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Mis* Knight pasakojo, kaip 
jos buvęs bosas Abba Schwartz 
mėgino išstumti ją iš departa
mento, sugalvodamas naujas is
torijas. Ji pebuvo pageidauja
ma jau vien dėl to, kad ji mo-

KanclerH Ertiarda* ieško naujo* 
politikos, jei naujos politikos ie*- 
ko prezidentas de Gaulle.

prezidentą Diem buvo globoja
mas Amerikos atstovybės SaigO- 
ne iki pat Diemo nužudymo; 
dabar jis organizuoja demonst
racijas ir prieš Amerikos para
mą Ky vyriausybei. -

Kova prieš Diemą turėjo ati-

mo pareigūnam.
Budistų vadai dėl šio sam-

liepos mėn. Nuo to laiko turi ir 
amerikiečiai pradėti kraustytis 
iš Prancūzijos. Per metus turė
tų būti evakuacija baigta.

Kur gimė

Dabar iškilo naujos informa- 
cįjcsapie Schwartzo ir jo drau- 
gą šeimininkavimą departamen
te su pasais ir apie jų veiklą 
prieš tą, kuri buvo skersai jų 
kelio. Informaciją apie tai “U. 
S. News and W. Report” prade-

•' D*rbHnk»kovo ll buvo ai^ 
T*Šyta,kaipAbba
saugumo reikalųdžrektoriM 
valstybės departamente, kovef 
5 pasitraukė ar buvo privers^ 
tas pasitraukti; kaip jo draugai 
iŠ Americans for Democratic 
Action pakėlė triukšmą, o vie
šą apgailestavimą pareiškė net 
senatorius R. Kennedy, už kurį 
New Yorke žydų bendruomenė
je buvo kovojęs Schwartz rinki-

Maskvoje kovo 29 prasidėjo 
komunistų partijos kongresas. 
Į jį pakviesta apie 90 kraštų 
partijos. Kvietimus priėmė 84, 
atsisakė 4. Tie atsisakėliai yra 
kom. Kinijos, Naujosios Zelan
dijos, Japonijos, Albanijos par
tijos. Tai rodo ne tiek skilimą

Kom. Kinija žygyje per pasaulį — taip vaizduojama ka- 
rikatūristų.

— Prancūzijoje opinijos tyri
mas rodo 55 proc. pritarimą 
de Gaulle politikai prieš Ameri-

Prancūajos valdžią Vietname. 
Tada jie veikė kaip Vietnamo 
nacionalistai. Bet nieko tai ne
turėjo bendra su Vietnamo liau
dimi. Vietkongo nariuose vyra
vo prancūzų kalba, prancūziški 
valgiai ir net gėrė prancūziškus 
gėrimu*.

jo padėjėjas Philip B. Heyman 
perėmė saugumą administruoti, 
dar ir tuomet Schvvartz susikvie- 
tė korespondentus ir leido is
torijas prieš Miss Knight. Apie 
tai ji painformavo savo rapor
te kovo 23 savo naują viršinin
ką Heymaną. Ir tai pasitvirti
no. N.Y. Times paskelbė infor
maciją prieš Miss Knight. Infor
maciją pergriebė šen. Ed. Ken
nedy ir kovo 23 laišku kreipė
si j valstybės sekretorių dėl ne
tvarkos pasų skyriuje. O ta 
skundžiamoji netvarka buvo to
kia: kaip N.Y. Times informa
vo, pašę skyrius išsiuntinėjo at
stovybėm FBI pageidavimą, kad 
jos painformuotų, ką patirs api*

VIETNAMO KOVOSE
D zonoj netoli Saigono vei

kia smarkiai bombonešiai B-52. 
Jų bombų duobės 18-36 pėdų 
skersmens; 10*15 pėdų gylio.

stipriausia tarp afbėgėlię iš 
šiaurės Vietnamo. Antrasis va
das yra komunistų treniruotas 
šiaurės Vietname/kovoje prieš

Vokietija kovo 25 pasiuntė 
laiškus komunistiniam režimam, 
siūlydama- sutartį atsisakyti nuo 
jėgos tarptautiniam klausimam 
sprąsti. Toki laiškai buvo pa
siųsti Sovietų Sąjungai, Lenki
jai, Čekoslovakijai ir kitom 
“rytų Europos s valstybėm”, 
bet tarp jų nebuvo rytų Vokie
tijos.

Vokietija siūlo taip pat suma
žinti atominių ginklų kiekį viso
je vidurio Europoje. Siūlo, kad 
valstybės, kurios neturi savo a- 
tominių ginklų, susilaikytų nuo 
jų gaminimo — ir tai turėtų 
prižiūrėti tarptautinė kontrolė; 
siūlo, kad atominiai ginklai ne
būtų duodami jų negaminan-

— Alžir*, kur yra Vietnamo 
išlaisvinimo fronto atstovas, A- 
merika slaptai derasi dėl grąži
nimo Amerikos pareigūno Gus- 
tav C. Hertz, kūrė buvo pagrob
tas 1965 vasario 2. Siūloma už 
ji Saigone nuteistą mirti tero
ristą. Derybas vedė šen. R Ken
nedy.

Vietname nuo 1961 sausio 
pradžios iki dabar žuvo ameri
kiečių 2,639, sužeista 13,522.

KINGAS ANK6JA
Martin Luther King Paryžiu

je kovo 28 kalbėjo pilietinių tei
sių mitinge. Buvo atkreipta 
prieš mitingą jo dėmesys, kad 
pilietinių tėHų reikalas yra A-

davimus veikią jau 30 metų; 
. kad tos rutinos keliu ir dėl 

prof. Hughes buvo dėtas ant 
dokumentų įrašas jos vardu, 
nors jai visai nesant tuo metu 
įstaigoje. Tame memorandume 
Miss Knight betgi perėjo į ofen
zyvą: priminė, kad “jie” yra 
susirūpinę prof. Hughes reika
lais, bet tie "jie" nėra susirū
piną/ kokiu būdu slapti doku
mentai iš valstybės departamen- 
o pasiekia N.Y. Times ir ten 
minimi žodis 
kaltinimas pačiam saugumo ad
ministratoriui HeymMnui, 4os 

^tosut

jos yra - 
turi būti

Harvardo profesorių H. Stuart 
Hughes, kuris rudenį vyksta Eu
ropon. Profesorius yra žino
mas prokomunistas. Profeso
rius bus agentų sekiojamas! Tai 
asmens laisvės varžymas! Atsa
kinga už tai Miss Knight, ne 
tik FBI. Žiniai pasirodžius sau
gumo reikalų administratorius 
naujasis Knight bosas Heyma- 
nas padarė Miss Knight pasta
bą už tai, kad perdavė FBI pa
geidavimą nesitarus su juo.

Miss Knight kovo 27 atsakė 
nauju memorandumu, kurio 
nuorašus pasiuntė spaudos še
fui ir sekretoriaus padėjėjui. O 
tame atsakyme ji rašė, kad to-

— Pakistanas kovo 29 iškil
mingai sutiko kom. Kinijos gaP 
vą Liu Shao-chi. Matyt, Kinija 
nori demonstruoti Maskvos kon
greso metu, kad dar. yra kraš
tų, kuriuose ir kom. Kinija gar
binama.

— A. Goldberps, Amerikos 
atstovas J. Tautose, kovo 28 pa

jos kom. Kinija nešvelnina, 
nors mato esanti labiau izoliuo
jama Maskvos šalininkų.

Apsaugos departamentas 
duoti 
Taip 
dol. 

moka

metais įvykdyti rinkimus, o 
kad įsiteiktų budistam, atnauji
no teismus buv. prezidento Die-

Vietname tebeina budistų brūzdžio suskilo. Thich Tam 
Cham ramino ir ragino laukti, 
iki vyriausybė savo pažadus į- 
vykdys. Thich Tri Quang ragi
no reikalauti karinę vyriausybę 
tuojau pat pakeisti civiline. Pir
masis vadas yra pabėgėlis iš 
šiaurės Vietnamo k jo įtaka traukti dėmesį nuo kovos prieš 

komunistus; dabar kova prieš 
Ky turi suparaližuoti vidaus 
frontą ir priversti Ameriką at
sisakyti nuo Ky ir leistis į kom
promisus su komunistų ‘išlais
vinimo frontu”..

Dėmesio verta, kad kova 
prieš Ky aštrėjo po Honolulu 
konferencijos, ir Lippman- 
nas buvo pirmasis, kuris vie
šai ragino, kad Vietnamo reika
las būtų sprendžiamas per Ky 
galvą (kaip 1963 buvo spren
džiamas per Diemą galvą).

— Indijos min. pirm. Mrs. 
Gandhi kovo 27 atvyko porai 
dienų pas prez. Johnsoną.
— Respublikonai numato prie

šintis vyriausybės galimam pro
jektui kelti mokesčius, kol nėra 
sumažintos išlaidos kai kuriem 
vidaus reikalam.

— Senate dar tebeina apklau
sinėjimas dėl Amerikos politi
kos Kinijos atžvilgiu.

Kai propagandoje vis skel
biama, kad reikia duoti balsą 
Vietnamo liaudies ųtstovam 
Vietkongui, tai Journal Ameri-

"Per eilę metų 'liberalai" val
stybės departamente buvo karo 
padėtyje su Francus G. Knight, 
pasų skyriaus viršininke,, kurią 
ji* laikė perdaug konservaty
via'. Norėjo ją išjoti".

“Paskutiniame aikštėn išėju
siame įvykyje Miss Knight vėl kia tvarka perduoti FBI pagal* 
laimėjo — ir vyras, kuris bu
vo jos bosas, atsistatydino”.

. “Dabar Miss Knight papasa
kojo savo istoriją aštriai smo-

ja ir jai negrės sienų. revizija,, gjančiame pasikalbėjime... N.
Lenki ja galės jaustis mažiau pri- American Newspaper Alliance”. 
rišta prie Maškvos. O tai Mask- Toje istorijoje sustojame ties 
vai nepriimtina. - keliais momentais.

Amerikoje—du frontai dėl Vietnamo
Amerikoje kovo 25-6 buvo / Iš kitos pusės Pentagonas vie- 

specialiai skiria. demonstraci- šai skelbė savo nusistatymą už 
jom prieš vyąįausybės politiką Haiphongo uosto blokavimą, o 
Vietname. Daugely miestų bu- dar labiau naftos sandėlį sa
vo eisenos. Tam pat dienom stiprintą hnn^niėyimą ; -. ą

mu, ir aš būdavau apveikiamo".
Kas toliau? Sako, tokio susi

kirtimo su viršininkais lig šiol 
nebūt*. Gal Mis* Knight turės 
pasitraukti? Nebūtinai Jos ži
nioje yra 348 nuolatiniai ir 250 
sezoninių tarnautojų. Nuo 1955 
kada ji tapo tos įstaigos direk
torium, ji sutaupė įstaigai 10 
mil. doi. ir pasų išdavimą iš 6 
savaičių sutrumpino iki 3 die
nų. Tarnyboje iš viso yra 30 

merikos vidaus dalykas. Jis metų ir negali būti pašalinta 
paaiškino, kad ji* savo kovą be formalau* kaltinimo arba be 
praplėčiąs dar ir opodcija prieš privalomo pasitraukti amžiaus

70 metų. O ji dabar yra 60.

MASKVA-PEKINGAS: skilimas mą tarp temvnaHaš^ partijų, 
auga Pekinge padk|ėjwį izoliavimą.

Labiausiai .atkreiptas dėmesys 
į tai, kad Maskvon išvyko ir 
šiaurės Korėjos bei šiaurės Vieti 
namo partijų delegacijos. J. 
Alsop (H. Tribūne) kelia klau
simą, ar tai reiftia skilimą ir 
tarp šiaurė* Vietnamo bei Kini
jos, ar Vietnamo bei Korėjos 
-atstovai turės pareikšti kom. Ki- 

tarp Maskvos ir Pekingo, kiek niįos pažiūras Maskvos kongre- 
Maskvos sustiprėjusį dominavi- *o? .

Amerika turi pasitraukti per metus
_ Prancūzijos užsienių reikalų kretoriaus pavaduotojui Bali, 
ministeris pranešė valstybės se- kad prancūzų kariuomenė pra- 

j ■ ■1' 1 dės trauktis iš Nato žinios nuo

nutarė kariam Vietname 
vietoj sviesto margariną, 
bus sutaupyta 6,480,000 
metam. Už šviesto svarą 
70 cn., už margarino 16 cn. Dėl 
šio pakeitimo kyla aštrūs pro
testai su priekaištais: ar sviestą 
turim nutraukti nuo savo kovo
jančių karių, kad sutaupytus pi
nigus, atiduotume Tito komu
nistam stiprinti?

Ky—-griežtai?
— Vietnamo min. pirm. Ky 

kovo 29 paskelbė, kad nubaudė 
7 karininkus, kurie dalyvavo 
manifestacijose prieš vyriausy
bę. {spėjo, kad, jei reikės, vy
riausybė imsis griežtų priemo
nių prieš demonstrantus ir riau
šininkus.

jęs su Vietkongo omenim Viet
name, informuoja, jog Vietkon- 
ga* gimė visai ne Vietnamo, o 
Paryžiuje — vacEnamo "Kai
riųjų banko" kavinėje. Prieš 40 
metų ten rinkosi Paryžiuje gy
venantieji vietnamiečiai, ir juo* 
paėmė į savo įtaką Paryžiaus 
komunistų partija. Juos apšvie
tė ir treniravo kovai tada prieš reiškė, kad kom. Kinija izoiia- 

vosi tiek, jog dabar ji gautų J. 
Tautose mažiau balsų nei per
nai. Amerika savo politikos dėl Aplink viską sunaikina per 100- 
Kinijos nėra pakeitusi, bet rei- 150 pėdų. Bombos nutaikytos 
kalą svarsto. taip, kad sprogtų gylyje apie

— Mhahslppl FBI suėmė 13 15 pėdų žemėje: Tai pavojin-

VOKtETUA siūlo sutartis komu- Čiom valstybės 
.. Vokietija sa 
si laimėt Leri 
koslovakijos 
nų klausimas 
laikų, kada ."1 
jungta ir kai 
mentas gakĮs 
Aiškinama betgi/ kad Vokieti
jos vyriausybė linkusi padaryti 
dideles “aukas” vardan taikos 
ir tik nežymiau norinti sienas 
taisyti. J

Vokietijos Jšepuolimo sutar
ties siūlymas Į^tėj* prie seniai, 
skelbto Lenkijos Rapackio siū
lymo. Vokietijąs siūlymą valst. 
sekr. Rusk sutiko palankiai kaip 
pozityvų žingsnį taikai. Mask
vos Tass nepalankiai, nes apei
nama rytų Vokietija. 
Gal dar nepalto&au dėl moty
vo, kuris nėra'Į&elbiamas —jei

Miss Knight atskleidė dau
giau savivaliavimo, kurį ji pa
vadino schwartzizmu, patirtu 
per 10 metų. Ji turėjo eilę at
sitikimų, kada pareigūnas “iki 
sekretoriaus padėjėjo rango” 
užsimanydavo duoti pasą ko
kiai merginai, kuria buvo suin
teresuotas. “Aš atsisakiau. Man 
buvo įsakyta antru kartu, ir 
vėl atsisakiau. Visą reikalą iš
dėjau valstybės sekretoriaus pa
vaduotojui Loy Hendersonui, ir 
jis pritarė man”.

Pasakojo, kaip vidurnaktį jai 
paskambino iš Kennedy aerod
romo. Tie žmonės iš pokylio su
galvojo sėsti į lėktuvą ir vykti 
į užsienius. Bet neturėjo pasų. 
Prašė, kad Miss Knight jiem 
pristatytų. Ji atsisakė. Tada jie 
per savo draugą aukštą parei
gūną ją stengėsi paveikti. “Ga
liu suminėti šimtus tokių atsiti
kimų. Per 10 metų susirinko pa
kankamai žmonių, įdūkusių dėl 
lygaus traktavimo visiem. A. 
Schwartz» režime metu jo drau
gei naudojosi ypatingu traktavi-

KINAI Amerikos siūlymosi nepriima
Valstybės sekr. D. Rusk ko

vo 25 spaudos konferencijoje 
pasisakė nematąs galimybių san
tykiam su kom. Kinija pagerin
ti, kol kom. Kinija neatsisako 
nuo karingumo ir izoliavimosi. 
Santykių pagerinimo raktas 
esąs kom. Kinijos rankose.

Amerika rodo noro gerinti 
santykius nuolaidom. N. Y. Ti
mes pranešimu, A menkoje 
svarstomas dviejų Kinijų buvi
mas J. Tautose. Valstybės de
partamente taip pat svarstomas

Maskvoje siekia izoliuoti kom. Kiniją. Amėrikoje^-suarteti su kom, 
name -— nuversti Ky ir išstumti Ameriką. Europoj — Erhardo ir de 
tynęs bi gimė pas komunistus

Jei Kennedy ir 
Nixonas . . .
Gallupas rado, kad jei da

bar būtų du kandidatai į prezi
dentus, tai Robert Kennedy gau
tų 54 proc., Richard Nixon*s 41 
proc. Demokratų aštuoni iŠ de
šimties remtų Kennedy, tokb 
pat procentas respublikonų rem
tų Nizoną, bet demokntų yra. karą Vietname. Valstybės de- 
daugiau. Tarp vedinamų nepri- partamentas įspėjo savo atsto-

Ku Ktux Klano narių dėl neg- giausias ginkim komunistų tiėp- Tik per vasario mėn. žuvo 433, klausomų daugiau pasisekimo vą Bohleną, kad mitinge ne- atidaryti Ne* įslelgo* duris vlb
rų vado nužudymo sausio 10. tuvėm. sužeista 2,622. turi Nizonas. dalyvautų. . ky gaujai".

Auksinis jaunimas New .York*
New Yorke chuliganai pernai 

išdaužė mokyklom langų už 
934,880 dol. Už tuos pinigus ga
lima būtų pastatyti dvi naujas 
mokyklas. Namuose baldų su
gadino ir kitokios žalos pridarė 
per metus už 4 mil.

— F*d*raHnė valdžia kovo 
25 leido įvežti naftos iš užsie
nio, kad priverstų vietos fir
mas mažinti naftai kainas.

.— Amerikos aviacijos specia
listas dr. J. Allen Hynek pa
skelbė, kad Michigane matytos 
keistos šviesos nesančios iš kitų 
planetų atvykusios. Tai grei
čiausiai tik pelkėse kilusių du
jų šviesos. Nuo 1947 aviacija iš
tyrė daugiau kaip 10,000 tokių

sambrūzdis, demonstracijos 
prieš Ky vyriausybę. Reikalauja
ma, kad karinė valdžia būtų 
pakeista civiline. Ky vyriausy
bė pažadėjo per porą mėnesių 
paskelbti konstituciją, kitais

ino ViętB*Bae, o jošJ Bosas Ab- tvirtino ir spmldoil šefas R. J. 
ba Schw*ftz tokiem palankiai McCloskey. Atsakydamas šen. 
sprendė pasų davimo klausimą. Kennedy, minėjo, kad tokių 

Kai Schwartz pasitraukė ir atvejų kaip prof. Hughes yra 
šimtai. Tik dabar po aliarmo de
partamentas pranešė Miss 
Knight pakeitimą: ateity turės 
dėl FBI pageidavimų perdavi
mo apsiklausti saugumo šefo.

dos rodo Amerikos norą 
artėti į Pekingą, tačiau Pekin- 
gas atmeta visa, kas nesutinka 
su jų pagrindinėm sąlygom; o 

nacionalinė Kinija 
šalinta iš J. Tautų, 
ratuota komunisti

nei Kinijai; Amerika turi pasi
traukti iš Vietnamo, šios lini-



HE WOR

pučiama kaip perversmas Kata
likų Bažnyčioje' jei Vatikano vi
suotinio susirinkimo eigoje, 
ypač svarstant santykius su ne- _ ... ■ — ___  - __,
katalikais krikščionimis, kai ku- tą. ' ” gitata ir '
rie vyskupai pasakydavo skir- Mišrių vedybų apeigos gali fciMuomon Lietuvon, įjungti vi
lingų nuomonių apie nūišrias būti atliekamos bažnyčioje, su „„ Briuvita pranciUronut į vis 
moterystės tvarkančių į§taty- mišiomis, vedybiniu palaimini- pfafanę religinę, tautinę bei r 
---------- —i_a_=— —> mu ir kitomis išorinėmis iškil- ^Vnatingai manmų sušvelninimą. Susirinkimo 
meta paskelbta eilė dekretų ir 
paaiškinimų, bet tikybiniu at
žvilgiu mišrių vedybų klausimu 
išsamiau pasisakyta tik kovo 18, 
Anglikonų primo arkivyskupo 
Michael Ramsey vizito Pauliui 
VI išvakarėse. Ar tai tik suta
pimas, ar ekumeninės dvasios 
akcentavimas?

Popiežiaus autoritetu remda
masi, Tikėjimo kongregacijos 
(buv. S. Officii kongr.) pro- 
prefektas kard. A. Ottaviani 
paskelbė dekretą, pavadintą— 
“Matrimonii Sacramentum” — 
(moterystės sakramentas). Pa

kiamas bendras nusistatymas 
prieš tikybiniu atžvilgiu mišrias 
vedybas, nes, pagal Pijų XI, dva
sios vienybė dažnai suardoma 
ar bent susilpninama, kai reli
ginių tiesų atžvilgiu pa jaučiama 
įsitikinimų skirtumai ir valių su
sikirtimai. Tad kas nauja šiame 
dekrete?

Ekumeninę dvasią bandoma 
vykdyti nekeičiant dieviškojo 
įstatymo esmę, bet tik sušvel
ninant bažnytinių įstatymų nor
mas, kurios nekatalikams gali 
atrodyti užgaulios. Nuimta eks- 

ateity bandys tuoktis pas neka- 
taliką dvasininką. Tai laikytina 
ekumeniniu gestu, nediskrimi
nuojant nekatalikų dvasininkų, 
nes ir anksčiau katalikiškoji pu
sė neužsitraukdavo ekskomuni
kos, jei tuokdavosi kad ir su 
nekatalikų civilinėje įstaigoje.

Iš nekatalikiškosios pusės pa
geidaujama bent žodinio pasi
žadėjimo, (anksčiau būdavo raš
tu), kad nekliudys katalikiškai 
pusei atlikti savo tikybinių pa-

būdavo iš
katalikiškai. Jei net ir tokio pa- pasaulį lietuvius praiw4šfr<wwi% 
žado nekatalikiškoji pusė neno- naujų. pašaukimų

atveju turėtų kreiptis į šv. Sos- 

. .. ........... -Hs, buvo nustebintas taip greit 
mėmis. Neleidžiama, kadį ^tali- rūpėjo~^t^^tados~*^kalai. Tad irJutisapįMųlf kaff. savait- Laikraščių apjungimo reikalu laikražtl»

. ..... . . derybas vedžiau ir su kitų sa- ^*“"*^‘** P*-
vaitraščių leidėjais Po ilgų Vysk. V. Padolsknu tarpinm- 
pasitarimų su “Amerikos” ir katant buvo man išrūpinta au- 
“Lietuvių žinių” leidėjais, buvo ^“^ja pas Pijų XIL Popiežius, 
galiausiai perimta ir šių laik- 
raščių turima nuosavybė su vi
som jų skolom. .

Minėti laikraščiai galiausiai 
buvo sujungti, ir 1951 balan
džio mėn. (jei neklystu) Brook
lyne pranciškonų buvo išleistas

kų ir nekatalikų dvasininkai Troškau, kad pranrišlrnnai savo raičius karieta* labiau brando, 
kartu vykdytų savo tikėjimo ap- jėgas daugiausia skirtu Betariš- Ir tariauri šio žygio — sujung- 
eigas, bet nedraudžiama, kad po spaudai fam Vos atvykęs « <•»- kataMAus savaitraš- 
katalikiškų apeigų jaunuosius į JAV pradėjau leisti religinio “ *...................................
pasveikintų ir nekatalikų dva- tautinio pobūdžio laikraštį 
sininkas, o taip pat visi jungtų- §v Pranciškaus Varpelį, kurį 
si bendroje maldoje.^ _______ teko redaguoti Lietuvoje, iki

bolševikai jį uždarė. Lietuvių 
kultūrininkų tremtyje prašo
mas, 1949 su didele rizika per
ėmiau leisti vienintelį mokslo,

pasveikintų ir nekatalikų dva-

Katalikiškai, pusei nauji" pa
keitimai uždeda dar didesnę at
sakomybę ir pareigą pozityviai 
rūpintis geru pavyzdžiu ir vai
kų katalikišku auklėjimu, kai 
tuo tarpu, iš nekatalikiškosios 
pusės bereikalaujama vien ne
gatyvinės laikysenos — nekliu
dyti. Ankstesnės ekskomuni
kos panaikinimas jokiu būdu 
mišrių vedybų pas nekatalikų 
dvasininką nepadaro galiojan
čiomis. Bažnytiniu atžvilgiu ka
talikam jos negalioja tiek pat, 
kiek ir civilinė santuoka.

Nuostatai išleisti bandymo 
laikui Jei gyvenimo praktiko
je bus prasminga juos vykdyti, 
vėliau jie bus įtraukti į pertvar
komą bažnytinės teisės kodek
są.

Nors esminis katalikų nusis
tatymas mišrių tikybų atžvilgiu 
vedybų klausimu ir nepakeistas, 
švelnesnė, išsireiškimo forma su
laukė palankių atgarsių iš 
tikybų atstovų.

Metodistų vyskupų sąjungos 
pirm. vysk. Prince A. Taylor 
iš Princeton,_NJ-, jau daugelį 
metų laukęs panašaus žingsnio.

Žydų vadovaujančios nuomo
nės reiškėjas rabinas Mare Ta- 
nenbaum, nors ir priminę, kad 
judaizmas nepritaria Tikybiniu 
atžvilgiu mišriom vedybom, vis 
dėlto pareiškė, lęad ši nauja ka
talikų dėsnių interpretacija pa-, 
gelbės kiek atleisti bendrą įtam
pa

jau nuo seno buvo teidfiami atvejais, per visokius suvažiavi- gabrttaai sutvarkyti BrooUyno 
trys kai. savaitraščiai ^“Dar- muš kėliau kai laikraščių ap- yigaĮįštyno įkūrimo doknmen- 
bininkas” Bestone, “Amen- juiigimo ktausamą- PreL Pran- tas.
ka”,Brooklyne ir “lietuvių žk ciškaus Juro, šio didžiojo tietu- Stajsdamas į Romą, pasi
ūtos” PittffhurthP Šie savait- rių spaudos 0obėjo,irAntano ėmiau su savim ir pirmąjį 
raščiai savu laitai suvaidino di- Padžiaus pastangų dėka, Dar- “Darbininko” numerį. Po 10 v. 
dėlę rolę Ameriins lietuvių re- laninkų šąjunga savo metinia-, skridimo, “Darbininko” aume- 
liginiame bei tautiniame gyve- ase suvažiavime 1950 perleido rį,įteikiau Romoslėktuvų sto-
minė. Mažėjant lietuvuj skai- pra 
čiul jie ėmė silpnėti ir turėjo ®ą 
nemaža finanamnĮ sunkenybių, esą

Rus." Per keleris metus tariausi 
su Liet. Darbininkų sąjungos ir 
Kunigų Vienybės pirm. prel. 
P. Juru ir Antanu ’ Peldžium, 
“Darbininko” adm., kuris kar
tu su prelatu nešė sunkią “Dar
bininko” leidimo naštą. Tik jų 
dėka “Darbininkas” liko neuž-

Pranciškonų vienuolynas Brooklyne.

sutvirtėjo, ir dabar jaučiuosi 
visai gerai.

Vasaros popiečius dažniau
siai praleidžiu prie pušaitėm ir 
eglėm apsupto Sabattas ežero, 
kuris savo kalnuotais krantais 
man primena Palangą ir . Balti
jos jūrą, čia miško tylumoje 
esantį namelį dažnai aplanko 
voveraitė ir miško paukščiai, 
čia ‘ bestudijuodamas ir besi- 

__ melsdamas dažnai prisiminda- 
kokiais reikalais atvykau Rd- vau v^sas geraširdžius kunigus 
mon, suteikė specialų palaimi- 

, nimą mūsų naujam vienuolynui 
Brooklyne ir pranciškonų lei
džiamam sav., “Darbininkui”. 
Gautąjį palaiminimą telegrama 
pasiunčiau Darbininko redakci
jai.

Brooklyno vienuolynui tvar
kant uoliam viršininkui Tėv. 
dr. Viktorui Gidžiūnui, O. F AL, 
spaustuvei vadovaujant patyru
siam spaustuvininkui Juozui Ka
počiui ir jam talkininkaujant 
jauniem kunigam ir broliam 
pranciškonam, Darbininką re
daguojant S. Sužiedėliui su tvir- 
ttrredakčiniu štabu, buvau tik
ras, kad Brooklyne -įkurtasis 
pranciškonų vienuolynas ir 
spaustuvė išsivystys į tvirtą ir 
šviesų lietuviškos kultūros ir 
spaudos centrą.

KOKIE DABAR JŪSŲ DAR
BAI, TROŠKIMAI?

Kaip žinote, jau beveik 15 
metų gyvenu Greene vienuoly-

- ne. Nuo pat savo atvytame
;■ su tekiu ryžtingumu

venimą, į kiekvieną religinę bei 
kultūrinę veiklą, pradžioje bu
vo nelengva priprasti prie nuo
šalaus vienuolyno tylos ir vie
numos.

Bet visą gyvenimą mėgau 
knygą ir domėjausi visom gyve
nimo problemom. Įsigijęs ne
mažą biblioteką, savo laiką 
daugiausia pašvenčiau filosofi
nėm, teologinėm, sociologinėm 
bei politinėm studijom. Kartu 
žinoma, kaip viršininkas, turė-

ir pasauliečius, kurie su tokiu 
dosnumu ir entuziazmu rėmė 
mažojo brolio užsimojimus, ku
ris prieš 25 metus išlipęs į ne
žinomo krašto krantas, nemo
kėdamas šio krašto kalbos, ne
turėdamas jokių artimų drau
gų, nei kišeniuje pinigų, pasiti
kėjo tik Dievo Apvaizda ir šv. 
Antano globa. -
' Sutapęs su nuošalaus vienuo* 

lyno tyla, pamėgęs vienumą, į 
bet kokį veikimą nesiruošiu įsi
jungti ir nemanau, kad kas to 
ir pageidautų, šiuo meta tetu
riu tik vieną troškimą — baig
ti savo gyvenimą Greene vie
nuolyne, tame lietuvių pranciš
koniškojo judėjimo Amerikoje 
lopšyje, kurį esu pamėgęs ir 
kuriame esu praleidęs didesnį- 
savo gyvenimo JAV laiką.

III DAINŲ ŠVENTĖS 
DIRIGENTAI

Garbės dirigentė — Alice 
Stepbens, jungtinio mišr. cho-
jo ■—t Jeronimas Kačinskas, 
jungtinio mišr. choro — Alfon
sas Mikulskis, jungtinio mišr. 
choro — Petras Armonas, kan
tatos “Tėviškės namai” —Bro
nius Budrumas, vaikų jungt.
choro — Faustas Strolia.

Komitete jau yra užsiregist
ravę 23 chorai, kurie dalyvaus 
m Dainų šventėje. Dar neužsi
registravę chorai prašomi ne
delsiant užsiregistruoti. Pirmi
ninko dr. S. Biežio adresas: 
3241 W. 66th. P!., Chicago, IU. 
60629.
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— Tai ką, jūs mane tikrinote? — klausia.
— Kodėl?
— Juk Jūs žinojote, kad tai Sovietų pasiuntiny

bės žvalgybos vedėtas Roždestvenskij.
—- Net jeigu ir žmočtau, tai buvo gera proga at

kreipti j jį dėmesį iš arti, atiduoti jį į jūsų kompe
tentingas rankas, žinojau, kad toks yra, bet asmeniš
kai jo nebuvau matęs. Kaip buvo? Ko jis ten atėjo? 
Juk Versalis ne vieta susitikti su savo informatoriais.

— Kokie ten informatoriai Roždestvenskij tikras 
nesusipratimas. Jis pagal savo pavardę ir charakteri 
greičiau tiktų į popus, bet ne žvalgybai Nusivedė 
jis mane vakar į savo butą ir pradėjo pasakoti apie 
save, bet sutrukdė jo “globėja” Zuja. Matydama jo pa
dėtį, ji paguldė Roždestvenskį į lovą ir išprašė mane 
iš buto.

— Kas ta Zoja? — klausiu.
— Dainuoja Versalyje ir tvaiko kitus artistus. 

Vieniša, gana įdomi moteris, apie 35-37 m. amžiaus. Gy
vena tame pačiame name kur ir R. Sena tarp jų 
draugystė.

— Gerai bandykite toliau. Telefonuokite man 
apie progresą.

Grįžau į įstaigą, kur manęs laukė daugybė kitų 
reikalų. Gyvenimas verdą, kartais kunkuliuoja. Tenka 
išklausyti eibę raportų paskirų pareigūnų, kuriem pa
vesti tai lenkų, tai vokiečių reikalaltai specialios by
los ir tyrinėjimai iš kurių išneria mažesnės ar di
desnės “istorijėlės”.

Ir šį kartą atėjo pranešimas iš vyr. štabo, jog iš 
Maskvos išvyko “namų,” Lietuvos Raudono Kryžiaus 
vedėjas ir gailestingoji sesuo. Prašo “prižiūrėti” juos. 
Nuėjau į vyr. štabą sužinoti smulkiau apie juos, štabo 
viršininko antras padėjėjas, majoras Gricius davė 
man mūsų karo atašė Maskvoje majoro Svylo raportą.

Prie pasiuntinybės veikė mūsų Raudonojo Kryžiaus 
skyrius su keliais tarnautojais. Jų paskirtis buvo, pa
gal taikos sutarti tvarkyti repatriantų reikalus: pri
imti jų optacijas, pareiškimus, patikrinti jų teises į 
Lietuvos pilietybę. Jie dirbo glaudžiuose ryšiuose su 
mūsų pasiuntinybės konsularinio skyriaus vedėju iš 
vienos pusės ir su Sovietų Įstaigomis, išleidžianfiomis 
savo buvusius piliečius, iš kitos. Mūsų pasiuntinybės 
pareigūnai įtarinėjo, jog tie pastarieji ryšiai buvo per- 
glaudūs — Lietuvai nenaudingi Optantų skaičius vis 
mažėjo. Ir pasiuntinybė panorėjo pati perimti to 
Raudonojo Kryžiam pareigas. Abu atvykstantieji bu
vo žydų tautybės. t

Parinkau vieną pareigūną atvykstantiems sekti. 
Obelių pereinamojo punkto viršininkui karo-vald. Pil
kauskui pavedžiau telefonuoti apie atvykimą — maši
na buvo užsukta. * ‘

Tuo tarpu vėl telefoninis pranešimas iŠ Karaliau- ' 
čiaus, kad ten vyksta slaptas Lietuvos kompartijos 
trečias suvažiavimas, dalyvaujant keltams iš Sovietų 
Sąjungos, tarp jų esąs ir Vincas Kapsukas. Tuoj auto 

mobiliu išvykau į Eitkūnus, iš ten traukiniu į Kara
liaučių. Apie tai — pranešiu atskirai

Po dviejų dienų grįžau. Mano “sandarbininkas” ru
sas, pavadinsiu jį Nevskij, jau ieškojo manęs.

— Roždestvenskij baigtas žmogus — jis atšauk
tas į Maskvą. Jam duotos trys dienos susipakuoti At
rodo jis atsargiai sekamas jų prekybos skyriaus, o gal 
ir specialiai atsiųstų čekistų, — atreportavo.

— Ar jis ko vertas mums? ‘
— Nemanau. Tai nesudėtingo ir silpno charakte

rio žmogus. Geriau be sustojimo, dejuoja ir verkšle
na. Pamėginau įgyti jo pasitikėjimą pagrindu: mes ru
sai Norėjau išbandyti ji Sakau, ir man nėra ką daryti 
čia — gal važiuoti su tavim. Nors ir girtas, pažiūrėjo 
į mane — ką tu, Kolia, iš proto išėjai Važiuok, kur no
ri, bet ne į tą balą (jis pavartojo stipresnį žodį).

— Tai kol nevėlu, gal ir tau verta pagalvoti ir vie
toj Maskvos pasukti į Paryžių ar kur kitur?

— Mano reikalas kitoks... aš turiu šeimą, ten: 
žmoną ir dvi dukrelės. Roždestvenskio veidas prašvi
to. Jo dešinė sunkiai pakilo — lyg jis ruoštųsi paglos
tyti galvutes tų mažyčių ‘dukrelių. Gaila jo pasidarė... 
Ieškojau žodžių bent paguosti jam, bet vietoj paguo
dos pasakiau:

— Boria, ar tu pamatysi jas? Ar tau nekyla mintis, 
kad tave ten likviduos? Dar nepervėlu — jei ką pa
darei šiai šaliai — atitaisyk. Nurodyk savo ryšius. 
Tau, jei nepadės, aš to negaliu už juos pasakyti, tai 
bent nekliudys išvykti į Vakarus, o gal ir padės. Kol 
kas galėtum apsigyventi pas mane.

— Ne! Aš rusas (mušėsi į krutinę) ir kaip toks— 
fatalistas. Kas bus — tas bus. Šiai šaliai aš nieko blo
go nepadariau, geriau sakant, ir negalėjau padaryti. 
Mane laikė tamsumoje, prie jokių paslapčių neprileš- 
do. Prekybos skyrius turėjo ryšius su vietiniais, b» 
manęs tai slėpė. Diplomatinė atstovybė gal turėjo re
tesnius informatorius, bet ir čia aš nedrįsau net ktais- 
tl OfioMiai aš “dieloprolzvoditel”, bet man nedavė 
buto nei pasiuntinybėje nei prekybos skyriuje. — Vie
tos nėra —- ofietidus paaiškinimas. Ir aš radau prie
glaudą Čia. — karčiai užbaigė.

— Tai kaip tu pakliuvai į tokią padėtį? Kažkaip 
keista...

— Ne aš pakliuvau, bet “mane įkliudė”. Ar tu ve
dęs? — Jau klausia manęs. 7

— Taip. Irgi rusę.
— Gerai sugyvęnat? Yra vaikų.

— Sugyvename labai gerai, vaikų nėra. Sakau dar 
kartą: nevažiuok. Kol kas gali būti pas mus.

— Ne. Kad suprastum štai ką tau pasakysiu. Da
bar jau vis vien. Pirmą kartą pakliuvau ant saviškio— 
tikro ruso. Gaila, kad taip vėlai čia, rodo į širdį 
perdaug prisirinko, smaugia, turiu pasisakyti.. Suti
kau Maskvoje mergaitę. Abu viens kitam patikome, pa
milome, vedėme ir auginome dvi gražias mergai
tes (ašaros pabiro, griebė stikliuką ir išvertė į bur
ną). Ko gero galima laukti šiandien po antros revoliu
cijos Rusijoje? Nieko ypatingo ir nelaukėme, kad tik 
mūsų šeimos nekliudytų. Stengėmės kiekvienam eiti iš 
po kojų. Bet... Pirma revoliucija pagavo ir mus. Ke- 
renskij, Miliukovas, kiek gražių minčių, žodžių. Kokios 
grąžios —: šviesios perspektyvos naujai Rusijai štai 
caro laikų biurokratai pašalinti. Ir aš buvau pastebė
tas — avansavau. Laukėme steigiamojo parlamento, 
po jo viskas stabilizuosis, Lenino, Trockio demagogi
jai bus galas... Staiga griaustinis... Tai ko niekas 
nelaukė — įvyko. Gražių žodžių barstytojal kas galė
jo pabėgo, o mes, liaudis, likome valioje ne svajotojų, 
o realistų, pavartojusių brutalią jėgą. Užviešpatavo te
roras. Padugnės demagogai, karjeristai skubėjo įtikti 
naujiems ponams, mes inteligentaMiberalai pasislė- 
pėm po Muota. Savo pareigose aš dar buvau, žmo
na irgi tarnavo vienoje įstaigoje. Pastebėjau jos su- 
sirūpinhną. Vieną vakarą, grįžęs namo, radau ją aša- 
rojant Kas tau? Po ilgų “nieko, nieko” pasisakė, jog 
ją, kaip jauną moterį, persekioja viršininkas. Tas per- 
sekiojimas toks, kad jai tenka gintis fiziškai Jos pra
šymas paleisti iš tarnybos buvo sutiktas juoku — so
vietinėje santvarkoje kiekvienas dirba, kur jis paskir

tas.
(Bua- daugiau)
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ate&ilriat&tei L uite taodri vągos savo i^n pri* 
įkurtos State valotbūti milimetrinės dvy- 
ąte ^7 lt^p, darbo &» m*
rtetdeda darbas kalauja nepaprasto tikslumo ir 
Bnouių mšliijų. kainteybėfr- -. .... _:

magiškoje ftap virtuvėje kaž- žmogeteį kurie, tarsi skraidės, Suderinus garsą ir vaizdą, 
tat a®* wi>yf<wni, p1akaiMia si* sukimba į filminę medžtegą . galim8- tarti, kad pagrinde fii- 
jojomą sutekus prie darbo Pirmiantiri juostos “išardo- mas jau sudėtas. Tačiau žo- 
tąetaforių foJttmmfciĮ spiečiui. mos”, scenas supjaustomos pa- džtei dar trūksta talkininkių—

Stehmt filmą ekrane, rodos, gal numerius ir sudedamos jau muzikos te. garsų efektų. Tai ir 
net į galvą nrrtrini mintis, kad f j chronologinę eigą. Ieškoma vėl tas dvi atskiros vagos, su- 
js sudurstytas B mažyčių ga- tampresnio jų ryšio, nukerpant dorintos pagal vaizdą Jeigu 
balelių. Kiekvieną sykį kai kei- nereikalingas pauzes, artinant 
čiasi vaizdas, kai veidas peršo
ka į kitą veidą, kai parodoma 
detalė \arba platesnis paveiks*

Tos scenos paprastai esti labai

viena scena turi savo numerį 
savo komandą Šviesai, garsui,

VYTAUTAS STROLIA

į Jis pirmasis toks mūsų rimtosios muzikos istorijoje
Ketvirtam Čiurlionio kury- ną sako: “Tokių melodijų yra šviežumas, nauja struktūra duo

bos laikotarpis — Vilniaus 
periodas tarp 1907-1909 m. Čia 
jis surado savo lietuviškąjį aš. 
čia įvyko jo su kitais ruošta 
pirmoji lietuvių dailės parodą 
čia jis rimtai pradėjo mokytis 
lietuvių kalbos, nes iki tol ne
jautė reikalo jos būtinai varto
ti, nors ir ksdbėjo pusėtinai, su 
lenkiško žargono priemaišomis, 
čia jis ir savo gyvenimo drau
gę — rašytoją Sofiją Kyman
taitę susirado. Nuolatiniai Dai
lės draugijos reikalai jį suvedė dainę rinkinį pradžios mokyk* 
su tuomet Vilniuje veikusiais loms, pavsdNntą "ViovoraNMt^

daug; gerai jas suprasti ir jausti da mums pajusti menininko kū- 
tegali lietuvis ir tai išgirdęs kur rėjo didingumą Bet visa tai no- 
laukuose, kuomet dainininkas rime pajusti šviežiai išplau- 
neprašytas, neliepiamas pats 
sau dainuoja. Kažkoks skun
das, raudojimas, ilgėjimasis, šir
dies ašaros girdėti. Tokios ta
tai seniausios mūsų dainos.”

Lietuvių liaudies dainų cho
rams čiuriionis yra suharmo
nizavęs apie 40.

Jis pirmasis iš lietuvių kom* . da tesėsi teisę jomis švaistytis

kiant iš nusistojusių bendrų-

dar nesudaro meno kūrinio ver
tės. Pats Čiuriionis iš Leipcigo 
rašė, vienam draugui: būtinai 
reikia, kad pažintum tas fbr-

REPUBLIC Liąuor Store, Inč
322 Uh*on Avenuą N. Y.

T«Mon» EV 7-2089 .

S& G MEATMARKET

judesį prie buvusio judesio, vis 
labiau glaudžiant veiksmo vien
tisumą -- - .

Tatai smulkus ir ilgas dar
bas, nes filmo langelis mažytis, 
o kirpimo ir lipdymo rezultatas

vaizde kas nors nukrito ar su
dužo, garsų efektų juostoje įde*

liau trys garso vagos suderina
mos tarpusavyje: jas tildant ar
ba stiprinant, užrašoma jau 
viena kompiliuota juostą šis 
darbo procesas vadinamas gar
sų “mixu”.

Tada jungtinė garso .juosta
ja tiktai sujungimą pamatius, 
prieš akis prabėgant Redagavi
mo mete' paaiškėja ir tėkmės keliauja su negatyvais į labora- 
spragos. Sakysime: nufilmuota toriją ir ant pagaminto filmo 
mergina prie obels, o kitoje kraštelio uždedama optinė gar- 
scenoje — jos ranką laikanti so.vagą > . - *
obuolį, štai dar trūksta tarpi
nės scenos veiksmo grandžiai 
— kai mergina obuolio siekia 
ir kai jį nuskina.

nis pina įvairias lyrines melo-

kcmpozitorius pasiekė nepap-

pos ir parodė savo subrendusį 
profesinį meistriškumą Drama
tinį konfliktą čia sukelia dvie
jų priešingų jėgų šviesios pa
grindinės temos ir niūraus au
dros motyvo susidūrimas. Po il
go tematinei medžiagos perdir
binėjimo v0 pasirodo, lyg sau

Štai, ką dirbą kur pluša ma
žieji filmo žmogeliai nuo filma
vimo laiko iki premjeros: vari
nėdami filmo ratus ten ir at
gal, lipdydami, karpydami, su
kinėdami riaumojančias movio-

mente, žirklėm, teptukėliais. 
skustuvais ir “giljotinom” (vie
nas redagavimo prietaisų), pirš
tinėtom rankom atsargiai čiu-

spiginę prieš stiprią šviesą, 
emulsijos dulkių apneštais vei
dais...

Jų darbą iš arčiau pažinus, 
filmas, kaip produktas nušvin
ta visai kitoj dispepsijoj- Jis

44-09 Jamaica Ava., WooAavon 21, N. Y. ...„,..... . TaL VI 9-5077
340 Grand Street, BrooHyn II, N. Y.......... .i,— TeL STagg 2-4329

z Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

Pristatome i namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders spedal price fDr Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

kalniū-Landsberghi, Bortkevi- 
čiene, Vileišiu ir kitais. Tik
riausiai šių literatų ir patriojų 
įtakoje jis vėliau, jau Petrapi
lyje, sudaręs su Tallat-Kelpša ir 
Sesnausku specialią komisiją, 
svarstė lietuviškos muzikinės 
terminologijos problemas. Čia 
jis pagaliau įkūrė prie tos pa
čios Dailės draugijos muzikos 
sekciją kuriai turėjo visą krū
vą planų. Vienas iš jų tapęs kū
nu buvo originalinės lietuviškos 
dainos parašymo konkursas. Jį 
tuomet laimėjo dar jaunas A- 
leksandras KaČanauskas.

Šio laikotarpio kūryba — 
tai trečiojo laikotarpio stiliaus 
įsitvirtinimas. Preliuduose jau
čiame dar didesnį minties ir 
emocijų susikaupimą * ir vysty
mo dinamiką. Padidėja taip 
pat koloritinis įvairumas, ku
ris parodo kompozitoriaus jaut
rumą tembrams — spalvoms ir 
sugebėjimą panaudoti jas aso- 
siacijoms bei vaizdams sukelti.

Didžioji šio rinkinio dainų da^ 
lis pasižymi nesudėtinga faktū
rą paprastu balsų vedimu. Iš 
tokių minėtina senovinė istori
nė lietuvių daina “Oi lekia le
kia gulinu pulkelis”.

Gan dažnai savo harmonizuo
tose dainose Čiurlionis pa
vartoja chromatizmą Iš vienos 
pusės gerai — dainoms teikia 
daug spalvingumo, iš kitos pu
sės — jos daros sunkiai atlie-

jų chorai Ypač daug dėmesio 
kreipė į atskirų balsų vedimą 
stengdamasis kiekvienam iš jų 
duoti savarankišką lanksčią me
lodinę liniją. Dažnai vartoja 
imitacijas ar tiesiog kanoną. 
Ištisinio kanono panaudojimo 
pavyzdžiu gali būti “Beauštan- 
ti aušrelė” — senovinė vestu
vių daina apie jaunosios atsi
skyrimą nuo tėvų.

ornamentinės figuracijos lyg 
nedidelių bangų žaidimas ra
mioje jūroje. Muzika vis labiau

mo pradžioje — vėliau tampa 
labai smulkiu “krapštuko” dar
bu, lėta žingsniu stumiamu į 
priekį: langelis po langelio.

Didieji plakatai, skelbią £1-
pilno OfkMtro pogrindm, t-n,. mo
užHkrin-e, iZ seMS a ■“O“ š™somB mr«
*»vi¥ i«9V Ptagalf* (nukelta į 8 psk)

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairią moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megztukai, apatinukai, 
bliuškutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžtat

954)4 JAMAICA AVĖ. N.Y. 11-421
— Tel. 849-7240

idę įmantrumo, Čiurlionis šiuo 
laikotarpiu kaip tik linksta Į pa
prastumą ir nuofirdfią kalbą

Ypatingą dėmesį atkreipia į 
save 'preliudas d-moll op. 33. 
No. 3 liaudies dainos “Motule 
mano” tema. Straipsnyje, rašy
tame 1909 Vilniaus žinių laik
raščiui, Čiurlionis apie tą dai-

Trumpai apžvelgus Čiurlionio 
kūrybą kyla klausimas:

kiek jis yra vertas tarptauti-

Tenka prisiminti, kad kiek
vienas meno kūrinys yra tiek 
vertas, kiek jis yra originalus. 
Jeigu jis yra jau truputį į 
ką nors panašus, toks kūrinys 
belieka tik kopija, imitacija, o

kus istorijoje.
Bet svetimieji jo kūryboje 

ras įvairių įtakų pėdsakų — 
Chopino, Schumanno, Schuber- 
to, Wagnerio, Čaikovskio, Rims- 
ky-Korsakovo ir net Richard 
Strausso. Nėra ko stebėtis. Pa
vyzdžiui, Leipcige jis buvo taip 
susižavėjęs Strausso simfonine 
poema “Tod und Verklaerung” 
(mirtis ir nuskaidrėjimas), kad, 
neturėdamas pinigų nusipirkti 
labai brangią partitūrą per iš
tisas dienas sėdėjo konserva
torijos bibliotekoje ir visą vei- 
kalą ranka nusirašė. Tad su
prantamą kad Jūroje ši Straus
so įtaka gerokai žymi.

Mūsų lietuviškai muzikai 
skriauda yra tą kad Čiurlio
nis, kūrybiškai subrendęs, po 
ilgo ieškojimo suradęs savo vei
dą ir pradėjęs tikrai originaliai 
kurti, — visa kūryba reiškėsi

sai buvo didis lietuvis muzikas,

mas net ir no Hotuvię.
______________________ Pabaigai grįžkime prie “Jū- 

kūrėjas nebe’įninkąs, o”tik «»” T® monumentalinis kūri- 
aniatinmkas. Kūrinių minčių n7s dideliam simfoniniam or- 

kestrui su trigubu medinių pu- 
čiamujų sąstatu, 6 valtornom.

ČITA S Investing Čo. Ine.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 516%)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Ricbmond Hffl N.Y.; HI 1-0790
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vaL vak.; šeštadieniais 9-4 vai 

CHICAGO, nL.: 6775 So. Western Avė, teh GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. pq^eL

WHITE UOKSE TAVERN
baras - restoranas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodtaven, N. Y. 11421
TeL VlrginU 6-9519

Salėje gan tilpti 108 BMyvtų 

■■■ ■■ ana—n

grindinė veikalo tema. Ji vy

moderato.

Kaip išgelbėti karalija nuo pražūties? Teodora — Elena Daugu
vietyte, Fortūnatas— Kazys Vasiliauskas, daktaras — Vytautas 
Sabalys,

nais. Nežinia, ar Čiurlionis kur 
tavo girdėjęs prancūzų kompo
zitoriaus Claude Debuasy 1905

Norite geros meniškos fotografijos *

podarya —

VYT. MAŽELIS
T«L HY«cM-7-4677 ,

nna GAna tavom

VYTAUTAS BELECKAS

SoM vestuvėms ir kttokioaM pnr- 
mogvtns. Be to, duodanti poiaMa- 
tuvlaiai pietūs. Pirmos rūkęs Bo-

1003 MADI8ON STREET 
BROOKL.YN 27, N. Y.

Mer” (Jūra). Šie du kūrimai nė
ra panašius, bet savo dvasia la
bai artinu.

Poęma prasideda šviesia,

tyje. Vėliau iš ramaus Andante

■M

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir eurapietiika duona it pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

ieet bRDOklyn, n. v. lite
TeHfonas STsfg 2-9MB
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Lietuvos vyčių švente Philadelphijoje
Lietuvos vyčių New Yorko ir 

New Jersey skyriai kovo 13 
metinėje šventėje paminėjo or
ganizacijos globėją šv. Kazimie
rą. Iškilmingas mišias šv. Ka
zimiero bažnyčioje aukojo ir 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. A. Neverauskas, Philadel- 
phijos vyčių 3 kuopos dvasios 
vadas. Po mišių parapijos salė
je buvo bendri pusryčiai, kurių 
programai vadovavo J. Yanulai- 
tis. Pasveikinus vietinės kuo
pos pirm. J. Mickūnų!, turinin
gas kalbas pasakė kun. B. Shim- 
kus ir prel. A. Martusevičius,

BRIDGEPORT, CONN.

Mūsų mažą ir glaudžią lietuvių 
tremtinių šeimą sukrėtė stai
gi ir tragiška mirtis. Jaunuolio 
vairuojama mašina, važiavusi 
nepaprastu greičiu, prie pat jo 
namų kovo 18 vietoje užmušė 
Zigmantą Bagdoną.

abu buvę 3 kuopos dvasios va
dai. Kalbėtojai išsamiai paaiški
no naujų liturginių pakeitimų 
prasmę.

Šiemet Lietuvos vyčių 3 kp. 
švenčia 25 m. sukaktį. Šių iš
kilmingų pusryčių metu eilei 
narių buvo suteikti pirmo, ant
ro ir trečio laipsnio pažymėji
mai.

Po pietų parapijos salėje Iš
vyko jungtinis kuopų susirinki
mas. Išklausius įvairių komite
tų pranešimų, buvo paskelbta , 
kad jaunųjų vyčių suvažiavimas 
šiemet Įvyks Bayonne, N.J., ba
landžio 17. Pirm. A. Wesey pa
darė pranešimus apie jaunimo 
kongresą Chicagoj, vyčių bend
radarbiavimą spaudoje, o taip 
pat laiškų masinį rašymą sena
to atstovams Lietuvos laisvini
mo rezoliucijų reikalu. Sulauk
ta gana karštų diskusijų, svars
tant rezoliucijas, siųstinas į me
tini organizacijos seimą, kuris Lietuvos vyčių šventėje Philadelphijoje. Iš d. Į k. kun. A. Neverauskas, N. Armata — šv. Kazimiero 652

veteranų posto pirm., A. Vesey-Vasiliauskas — centro pirm., prel. dr. Vyt. Martusevičius, J. Janulaitis — 
minėjimo pirm., kun. B. Šimkus,-J. Mickūnas — Philadelphijos kuopos pirm., Alb. Oželis — ritualo vad., F. 
Rupšienė šv, Kazimiero moterų draugijos pirm., Pr. Vaškas — garbės narys. Nuotr. V. Gruzdžio.

Nashua, N. H.
Vysk. Ernest J. Primeau iš 

Manchester suteikė sutvirtini
mo sakramentą dvidešimt sep
tyniom studentam ir keturiem 
suaugusiom šv.^Kazimiero lietu
vių parapijos Bažnyčioje kovo 
16.

Pamokslą pasakė kun. James 
Kelley, M.S., LaSalette semina
rijos profesorius, iš Ipswich, 
Mass. Dalyvavo du prelatai: 
William Collins iš Šv. Kristopo 
parapijos ir Henri Blanchard iš 
Kūdikėlio Jėzaus parapijos ir 
keli kiti svečiai kunigai.

Po pamaldų bažnytinėje sve
tainėje vysk. Primeau, pristaty
tas kleb. kun. Juozo Bucevi- 
čiaus, M.S., pasakė turiningą 
kalbą.

Ketvirtadienio rytą vyskupas 
aukojo šv. mišias, o po mišių 
nuo 9 iki 11 vai. r., klebonijo
je priėmė visus, kas tik norė
jo su juo pasikalbėti.
Mūsų miruieji.

Kun. J. A. Karalius, šv. Jurgio 
parapijos Shenandoah, Pa., kle
bonas, didelis lietuviškos spaudos 
ir lietuvių vienuolynų mecenatas, 
popiežiaus Pauliaus VI pakeltas 

j prelatus.

Velionis gimė 1914 Šiauliuo
se. Baigęs vietos gimnaziją, li
gi 1944 gyveno Kaune. Pasi
traukęs Vokietijon, apsigyveno 
Kempteno stovykloje. 1950 at
vyko Amerikon ir įsikūrė Brid- 
geporte, dirbdamas atsakingą 
elektros mechaniko darbą vie
noje didžiųjų šio miesto krau
tuvių. įsisteigus vietinei Lietu
vių Bendruomenei, Zigmantas 
aktyviai reiškėsi jos veiksme. 
Nuliūdime paliko žmoną Eleną, 
sūnų Joną, studijuojantį Šv. šir
dies Universitete, gimines čia 
ir Lietuvoje. Našlei, sūnui ir 
giminėms reiškiame giliausią 
užuojautą. L.B.B.

šiemet Įvyks Worcesteryje,rug
pjūčio 25-28.

Susirinkimo dalyviam išda
lintas, o neatvykusiems pasiųs
tas apylinkės kuopų biuletenis, 
kurį puikiai redaguoja J. Žukas 
ir M.R. Kolber, abi Great Neck, 
N.Y., 109 kuopos narės. Susi
rinkimas baigtas vyčių him
nu ir kun. P. Zemeikio sukalbė
ta malda. Po susirinkimo buvo 
parodytas filmas iš Naujų Me
tų parado Philadelphijoje. Ne 
lietuvių tautybės Aqua String 
Band dalyviai, pasipuošę lietu
vių tautinėmis spalvomis, pade
monstravo eilę lietuviškų insce
nizacijų. F. V.

PRIEŠKONGRESINĖ JAUNIMO
šeštadienį, kovo 12, Hartford 

Conn., Lietuvių Piliečių klube 
Įvyko jaunimo metų studijų die
na, stengiantis sutraukti ryti
nio pakraščio jaunimą, kuris sa
vais darbais ir sumanymais no
ri prisidėti prie jaunimo me
tų ir prieškongresinės jaunimo 
stovyklos. Dalyvavo 26 asme
nys iš Bostono, Brocktono, Phi- 
ladelphijos, Hartfordo, New 
Yorko, Providence, Putnamo,

kurių 100 iš kitų kraštų. Stovyk
la bus padalinta į keturias pa- 
stovykles: Studentų Ateitinin
kų Sąjungos, Akademikų Skau
tų Sąjungos, Neo-Lituanų ir Lie
tuvių Studentų Sąjungos. Re
gistracijos metu, kuri baigsis 
gegužės 1, stovyklautojai ga
lės pasirinkti pastovyklę, kuriai 
norėtų priklausyti. Kadangi sto
vyklautojų skaičius yra ribotas,

STOVYKLA
pirmenybė bus duodama iš kitų 
kraštų atvykusiems, iš toliau at
vykstantiems, anksčiau užsire
gistravusiems.

Kasdieninė stovyklos progra
ma bus padalyta pusiau: pasto- 
vyklių ir bendriem užsiėmi
mam. Stovyklos vadovybė ir 
ruošos komisijos dar nėra pil
nai sudarytos, bet eilė asmenų 
jau pakviesta.

Waterburio ir Worcesterio. Da-

Kovo 14 mirė Birutė Jaku
bauskaitė (Jacobs) Concord ligo
ninėje, ilgus metus gyvenusi 
Nashua. Velionė buvo tik 51 m. 
amžiaus, priklausė prie šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos. Ko
vo 17 šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje gedulo šv. mišias au
kojo kun. Robert Davis, M.S. 
Liūdesy liko trys seserys: Ane
lė, gyv. Bronx, N.Y., Lucija, 
gyv. Nashua, ir Ona, gyv. 
Brockton, Mass., brolis Juozas 
gyv. Andover, Mass., dėdė Jo
nas Kryževičius ir daug gimi
nių.

Kovo 20 ligoninėje staiga mi
rė Alfonsas Borakas (Borak),

Posedžiavo Balio centro valdyba
Kovo 23 vakare Balfo Cent

ro patalpose buvo susirinkę vi
si (8) Balfo Centro Valdybos 
nariai eiliniam posėdžiui, kuris 
buvo gana įdomus.

Pirm. kun. V. Martinkus pa
pasakojo savo kelionės į Pietų 
Ameriką įspūdžius. Balfas be
veik pastoviai šelpia keliasde
šimt lietuvių šeimų P. Ameriko
je, kurioje gyvena ir gana pasi
turinčių lietuvių.

Vicepirm. dr. E. Armanienė 
aplankė Europą, ji taip pat bu
vo ir Vasario 16 gimnazijoj. 
Savo patyrimus iš tos vargo 
mokyklos ji paskelbs atskiru ra
šiniu, tačiau dr. E. Armanienė 
nuteikė C. Valdybos narius ga
na pozityviai, kad tremtinių vai
kučių mokymas savoj mokyk - 
loj jokiu būdu nebūtų nutrauk
tas dėl lėšų stokos ar kieno

fui, bet ir kitom organizacijom 
atsirado dideli sunkumai, parū
pinant naujiem imigrantam dar
bo sutartis. Šioj konferencijoj 
panašios problemos ir buvo 
narpliotos.

Balfo Centro Valdyba nutarė 
šaukti direktorių suvažiavimą 
Clevelande gegužės 7 Carter 
viešbutyje. Suvažiavimo techniš
kus dalykus tvarko dr. V.L. Ra
manauskas. Balfo direktorius 
Clevelande.

Didelė šalpos darbo dalis vyk
doma automatiškai, Centro Val
dybos ar direktoriato nustatyto
mis gairėmis, tačiau C. Valdy
bos posėdžiuose nuolat svarsto
mi ypatingesnieji šalpos atve
jai. Paskutiniam posėdyje buvo 
svarstyti šeši šaipos prašymai.

K.L.J.

lyviai sulygino savo nuomo
nes bendrais stovyklos progra
mos, tvarkos, užsiėmimų ir 
techniškais reikalais. Praneši
mus padarė ir diskusijas koor
dinavo Kęstytis P. Žygas, Lie
tuvių Studentų Sąjungos centro 
valdybos pirm, ir Antanas Sau- 
laitis, S.J., prieškongresinės jau
nimo stovyklos vedėjas — ko
ordinatorius.

Stovykla įvyksta birželio 25- 
30“ Dainavos stovyklavietėje, 
Manchester, Michigan. Jos tiks
lai: pasiruošti pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui Chicagoje, 
susipažįstant savo tarpe ir pra
dedant diskusijas jaun. kong
reso temomis, sustiprinti stu
dentų organizacijų savijautą bei 
veiklą ir atstoti vasaros stovyk
lą studentų organizacijoms, ku
rios įprastinai neruošia stovyk
los vasaros metu.

Stovyklautojų tikimasi 500,

Dalinis REPERTUARO PAKEITIMAS 41 m. amžiaus, per paskutinius
17 metų gyv. 30 Cabot Str.,

nors piktų intencijų.
Kun. L. Jankus papasakojo 

savo įspūdžius iš pasikalbėji
mo su Chicagos balfininkais. Su
tarta Į jokios naudos nenešan- 
čią polemiką ar ginčus dėl Va
sario 16 gimnazijos nesileisti, o 
eiti ir dirbti kas reikalinga.

Dr. E. Armanienė kovo 22 
dalyvavo Balfo vardu Depart
ment of State specialioj imigra
cijos konferencijoj. Ne tik Bal-

TALKA PUTNAMO SESELĖM
N. Anglijoj turime puikų lie

tuvybės židinį — Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų vienuo
lyną Putnam, Connn. Tai lyg 
oazė tyruose, kreipianti akį vi
sų, kurie trokšta lietuviškos dva
sios, lietuviško nuoširdumo.

Visi mes džiaugiamės gražiai 
seselių pravedamomis mergai

čių vasaros stovyklomis, kurios 
užbaigiamos puikia lietuvių su
siartinimo švente.

Seselės rūpinasi ir tais, ku
rie gyvenimo kelionėje yra jau 
pavargę, kurių pačius slegia 
metų našta. Jų poilsiui seselės 
pradeda statyti Arkiv. Matulai
čio vardo seneliu namus.

Kadangi gavus Br. Budriūno . 
kantatą “Tėviškės namai” pa
aiškėjo, jog ji yra ilgesnė ir ne 
taip jau lengva, kaip buvo tikė
tasi, todėl,' kad palengvinti cho
rams, Dainų Šventės komitetas 
praneša, jog repertuare numa
tytos 2 dainos, būtent, J. Gruo
džio “Mergužėle mano miela” 
ir J. Naujalio “Vasaros naktys” 
Dainų šventėje nebus išpildo*'- 
mos. Chorai jų gali nesimokyti.

KOMITETO POSĖDIS
Kovo 9 d. Dainų Šventės 

Kom. pirm. dr. S. Biežis su
kvietė komiteto posėdį aptar
ti einamitosius reikalus.

Buvo nutarta visiems jauni
mo kongreso dalyviams suteik
ti 50 proc. nuolaidą už įėjimo

to bus pravartu pasidalinti įspū
džiais ir pabendrauti linksmoje 
nuotaikoje.

Dainų šventės plakatas.

Lovvell, Mass., bet gimęs ir au
gęs Nashua. Kovo 23 šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje gedulo mišias aukojo kleb. 
kun. Juozas Bucevičius, M.S. A. 
a. Alponsas Borak buvo antro
jo pasaulinio karo veteranas. 
Priklausė prie šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos. Palaidojimu rū
pinėsi velionio motina ir patė
vis Marijona ir Kazys Nadzei- 
kai. Liūdesy liko motina Mari
jona ir patėvis Kazys Nadzei- 
kai, sesuo, sūnus Gerry, pusbro
lis Jonas Nadzeika ir daug gi
minių.

Abu mirusieji buvo pašarvo
ti Kazio Kazlausko šermeninė
je, 8 E. Pearl St. ir palaidoti 
šv. Kryžiaus (parapijos) kapinė
se. A.

bilietus. Numatoma, kad jauni
mas dalyvaus organizuotai ir 
jų įžygiavimas į amphiteatrą 
sudarys įspūdingą programos 
pradžią.

Dainų šventės komitetas su
sitarė su jaunimo kongreso an
glų kalba informacijos komisija 
veikti bendrai ir nelietuviškuo-

LIETUVIU JAUNIMAS ITALIJOJE
Pagalba badaujančiai Indijai
Šventajam Tėvui paskelbus 

vajų Indijos badaujantiem, ir 
lietuviškas Castelnuovo jauni
mas subruzdo jiem į pagalbą.

Castelnuovo jaunimas meti
nes rekolekcijas atlieka antrą 
Gavėnios savaitę (kovo 3-5). Jas 
praves iš Romos pakviestas pre
latas Klemensas Razminas.

Putnamo, Conn..seserų rėmėjų susirinkimme Salomėja Šimkienė daro pra
nešimą. Seserų statomu Matulaičio namų statybos naudai rengiami labda
ros pietūs bus balandžio 17 Hartforde Hotel America. Šimkienė yra pietų 
rengimo komiteto pirm. Nuotr. B. Kerbelienės

Seselės pašvenčia visą savo 
gyvenimą, visą savo darbą ki
tiem. Mes bent mažą dalelę sa
vo uždarbio skirkime šiam svar
biam tikslui. Lietuviai neturim 
labai stambių fundatorių. Tik 
bendra talka, visi pagal išgales 
prisidėdami, galėsime atlikti šį 
svarbų darbą.

Lėšų sutelkimui seselės ruo
šia labdaros pietus, kurie bus 
Hartford. Conn. Hotel Ameri
ca. Constitution Plaza balan
džio 17 d. 5 vai. Kartu bus ir 
meninė programa. Dalyvaujan
tieji aukoja po 50 dol. Tai nė
ra perdidelė auka tokiam svar
biam reikalui. Ji aukotojui yra 
dar mažesnė, nes aukojamoji 
suma yra atleidžiama nuo fede- 
ralinių mokesčių (income taxi.

Laiko nedaug. Rašykime če
kius: Matulaitis Nursing Home 
Building Fund.

Nepalikime šį reikalą tiems, 
kurie mums atrodo geriau pasi
turį ir lengviau gali aukoti.

se laikraščiuose abu įvykius 
propaguoti bendrai. Anglų kal
ba informacijos pirm. S. Pieža 
numato, kad šie du įvykiai su
kels nemažą susidomėjimą ame
rikiečių visuomenėje. Šia pro
ga galima bus paskelbti įvai
raus pobūdžio informacijų apie 
lietuvius ir jų kultūrą.

Projektuojama dainas įrašyti 
į juostą.

Po koncerto, planuojama to
je pačioje vietoje surengti cho
ristams ir visuomenei pobūvį. 
Manoma, kad po varginančių 
repeticijų ir nelengvo koncer-

WATERBURY, CONN

Kovo 12 Waterburyje įsistei
gė vyresniųjų moksleivių atei
tininkų kuopa. Pirmam susirin
kime dalyvavo 10 moksleivių. 
G. Kijauskas pravedė susirinki
mą ir diskusijas. Buvo kalbėta 
apie moksleivių Ateitininkų kp. 
reikalingumą tokioj, palygint, 
mažoj kolonijoj.

Po diskusijų buvo išrinkta 
valdyba: Aldona Žemaitaitytė 
pirm., Jūratė Vaitkutė — ižd., 
Marytė Kanopkaitė — sociali
nių reikalų vedėja, Aldona Ry- 
gelytė — sekr. Planuojama šį

Nepriklausomybės šventės pro
ga sudėjo jie visas savo santau
pas lietuviškais “litais”, itališ
kom lirom, vokiškom markėm 
bei angliškais šilingais ir, dar 
auklėtojams prisidedant, surin
ko ir RAI organizacijai pasiun
tė 50.000 lirų (80 dol.). Tą pa
čią dieną italų radijas duoda
mas pranešimą pabrėžė, kad tai 
tremtinių lietuvių berniukų au
ka. iš jų pareikalavusi nemažo 
pasišventimo.

Sausio 22 tas pats RAI (Ita
lų Radijo bei Televizijos Cent
ras) saleziečių įstaigai pasiuntė 
šitokį laišką: “Mus pasiekė 50, 
000 lirų Jūsų auka, skirta mei
lės grandinei prieš badą Indi
joj. Nuoširdžiai Jums dėkodami 
taip pat ir Indijos Valdžios var
du. norime Jums išreikšti gilų 
Jūsų tokio dosnaus žmogiško 
solidarumo veiksmo įvertinimą. 
RAI — Radiotelevisione Italia- 
na”.

leivių globėjos bus A. Rygelie- 
nė ir G. Ivaškienė. Jaunesnie
siems ir jaunučiams dar nėra 
išrinkti globėjai. Juozas Ryge- 
lis yra visų moksleivių bend
ras globėjas.

Sekančiame susirinkime bus

Sugrįžo kun. P. Urbaitis
Lietuviškasis Castelnuovas 

pagaliau sulaukė kun. P. Urbai- 
čio, išbuvusio kelionėse aštuo
nis ilgus mėnesius. Misionierių 
gražiai sutiko ne tik jo pasiilgę 
bendrabroliai bei mokiniai, bet 
ir įvairios vietinės italų organi
zacijos, su kuriomis kun. Urbai
tis palaiko šiltus santykius.
Muzika lietuviškoj spaustuvėj

Keli italų muzikos žurnalai 
bei muzikos leidėjai mielai pa
tiki saleziečių spaustuvei Cas- 
telnuove gaidų rinkimą bei mu
zikinių veikalų spausdinimą. Pa
stebėta. kad čia meniškesnis 
surinkimas ir gaidos aiškesnės.

Daug kas kreipiasi ypač dėl 
dabar aktualesnės liturginės 
muzikos. Čia buvo surinkta, 
tarp kitko “La novena di Na
tale” (Kalėdų novena). o dabar 
ruošiami liturginiai itališki teks
tai Velykų vigilijai.

Lietuviškai saleziečių spaus
tuvei patikėtas taip pat muzi
kinis tekstas, kurs bus vartoja
mas kaip vadovėlis italų vidu
rinėje mokykloje ir eis per Ita
lijos vaikų rankas.

Paskutiniu metu Castelnuovo 
lietuvių spaustuvę pakartotinai

— Min. S. Lozoraitis Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga lankėsi Paryžiuje, kur 
kalbėjo per radiją ir Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės su- 

’organizuptame susirinki- 
me šventei paminėti. S. Lozo - 
raitis su žmona suruošė Pary
žiuje priėmimą lietuvių koloni
jai, Lietuvos draugams prancū
zams ir Sovietų pavergtų tautų 
atstovams.

— Kanados Lietuvių Fondo 
narių visuotinis suvažiavimas . 
šaukiamas' balandžio 16 Toron
te, Prisikėlimo parapijos muzi
kos salėje.

— Antanas Razma, M. D., 
Wilmington, III., Lietuvių Fon
do valdybos pirmininkas, siųs
damas 100 dol. auką Rezoliuci
joms Remti Komitetui, rašo: 
“ . . .Jūsų žygį finansiniai turėtų 
remti ir Alto centras. Juk 

- mes visi aukojame Altui, kad 
bet koks Lietuvos laisvinimo 
darbas būtų Alto remiamas. 
Jūsų darbas — vienas iš kon
krečiausių ir svarbiausių ....” 
Visos aukos tam reikalui siųs- 
tinos tiesiog Komiteto kasinin
kui: Mr. G.A. Petrauskas, 3442 
Madera Avė., Los Angeles, Ca- 
lif. 90039..

— Prof. dr. Antanas Klimas, 
vienintelis profesorius lietuvis 
Rochesterio, N.Y., universitete, 
šiais mokslo metais pateko į 14 
geriausių dėstytojų skaičių, at
renkant iš bendro kelių šimtų 
profesorių skaičiaus.

— Prel. Antanas Deksnys, 
East St. Louis lietuvių parapi
jos klebonas Bellevillės vysku
po A. Zuroweste nuo kovo 15 
paskirtas visos diecezijos įvai
rių tremtinių direktorium.

— Dail. Irenos Mickūnienės 
paveikslu paroda atidaryta ko
vo 20 Toronte Tygesen Galle- 
ries patalpose.

— Jaunimo kongreso būsti
nė Chicagoje, susitarusi su in
formacijos komisijos pirm. Eu
genijų Vilku, pramato leisti sa
vaitinį biuletenį, informuojantį 
apie jaunimo kongreso ir jauni
mo metų atliktus darbus bei at
eities planus.

šv. Antano gimnazijoj Vely
kų atostogos prasidės balan
džio 6. Didžioji mokiniu dalis 
pasilieka per atostogas gimna
zijoje. Arčiau gyvenantieji 
vyksta namo. Pamokos praside
da balandžio 12 iš ryto. Vely
kų proga už gerą elgesį moki
niams nupirktas didelis spalvo
tas televizijos aparatas.

Labdarybėje lemiamos reikš
mės turi ne kišenė, bet širdis.

P.K.

pavasarį surengti šokius, i ku
riuos bus pakviesti New Yorko 
moksleiviai Vyresniųjų moks-

renkamas kuopai vardas ir bus 
pradėta ruošti moksleivius įžo
džiui. A. Rygelytė

lankė muzikinių veikalų leidė
jai iš Miami (JAV) ir Londono 
(D. Britanijoj) domėdamiesi

nauja gaidų rinkimo eiga. 
Spaustuvės vedėjas, • salezietis 
dail. V. Aleksandravičius, pa
kviestas aplankyti minėtas lei
dyklas ir jose pademonstruoti 
naują gaidų rinkimo sistemą

Pfl



NOTARY PUBLIC

SERVICE

HOUSE FOR SALE
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

RADIJO PROGRAMOS
KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL

Diinot. SoL B. Vatterienė* į- 
dainuotos 8 Įtehivių ■ knfnpuui- 
torių ir 7 klastoto daines. 
leista Angtiįoje. Kaina 5 doL

Organizatfon Preaident*! Looking 
for a different activity for your 
group? Try a Spitagtime weekend 
in the beauttfuž Northern CatskiUs. 
Trips to AuriesviBe can be arranged. 
Spedal Group Rates. For Informa
tion call: (212) AP 7-1934

paper purcteaec. FLC^ 7* Barter 
8L, W.N.B, GI 2-3638. Servtag 8X 
ažneelBU.

belaitės ant veido, jau senai se
nai nemadoj. Nors nedaug, bet 
dar pasitaiko matyti moterų su 
tinkliukais. Kaip tokią moterį 
pamatau, man kyla dvi mintys: 
ta vargšė yra priversta dėvėti

MEN’S Custom Tailors from $95 to 
$135 A superirfy taBored stot for no 
more than you ordtaarily pay for an 
off the rack garment. Hours Mon 
to Fri 10 AM to 7PM DEMANO 
Chamu Bldg Arcade 122 E 42 St 
Leatagton Avė, Tai. 867-9727

Elegantiška moteris niekados ^8įMM 
aklai nesivaiko mados: ji paša- ~ Mik 
liną iš mados išėjusius rūbas, < 
atydžiai apžvelgia visa kas nau- Wto 
jo, pasirenka tik tuos, kurie ; 
tinka jo* tipui, o visa kita —.. JRRi

batukai (spike 
beeis) išėjo'iš mados prieš po
rą metų. Dabar dėvima netaip 
smailūs,sų prancūziškais kul
niukais batai Ė bėdęs dar ga
lima dėvėta plonus, kulniukus, 
bet jie turi būti pusaukščiai. To
dėl, nusipirkę modernų trumpą 
sijonėlį nepamirškite nukapoti 
Baili ViilniiilrticV ' f - ■

BALSAMUOTOJA8 
231 2BEDFORO AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Women aH over the worid look at 
men and men look thežr best ta a 
custom fitted suit byCelebrity Style* 
$90 A up wtth two ftttlugH Specžal 
with this Ad, 1 eoctra pĮdr of trou- 
sers at do eztra cost wttjb each auK. 
Charge accounts tavfteE 225 W. 52 
St JU 6-5650.

BOSTON, MASS. 
. Vedėjas 

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 IdL. Mtdfortf, Maso. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

dantiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus. — TeL TR 64434

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prieForeat P'aray Statton) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia vaOadja.

Elegancija pasiliks svajonė mMĄto Įf^RĮ faįpyfr
Itato, kurtos jos ieškos eidamos'. totob įįįfe 
pigių rūbų keliu. Toks rūbas FW|| IfcpMl vMsttoė, štokkMI *8
reiškia žemos kokybės medžią- MtotoBto, M totas ta • >RĮ|.wta- 
gą ir pigų pasiuvimą Jis blo- taa
g» dėvisi blunka, po kelių valy- ta pnprilinimi frJMg ĮlllpC
mq atrodo nudėvėtas, žemos kriMyir Vpp llrtįta frMA poMNU*

CONGREGATE LFVING 
777 NortMleM Avė West Orange 

New Jeraey 
Near Oid Bbert Hin Road 

For further intamation or to 
atuaafo for a personai tour 

caH ' 
201 - RE 1-4500

Auto RepMring Ali vrorfc ųone on 
our premises by speciaHsts. General 
auto repairs and towtng. We spo- 
ciaiize ta transmisskms, tune upe 
$SA0 phis parts Vttto's Auto Repair 
154 E. 127 St. bet 3d A Lextagton 
Avės. 534-9407 if no ansvrer caH 
369-0901. Open 6 days a week.

DETROIT, MfCH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

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

PHILAOELPHIA, PA.
WTEL, 880kUooyc*es 

BENHtUOMENBS BALSAS 
1203 Green BU PMla, Pa. 19123 

PO 5-9932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p^.

Burrooglio, O^yspto, Roysl Btc. 
Katotogus ir totoKDBtijBO 
tote tik pranešę obvo Bdkūtų: 
J.L. Gtodrtffe, 10 Dr., 
» N V 11731

WE 8PECIALIZE IN 
FUR-LfNEO CLOTM COATS

We do Wtadow Cleantag and 
Floor Waxtag 

435 E 79th Street N. Y. C. 
CALL 249-2327

VAITKUS 
FUtiERAL HOME 

197 Webs$er Avenųe 
PRANAS VAITKUS

Lietuva* aidei — K. Daubaro 
akordeonu įgrota naoja fiąlto- 
teto — 1« ItotavištaĮ šokių bei 
polkų, kaina 4 deL

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, ' 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SU Brocktdn 18, Mass. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framtagham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte

WATfR9URY, CONN. 
WWCO - AM - 12<0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Uetuvoe prisiminimai 

KuRkrtaė - komercinė programa

PITT8BURGH, PA. 
WZUM, 1560 banga - 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
52 Shady St. W. p^. Remia. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p^.

MaHhew P. Balas
FUNERAL HO|IE 

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

Liconaed Manager 
& Notary Public 

660 Grand SU Brooklyn 11, N.Y.

Stephea Aromsids 
(ARMAKAU8KA8)

Graborius - Balaamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ
. Brooklyn, N- Y^^

JE VOUS AIME BOUTIOUE 
Open 6 Days a Week 

A Ut of Ekirope ta New York 
Leisure Sboppfng 

894 2nd Avė befween 47 & 48th St 
Nevr York City 
CMI PL 2-1570

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Vfctoria Rd., Hartford 14, Cona.

TeL: 249-4502
’ Sekmadieni —- nue 12 iki 1 p.p.

FUNERAL HOME
Ine.

fom. ^.Apply Mon. througfa Fri. 
9AM-6PM----- STGUFFE«rS, 509
Flfth Avė. (4243 St) Room 1104 
also lOOl-FHmk&n Avenne, Garden
<»y» Mrs...................

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
7*1.847-3680

dveji metai nuo
a.a. Prof.
STEPONOKOLUPAILOS

gtaten Island Greąt Kilis High ran- 
ches 3 bedrms 1% batbs garage re- 
creation room bot water heat From 
$26,500 J. Raia A Sons Ine Phone 
356-2468 open Sunday caU for ap^ 
potatment — Directions Verrazano 
Bridge exR Richmoad Road to Am- 
bpy Road to €8fforda tane right on 
Giffdrds Eane to Jumeį St įt modeį.

Pirštinaitės— liko maždaug 
tos pačios. Pasirodė' trumpos 
odinės pirštinaitės, kurių vir
šus nuo riešo ligi krumplių yra 
išplautas. Jos yra skirtos dėvė
ti su sportiniais rūbais. Tokioj 
pirštinaitėj ranka atrodo labai 
didelė, ir nepriduoda moters 
rankai reikalingo grakštumą

Kojinės —plačiai paplito bal
tos ir juodos raštuotai megstos 
kojinės. Jos tinka jaunom mer
gaitėm su labai gražiom kojom. 
Kojinių pramonė labai svyruo
ja, dar per anksti pasakyti kas 
nusistovės. Tiek kojinių tiek 
drabužių pramonininkai sutin
ka, kad su trumpais sijonais 
ir plonom permatomom koji-

ADVERTI8E YOUR BUSINESS 
WITH MATCHES 

Photographa for Match Covers 
'' aięo eccepted 

For Details 
723-5462

•ALE. IRNlįree. BoaTBoate Re- 
MbedLltog Omu W Retam En
gine $1190 1961 Cruiaeratag 2V 1962 
75 BLP. .'r~TMĮirM $1285 *onq>iete — 
SENTRY MARINE SERVICE, 700 
Ocean Ave^ SeaBright 291-741-5123

Ine.
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su

Batai —• labai aukšti, plonu
čiai kulniukai derinosi su ilges
niais sijonais. Kada sijonai ky
la aukštyn, batų kulniukai vi
sada eina 
hais

MEN AND WOMEN 
RESTAŲRANT ROSTTIONS 
HOSTESbES - WAITRESNES 
Neat - Trim and Personable 
PREPARATION COOK8 

PANTRY 8ERVER8 - B A KERS 
piSHWAS^IER8 and-- PORTER8 

Food supply. FuH and part time - 
ueduniąja^ed aętay and opportu-

pesnj amžių, negu aužštoe, to- Dao0M|MM^ MM g*k> .MeMį, tat-
dėl jį pirkti yra neekonomiška, kvadptiliai'. ų*kw e 11 Ga- į* „Hta, a^mp ar 
Geras rūbas tun mums tarnau- bar^nąpt V n> ■»- lĮįjtfįįfo Įgsįįfr idhyHMt*,
ti bent penkis sezonus. doj. Rupus lipo šilko, medvil- dar vis madoj Skrybėlaitės,

Kadangi priedai yra neatski- * o®* bnovflnos audimas. Taip panašios į vyriškas kepures, dar 
narni aprangos palydovai, į labai naud<ųami yra šilko yjg tebevaidina svarbų vaidme- 
juos lotina - kreipti? tiek pat. ar vdnos krėpai, šifonas^ audi-. nįjTinkliukai, nuleisti nuo skry- 
dėmesio kaip ir į patį rūbą. Ge- ““ ’ 
rą drabužį nuvertina pigūs prie
dai, kaip per dažnai matyta7 
skrybėlaitė, dirbtinos odos ran
kinukas, medžiaginės pirštinai
tės, kur turėtų būti odinės, ar 
žemos kokybės bakutai. Ele
gancija eina ranka į ranką su 
individualumu, originalumu ir 
aukšta kokybe.

Aprangoj yra taisyklių, su 
kuriomis mes negalime apsi-

NORTHHHD MANOR 
NURSING HOME

A NEW DIMENSKB4 IN 
CONVALE8CENCE

PETRAS KARALIUS, MV.
I*idat*vt5 

trtataaraotojn 
74- ProvMence $t

WOBCE8TER, MA88.
PL 4-1165

Už jo sielą bus atnašaujamos iv. 
Mišias:
South Bend’e, Indianoj balandžio 

11 dieną, šy. Juoząpo bažnyčioje;
SeatUe, Washingten'e balandžio 

13 dieną, Amerikiečių Tėvų Jėzu
itų Universiteto koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, kole
gas, mokinius ir pažjstamus - pasi
melsti už Jo sielą.

kiabų, ir^^ti ių>ie trijų co- 
liųplo&ą^ , .c v . ,

Žebenkščių ėdikai (Mink Ste
les): dabąr yra taip dėmodėe 
kaip vištakis ant kojos! Krau
tuvės. dėifo juos taip nupigino, 
kad turėję -jais nusikratyti. 
Stengiuosi Jaiku perspėti savo 
skaitytojas, kad ateity nepada
rytų tokių brangių klaidą

Romualda Buragaitė 
-r Šidlauskienė

CATARACT EYEGLA8SE8 
BteocuMr Vištai cnptad- for two 
eye* wtth tane estautim ėf oniy 
oae eye. By eye gtiyta itaTs Rx coly.

8 STAR OFFSET 
133-14 41st Avė Flushtag 

Vari-Typtag IBM Roled Forms 
Headltaer Complete Printtag 

Faemties.
— RUBH SERVICE — 

Call TU 6-2252

Lietuvišku šokiy muzika. Or
kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos, 4 valsai. Lietuviškas popu
ri ir paskutinis kaukių balius. 
Kaina 4 doi.

Lietuvip dainos ir šokiai Nr. 
2. Okupuotos Lietuvos ansamb
lio bei orkestro įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 lietuviškos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 doL 
Stereo 5.50 ckd.

Daine*. Sol. A Stempužie- 
nės 25 liet. liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi, snnfonijos osfcestro, 
diriguojant D. I.įpindriii Kai
na 6 dot Stgreo 7 4dL jų. Tikimasi, kad atėjus rudens 

sezomzi, koklių pramonės no- 
sastovte, ir mes visos prideng- 
stoi kojas tankesnės!, matinės!, 
Betoųp P^rmstooMm kojinėm.

niai, kuriuos galima dėvėt ginė
jom pusėm.

Siluetas: rūbai šį pavasarį 
yra palaidi, atstoję nuo kūno, 
leidžią kūnui laisvai judėti. 
Trumpi, lįgi kelių yra pats il
giausias ilgis. Nors kai. kurie tinkliuką kad paslėptų kokį 
Paryžiaus didieji rodė rūbus ge- nors, veido defektą arba p.-taip 
rokai aukščiau kelią New Yor- mylėjo savo močiutę, kad ne
ko didžiosios krautuvės, kaip gali atsiskirti su jos paliktais 
Bergdorf Goodman, Macy’s ir daiktais. ' < 
kiti, užsakydami rūbus, reikalą- Papuošalai — perlų karoliai 

išėjo iš mados. Naujos apyran
kės bus dėvimos virš alkūnių, 
žemiau kelio ar apie kaulelius. 
Labai modemu dėvėti didžiu
lius, nulysushis ligi pečių auska
rus, geometrmiajs .motyvais. At- 
mintma, kad ant pečių gali gu
lėti tik viena — plaukai arba 
auskarai Jei norite išbandyti 
naujus auskarus, pirma turite 
patrumpinti plaukus.

Rankinukai — dabar bus ma
žesni, taip pat geometrinėm 
formom. Išėjo, iš mados didžiu
liai krokodilo odos rankinukai 
ir prie jų pritaikyti tos pat odos 
batukai
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