal
vina ir Vadovas Balčiūnai, Irena 
Ruseckienė, Pranas Gylys, Jadvy
gą ir Antanės Liutkevičiai, Bronė 
te Jotas Šffiai, jytatoaa Bonotas,

777 Northfield Avė Wect Orange 
New Jersey 

Near Od Hm Road 
For firrther fazūsmation or to 
arrange for a personai tour 

caB

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORO AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

1263 Green St., Phila, Pa. 19123 
PO 5-0932 

ėeėtadientai* nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

WE SPECIALIZE IN 
FUR-LINED CLOTH COATS

AH ktods ot tur restyltog 
Fitting at yotn? bome — Ali work 
done at reasoimbfe rates. Call eves.

MISS GERTRUDE
NE 9-1562

Steoben Aironriskis
(ARMAKAUSKAS) 

Grabortas - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W, P^l, Peana. 15228 

Tel. 563-2754 
Sekmadieniai* 12XX) iki 12:30 v. p.p.

J E VOUS AiME BOUT1OUE 
Open 6 Days a Week 

A bit of Europeto New York 
Leisure Sbopptog

894 2nd Avė brtveen 47 A 48th St. 
New York Ctty 
Call PL 2-1570

273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 
TeL: 249-4502 

Sekmadieni — nuo 12 iki 1 p.p.

Po 25 dol.: J. ir A. Dragunevi- 
čiai, A. Dragunevičtas; J. ir A. Pa
pieviai, Hartford. Conn., B. ir M. 
Nendkad, RodpHHe, Coihl, dr. H. 
Montvila, dr. J. Petkevičius, E. Ba- 
liūnas, B. -Btelintais, V. ir P. Ver
šeliai— Niew York, N.Y.

Po 20 doL: S. ir J. Trojanai, M.
D. , A. Nbvkarfs, Z. Jurys — New 
York, N.Y., P. ir M. Baltrukoniai,
R. ir E. BattrukoniaK D. Drauge- 
lienė, Z. Dreslienė, J. Stemplys, A.
E. Bliegėriai, E. Radtonovas, L. ir
S. Vittnai, J. ir A. Vitkai, J. te O. 
Norkūnai, J.- Osuckas, Hartford, 
Conn.

Po_15 dol.: V. ir R. Piizinauskai, 
Slver -A.- Flateris, Be-
thesda, M<L, dr. J. ir P. Gailiūnas, 
J. ir* A. Dapkai, Hartford, Conn. 
' Po 'TB dbl.r J.- ir A/ Pumpučiai, 
J. Kimia, P. Salpukas, J. ir M. Ska
itos, jJi Sabaliūnas, J. Šileikis, New 
York, N.'J^ 8. ’Zubktts — Lab- 
ham, MdL, P. Zundė, Atekaandria,

ADVOKATAS

BbtanlIaPtTMoB cmMM- for tiro 
eyes wtth lėna eoctraction of cnly 
one eyn. By eye physlcian*s Rx only. 
H. STOLLERMAN Presu ipUon Op- 
tkdan, 89-08 Sutilpta BhrtL, Jamaica, 
N.Y. 11436; Ftano JAmatea 6-2252
________ _____ ______.L-_______________ ___________

Didėjant žemės gyventojų skai
čiui, pasigirsta baimingų bal
sų apie gresiantį maisto trūku
mo pavojų. Tačiau vakarų civi
lizacija, pritaikydama naujus 
metodus ir naujus šaltinius, pa
kėlė ir primityviųjų Afrikos ir 
Azijos tautelių gyvenimo Stan
dartą. JAV ir kitos valstybės 
taip pat daug yra padėjuraos 
vargingesnėms tautoms gausto
mis maisto siuntomis. Pagaliau 
dar nėra pilnai išnandnjami 
maisto ištekliai, randami juro-

SHEET METAL OPERATORS
Steady, interesting work cm preei- 
sion fabrication. — Brakes, Shears, 
Pressers. — Permanent positton to 
growfeg company.. AXEL 134-20 
Jamaica Ave^ Jamaica, LX — An 
Equal Opportunity Employer ,

cas JuzeUaL Antanas Ktakutis, Ma
rija ir Eugenijus Urentai, Jo
nas Dapkus, Jonas Sttnsnskis, Ele- ' 
na Polekauskienė, Kazys ir Geno
vaitė Tijūnėliai, Anelė fr Jurgis 
DragunevEiai, Petras ir Monika 
Baųtrukontai. Vytautas PttveHs, Pra
nas IPLėlAiRina^flMlOkaUM, An
tanas Kuprys, JooČm Leonams, 
Teklė te Tomas Sereikai, įmokai, 
Benediktas te Mta įtaptai, A. te K. 
Valiniai, Antanas B6MgrR JMtae 
Bytautas, AL DaiUtUs, P. Baskevi- 
čius. ' f

7 dol. Juozas Malka.
Po 6 MįL: Joms KMte, Ė«Mta 

ir Morta Sraatidz.
Po 5 doL: Stasys Pikturna, Pasta

tė DraogeHenė, Martjdoa Prtraus- 
kta*. Rtnta te Etate VaMMM, Bl*

nė, J. Jataš,' J. Petadck, Ck. No- 
vft, I* Wbta; G- ERegood, Rep. D. 
C. Abeam, R. Aktaander. Repšie
nė, Wfagkdknė, j. Radzewich, 
Vaškefis, KetaL Mis. Peredtoa, J. 
AvStaik F. Ryaa, ir trys nepažy-

Stšten Island Grėųl KHfa EHgb ran- 
ches 3 bednns 1% baths garage re- 
creation room bot water heat From 
826,500 J. Raia A Sons Ine Pbone 
356-2468 open Smtoay call for ap- 
potatment — Dfeectieta Verrazsmo 
Bridge exit Richmond Road to Am- 
boy Road to Giffords Lane right on 
Giffords Lane to Jumel SL A modeL

Laidotuvių dbekteutus 
ir balzaarootojas 

.74 ProvMence BL

Mattbew P. Baltas 
FUNERAL HOME

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

T ApAnaert Msuae^ger T"‘ 
A Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

, Artėjant velykiniam laiko
tarpiui ir prisimenant “senojo 
krašto” papročius, daugelis ta 
proga norės savo šventinį stalų 
papuošti skoningu kumpiu. Sto
ję srityje trukumo tikrai nejau
čiama, nes autentiško, impor
tuoto tankiam tamsta dideli kte 
kiai jau iškrauti rytiniuose JAV 
uostuose. Se ktus^ jar paruos
tas ir, ttėnras iš UtiufTų; g»«- 
mn naudoti iįtų ar laitą. Gap-

Alto skyriaus surengtame Vasa
rio 16 minėjime Lietuvos išlaisvi
nimo reikalams aukojo:

35 dol. Miami klubas.
^. .25 dol. Paras to Ona. Šilai.

Po 20 dol. Dan Kuraitis ir Gksss.

Po 2 dol.: Juozas Bėkša. J. Ve
lykiai, Baldis, Sližys, D. Nuginskas 
Vertelka, Garbačauskaitė, J. Ka- 
tis, Vtoikiesie, Al . Sukas, Jota 
Milis, J. Miščikas, P. VMžius, Joe 
Braun. Ališaukas , Menkus, Petra- 
vičienė, S. Shtokūnas, B. Pilevičius, 
Jovalskas, A. Grage. Norbutas, G. 
Puidokas ir P. Shimkūnas.

Po 1 dol.: S. Jankauskienė. Kau-’ 
bis. Vaitkus, Budikas. Kudokaa, 
Lapinskas, Sharlds. Juozaitis, Mė- 
deta-Verseckas, Tnarek. Sv^oson,. 
A. Carp. K. Rathez, Buganskienė, 
V. Samaška, F. Kulikauskas, A_ 
Mockus. Skltetas, J. * Bendorattia, 
Stepulis. J. Sharka, Adomaitis. KB- 
mas, Grigaliūnas. M. Zares, Stupe- 
lis, O. Rauktis. Wolf, Rappi. Žemai
tienė, Bukntenė, VimnanieDė, Sty- 
les, Auėrienė. Studzienė, S. Man, 
Šukys, Lukšys. ArdvBcšs. J. Jao- 
polskis. Dzenkeliūnas, Kiniška, j.' 
Svrolkinas. Bukauskas, Vizgirdienė, 
J. Petraitis. Kupris,' Ališauskas. 
J. J.. EI. Malik, A. Baronas, S. Di
džiulienė ir Connie Pitts.

Buvo ir nenorinčių paskelbti sar 
vo pavardę. Atsiprašom, jei ku
rtos pavardės {rašytos su klaidomis.

Iš rinkliavos ir vakarienė* gryno 
pelno turėta virš 800 dol. Alte 
centrui pasiųsta (06.25 doL UŽ 
gausų atsilankymų, ir autas štedta- 
gai dėkojame.

Alte skyriaae valdyta

20 doL J. fr A Januškevičiai 
17-25 doL J. ir M. Martyšiai 
15 doL A. te V. Tranai 
13 dot B. fr A Kovai.
Pe 10 doL: Km.. A. Abračinskas, 

J. fr S. Dusini, Mr. ir Mrs. Stan- 
lay Dalelis, P. Jaras, O. Pieštoai- 
tė, J. fr E. Stkauskai fr Z. Zaran- 
kaftA 7 doL — Mr. Mrs. R. Veta.

Po 5 doL: LJE. Bostono Ne
samo Tuntu , J. A. AbdeHah, B. 
PtnliiriiT-, Mr. Harikev, Aleksand
ras Navickas, Jonas Navickas, E 

------ Perednia, O. Razulevičienė, Jonas 
Po 15 doL: Kazys Markūnas, Ste- taktas. X Stešunskas, K. Mmė- 

teadja fr Kentas BBtaL Jaeaaa VR- Mp. Tyla, L VasffleuakienB, P.

VAITKUS 
FUNERAL. HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

LAIDOTUVIŲ’ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forėst P’way Station)

/ ADVOKATAS 
37 Shendaa Avenue 

Brooklyn 8, N. X.

Po 3 doL: B. Monaco, Hartford, 
CtaBA B. Dariys, Vashingtao, D.C.

Po 2 doL: J. Saldokas. P. .Balta- 
kys, S. Bačkys, WaMdngton. D.C.. 
ktm. J. ^nettoas, Gathesburg. MčL, 
J, Mrs, Ii. Tnns, A. Viffiams, N. 
Y., N.Y, V. Kiukys, Hitade. N-L

Po 1 dol: L. Euokoos, S. Kindu
rys, D. Kutkaitytė, L. Esunas — 
VVaštangton, D.C, A. T*Ber, G. 
Stern, A Petroo, WJ. Kaily, H. 
Toleedo, JJE. Greer, V, Roth, F. J. 
Fendate — Nevr York, N.Y. J.’ Ta- 
mošntaas, Hartford, Conn.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems, parėmusiems savo auka sto
vyklavietės re4kaių, ir toHaxr;kvie- 
čia visų lietuviška včsopmėnų fr or- 
ganizacQėn teeatrtsakyti prisidėti sa
vo išgalima auka prie jau nupirk
to* stovyklavietės Įrengimo ir ūku
sių išlaidų padengimo.

Aukas prašome siųsti: L. A. Sie- 
maška, 85-44 148 . SL, Jamaica, N. 
Y. 11435.

Stovyklavietei Pirkti Komitetas

Po 10 dol.: Ad. Aidukas, Alf. 
Aidukas, A. Diškėnas, A, Eitma- 
nas. V. Gružas, J. Jackūnas, K. 
.Tan kūnas, J. Jųrkšaitis, I J., Ker- 
aičiai. E. KiupšienS, J. Koritatoas, 
Liet. Moterų Klubas, A. Masionis, 
F.. Misiūnas, K. Praleika, A, Rubo- 
nto. A. Rugys. J. Rugys fr šei
ma, . B. fr A. Stankaičiai, A. ir Z. 
A»nitai Sv. Kazimiero Drekgije. A. 
Virbickas. R. fr D; Vizgirdai, 8 dol^. 
P. Vilimas. .

Po 7 dol.: A. Kalėda. M. Lat
vienė, M. Senulis, G. Slepakoviene, 
6 doL A. Kažukauskas ’

Po 5 dol.: S. Adomaitis, S.' Au
gulis. p. Baltutis, R, Butkus, V. Či- 
žntoas, A. Kepenis, A. KUmaitė. p. 
Kuztaevičius, R. Laugalis, J. Ma
jauskas, J. Rekežius, B. Rūgytė, J. 
Sababauskas, J. Spranaitis, D. Sta
naitienė, V. Stanaitis fr šeima, A. 
Stankaitytė, M. Šaulienė, J. Tar- 
nauskas, P. Toleikis, M. Žalneraus- 
kienė, A. žičkus. J. žilius.

4 dbL U Virbickas
Po 3 4oL: Jonas, P. Povilonis, 

Vtogefių šeima.

Catnbridge, Mass.
NOTARY PUBLIC '

i Patarnavimas dienų ir naktį. Mo- 
| dernlška koplyčia šermenims dy

kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios fr j 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

Vasario 16 minėjime Lietuvos 
laisvinimo reikalam aukojo*.

115 dol. J. Kratomis
Po 25 dol.: Kun. J. Kinta, Pa-

Po 10 dol. Liet. Sočiai klubas, 
Zigmas Kaulakis, Adomaičiai, K. 
Debneskis. Kbdienė, J. Šautomis, 
Bukaveckai, dr. S. fr B. Tamošai
čiai, D, fr P. Slivynai, V P. Jan
kus, Moterų S-gos 18 kp., fr J. P. 
Tumavičiai ir A. Dictaumas.

Po 5. doL: J. ir F. Verbelai, Sin
kevičius. J. Sukas. Kriščiūnas, Sto
nienė. Ogdenai, Valaičiai. R. Bu
kauskas, Rutkus, JazbHtienė. Piktf- 
tis, Mikšys, P. Kraučiukas, Tel- 
štoskas. PugelienČ, Kavolis. Pak- 
nys, V. Kraus. Stevens, Miškin, Re
gis-Veedzes. Brauklys, .A. Karas, J., 
Lukšys, S. Druzilauskfenė, K. Jez- 
nas, M. Daugaitienė, Juknevičius, 
Staugvilai, Stepulis, Drevineikis, 
Brauklynai. T. Kilazeckis, Rožė 
Pupkis. Jankai, TuinHienė, F. Rod- 
gers. Aleknai. J. Strodomskis, J.P. 
Nevis, R. Paul A. Navickienė, A.* 
Noreika, P. Katen. J. Valauskas.


