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DAR APIE VATIKANU IR KREMLIŲ 

Galima manyti, kad spaudos išvados ir per greitos, bet 
jos rodo, kiek reikšmės skiriama Vatikano ir Kremliaus - 
santykiam . '

M

i

Ar bus pastatyta siena ir tarp Europos bei Amerikos?
Vakarų bendradarbiavimas 

yra pavojuje. Skilimas gilėja. 
Prancūzija nori eiti savu keliu, 
nepasitikėdama, kad Amerika 
gins pavojaus atveju Europą. 
Prancūzija siekia turėti savo 
apsaugos atominę jėgą, o taip 
pat vyrauti Europos ūkiniame 
gyvenime. Amerika ..tebetiki, 
kad jos Polaris raketų progra
mą, kurią atmetė de Gaulle, pa
rems ir toliau ne tik Anglija, 
bet ir kiti europiečiai. Tokiu vo išvežta į Europos rinką , 
būdu siekiama Prancūziją apei
ti, izoliuoti. Polaris raketų pro
gramos reikalu numato vėl ke
liauti į Europą Amerikos dip
lomatas Livingston Merchant.

Sunkiau betgi apeinamos iš 
dalies jau įvykdytos, iš dalies 
dar gresiančios

ŪKINĖS KLIŪTYS: Muitų sie
na Amerikos žemės ūkio pro
duktam. —

Šen. George D. Aiken, Ver- 
mont r., atkreipė dėmesį, kad 
pagrindinis Amerikos žemės ū- 
kio gaminių eksportas į Euro
pą buvo šaldyti viščiukai ir 
kviečiai. Per paskutinius ketve- 
ris metus viščiukų buvo nuga
benta į Europos rinką už 50 
mil. 1962 muitai viščiukam Eu
ropos ūkinės bendruomenės 
rinkoje pakelti (iš 4.5 cn. svarui 

s. iki 12.5 cn.), ir viščiukų eks-

De Gaulle akcija prieš Amerikos kapitalo ir kviečių “invaziją”. Tai atsakymas į 
Amerikos pasipriešinimą Prancūzijos atomam. Ar Amerika atsakys į tai muitais?

portas H 20,300,000 dol. 1961 
per keturiu mėnesiu laikotarpį 
sumažėjo 1962 per tokį pat lai
kotarpį iki 12,600,000 dol.

Amerikoje rodorhas susirūpi
nimas, ar nebus tas pats pada
ryta su kviečiais? Pernai jų bu-

700 mil. bušelių. Jei muitai bus 
pakelti, Amerikos kviečius iš
stums Europos rinkoje Prancū
zija, kuri augina tris kartus dau

giėu nei Vokietija. Tada Pran
cūzija taps kviečių aruodu Eu
ropai. Amerikos žemės ūkiui 
tai būtų didelis smūgis.
KOKIA IŠEITIS: muitų sienos 
statymas iš abiejų pusiu ar 
kompromisas?

Amerikai teks sprendžiamas 
žodis: ar pasirinkti kovą su Eu
ropa, konkrečiai Prancūzija, už
dedant muitus europinės pra
monės prekėm ar ieškoti kom-

promiso. Muitų reikalu Kong
resas pernai davė prezidentui 
laisvas rankas. Bet muitų sie
nos statymas palaidotų pačią 
Amerikos siūlomą - sistemą — 
Atlanto sąjungą. Norint to iš
vengti liktų kita išeitis — dary
ti politinių karinių nuolaidų dėl 
Prancūzijos nuosavos atominės 
jėgos. Šiuo metu betgi daugiau 
pritarimo randa sienos staty
mas. .

RŪPESTIS DĖL KVIEČIŲ; že
mės ūkio sekretorius Freeman 
(kairėj).

Amerika duoda Brazilijai pinigus
Amerika kovo 25 pasirašė su- — Gvatemaloje pasin 

tartį su Brazilijos finansų mi- 
nisteriu Dantas dėl 398.5 mil. 
paskolos. Derybos dėl paskolos 
buvo nutrukusios, kada valsty
bės departamentas paskelbė, 
kad komunistai jau insifiltravo 
ir i Brazilijos vyriausybę. Tuo 
įsižeidęs prezidentas Goulart į- 
sakė derybas nutraukti. Bet ka
da valstybės departamentas pa
aiškino, kad infiltracijos nelai
ko lemiančia Brazilijos vyriau
sybės nusistatymus, tada dery
bų žaidimas vėl buvo atnaujin
tas.

loję pasireiškė 
naujas mėginimas nuversti vy
riausybę. Šiaurėj, nuo Kubos 
pusės, jau veikia sabotažinin
kai.

De Gaulle prieš 
Amerikos pinigus

Baden Badene porą dienų 
posėdžiavo Europos ūkinės ben- 
duormenės finansų ministeriai. 
Kovo 25 prancūzų ministeris 
siūlė apriboti Amerikos ka
pitalo investavimą į Europose 
ūkį. Prancūzai rodo, kad A-

KOMUNISTŲ PINIGAS IR VAKARAI: jei vokietis ims iš 
komunisto — negerai, jei anglas — ar tai jau gerai.. .
Nauji faktai, kaip komunisti

niai režimai bendradarbiauja su 
Vakarais ūkinėje srityje. Vo
kietija sulaikė Sovietų Sąjun
gai plieninių vamzdžių prista
tymą, kaip to norėjo Amerikos 
politika. Bet jau suspėta pa
skelbti, kad sutiko pristatyti to
kius vamzdžius Anglija-

Kom. Kinija pereitą savaitę 
atsiuntė į Londoną “geros va
lios” delegaciją. Stebėtojam tai 
sukėlė klausimą: ar tokis atsi
lankymas reiškia Kinijos norą papasakojo, kad jam darbinin- 
santykius stiprinti su Vakarais 
ir tolti nuo Maskvos? Pastebi
ma, kad nuo 1959 kom. Kini
jos prekyba su komunistiniais 
Maskvos satelitais nuolat mažė
ja. Pernai du trečdalius sau rei
kalingų kviečių pirko iš Kana
dos ir Australijos. Iš Anglijos

Kinijos komunistai nori gauti 
ir transporto lėktuvų. Neaiš
ku. kaip į tai žiūrės Indija,-ku
riai taip pat lėktuvus teikia 
Anglija ir Amerika.

O kaip žiūri Amerikos dar
bininkas ir Amerikos biznie
rius į komunistu rėmimą, pa
rodė faktas, kovo 22 iškilęs se
nato vidaus saugumo komisi- Ar ateity gyvensim po vande- 
joje. Liudininkas J.P. Drago, 
New Yorko mašinistų unijos 
skyriaus Nr. 893 pirmininkas,

rai Rusijai. Unija nusiuntė sa
vo atstovus į Washingtoną; iš 
unijų centro delegacija buvo 
nukreipta į valstybės departa
mentą, iš ten į prekybos de
partamentą, ir po visų aiškini
mų prekės vis tiek buvo išga
bentos Į Rusiją.

mus: esą Adžubei lankėsi Vati
kane ne tiek ruošdamas priė
mimą Vatikane Chruščiovui, 
kiek ruošdamas dirvą forma
liem Kremliaus ir Vatikano san
tykiam užmegsti. Tai būtų pir
mas sykis istorijoje. Tiem san
tykiam buvę seniai, ruošiamasi. 
Washingtono laikraštis prime
na, kad vienas iš pirmųjų da
bartinio popiežiaus žygių buvo 
nutraukti diplomatinius santy- 

. kius su egzilinėm vyriausybėm 
iš anapus uždangos.

Adžubei Vatikąne turėjo ry
šių ne tik su Vatikano valsty
bės sekretorium Msgr. Cicog- 
nani, bet ir su jo padėjėju 
Msgr. della Portą, kuris yra ar
timas draugas Msgr. Loris Ca- 
povilla, popiežiaus asmeninio 
sekretoriaus, daugiausia įtaigo
jusio santykius užmegsti su 
Kremlių. Evening Star teigimu, 
Romoje esą maža abejojimo, 
kad diplomatiniai santykiai bū
sią užmegsti artimoje ateity. 
Tai būsiąs pasisukimo punktas 
tiek politiniais, tiek ir religi
niais reikalais.
Apie Vatikaną:

N.Y. Staatszeitung und He- 
rold kovo 21 priminė Stalino 
klausimą apie Vatikaną tais lai
kais, kada tūkstančiai vyskupų, 
kunigų ir pasauliečių buvo tre
miami į Sibirą. Tas klausimas 
buvo: o kiek popiežius turi di
vizijų? Stalinas vertino ir Va
tikaną tik pagal karines jėgas. 
Praėjo, pasak laikraščio dešimt 
metų, ir Stalino įpėdinio žen
tas jau beldžias Vatikano prieš
kambariuose, vertindamas Va
tikano reikšmę ne pagal divi
zijas ... Jonas XXIII plačiai ati
darė duris visiem. Bažnyčia jau
čiasi* geriau pasiruošusi patar
nauti suskilusiai žmonijai, sto
vėdama aukščiau už visus poli
tinius valstybių susigrupavi-

. miniais, kurie atliekami Ameri- mUs. Tačiau ji negali atsisaky- 
kos fabrikuose ar auginami A- ti nuo pasiprieši~ nimo moks-

Vatikano, ir Kremliaus san
tykių klausimu nieko naujo ne
girdėti. O betgi klausimas ne
dingsta iš spaudos puslapių. I- 
ma rodytis mažiau faktinės in
formacijos, daugiau spėliojimų 
ir vertinimų.
Apie diplomatinius santykius:

Washingtono The Evening 
Star kovo 14 perdavė Milano 
laikraščio II Borghese spėji-

PAGALBA UŽSIENIUI — ar ji nėra 
pagalba ir savo krašto ūkiui pakelti?

Amerikos pagalba užsieniui 
yra vienas svarbiųjų prezidento 
Kennedy programos punktų. 
Prezidento iniciatyva buvo su
darytas 10 asmenų piliečių ko
mitetas, pirmininkaujamas gen. 
Lucius D. Clay, kuris pareikštų 
savo nuomonę dėl užsienio pa
galbos. Komitetas kovo 23 į- 
teikė prezidentui pareiškimą. 
Iš jo matyti, kad nuo karo pa
baigos Amerika sudavė įau ar
ti 100 bilijonu dol. 95 kraštam. 
Tačiau padėtis dabar pasikei
tė tiek, kad, komiteto nuomo
ne, Amerikos pagalba iš vyriau
sybės numatytos sumos 4.9. bi
lijonų turi būti sumažinta 
bent puse bilijono, o per kele- 
ris metus turi prieiti iš viso tik 
iki 1 bilijono. Komitetas mano, 
kad pagalba gali būti nebetei- 
kiama Europos kraštam, išsky
rus Graikiją ir Turkiją. Euro
pos kraštai tiek prasigyveno, 
kad jie turi patys prisiimti kitų 
šelpimo naštą. Sumažinti siū
lė taip pat Afrikos kraštam, 
ypačiai Kongui, sumažinti ar 
nubraukti Ispanijai, Portuga
lijai, Indonezijai, kol pastaroji 
neatsisakys nuo avantiūrų, žo
džiu gen. Clay pareiškė, kad 
daug pinigo išmetama be rei
kalo.

OPOZICIJOJE PARAMAI: kongr. 
Passman.

vo rankas kai kurių prancūzų 
automobilių firmų akcijų dau
gumą. Kiti penki bėndruome- 

■ nės' nariai nėra linkę pritarti 
Prancūzijai.

— Prancūzija ir Anglija dau- Kongrese dar griežtesnis yra 
Orio E. Passman, Louisianos d. 
kuris siūlo sumažinti iš 4.9 bi
lijonų iki 2.5. Kongrese kyla ir 
minčių, kad turi būti nubrauk
ta pagalba komunistiniam re
žimam.

kai paskambino, jog fabrike ga
mina mašinas, skirtas Rusijai. 
Jis nuvykęs aprarūino darbi
ninkus ir kreipėsi* į fabriko 
kompaniją. Ta paaiškino, kad 
gavus užsakymą iš kitos kompa
nijos ir užsakymo negali pa
naikinti, bet prekės skirtos tik-

Užsienio rėmimas susilaukia 
vis daugiau priešininkų. Kong
rese ir visuomenėje. Tačiau 
kalbant apie Amerikos pinigo 
metimą į užsienį dažnai nutyli
ma, kad daug to metamo už
sieniam pinigo pakliūva į ... 
amerikiečię kišenes. Pagalba 
duodama daugiausia ne pini
gais, bet maisto produktais, 
tankais, lėktuvais ir kitais ga-

lui, kuris savo esme yra ateisti
nis, materialistinis, priešingas 
religijai.

Ko tikisi iš to Bažnyčia? Ga
lėtų — rašo laikraštis — su
sipratimas tarp Kremliaus ir 
Vatikano išgelbėti kardinolą 
Jozsef Mindszenty ir atsta
tyti Vengrijoje bažnytinę hie
rarchiją, kuri dabar visai nega
li veikti; galėtų būti suteikta 
pagalba katalikų Bažnyčiai Lie
tuvoje, kuri sovietiniame re
žime yra baisiame suspaudime; 
galėtų duoti naujo impulso Baž
nyčiai Lenkijoje

Tačiau laikraštis įspėja, dėl 
pavojaus, kad tokia iniciatyva 
laisvame pasauly gali sukelti 
nesusipratimų.

Kodėl kaip tik dabar? The 
Evening Star Vatikano-Krem-

menkos dirvoje. O tai duoda 
darbo darbininkam ir pinigo 
įmonėm. Amerikos interesas 
yra ne duoti ar neduoti, bet 
kam duoti.

giausia gavo iš Amerikos užsie
ninės pagalbos. Nuo karo iki 
dabar Prancūzija 9.4 bilijonus, 
Anglija 8.7.

— Aiži r o vyriausybė, protes
tuodama prieš Prancūzijos ato
minę bombą Saharoje, paskel
bė reikalausianti peržiūrėti su
tartį su Prancūzija dėl Saharos 
naudojimosi. Bet atlyžo, kai 
prancūzai sutinka peržiūrėti ir 
iš sutarties išbraukti įsipareigo
jimą duoti Alžirui kasdien po 
vieną milijoną dol.

— Prez. Kennedy Costa Ri- 
cos konferencijoje pažadėjo 
200 mil. vidurio Amerikos pre
zidentam. Kai kurie iš konfe
rencijos dalyvių jautėsi nusi
vylę, kai Amerika nepritarė 
griežtai politikai pašalinti iš Ku
bos Castro komunizmą.

— Prez. Kennedy kovo 23 
Chicagoje pareiškė, kad bedar
bių skaičius pakils iki 7 proc., 
jei nebus sumažinti mokesčiai. 
Vasario mėn. bedarbių buvo 
6.1 proc.

— Valstybės sekr. Rusk ko
vo 26 atnaujino pasikalbėjimus 
su Dobryninu dėl Berlyno.

— Viceprezidento apsaugai 
biudžete numatyta sumos 35 
agentam ir sekretoriui, nors vi
ceprezidentas Johnsonas pa
reiškė nesąs reikalingas jokios 
apsaugos. z

— Amerika davė garbės pi
liečio titulą Churchillhii. Dabar 
anglai rengiasi atsilyginti tokiu 
pat titulu Eisenhoweriui.

— Georgas Bidault iš Vokie
tijos turėjo išvykti.

— Ryty Berlyno kariam už
drausta šokti twistą ir kt. ame

bai ir naudojasi šiuo nepasiten- rikinius šokius argumentuo- 
kinimu.

Amerika siekia, kad laimėtų 
Pearsonas, kurio pplitika suta
ria su Amerikos ’ liberalų poli
tika.

niu?
Amerikos išradėjas Edwin A. 

Link sugalvojo būdą pasistatyti 
namus po vandeniu. Pirmas 
bandymas bus padarytas šią va
sarą Bermudos srity. Numato
ma nuleisti įrengtas namas 
400 pėdų po vandeniu. Jis bus 
parengtas gyventi 5 asmenim 
7 dienas. Tolimesnis bandymas 
numato jau 1000 pėdų gylyje 
kelias savaites.

LIBERALAS: Pearsonas.

mus Kanadoje?
Kanados parlamento rinki

mai balandžio 8. Dabar pati 
karščiausia kova. Diefenbake- 
ris, konservatorių vadas, la
biau patraukia minias. Bet li
beralų vadas Pearsonas tariasi 
laimėsiąs, kada Kanados biz
nieriai kapitalistai atitraukė pa
ramą Diefenbakeriui dėl pasta
rojo “antiamerikonizmo”. Gal- 
lupo institutas rodo, kad li
beralus remia 41 proc., rinki
mų kovos eigoje 3 proc. krito; 
konservatorius remia 32 proc., 
o nelauktas rezultatas buvo so
cialinio kredito partijai prita
rimas, kuris iŠ 5 proc. pakilo 
iki 16. Stebėtojai mano, kad konservatoriui! Dtefėhba- 
absoliutinės daugumos libera- keri«- 
lai negaus. Tada vyriausybė 
priklausys nuo koalicijos su so
cialinio kredito partija, kuri tu
ri didžiausio pasisekimo Que- 
becko procincijoje, gyvenamoje 
daugiausia prancūziškai kal
bančių kanadiečių. Prancūzų

yra 30 proc. Kanados gyvento
jų. Jie jaučiasi apeinami ir 
skriaudžiami, jų žmonių federa- 
linėje tarnyboje, esą tik 10 
proc. Socialinio kredito parti
jos vadas Real Caouette mik-

jant: “Uniforma reikalauja, kad 
šoktumėte kultūringu būdu”.

— Indonezijoj* sekmadienį 
Bali saloje ugniakalnis užliejo 
kelis kaimus, žuvo 150.

Tarp anglų ir prancūzų
Nuo laiko, kad Prancūzija 

pasipriešino Anglijai įsileisti į 
europinę rinką, tarp anglų ir 
prancūzų eina vienas po kito 
diplomatiniai akibrokštai. Ang
lų vyriausybė atšaukė numaty
tą princesės vizitą Prancūzijo
je. Atsakydamas į tai, Prancū
zijos užsienių reikalų ministe
ris nedalyvavo Nato tarybos po
sėdy, o Anglijos ministeriui Ho
me, atvykusiam, į Paryžių, ne
buvo duota garbės palydovų. 
Vokiečių ministeris Schroede- kaip komedijos dalį.

Murphy su rezofiudjoffl,
Kongresmanas William T. 

Murphy (D.-Ill.), Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komisijos na
rys, įnešė naują rezoliuciją Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos lais
vinimo reikalu. Kongresmano 
W. T. Murphy rezoliucijai duo
tas šis eilės numeris — H. 
Con. Re*. 62. ši rezoliucija yra 
lygiai tokio pat turinio, kaip 
kad senatoriaus Tom Kuchel

LipKomb (R.-Calif.), — rezo
liucijų pradininkų. Tai jau de
vyniolikta rezoliucija.

. komedi ja 

ris paskelbė Europos unijos 
konferenciją, bet turėjo atšauk
ti, nes prancūzų ministeris ne
norėjo susitikti su anglų minis- 
teriu ir svarstyti Anglijos priė
mimo į rinką klausimą. Padė
tis ėmėsi švelninti Anglijos ka
ralienė motina, kuri priėmė 
Prancūzijos atstovo Londone 
kvietimą dalyvauti Prancūzų 
Komedijos vaidinimuose Lon
done. Spauda vertina tuos dip
lomatinius baksnojimus taip pat liaus santykius sieja su Wash- 

. ’ • ingtono-Kremliaus santykiais.
Esą kai prezidentas Kennedy 
ėmė privačiai susirašinėti su ■ 
Chruščiovu, koegzistencija da
rės reali, ir katalikų Bažnyčia 
jaučiasi negalinti ilgiau vykdy
ti antikomunistinės kovos, kaip 
tai darė buvęs popiežius.
Apie Kremlių:

Staatszeitung mano. Krem
liaus siekimas turėti santykius 
su Vatikanu reiškia tam tikrą 
“atodrėkį”. Jis esąs žymia da
lim padaras trinties komunisti
nių partijų tarpe. Kai tarp ko
munistinių partijų susidarė "po- 
licentrizmas", t.y. susidarė ke
li centrai (Maskvoje. Kinijoje. 
Jugolsavijoje), kurie nori ko
munistinius sąjūdžius apie sa
ve telkti, Chruščiovas pasijuto 
priverstas padaryti sau užnuga
rį saugų. Po didelių pastangų 
jis surado bent pakenčiamus 
santykius su J. Valstybėm poli
tinėje srityje, dabar turinčios 
būti paliaubos ir ideologinėje 
srityje su Bažnyčia. ,

ne su h priešininkais 
čių organizacijos nariai iš Chi- 

į cagos ir kitur. Kongresmanas
Murphy buvo kurį laiką klaidi
namas tam tikrų asmenų iš 
Chicagos, kurie kovoja prieš

* visą rezoliucijų žygį.
Kongresmanas Murphy visą 

laiką buvo didelis Lietuvos rei
kalų gynėjas. Jis nusipelnė dar 

I daugiau visų geros valios lie-

Murphy, House Office Building 
Washington, 25, D.C.). IT.

Valdas Adamkavičius, L.B. 
centro valdybos vicepirminin
kas, buvo pirmasis, kuris krei
pėsi į kongresmaną Murphy. 
Vėliau tuo pačiu reikalu į 
kongresmaną Murphy kreipėsi 
visa eilė Chicagos lietuvių. Y- 
pač jam daug laiškų rezoliuci
jos reikalu .parašė Lietuvos Vy-

— Amerikos karinė Žvalgy
ba turi žinių, kad iš Kubos iš
gabenti sovietų šoferiai, staty
bos darbininkai ir kitos jėgos, 
kurios buvo reikalingos aerod
romų, kelių, barakų, požeminių 
sandėlių statybai. Jie savo dar
bą jau atliko.
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Būkim budinčiu kareiviu
Stasio Šaut varo kalba New Yorke (31

DINAMIŠKOJI LIETUVYBĖ
Vasario 16-toji tikrai mums 

teikia puikia, progą atsigrįžti į 
savo rūpesčius ir jų sunkumą 
pasverti.

“lietuvybės išlaikymas, lie
tuvybės išlaikymui, lietuvybės 
išlaikymą ...

Pritariu kun. prof. Stasiui 
Ylai: tas aptarimas tai taiky
masis su pralaimėjimu, lindi
mas į gynimosi apkasus, tai jo- 
kis mūsų dvasios veržlumo ato- 
spindis, jokis žygis į ateitį!

Kai pradedam apie lietuvy
bės išlaikymą taip dažnai kal
bėti, tai tuo pačiu ar neliudi- 
jam, kad opiu tautinio išliki
mo klausimu imam pralaimėti? 
Tai negeri žodžiai, ir jie visai 
netinka mūsų dabarties kalbai.

Amerikos lietuvių, viso pa
saulio lietuvių, kurie dar tiki 
savo tauta, kaip tiki Dievą ir 
savo gyvenimą, dabar ir atei
ties toly žėrinčiu idealu, pat
varia ir netrūkstančia grandi
ne tegali būti tik kuriančioji, 
dinamiškoji lietuvybė! Silpna
valių, savo žmogiškosios ver
tės neapčiuopiančių, mes jo-

trupučio mūsų nepamoko pa
saulio žydų bendruomenė, sve
timuose kraštuose šauniai iš
silaikiusi 2,000 metų? Argi nie
ko mums nesako Amerikos ai
rių bendruomenė, šiam krašte 
turinti tokių didelių galių? Pa
galiau net armėnai, kurių Ame
rikoj gal nėra daugiau, kaip 
lietuvių, argi mums nėra geras 
pavyzdys?

Amerikoj mes turime dide
lių -ir neatidėliojamų reikalų, 
apie kuriuos nuolat kalbam: 
parama liet, mokslui ir menui, 
lietuviškas švietimas, Lietuvių 
Fondas, Lietuvių kultūros rū
mų statyba Chicagoj ar Nevv 
Yorke .. . Tariami žodžiai nė
ra ir negali būti svajonė. Jeigu 
Bendruomenei priklausytų tik 
70% Amerikos lietuvių, tada 
būtų pastatydinti lietuvių kul
tūros rūmai, nereikėtų kampi
ninkauti pasaulio lietuvių ar
chyvui ir Žilevičiaus muzikolo
gijos archyvui, pastovų ruimą, 
kol atsivers kelias į Lietuvą, 
turėtų Čiurlionio galerija, bū
tų įsteigta lituanistinė bibliote
ka, kurios rinkinių iki šiol ne-

mūsų, tikėjimo, vilties ir per
galės pilna jaunatvė — yra 
Lietuva.

Auksu žvangą dainos posmai, 
niekad net vasaros sausrų ir 
priešų priespaudos nesunaiki
nama pasakų ir poringių fanta
zija, visa tai, ką sukuria lietu
vio džiaugsmai ir kentėjimai— 
yra Lietuva.

Rūpestis ir kančia, sielvar
tai ir nedalia, nuo kraujo rau
donas kankinio drabužis — yra 
mūsų tėvų žemė sopulingoji 
Lietuva.

Pažįstami ir nepažįstami vei
dai. žinomi ir nežinomi kariai 
kovotojai dėl didžiausio tautos 
turto, kurio vardas laisvė — 
yra Lietuva.

Nepamirštami, laiko dulkėm 
neapnešami, našlių ir našlaičių 
ašarom nuskaidrinami tie, ku
rie išdrįso didvyriškai mirti, 
kad amžius būtų gyva Lietuva.

Džiaugsmai ir laimė, pertek
lius ir gerovė, didelė žydinti 
ateitis, jeigu tik mes nepavarg- 
sim ryžtingai dirbti ir kovoti, 
visada bus mūsų kilniausių ir

ŠIRVINTUOSE pastatytas paminklas, žuvusiems už Lietuvos nepriklauso
mybę.

* DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
i Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į

visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname -vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems Informacijoms rašy
kite/skambinki te daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, Nevv York 36, N, Y, > Tel. CIrcIe 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation
I Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 

SSSR dal}............................................... Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- 

i kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 
i mams pigiau nei oet Kur Kitur. Del papildomų iniormacijų ir nemo- 
I karnų kainarašcių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

kiu graudinimu savo tarpe ne
išlaikysim. Kuriančioji lietuvy
bė. jos dinamika ir grožis, bū
kim tikri, parves į tėvų na
mus ne vieną dukterį ir sūnų 
palaidūną!...

Ta kuriančioji lietuvybė, šir
dis šildą jos dvasios atspin
džiai tai lietuviai mokslo, me
no, spaudos žmonės ir visi mū
sų visuomenės šulai, kurie, ne
paisydami sunkumų ir asmeni
nių aukų, dar dega žibintus, 
kad mes nepaklystumėm žmo
niją siaubiančioj nakty.

Kuriančioji lietuvybė, paga
liau, yra kiekviena plakanti šir
dis, kuri nuolat kartoja: aš esu 
lietuvis, ir aš niekad nebūsiu 
paskutinis lietuvis!__

Vasario 16-toji yra atsigrįži- 
mas ir į save, kiekvienos ir 
kiekvieno atsigrįžimas į save. 
Sąmoningas ir šviesus žmogus 
negyvena tik sau pačiam. Tai
gi. ar aš pakankamai paisau 
bendruomeninių reikalų, ar aš 
nepradėjau nykti ir menkėti. 
užsidaręs savo kiaute, ar aš 
neaplenkiu tų darbų ir parei
gų. kurių šaukiasi mano ken
čianti tauta?

Garbingi ir įžvalgūs mūsų vi
suomenės protai pasigavo išga
ningą idėją, parašė įstatymus 
ir įkūrė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę, kurios nugarkaulis 
turėtumėm būti mes, Ameri
kos lietuviai. Kodėl į Bendruo
menę šnairom žiūri senieji at
eiviai. kodėl tokie atatupsti ir 
naujakuriai?

Bendruomenė negriauna se
nų draugijų ir sambūrių, ne
trukdo ir asmeninių siekimų. Ir 
priklausymas jai gal yra net 
perdaug lengva našta. Argi nei

pajėgėm į vieną vietą sutelkti, 
nežudančiom kainom gautų re
peticijų ir vaidinimų patalpas 
liet, dramos ir operos teatrai, 
būtų išleisti mūsų mokslininkų, 
kompozitorių ir rašytojų veika
lai. Visa tai nesunku būtų įgy-

gražiausių siekimų šalis Lietu
va.

Tu ir aš, sese, aš ir tu. bro
li. turim būti tuo pilku, nuolat 
budinčiu kareiviu, kurių taip 
reikalinga mūsų amžiaus Lietu
va.

Patersono lietuvių rezoliucija 
Amerikos Lietuvių Tarvbai

• NEVV YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ..................- AL 4-5456
• Nt.W Yukk ii, N. V. — 135 W. I4tn bireet ............... Crt 3-2ba3
• 8ROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BKOOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................. Dl 5-8806
• Ai hUL, Mass. — 61 Mt. Kieasant Street ....................  Cn 9-0Z40
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ................. EI 2-1767
• SOUTH BosTun, Mass. — 3o9 vvest Broadvvay . .. Tel. 268-0U68
• BUFALLO 6, N. V. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 VV. Chicago Avenue ............ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ VVA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ---------- TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W.......... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11334 Jos. Campau .............. TO 7-1575
• HARTFOKU, Gonn. — 132 FranKim Avė.; CH 6-4724 / 233 8u30
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Sprmgfield Avė........... ES 2-4085
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., .................. GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Canf. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• NEVVARK 3, N. J. — 428 Springtield Avenue ............ Bl 3-1797
• NEVV HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street —...............— MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ____________  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.----- PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ------- HU 1-2750
• SAN FRANC1SCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............  SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — VV. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

IZRAELIS ORGANIZUOJA 
ŽMONIŲ GROBIMĄ

Šveicarijoje suimti Izraelio 
agentai, kurie mėgino pagrob
ti Vokietijos raketų specialistą 
dr. Hans Kleinwachter, gyvenu
sį Vokietijoje prie pat Šveica
rijos Bazelio. Kleinvvachteris 
dirbo J. Arabų Respublikos už
sakymus. Dabar išaiškėjo, kad 
ir Kleinvvachterio draugas, ra
ketų specialistas, prieš kurį lai
ką dingęs iš Muencheno. buvo 
taip pat Izraelio agentų pagrob
tas. Izraelio speciali organiza
cija seka visas Europos valsty
bes. kad sukliudytų jose dar
bus, kurie gali būti nenau
dingi Izraeliui rungtyniaujant 
su arabais.
Ką reiškia ‘'keli tūkstančiai"

Chruščiovas pažadėjo atsiim
ti iš Kubos “kelis tūkstančius 
kariuomenės iki kovo 15. At
siėmė 2,000. Amerikos oficia
liai buvo skelbiama, kad Kubo
je esą 17,000 rusų, taigi liko 
15.000. McNamaros praneši
mu, liko taip pat keli šimtai
raketų.

LIETUVAITĖS tautiniuose drabužiuose. Sis atvirukas buvo 
išleistas 1939 pasaulines parodos proga New Yorke.

Paterson, Nevv Jersey, lietu
vių visuomenė, susirinkusi 
1963 m. vasario 24 d. iškilmin
gai minėti atkurtosios Lietu
vos nepriklausomybės 45-rių 
metų sukakties, sveikina persi
tvarkiusią Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir linki jai sėkmės, va
dovaujant JAV lietuvių pas
tangoms kovoje už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Praktikoje patirdami, kaip 
sunkiai atstatomas mūsų vado
vaujančių veiksnių autoritetas, 
kartą jam susvyravus, Paterso
no lietuyšj^ir šį kartą reiš
kia savo pasitikėjimą visu tuo. 
kas sužymėta Alto atsišauki
me. paremdami savo pasitikė
jimą pinigine tautiečių auka, 
kuri visais ankstesniaisiais me
tais buvo Alto kvotos ribose, 
nekartą ir žymiai didesnė ir be
veik visada pirmaujanti Nevv 
Jersey valstybėje.

Prie savo linkėjimų bei pi

niginės aukos jungiame šiuos 
pageidavimus Amerikos Lietu
vių Tarybai:

1. Eiti ir toliau atsinaujinimo 
ir atsijauninimo kryptimi, kvie
čiant studentijos atstovus ir 
mokslus baigusį jaunimą Į prak
tinės veiklos komisijas, o iš 
jų vėliau ir Į pati Altą.

2. Kol bus prieita prie stip
resnės politinės ar kultūrinės 
propagandos Alto vardu, pasto
viai remti Lituanus žurnalą 
tvirtai nustatyta metine pini
gine parama.

3. Nepamiršti, kad Altas yra 
tik JAV lietuvių politinė orga
nizacija. kad viso pasaulio lie
tuvių išeivijos balsui reikšti pa
šauktai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei derinant išeivijos ko 
vos būdus ir Altas turi subordi- 
nuotis PLB Valdybos iniciaty
vai ar sumanymams.
Paterson, N.J. 1963.2.24

\ vriansias Teismas —
ar tai politinis ar teisinis organas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

< Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 

į šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
;J tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsitel 

| SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
| 200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 Nevv York 2. N. Y.

WEISS & KATZ, INC. Ę 
Į 187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GB 7-1130 |

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

; ■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt ;
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. I 

; ■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį. į

; ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau ;
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!į ---- -----------

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

vendinti, jeigu nors 70% A- 
merikos lietuvių savo mažyčiais 
metiniais Įnašais paremtų Ben
druomenę ir tuo, anot Vydūn- 
no, apreikštų savo gyvastingu
mą. O tai jau būtų akivaizdus 
įrodymas, kad kuriančioji ir di
namiškoji lietuvybė tebėra gy
va.
GRĮŽIMAS Į LIETUVOS VAR
DĄ

Jeigu tą tiesą išpažįstam, ne
privalom rytdienai atidėlioti
tų bendruomeninių ■ darbų, ku
riuos galim šiandien atlikti.

Nes —
Istorija, apvainikuota karalių 

ir kunigaikščių karūnom, pa
ženklinta milžiniškom kovom 
ir pergalėm, didingais didvy
rių žygiais ir sunkiu pralaimė
jimų bei svetimųjų atneštu 
baudžiavų skausmu — yra mū- 
sų^amzinoji tėvynė Lietuva.

Gimtasis lietuvio žodis, ky
ląs iš gilių amžių glūdumos, 
skambąs, kaip arfos užgauti a- 
kordai. yra ta nepamėgdžioja
ma aštuonyčių drobė, ta per 
kalnus ir marias aidinti daina, 
iš kurios atpažįstama Lietuva.

Mano ir tavo, kiekvieno iš 
mūsų, pasakų, žaidimų ir ste
buklų kupina vaikystė — yra 

1 Lietuva.
Mano ir tavo, kiekvieno iš

Nesgi —
Žemės grumstas, iš kurio Sau

lėn pažvelgė gyvybę atspindin
tis diegas, yra Lietuva.

O diegas, tai amžinasis pava
saris, amžinasis prisikėlimas,

Ne tik esam, bet visada bū
kim protėvių žemės sauja, ir 
savo siela, lyg brangiausiu dei
mantu. švytėkim laike ir erd
vėj. ir tas mūsų brangus var
das skambės amžinai — Lie
tuva. Lietuva. Lietuva!

Šen. John C. Stennis, Miss. 
d., kovo 14 reiškė nepasiten
kinimą vyr. teismo teisėjų sky
rimu. Jis nurodė, kad dabarti
nių 9 teisėjų 6 yra be teisminės 
praktikos. Tik trijų teisėjų pra
ktikos metus sudėjus ir padali
nus iš devynių vidurkis išeina 
14 metų. Tai esąs nesveikas 
reiškinys. Nuo 1790 iki 1900 
buvo paskirti 58 teisėjai, tarp 
jų tik 19 be teisminės patir
ties. Nuo 1900 iki 1932 20 
teisėjų ir daugumas su patir
timi. Nuo 1932 paskirtieji be 
patirties persvėrė teisėjus su 
patirtimi santykiu 12:8. Tokio

teismo rezultas: teismas atšau
kė 39 ankstesnio teismo spren
dimus per paskutinius 30 me
tų; o Kongresas nuo 1931 iki 
1961 turėjo išleisti 27 įstaty
mus, kuriais panaikino vyr. teis
mo sprendimus ar aiškinimus. 
Šen. Stennis pasiūlė rezoliuci
ją. kad ateity būtų skiriama 
bent 50 proc. teisėjų, turinčių 
ne mažiau kaip 10 metų prakti
ką.

— Arabų Respublika, Syrija 
ir Jrakas sutarė sudaryti federa
ciją su viena užsienių politika 
ir viena karine vadovybe.

JAV VYRIAUSIAS TEISMAS

ŽIEMOS SEZONO DOVANAS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1^2 — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

3 - jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite ŠĮ skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas
—■ - ■--- 7 ' ' ~ ----- ----------- ' ■ --------- IJ

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Haclcney Rd.. London E. 2. England — Tel. SH 0-8734 ,

• Tikra lietuviška bendrove, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu- | 
varnas mašinas, maista, ir visa kita, kas vra leidžiama. I

I 
' • Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO j 

PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 

mus. suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvięnam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu!
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Lietuvos laisve besirūpinant
Lietuvos išlaisvinimui būti- Hams (D.-N.J.) rezoliucijoje (S. 

na griebtis visų priemonių, ko- Con. Res. ’ 17) siūloma: prašyti 
klos tik mums prieinamos ir JAV prezidentą imtis reikalin- 
šino metu sali būti panaudoja- gu veikimų oer JAV delegaciją 
mos. Nesvarstome ir nelaukia- Jungtinėse Tautose iškelti Lat- 
me. kad susidarytu palankesnė vilos. Lietuvos ir Estijos prie- 
padėtis Lietuvos laisvei atgau
ti. Imame tarptautine padėti to
kia. kokia ii yra, bet rūpina
mės ir siekiame, kad rusų oku
pacija Lietuvoje pradingtų.

Teisė yra mūsų pusėje. Lie
tuva yra smurtu okupuota, lau
žant tarptautinius susitarimus 
bei įsipareigojimus. Jėga su
daryta padėtis yra neteisėta. 
Lietuvos suverenumas turi bū
ti atstatytas. Antra, rusai yra į 
vede kolonializmą tuo metu, ka
da jis naikinamas. Prieš kolo
nializmą vra pasisakiusi ir pati 
Sovietų Rusija, ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės, ir Jungti
nės Tautos. Kas pareikšta, turi 
būti visuotinai ir visur vykdo
ma. Negali tai palikti tiktai So
vietu Rusijos propaganda ir 
prieštaravimu: vienur kolonia
lizmas naikinamas, kitur palai
komas.

vartini įjungimą į Sovietų Są
jungą ir siekti Jungtinėse Tau
tose nutarimo, kad Jungtinių 
Tautu priežiūroje būtų praves
ti Latvijoje, Lietuvoje ir Es
tijoje laisvi rinkimai, kurie tom 
tautom duotų galimybe pasi
rinkti savo valdymosi būdą.

Kongresmano John J. Rho 
des (R.Ariz.) rezoliucijoje (H. 
Con. Res. 66) pabrėžiama, kad 
taikos pasaulvje negali būti, kol 
Baltijos kraštai yra pavergti. 
Užtat JAV prezidentas prašo
mas. per JAV delegaciją kelti 
Jungt’nėseTautose tą klausimą 
ir siekti, kad Jungtinėse Tauto
se būtų nutarta ir pareikalau- 

— ta Sovietų kariuomene, agentus 
ir kolonistus pasitraukti iš Lat
vijos. Lietuvos ir Estijos; grą
žinti i savo kraštus Sibiran iš
tremtuosius, laikomus vergų 
stovyklose bei kalėjimuose- 
Jungtinių Tautų priežiūroje pr 
vesti laisvus rinkimus Latv 
joje. Lietuvoje ir Estijoje; p< 
traukti atsakomybėn ir nubaw 
ti sovietinius komunistus, ki 
rie yra Įvykdę kriminalinius nt 
sikaltimus prieš Baltijos vali 
tybių gyventojus.

Los Angeles Alto skyrius 
prieš pora metų pradėjo akci
ja. kad Lietuvos okupacijos 
klausimas būtų iškeltas Jungti
nėse Tautose. Pernai į tą ak
ciją įsijungė Latvijos ir Esti
jos kovotojai. Dabar jau veikia 
jungtinis Baltijos tautų komite
tas. Komiteto narių ir rėmėjų 
yra visoje Amerikoje. Komiteto 
siekimas: prašyti JAV Kongre
są. kad jis nutartų ir pavestų 
JAV vyriausybei kelti Baltijos 
tautų klausimą Jungtinėse Tau
tose. Senatui ir Atstovų Rū
mam tuo reikalu Įteikta aštuo
niolika rezoliucijų. Jų gali būti 
ir daugiau.

Viena iš mūsų kovos prierr 
nių ir yra siekti to, kas re: 
liuciiose pasakyta. Svarbu, k 
JAV Kongresas už jas 
tų. Tai nėra tiktai vieno Pal 
tijo reikalas. Sovietinis koloj 
lizmas yra vykdomas visame f 
šaulyje, ir jeigu jam nebus i 
kirstas kelias, tai negali bi 
kalbos nė apie jokią taiką. T 
ka tegalima suvaldžius pašau 
nius kriminalistus ir atstači 
sulaužytą taiką. Rezoliuci, 
mis to ir siekiama. Kiek tai 
manoma, užsiminsime kitą k;

Rezoliucijų esminiai punktai 
yra vienodi. Pavyzdžiui sumi
nėsime dvi rezoliucijas.

Senatoriaus Harrison A. Wi1- tą.

6. Pirmosios sesijos balansas gruodžio 8). Apimant drauge 
Pasibaigus pirmajai Bažny- atidarymo, uždarymo iškilmes 

čios susirinkimo sesijai, gėli- ir'tris posėdžius drauge su po- 
ma duoti bendrą nuveiktųjų piežium, darbo dienų išėjo 41, 

o darbo posėdžių — 36 dienos; 
švenčių ir kitų nedarbo dienų 
pasitaikė viso 18. Taigi tikra
jam darbui šv. Petro baziliko
je skirta viso 110 valandų.

Kiekvieno posėdžio pradžio
je buvo aukojamos mišios — 
viso 36. Iš jų 29 buvo lotyniš
kų apeigų (Romos — 26, domi
ninkonų — 1, Bragos — 1, 
pąleoslavų kalba — 1). 7 įvai
rių rytietiškų apeigų (graikų- 
melchitų, bizantiškų -.. ukrai-

darbų apžvalgą — balansą. Pa
saulinė spauda yra plačiai da
vusi pirmosios sesijos darbų 
aprašymą, iškeldama pozityvius 
elementus dviejų mėnesių dar
bo. Lygiai ir Susirinkimo tė
vai, grįžę į savo vyskupijas, ap
rašė savo Įspūdžius. Visa suė
mus draugėn, gaunasi pilnas 
tos sesijos atliktų darbų vaiz
das.

Pirmoji sesija truko lygiai 
59 dienas (nuo spalio 11 iki 

KARO. Lienart iš Lille, Prancūzijos.

Kol buvo sveikas, 
audiencijose prii

niečių, armėnų, maronitų, etk> 
pu. kaldėių, malabaru). Miškria 
atlaikyti buvo parinkti vystai 
nai iš visu pasaulio kraštų: M 
Europos 15, iš Azijos 9, iš Af 
rikos 4,' iš šiaurės Amerikos 
3, iš Pietų Amerikos 4 ir iš Aus 
tralijos 1.

šv. Tėvas bazilikoje dalyva
vo 6 kartus: atidaryme, uždą- 
rvme ir 4 kartus įvairiose B 
kilmėse, 
vačiose 
dąueybe kardinolų, patriarchų 
ir 42 grupes atskirų kraštų ar 
apeigų vyskupų.

Kain jau minėta, atskiriem 
posėdžiam pirmininkavo popie
žiaus legatas — vienas iš de
šimties prezidiumo nariu kardi
nolų. Ne visiems lygiai teko 
pirmininko pareigos: Tisserant 
pirmininkavo 6 posėdžiams, Li
enart — 4. Taopuoni — 2. Gil- 
roy — 3, Spellman — 3, Pla y 
Deniel — 1 (nuolat sirgo). Frin- 
gs — 4, Ruffini — 4, Caggia- 
no — 4 ir Aitrink — 4.

Susirinkimo tėvai posėdžiuo
se dalvvavo nelygiai. Daugiau
sia ju buvo atidaromajame po- 
sėdvie — 2,540, mažiausia 
priešpaskutiniame posėdyje — 
2.082. Skaičius nutrupėjo dėl į- 
vairių priežasčių: ligos, kai 
k’""e dėl svarbių priežasčių 
grižo namo anksčiau, negu pa
sibaigė sesija. Nors Bažnyčios 
kanonai ir Susirinkimo statu
tas neleidžia vyskupams pasi
šalinti iš Susirinkimo be specia
laus popiežiaus leidimo, tačiau 
Jonas XXIII padarė palengvini
mą: užteko savo išvykimą ir jo 
priežastis pranešti Susirinkimo 
sekretoriatui. Bendrai 'paėmus, 
šiame Susirinkime dalyvių 
skaičius buvo tris kartus dides
nis, negu Vatikano pirmam 
susirinkime.

Šioje sesijoje suspėta svars
tyti penkios schemos, kurių tik 
viena (liturgijos) ir tai tik da
linai buvo aprobuota. Kortelė
mis Susirinkimo tėvai balsavo
34 kartus; 28 kartus balsavo, 
priimdami liturgijos schemos 
įvadą ir pirmąjį straipsnį tiek 
atskirais skyriais, tiek visą
bendrai, šešis kartus balsuota 
atsistojant (kas prieš — liko 
sėdėti), kai buvo tariama baig
ti svarstymą ir uždaryti kalbė
tojų eilę.

Išskyrus kalbas posėdžių pir

MEUCHITŲ vysk. Atanazus Toutmmgy H Homs, (Syrijos) kalbasi su 
lėktuvo stiuardesėmis.

mininkų be schemų referentų 
ir įvairius sekretoriato skelbi
mus ir pranešimus, viso kalbų 
svarstant tą ar kitą schemą, bu
vo 653, o kalbėtojų 388: 49 
kardinolai, 2 patriarchai, 88 
arkivyskupai, 237 vyskupai, 12 
vienuolijų generolų. Tokių tė
vų, kurie kalbėjo tik vieną kar
tą, buvo 244 (jų tarpe ir vysk. 
V. Brizgys); 78 kalbėjo du kar
tus, 39 — tris kartus, 15 —ke
turis kartus, 5 — penkis kar
tus, 3 — po šešis kartus (kar
dinolai Frings, Bacci, Browne), 
3 — po septynis kartus (kard. 
Spellman, Leger ir Bea). Re
kordą sumušė kardinolas Ruf
fini, kuris kalbėjo viso net 12 
kartų.

Padalinant kraštais, daugiau
sia kalbėtojų buvo iš Europos 
— viso 222 (Italijos 65, Ispani
jos 45, Prancūzijos 34, Vokie
tijos 15, Lenkijos 14, Jugosla
vijos 9, Belgijos 7, Austrijos, 
Anglijos, Portugalijos po 6, O- 
landijos 4, Airijos 3, Šveicari
jos 2. Graikijos, Lietuvos, Liuk
semburgo, Maltos, Monako, 
Vengrijos po 1). Iš Azijos kal
bėtojų buvo 59, iš Afrikos 
26, iš šiaurės Amerikos 28, iš 
Pietų Amerikos 46, iš Okeani
jos 7, Australijos 4, Nauj. Ka- 
ledonijos 2, Nauj. Gvinėjos 1.

Svarstytos schemos ' buvo 
šios: liturgijos; jai pašvęsta vi
so 15 posėdžių (49 darbo va
landos), kalbėjusių buvo 328, 
o raštu savo pastabas įteikė 
625 tėvai. Tai plačiausiai išna
grinėtas klausimas ir padaryti 
kai kurie sprendimai. Kitos 
svarstytos schemos neužėmė 
tiek daug laiko dėl to, kad tuo
jau buvo pateiktoje redakcijo

M

je atmestos ir atidėtos sekan
čiai sesijai, arba buvo trum
pesnės ir mažiau aktualios. 
Tačiau ir jos buvo svarstytos 
be skubėjimo, duodant laisvę 
išsitarti ir pareikšti savo nuo
monę. Schemai apie Apreiški
mo šaltinius paskirta 6 posė
džiai (viso kalbėjusių 104), sche
mai apie bendravimo (susižino
jimo) priemones — 3 posėdžiai 
ir 54 kalbėtojai, schemai apie 
Bažnyčių vienybę — 4 posė
džiai su 51 kalbėtoju ir sche
mai apie Bažnyčią — 6 posė
džiai su 78 kalbėtojais (dar li
ko užsirašiusių kalbėti šia te
ma 44, tačiau jiems beliko sa
vo kalbas įteikti sekretoriatui, 
nes buvo nutarta kalbėtojų ei
lę užbaigti).

Kaip matome, Susirinkimo tė
vai darbo turėjo pakankamai. 
Į sesijos galą darbo ritmas bu
vo paskubintas, nes buvo ma
tyti, kad leidžiant taip eiti dar
bui, kaip svarstant liturgijos 
schemą, Susirinkimui reikės 
(su pertraukomis) apie 10 me
tų, kad galėtų visus užsibrėž
tus darbus pabaigti. Darbo me
tu išryškėjo keletas dalykų, ku
rie ateityje turi būti kaip nors 
kitaip sutvarkyti.

Dr. J. Sav.

— Vokietijoje rimčiausias 
kandidatas į kanclerius tebėra 
Erhardas. 1961 gruodyje jis tu
rėjo 54 proc. viešojo pritarimo, 
1963 vasario mėn. nukrito iki 
40. Schroederis 1961 gruody
je turėjo 3 proc., dabar 17 
proc. Parlamento pirmininkas 
Gerstenmaieris 1962 gale turė
jo 13 proc. dabar 9, Straussas 
turėjo 4, dabar 1.

M»EIIEN«n«W

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(14)
Jau privačiai tiem patiem asmenim dr. Kleist pridė
jo. kad jam pačiam uždrausta susitikti K. Škirpa, nes 
jis padarąs iš to nereikalingų išvadų, o dėl laikino
sios vyriausybės tai tegul tik jos nariai pakeičia savo 
vizitines korteles, bent kreipdamiesi į vokiečių įstai
gas. Gen; St, Raštikio išvada dėl dr. Kleisto misijos: 
“Taigi vokiečių buvo sugalvotas naujas variatas Lie
tuvos vyriausybei likviduoti — vyriausybė ne išsi
skirsto. bet tik persikrikštija ar persitvarko į tarybą. 
Šis reikalas buvo svarstytas vyriausybės posėdyje, 
ir. . . buvo nutarta atmesti vokiečių siūlymą. Šiam 
vokiečių pasiūlymui atkritus, liko vėl pirmasis jų rei
kalavimas — Lietuvos vyriausybė turi pati išsiskirs-

* tyti” (St. Raštikis, Kovose .. .II, 299 p.).
. “Kai laikinoji vyriausybė nesiskubino paklausyti, 

Greffe ėmėsi grasinti represijomis ir davė pusės die
nos terminą jo reikalavimam Įvykdyti. Po karštų pa
sitarimų, ar eiti oportunizmo keliu ir priimti tai, kas 
stipresniojo “geruoju’’ siūloma, ar stovėti savo užim- 
toj idealistinėj pozicijoje, laikinoji vyriausybė pasi
rinko antrąjį kelią. Per gen. Stasį Raštiki ji atsakė 
Graffei: jeigu vokiečiai būtinai nori, jie gali laiki
nąją vyriausybę panaikinti, o savo valia ji nesutiks 
pasitraukti ir išduoti nepriklausomybės, laimėtos su
kilėlių kraujo ir gyvybės aukomis. Dr. Greffe išvyko 
Į Berlyną savo grasinimo neįvykdęs. O laikinoji vy
riausybė tuo tarpu, norėdama pasitikrinti savo pozi
cijas, sukvietė įvairiu politinių grupių atstovus ir vi
suomenės veikėjus (viso apie 60, tarp jų buv. prez. 
K. Grinius, buv. min. pirm. A. Tumėnas. Red.)., ku
riems išdėstė vokiečių reikalavimus ir savo atsaky

mą. Laikinosios vyriausybės nusistatymui buvo visuo
tinis pritarimas. Tokis pat pritarimas rezoliucijų for
momis pradėjo plaukti iš Kauno fabrikų darbinin
kų ir provincijos” (Į Laisvę 1961Nr. 2-63).

Vyriausybė matė, žinojo ir jautė, kad ji yra ne 
viena» kad tauta pritaria jai. Todėl ji galėjo laikytis 
drąsiai” (St. Raštikis, Kovose... II, 302 p.).

Žinojo tai ir vokiečiai. Gal dėl to jie ir vengė 
smurto prieš atskirus vyriausybės narius. Gal kaip 
tik dėl to jie ir ėmėsi skaldyti lietuvių visuomenę, 
kad sudarytų įspūdį, jog laikinoji vyriausybė nėra vi
suomenės remiama. Metodas buvo tas pats kaip ir 
bolševikų — skaldyti lietuvių rankom.

e. Kurmies ir kurmiai tarp lietuvių: Prašome ne
pripažinti laikinosios vyriausybės ...

Vokiečių akcijos lietuvių rankom sutrauktai ga
lima minėti tokią įvykių eilę:

(1) SS generolas Staleckeris, atvykęs į Kauną 
pirmom karo dienom, rūpinosi likviduoti žydus ir tam 
darbui patelkė Klimaičio vadovaujamą partizanų gru
pe, nesančią LAF priklausomybėje, iki laikinosios vy
riausybės Klimaitis buvo iškviestas ir gen. St. Pun
dzevičiaus ir gen. M. Rėklaičio buvo paveiktas nuo 
tos akcijos ir priklausomybės Staleckeriui atsisakyti.

(2) Gestapo leitenantas klaipėdietis Kurmies me
tė politinę meškerę į vadinamuosius valdemarininkus. 
“Daugumas jų buvo sėdėję bolševikų laikais kalėji
muose, jei nebuvo suspėję pabėgti į Vokietiją. Su ka
ro pradžia išleisti į laisvę, jie negalėjo susiorientuoti 
politinėje padėtyje. Prie ju prisidėjo būtys avantiū
ristų. Jie visi pakliuvo į klaipėdiečio SD pareigūno 
Kurmies įtaka ir, jo (bei kitų SD pareigūnų) vado
vaujami, pradėjo,... organizuoti lietuviškus nacio
nalsocialistus” (Į Laisvę 1961 Nr. 26-63). Ir liepos 9, 
Kurmies. “suradęs kelioliką politinių nenuovokų, ku
rių tarpe buvo ir paties gestapo agentų, paėmė iš jų 
parašus po vienu raštpalaikiu” (K. Škirpa),^ kuriame 
buvo: “a. Prašoma, kad sukilėlių paskelbtoji Lietu
vos laikinoji vyriausybė vokiečių nebūtų pripažinta, 
nes ji sudaryta ir paskelbta be lietuvių nacionalistų 
ir jų vado žinios, b.) Siūloma iš viso nepripažinti 

jokios Lietuvos vyriausybės, kol į Lietuvą negrįžo 
prof. Voldemaras, c.) Prašoma, kad iki tam laikui, t. 
y. iki prof. Voldemaro grįžimo, visa valdžia Lietu
voje būtų sutelkta vokiečių karinės vadovybės ran
kose”.

“Rinkdami lietuvių parašus, iniciatoriai įtikinė
jo, kad laikinoji vyriausybė pražudysianti Lietuvą, ei
dama su Vokietija į konfliktą, o vienintelis kelias jai 
išsigelbėti eiti išvien su Vokietija” (Į Laisvę 1961 
Nr. 26-63). — Argumentas lygiai tokis pat, kaip ir 
Justo Paleckio, įtikinėjusio eiti išvien su Sovietų Są
junga.

Kurmio suorganizuotas raštas tuojau buvo pri
statytas į Berlyną. Spaudos konferencijoje užsienių 
reikalų ministerijos spaudos šefas dr. Schmidt, pak
laustas, kada bus leista K. Škirpai vykti į Lietuvą, at
sakė turįs žinių, jog “ne visi lietuviai pripažįsta tą 
vyriausybę, kurios prieky tapau pastatytas” (K. Škir
pa). Tai buvo aliuzija į Kurmio raštą, nors pats raš
tas nebuvo čia cituotas.

Tuo raštu vadinamų voldemarininkų veikla nesi
baigė. “Voldemarininkai, kurių vieni buvo išėję iš 
komunistinių kalėjimų, kiti atvykę iš Vokietijos, bu
vo priešingi laikinajai vyriausybei ir skelbė, kad 
jiems, voldemarininkams, yra atėjęs laikas perimti 
vadovavimą lietuvių tąutai. jie esą nuo seniai jau bu
vę Vokiečių nacionalsocialistų draugai, kai tuo tarpu 
laikinojoje vyriausybėje beveik visi esą aiškūs anti- 
naciai. Tokios nuotaikos vyraVo' viename ekstremis
tiniame voldemarininkų ą»me".

“Voldemarininkams apraminti buvo padaryta vi
sa eilė pasitarimų, net siūlant įvairių vietų vyriau
sybėje. bet su viena sąlyga, kad jie atvirai ir viešai 
remtų Lietuvos nepriklausomybės mintį. Pirmuose pa
sitarimuose jie su ta sąlyga sutiko, bet vėlesniuose 
atsimetė. Pajutome, kad jie neturi savarankiškumo 
ir sprendimo galios, bet yra saistomi kažkokio užku
lisio” (A. Darnusis į Laisvę 1955, Nr. 7-44).

Netruko tas užkulisis išaiškėti. Tai buvo nacių 
saugumas, anom dienom iškilęs aikštėn vėl Kurmio 
figūra.

(3) Kurmio akcijos naują veiksmą vykdė lietu

viškos rankos — majoro J. Pyragiaus, atvykusio iš 
Berlyno, vieno iš LAF steigimo aktą pasirašiusių as
menų. Liepos 23 popiet temperamentingame pasikal
bėjime su laikinosios vyriausybės pirmininkaujančiu 
ir kitais laikinosios vyriausybės būstinėj J. Pyragius 
dėstė mintis ir jom paremti argumentus kaip ir Kur
mio organizuotame memorandume. Kada laikino
sios vyriausybės žmonės tuo klausimu nesileido į dis
kusijas, J. Pyragius atsistojo demonstratyviai pareiš
kė, kad nuo šiol krašto-likimą į savo rankas perimąs 
jis, pasakė Heil Hitler ir dingo.

Tą pat naktį, liepos 23-4 Pyragiaus ir jo 
draugų voldemarininkų grupė (Taunys, V. Stanevi
čius J. Vokietaitis ir kt.) surengė pučą prieš laiki
nąją vyriausybę.

“Tą naktį voldemarininkai, patraukę į savo pu
sę kai kuriuos Kauno lietuvių komandantūros jau
nuosius karininkus ir kareivius, pakeitė komendantū
ros bataliono vadovybę, pašalino bataliono vadą pul
kininką B. (utkevičių). jo vieton pastatydami mjr. 
Šimkų, apsupo lietuvių komendantūrą ir reikalavo, 
kad atsistatydintų pulkininkas J. Bobelis. Jam nesu
tikus to padaryti, sukilėliai paskyrė naują savo ko
mendantą kapitoną Kviecinską. Tą naktį apie 3 vai. 
30 min. Pyragius paskambino man telefonu į butą ir 
sukilėlių vardu pareikalavo, kad aš įsakyčiau pulki
ninkui Bobeliui nesipriešinti ir perduoti pareigas kpt. 
Kviecinskui (Mat, pulk. Bobelis buvo atsakęs Pyra
giai, kad vykdys tik savo vyriausybės įsakymus, ir 
telefonu visą naktį palaikė ryšį ar su apsaugos mi- 
nisteriu ar su vyriausybei pirmininkaujančiu. AutJ. 
Kada aš pradėjau griežčiau kalbėti su Pyragium, jis 
telefonu mane įspėjo, kad jie tai darą su vokiečių 
(Gestapo) pritarimu. Aš atmečiau Pyragiaus reikala
vimą. Kadangi buvo aišku, kad šis sukilimas buvo 
vokiečių Gestapo inspiruotas ir remiamas, reikėjo 
būtinai išvengti pačių lietuvių kraujo praliejimo, nes 
Gestapas tokio incidento tik ir laukė... Apie su
kilimą aš tuoj pranešiau vokiečių karo komendantui 
generolui von Pohl. Ir jis buvo labai atsargus su 
visagaliu Gestapo ir patarė baigti incidentą be šū
vių” (St. Raštikis, Kovose.. .II, 302 p ).

(Bus daugiau)



BIRUTĖ VALTERIENĖ

Birutė VaHorionė tarptauti
niame muzikos festivalyje Ang
lijoje laimėjo K ir UI premi
jas už lietuvių liaudies dainas. 
Tie festivaliai, žinomi “ested- 
dfodo”. vardu vyksta Valijoje, 
Langolleno miestelyje. Jų pra
džia siekia XII amž. 1951 festi
valyje dalyvavo Anglijos kara
lienė Elzbieta n. Birutė Valte
rienė, mezzo sopranas, H pre
miją laimėjo už Kavecko “Na, 
tai kas”.

gįja nutarė vieningai darbuo

tai jos Įkūrė lietuvių katalikių

švęsdama savo gyvavimo de
šimtmetį, LKOS 1933 m. sušau
kė kongresą Kaune. Dalyvavo 
apie 10,000 moterų. Kongresas

tų savo programoje turėjo dai
nų ir sporto šventes, o taip 
pat moterų spaudos parodą su 
300 eksponatų ir namų pramo
nės parodą su 5,000 eksponatų. 
Buvo ir Vaikų auklėjimo sky
rius pagal M. Montesori meto-

centrą —Vyriausią Sekretaria-
> tą. Po dešimties metų šis cent- 
į ras, pakeitus įstatus, buvo pa-
i vadintas Lietuvių Katalikių Or

ganizacijų Sąjunga.
Sutartinai veikiant, ši sąjun-

. ga atliko žymių darbų. Jos ats- dą bei Motinos ir Vaiko sky- 
tovių pastangomis Lietuvos sei-

į me buvo sulygintos moterų tei
sės Lietuvoje veikiančiuose ci
viliniuose įstatymuose, o bend-

rius. Siame skyriuje buvo tei
kiami praktiški patarimai vai
kų auklėjimo, maitinimo ir prie
žiūros klausimais su virtuvės,

rl lld MErl y i 

so, Moters, Liepsnų, Sesučių^ 
Šnekų ir Naujosios Vaidilutės į 
'— skaitytojos siekė jau antrą- | 
jį milijoną. Moterų organizad- 
jų laikomas mokyklos išleido ■ 
kelis tūkstančius apsišvietusią ' 
lietuviačių. Moterys žymiai pri
sidėjo prie blaivybės platini- ' 
mo ir socialinės akcijos. Pav. 
L.K. Moterų Draugija Kaune 
laikė mergaičių globos ir moti
nų namus, du darbo namus ir 
didesniuose miestuose misijų 
stotis, kur kasmet buvo pa
tarnauta apie 13 tūkstančių 
mergaičių. Sąjunga į savo kon
gresų programas įtraukė tau
tos senovės papročių ir liaudies 
kūrybos demonstravimą, ku
riems atlikti iš įvairių vietų 
pakviesdavo liaudies ansamb- ganizacijų, okupantai 
liūs.

MAGDALENAI GALDIKIENEI įteikia puokttę 9«I>Ų- IteiKta siud. Vida tusytė. Užpakalyje stovi d r. N. 
Braženaite-Paronetto.

tų katalikiškų bei tautinių or- 
užėmę 

Lietuvą, nutraukė. Daugelį mū-

Prisitaikydama prie naujų są
lygų, Sąjunga 1951 m. priėmė 
naujus įstatus, pakeitė savo

buvo perrinkta į Biurą ir jai 
buvo pavesta vadovauti Pa
vergtu Tautę ir Tylos Bažny-

ruošė kongresuose, suvažiavi
muose bei kursuose, nagrinėda
mos moterų veiklos programi
nius klausimus, duodavo suges
tijų organizacijoms kultūri
niais, socialiniais bei ekonomi
niais klausimais. Sąjungos pa
stangomis pradėta minėti Lie
tuvoje Motinos diena. Įstoda
ma į Pasaulinę Katalikių Mote
rų Organizacijų Uniją, (1930) į- 
sijungė sąjunga į viso pasaulio 
katalikių moterų šeimą ir dali-

vaistinės ir kitų vaizdinių prie
monių pagelba.

Katalikių Organizacijų Są
junga subūrė intelekiuales į 
Motery Talką, kuri rengė pa
skaitas įvairiais klausimais, o 
taip pat ir moterų dailės paro
das. ■' s

SKAIČIAI IR DARBAI
Po 15 metų LKOS turėjo 

jau 112,000 organizuotų lietu
vių katalikių. Periodinių leidi
nių — Lietuvaitės, Moterų Bal-

Jvairių kursų, ekskursijų, pa
rodų ir spaudos dėka Lietuvos 
moterų ir mergaičių kultūrinis 
lygis žymiai pakilo. Organiza
cijoms priklausančios moterys 
puikiai orientavosi visuomeni
niais bei valstybiniais klausi
mais. Pačios sodietės gražiai su
organizuodavo konferencijas, 
pravesdavo posėdžius ir gabiai 
suformuluodavo nutarimus.

Katalikių Organizacijų
jungos veiklą, kaip ir visų ki

šų veikėjų ištrėmė į Sibirą ar 
nukankino kalėjimuose.

PLAČIAM PASAULY
LIKOS valdybos narėms atsi

dūrus tremtyje, Dr. V. Karve- 
lienės pastangomis 1946 m. Są
junga buvo atgaivinta. Vėl bu
vo užmegsti ryšiai su Pasauli
ne Katalikių Moterų Organiza
cijų Unija. Unijos kongrese 
Romoje 1947 m. Sąjungai sėk-

Są- mingai atstovavo Dr. A. Šidlaus
kaitė.

vardą į Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungą ir 
įsikūrė Paryžiuje. Ten valdyba 
parengė spaudai Kanados Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugi
jos išleistą knygą apie lietuvių 
katalikių moterų veiklą Lietu
voje ir pasaulyje — “Mūsų Ke
lius”.

Unijos kongrese Romo
je 1952 metais Sąjungai ats
tovavo Dr. N. Bražėnaitė ir B. 
Venskuvienė, kurios savo įspū
dingais pranešimais sukėlė

PLKOS MINĖJIMAS
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Organizacijų Sąjungos 40 metų 
veiklos sukakties minėjimas į- 
vyko New Yorke kovo 9. Mi
nėjimas pradėtas invokacija, ku 
rią sukalbėjo prel J. Balkūnas. 
Po invokacijos buvo sugiedota 
JAV ir Lietuvos himnai. Posė-' 
džiui pirmininkavo M. Kižytė, 
sekretoriavo Dr. N. Bražėnai- 
tė-Paronetto.

PLKOS valdybos pirm. M. 
Galdikienė savo įžanginėje kal
boje nušvietė Sąjungos veiklą 
Lietuvoje ir tremtyje, o viee- 
pirm. Genovaitė Kaneb savo 
pranešime anglų kalba, kuris 
buvo taikomas angliškai kalban
čiom viešniom, pabrėžė lietuvių 
tautos laisvės siekius. Dr. A. 
šlepetytė - Jannačienė palietė 
moters uždavinius šeimoje ir 
visuomenėje, kreipdama dėme
sį į šių laikų svarbiausią vieny
bės uždavinį. Poetė K. Grigai-

Spaudos paroda buvo Savo
tiška, nes kūrėjų darbai buvo 
atvaizduoti grafiškai, tik per- 
riodinė moterų spauda matėsi 
originaluose. Tai gabus suma
nymas, į kurį mokyt. Kregždie- 
nė įdėjo nemažai darbo. Paro
da sukėlė didelį susidomėjimą.

Prieš uždarant posėdį Ap- 
Radzivanienė pakvietė vaišėm 
prie gražiai papuošto stalo, ap
krauto skaniais užkandžiais. Vi
sų akis traukė retai mėtomas di
delis lietuviškas raguolis, kurį 
padovanojo O. Kubilienė. Sve
čiai prie atskirų staliukų dar 
ilgai šnekučiavo, begerdami ka
vutę.

Minėjimas buvo dedikuotas 
vienybės idėjai, kuri čia prak
tiškai ir buvo įvykdyta, gausio
je publikoje motėsi visokių pa
žiūrų žmonių, kurie maloniai 
praleido keletą valandų ir su 
gera nuotaika skirstėsi namo.

SVEČIAI, viešnios ir dalyvės. Pirmoje eilėje ii d. j k, Michael Malko, K. Grauduiienė, V. Leskaitienė, an
troje eilėje J. Šlepetys, dr. B. gadznvanas, prel. J. Bal kūnas, Tėv. L. Andriekus, M. VVatkins.

daug užuojautos pavergtai Lie
tuvai.

New Yorke 1953 m. buvo su
rengtas Dr. V. Karvelienės mir
ties minėjimas, kuriame buvo 
nušviestas jos didelis kultūrinis 
įnašas į lietuvės moters gyve
nimą, o taip pat jos veikla ka
linių globai. Taip pat New Yor
ke 1954 gegužės 14 įvyko lie
tuvių katalikių moterų ir mer
gaičių Konferencija, kurios nu
tarimų tarpe buvo kreipimasis 
į pasaulio moteris, raginant 
kovoti su tautų naikinimu; lie
tuvybės išlaikymui nutarta pre
numeruoti lietuviškus laikraš
čius ir pirkti kiek galint dau
giau lietuviškų knygų, remti 
šeštadienines mokyklas ir t.t. 
Valdybos būstinė 1954 m. bu
vo atkelta į New Yorką.

RŪPESTIS PAVERGTA 
LIETUVIŲ TAUTA

Unijos kongrese Romoje 
1957 m. Sąjungą atstovavo A- 
merikos L. R. K. Moterų Sąjun-

tytė-Graudienė paskaitė keletą 
savo kūrinių, kurie buvo daly
vių labai šiltai sutikti, ir ap
dovanota gražia puokšte gėlių.

Minėjime atsilankiusieji gar
bės svečiai pareiškė Sąjungai 
daug gražių linkėjimų. Ypatin
gai nuoširdžiai kalbėjo gen^ 
konsulas J. Budrys,1 Vliko pinnA
Dr. A. Trimakas, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas, Krikščionių De
mokratų Sąjungos vardu St. 
Lūšys, Pabaltijo Moterų Atsto
vybės vardu pirm. L. Bieliukie- 
nė, įteikusi pirm. M. Galdikie- 

-nei Rūpintojėlio statulėlę.
Daug malonių žodžių pasakė 

Pasaulio Katalikių Organizacijų 
Unijos atstovė Jungtinėse Tau
tose C. Shaafar, Unijos valdy
bos narė Elodia da Villalon, 
kuri yra kartu ir Kubos kata
likių moterų organizacijos vei
kėja. Ji pareiškė, kad mus la
bai- atjaučia, nes pati gyvena 
tremtyje. Sveikinimo žodį tarė 
ir Amerikos Katalikių Moterų 
valdybos narė Mkhaelo Malko, 
kviesdama į artimesnį bendra
darbiavimą.

Telegramomis sveikino Pa
sauk Kat. Mot. Unijos pirm. P. 
BoHosilIo iš Paryžiaus, sergant 
vicepirm. Spillman, Unijos Biu
ro narė B. Venckuvionė, Ame
rikos Kat. Mot. Tarybos pirm. 
J.C. McCarthy, Amer. Liet R- 
Kat. Moterų Sąjungos Centro 
Valdybos pirm. E. Paurazionė 
ir k.

AL Dumbrienė tarė užbaigos 
žodį, apgailestaudama, kad šis 
minėjimas negalėjo būti laisvo
je Lietuvoje, kartu pareikšda
ma tvirtą įsitikinimą, kad Lie
tuvos moterys yra savo širdy
se kartu su mumis. Po to, pa
reiškė pagarbą lietuvėms kū
rėjoms, prašė pasigėrėti meni
ninkių paveikslų ir moterų po
karinės spaudos parodomis.

Dailės parodą vykusiai suor
ganizavo Al. Vitkauskaitė-Mer- 
ker. Buvo išstatyta kūriniai: 
Al. Merker, visi lietuviškom te
mom, labai įspūdingi Lietuvos 
senovės kryžiai, Lietuvaitė prie 
ratelio ir Kanklininkė. Visi jos 
paveikslai pasižymi švelniomis 
spalvomis. S. Ingelevičienė iš
statė ekspresionistinius ryškių 
spalvų ir griežtų linijų paveiks
lus, B. Gedvilienė — savo spal
vingą apstraktinę tapybą, A. 
Kašubienė — labai įdomią mo
zaiką, sukurtą iš jos pačios su
rinktų akmenukų.

PLKOS bendradarbės apdo
vanojo Sąjungos įkūrėją M. 
Galdikienę gražių rožių puokš
te, o taip pat ir Liet. Mot. 
Atstovybės N.Y. klubo pirm. 
V. Leskaitienę, o Al. Pakalkie- 
nę brandžių varpų puokšte.

PLKOS Valdybos vardu M. 
Kižytė įteikė Unijos ir JAV 
Moterų Katalikių Tarybos ats
tovėms po B. Armonienės kny
gą “Palik ašaras Maskvoj”. Vi
sos viešnios buvo labai paten
kintos dovana ir žadėjo gerai 
tą knygą pastudijuoti. P.LK.

gos vicepirm. M. Watkins, Bi-

IŠTVERMĖS, GRAŽIŲ VILČIŲ IR DIEVO PALAIMOS
SVEIKINIMAIJO EKSELENCIJOS VYSK. 

BRIZGIO 
Gerbiamosios,

Nors ir labai būtų malonu 
dalyvauti su jumis Sąjungos 
veiklos sukaktuvinėje šventėje, 
tačiau visą kovo mėnesį būsiu 
kelionėje ir jos programos pa
keisti negaliu.

Labai džiaugiuosi jūsų išt
verme svetur išlaikyti Laetuvo-

PLKOS veiklą. Laikydamos vie
noje rankoje Krucifiksą ir ant
roje rankoje Lietuvos Vėliavą 
ir nenuilstančiai žengdamos pir
myn, neatsižvelgdamos į sun
kenybes bei pavojus, tikrai už
sitarnaujate nevystantį garbės 
vainiką. Motina Bažnyčia ir

(nūn) prikryžiuotoji Lietuva am
žinai liks dėkingos už visus 
Tamstų žygius bei darbus.

Per Marijos užtarimą mels
damas Tamstoms visokeriopos 
Viešpaties pagalbos, lieku

Jus gerbiąs Kristuje
Prel. PAA. Juras

Kunigy Vienybės pirmininkas

rutė Venskuvienė ir Genovai
tė Kaneb, kuri padarė prane
šimą apie lietuvių moterų veik
lą kongreso atidaryme. Tame 
Kongrese į Unijos Biurą buvo 
išrinkta pavergtų tautų atstovė 
Birutė Venskuvienė, o pasku
tiniame kongrese 1961 m. lie
tuvių delegatėms buvo B. Vens
kuvienė, Australijos L.K. Mo
terų Draugijos atstovė Al. Uk- 
nevičiūtė ir P. Ivinskienė, šia
me kongrese B. Venskuvienė

je pradėtą veiklą, ten sukur
tus ryšius lietuvių katalikių mo
terų tarpe. Tęsėkite ir toliau. 
Tai daug padės lietuvei mote- 
rei atlikti savo katalikės moters 
misiją žmonijoje, o gi išlaikę 
tradicijas, dvasią, gyvą veiklą ir 
didelę patirtį, gal visa tai 
netrukus pernešite Lietuvon, 
kur bus priimta su dideliu 
išsiilgimu.

Ištvermės, gražiausių vilčių 
ir visokios Divo palaimos 
širdžiai, jums linkėdamas.

Vysk. V. Brizgyi

Brangios ir Didžiai Gerbia
mos Lietuvos Dukterys:

Lietuvių Katalikių Organiza
cijų Sąjungos 40 metų sukak
ties minėjimo proga Kunigų 
Vienybė siunčia • nuoširdžiau
sius šveikinimus bei linkėjimus. 
Kunigų Vienybė labai įvertina

Kunigy Vienybės Pirmininko 
Prel. Pr. Juro

LIETUVOS gen. konsulas J. Budrys vielnių ratelyje: ii k. j d. Kulbei*, Michael Malko, C. Shaefer,' Elodia 
dc Villalon, Genovaitė Kaneb. ✓ "

čios Sekcijai. Įėjus mūsų ats
tovei į Unijos Centrą, paverg
tos Lietuvos vargai pasidarė . 
dar labiau žinomi viso pasau
lio kraštuose, ir su mūsų tėvy
nės išlaisvinimo reikalu yra su
pažindinama 36 milijnai orga
nizuotų katalikių.

PO 40 METŲ
Valdyba palaiko ryšius su 

esamomis lietuvių katalikių or
ganizacijomis JAV, Kanadoje, 
Anglijoje, Škotijoje, Brazilijo
je, Argentinoje, Urugvajuje ir 
Australijoje. Jos atlieka kul
tūros bei labdaros darbą pa
gal vietos galimybes ir reika
lus. Amerikos L.R.K. Moterų 
Sąjunga leidžia savo organą 
Moterų Dirvą ir turi draudimo 
skyrius ligos ir mirties atveju. 
Kanados L.K. Moterų Draugija 
leidžia laikraštį Moterį, kuris 
taikomas visų kontinentų lietu
vėms moterims.

Pereitais metais įsteigtas 
fondas paremti: 1. lietuvių ka
talikių atstovavimą Unijoje ir 
kitose tarptautinėse organizaci
jose, 2. suvažiavimų bei minė
jimų organizavimą, 3. spaudos 
leidinius bei mokslinį moterų 
darbą.

Ateityje PLKOS valdyba dės 
dar daugiau pastangų stiprin
ti ryšį tarp Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos ir 
lietuvių katalikių moterų orga
nizacijų, panaudodama plates
nes informacijas, toliau viso
mis galimybėmis sieks Lietu
vos napriklausomybės. Jau 
anksčiau ir šiais metais buvo 
pasiųstos telegramos JAV pre
zidentui Kennedy ir JAV atsto
vui Jungtinėms Tautoms A. 
Stevėnsonui, prašant atsižvelg
ti į Lietuvos bei pavergtų tau
tų vargus ir paremti jų išlais
vinimą. Spauda ir gyvu žodžiu 
raginsime lietuvių šeimas išlai
kyti religinę ir tautinę orien
taciją, o moteris — padidinti 
savo įnašą į lietuvių bendruo
menę.

Šį minėjimą pavedame vie
nybės idėjai, linkėdamos vie
nybės šeimoms, mūsų tautai ir 
visai žmonijai. Vienybę būtų 
nesunku įgyvendinti, jeigu mes 
dažniau pnsiimtume jau prieš 
2000 metų graiko poeto Sofok- 
lo žodžius, pasakytus Antigo- 
nos lūpomis: “Aš gyvenu, kad 
mylėčiau, o ne tam kad neap- 
kęsčiau.”

ATSTOVIŲ SUVAŽIAVIMAS

AL.R.K. Moterų Sąjungos 
New Jersey ir New Yorko Ap
skričių atstovių suvažiavimas 
įvyksta balandžio 21 d..'Iv po 
piet Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyn, N.Y., 29 kuo
pos ribose.

Tikimės atstovių ir viešnių 
gausaus dalyvavimo 'su nau
jais sumanymais Moterų Sąjun
gos seimui, kuris įvyks šiais 
metais rugpiūčio mėn.. Put- 
nam, Conn.

Rengėjos



Kad būtų linksmiau... J 
teimofe

* ‘ “Tėveli, statistikos metrašty
je skaičiau, kad mūsų krašte I

; šeima vidutiniškai susideda iš Į
> 4.1 asmenų. Pasakyk, kas tas
• 0.1?” — klausia mažametis sū- 
’ nūs. “Tai yra šeimos tėvas”,—

paaiškino motina.
Chirurgo bute ‘
Antrą valandą naktį telefo- I 

no ragelyje pasigirsta moteriš- J 
kas.balsas: “Pone daktare, ma- J 

, no vyras mane įžeidė.” “Tai 1 
tamsta dėl to mane žadini nak-

* ties metu?” “Taip, nes reikia 
jį truputi apsiuvinėti.”

Škotijoje
Netoliese anglių kasyklų vie- I 

no kaimo gyventojai sugalvojo, 
kaip nemokamai apsirūpinti an- 

: glimis. Kai iš kasyklų trauki-
• niais vežamos anglys, tai vie-J
- tos gyventojai išsirikiuoja ša- j 
/ lia geležinkelio ir traukinio per

sonalą pajuokia, o tie ima svaLįj 
dytis anglimis. ii
Draugię pasikalbėjimas

Draugė ’Nr.l: “Nusistačiau J 
niekad nedaryti to. ko nepriva- 

, lo daryti pJdori moteris.” 
' Draugė Nr. 2: “Tai neapgaudi

nėk savo vyro”.
Vedusię vyrų pokalbis

Pirmas: “‘Kiekvienas vyras 
trokšta gauti žmoną mokytą, 
gražią, padorią, nusimanančią

> virtuvėje ir geros nuotaikos.” i 
Antras: “Taip, bet įgyvendin-

‘ ti tuos mūsų norus draudžia 
daugpatystės įstatymas.”
Pas ligoni

Gydytojas, apžiūrėjęs ligonį, 
pakvietė žmoną i kitą kambarį 
ir rimtai tarė: “Žinote, ponia, 
jūsų vyro išvaizda man labai 

’ nepatinka." žmona: “Man irgi 
nepatinka. Bet vaikams jis ge
ras.”
Išsiaiškino

Mokyklos mokytoja pasiuntė 
laiškutį vieno mokinio moti
nai, prašydama, kad geriau 
prižiūrėtų sūnų, kuris labai ap
leistas ir nemaloniai kvepia.

♦ Motina i tai atsakė: “Mano sū
nus eina i mokyklą, kad būtų

. mokomas, o ne tam, kad būtų 
uostomas."

ARABŲ LAISVSS KOVOS
KORNELIJUS BUČMYS

ftSTOM ttSTORAMAS R BARAS
VACYS 8T£PONt8» savininkas

40 East 26Ht Sfreet. New York City. N. Y. • MU 3-2928 
«WM PiCtOS ™ ^F>ftTaw* - JAUKUS BAKAS

Parinko P.S.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford. Mass.
Sekmadieniais nuo H iki 12 vid.

Vedėjas
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kįlociklų
FM bang. 105.7 megaciklų

iš 
WKOX. Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

WLYN —1360 kllocycles 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p

McKEESPORT. PA.
WEDO. 810 banga 

Vad. kun. Alf. Sušinskas 
706 Talbot Avė.. Bradock. Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.D.

DETROIT, MICH.
WJI.B. 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure. Detroit 27. Mich.

BRoadway 3-2224 
čeitadieniais 4:30 ■ 5:30 popiet

HARTFORD. CONN.
WPOP. 1410 klc.

273 Vi< toriu Rd.. Hartford 14. Conn 
Tel.: CH 9-4=02 

Sekmadienį — 11-12 zal. diena

PHILADELPMIA. PA. ' 
WTEL. *60 banga 

Vedė jas Adolfas Gaigalas 
335 Titan **.. Pbllad-lohia 47. Pa 

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

WATERBURY, CONN.
WWCO — b*ng* 1240-1000 M

321 Robinwood Rrt. 
pran. Edv. Mrlninkas

sekmad — nuo ’2:W iki 7 v.M. p.p

C'ICAGO ILL.

Šeimos radijo programos 
Radijo Stotis WOPA. Oak Park, III 
A.M. 1490 kHoc.: F M. 102.7 megar 
kasdien 10-11 vai. r.; tešt. - sckm. 
8:30-0:30 vai. r.; Lietuvitkcs vaka- 
rvtkos pirmadieniais 7-8 vai. vak

i Pastaraisiais metais filmų 
I pramonėje daugėjant vadina

miems ■ epiniams filmams, ne- 
L betaupoma ir pagyrimų jiems 
I iškelti. Pasirodžius tikrai ver- 
| tam ir didingam filmui, tie į- 
I vairūs išaukštinimai atrodo net 
F monotoniški ir nusidėvėję.

Kaip ten bebūtų, L«wrence of 
Į Arabia tikrai nusipelno pagy- 
[ rimo. Tad įvairiais atvejais jam 

skiriami liaupsinimai tebūnie 
' palaikyti ne pigiu žiūrovų vilio

jimu prie kasos langelio, bet 
tik gamintojų, režisieriaus, ar
tistų įvertinimu.

Šis filmas, nors ir užsitęsia 
beveik keturias valandas, išlai
ko rimtį, nuoširdumą, nepa- 
skęsdamas masinių scenų lėkš- 

Į tame manevravime, kaip tai ne- 
| retai atbaido meniškai subren- 
Į duslus žiūrovus nuo tų neva 

didingų filmų.
Anglų filmų gamintojas Sam 

Spiegei ir anglų režisierius Da- 
vtd Lean, jau anksčiau pastatę 
premijuotą filmą “The Bridge 

j on the River Kwai”, dabar tik
rai meistriškai patiekia legen- 
darinę T.E. Lawrence asmeny- 

Į bę 
į Thomas Edward Lawrence, 
I pusiau airiškos, pusiau škotiš- 
| kos kilmės, užaugintas Anglijo

je, baigė Oxfordo universitetą 
ir pirmojo pasaulinių karo me
tu tarnavo britų kariuomenėje 
dirbdamas Kairo karinių žemė
lapių paruošimo skyriuje. Jam 
pavedama surasti arabų princą 
Feisalį, kuris organizuoja ara
bų sukilimą prieš turkus. T.E. 
Laurence suranda Feisalį ir 
1917 veda arabų karių būrį per 
beveik nepereinamą dykumą i 
Akabą. Akaba — tai vieninte
lis Jordano uostas prie Raudo
nosios jūros. Tai svarbus susi
siekimo .mazgas tarp Egipto, 
Arabijos ir Indijos. Tuometi
niai valdovai turkai, visiškai ne- 
pramatydami užpuolimo gali
mybės iš dykumos pusės, ne
pajėgė atsispirti Lawrence va
dovaujamiems arabams.

Britų generolas Ailenby pa
kelia Lavvrence į majorus ir 
pasiunčia atgal padėti arabams 
jų kovose dėl nepriklausomy
bės. Dabar Lawrence jau pasto
viai nešioja arabų rūbus, be
duinų tiesiog garbinamas ir 
sėkmingai atlieka įvairius kari
nius uždavinius, bei sprogdina 
turkų traukinius. Po keliolikos 
mėnesių, jau pakeltas į pulki
ninkus, T.E. Lawrence sėkmin
gai veda arabus į Damaską. 
Nors tai buvo arabų revoliuci
jos apvainikavimas, vis dėlto 
besiginčijančios arabų gentys, 
nepajėgė susivienyti. Tik daug 
vėliau tai įgalino įsikurti nepri
klausomoms Arabų modernio
ms karalystėms bei Izraelio val
stybei.

Pats T.E. Lawrence — tik
rai legendarinė asmenybė. Ara-

Lietuvos vyčių organizacija je atgaivino lietuvišką giedoji- bams jis buvo didis herojus, - . _ _
šiemet minės savo 50 metų su- ma. Tas ypač pastebima per di- tarsi dvasia, vadovaujanti suki- didingus tiek kovų, tiek dyku- 
kaktį. Visi žinome, kiek daug džąsias Bažnyčios šventes — 
vvčiai nuveikė per tuos metus, per Kalėdas. Velykas, gavė- 
Gi Detroito vyčių kuopa prie nios metu. Drauge su kitomis 
Dievo Apvaizdos bažnyčios įsi- parapijomis atgaivino šv. Kazi- 
kūrė tik prieš ketvertą metų, miero šventę. Kalėdų metu vai- 
Per tą laiką ir jie nuveikė ne- kams surengia eglutę su Kalė- 
maža. .

Detroite yra trys lietuvių pa
rapijos. Prieš keturiolika me
tu Dievo Apvaizdos parapija 
dėl susidėjusių aplinkybių bu
vo nerkelta i kitą vietą. Para- 
piečiai buvo išblaškyti po visą 
miestą. Parapijoje jau yra 
trečdalis kitataučių. Vyčiai, su
sikūrė iŠ mažo būrelio, turėjo 
daug darbo, telkdami išblašky
tus narius. Dabar kuopa turi 
apie du šimtus narių.

Norėdami išlaikyti lietuviš
kas katalikiškas tredicijas, vy
čiai surinko į Dievo Apvaizdos 
parapiją daug lietuvių, kurie 
buvo įsijungę į “kitataučių pa
rapijas. Kuopa sekmadieniais 
bendrai klauso mišių, bendrai 
eina prie komunijos. Parapijo-

SKAUTĖ Kaziuko mugėje New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

KOVA SU TRUMPAIS SIJONAIS 
IR ANKŠTOM KELNĖM

Waterford, Conn. Kovo 18, 
ryte vietos valdinėje aukštes- 
nioje mokvkloie buvo neįpras
tas Amerikoje įvykis. Mokyklos 
vedėnii įsakius, dvi mokytojos 
išsirinko iš klasių būrį mergai
čių. o pats vedėjas su padėjėju aiškino, kad jis buvo privers- 
išsivedė dalį berniukų ir pada- tas imtis tokių griežtų prie- 
rė aprangos patikrinimą. Tikri
nimo duomens: 17 berniuku 
dėvi per ankštas, beveik prili
pusias prie blauzdų, kelnes, o 
16 mergaičių vilkėjo per trum-' 
pus sijonus. Sprendimas: skam
bink’! telefonais namo, kad 
nristątvtų tinkamą aprangą, ar
ba sėdėkit atskiruose kamba
riuose. iki pasibaigs pamokos, 
o tada galėsite vykti mokyklos 
autobusais namo; niekas nega
li ieiti tokioje netinkamoje ap
rangoje į klasę. Jei panašūs ne
tinkamos aprangos atsitikimai 
pasikartos, mokiniai bus šali
nami iš mokyklos.

Penki berniukai ir šešios mer
gaitės savo aprangą tuoj su
tvarkė. Vieniems buvo prisiųs
ti drabužiai iš namų, o kai ku
rioms mergaitėms nė to nerei
kėjo, neš. trumpinimo ligos pa-

gautos, jos buvo tik pasivynio- 
jusios savo srionus po juosme
niu ir bereikėjo tik pasitrauk
ti žemyn.

Dėl šio įvykio mokyklos ve- 
dėias C.A. Coogan spaudai pa

monių, nes, neatsižvelgiant į į- 
snėiimus, suknelės vis ėjo 
trumpyn, o berniukų kelnės— 
siauryn. Mokiniai pradėjo ro
dytis tokioje aprangoje, kuri ir 
valdinei berniuku ir mergaičių 
mokyklai jokiu būdu nepriim
tina. Tikrinimo išvakarėse mo
kiniai buvo įspėti, kad mokyk
los administracija imsis draus
mės priemonių, bet ir tas griež
tas įspėjimas nevisus paveikė. 
Todėl ir buvo padaryta atran
ka.

Mokyklų prižiūrėtojas J. V. 
Kunces pagyrė mokyklos vedė
ją už tokį griežtą žygį.

Mokiniu tėvai turėtų susigės
ti dėl tokių Įvykių. O gal dar 
kas nors eis į aukščiausiąjį 
teismą? O laikai, o papročiai!

Jurg.Ežer.

K| VEIKIA DETROITO VYČIAI?
ma. Tas ypač pastebima per di- 
džąsias Bažnyčios šventes — 
per Kalėdas. Velykas, gavė
nios metu. Drauge su kitomis 
parapijomis atgaivino šv. Kazi
miero šventę. Kalėdų metu vai-

lime prieš turkus. Windstonas 
Churchillis apibudina ji kaip 
vieną mūsų laiku didžiausių as
menybių. Kai kas mėgina peik
ti ir net niekinti ji kaip nuoty
kių ieškotoją. Po laimėjimų Da
maske, pasitraukė iš kariuome
nės ir įstojo kitu vardu kaip ei
linis į britų aviaciją. Žuvo 1935 
motociklo katastrofoje, sulau
kęs 47 m.

Filmo tekstą paruošė drama
turgas Robert Bolt, kurio dra
ma apie Tomą Morų ir /Henri

ką VHI (A MAN for AU Sea- 
sons) laimėjo 1961-62 dramos 
kritikų premiją ir jau ilgas lai
kas eina New Yorke su dide
liu pasisekimu (Anta teatre). 
Apie T.E. Lawrence yra para
šyta virš 20 knygų, bet filmui 
ruošti R. Bolt daugiausiai nau
dojosi jo paties veikalu “The j 
Seven Pillars of Wisdom”. Ga- ; 
mintojas S. Spiegei apie šį fil
mą išsireiškė, kad jis nė neban- ; 
dęs išrišti visos legendos, bet 
ją tik įamžinti.

Legendarinį T.E. Lawrence 
asmenį ekrane perteikia 29 me
tų airių kilmės artistas Peter 
OToole, a u k š tai vertinamas 
anglų klasikiniame teatre, bet . 
dar naujokas filmuose. Šioje 
rolėie jis pasirodo nepaprastai 
puikiai ir bus tikrai rimtas var
žovas 1962 Oscaro premijai. T. 
E. Lawrence buvo gana žemo 
ūgio — tik 5 pėdų ir 5 inčų, 
o P. O’Toole yra 6 pėdų. Tai 
ir esąs tarp jų vienintelis skir
tumas. Tų kovų dalyvis Geroge 
Staples (dabar jau 72 m. am
žiaus, gyvenąs Paterboro, Ont.), 
pamatęs šį filmą, iš pradžių nu
stebęs tokio aukšto artisto pa
rinkimu, bet tuoj puikios vai
dybos sužavėtas, visiškai užmir
šo ir jo ūgį, ir tikrai matęs to
bulai atkurtą patį Lawrence ir ; 
pergyvenęs visus to meto žy- ; 
gius. Jis 1918 vadovavo anglų i 
kavalerijos trupėms ir glaudžiai J 
bendradarbiavo su T.E. Law- i 
rence.

T. E.PETER O’ TOOLE, vaidinęs 
Lawernce vaidmenį.

Gal atsižvelgiant j T.E. Law- 
rence nusistatymą prieš mote
ris, visame filme nėra moterų 
artisčių, bet už tai vyrų rolėse, 
net ir šalutinius vaidmenis, pui
kiai atlieka tokie pirmaeiliai ar
tistai, kaip Alec Guinness, 
Jack Hawkins, Anthony Quinn, 
Arthur Kennedy, Claude Rains, 
Anthony. Quayle, Jose Ferrer.

Režisierius David Lean, jau 
ankščiau puikiai užsirekomen
davęs, šiuo filmu dar kartą į- 
rodo savo didelius sugebėjimus.

Fotograifas Fred A. Young 
perteikia tikrai įspūdingus ir

mos vaizdus spalvota fotografi
ja (Super Panavision 70).

Dėl keletos žiaurių žudynių 
scenų, filmas nerekomenduoja
mas patiems mažiesiems, ta
čiau suaugusiems ir vyresniam 
jaunimui tos keturios valandos 
prabėgs greitai ir nuotaikin
gai.

du seniu ir išdalina dovanas. 
Vaikams surengė lituanistikos 
kursus, kad lietuviškai išmok
tų jau čia gimęs jaunimas. Pa
tarnauja ir vasaros stovyklai— 
nuveža vaikus į Dainavą, kad 
ten galėtų atostogauti ir stip
rėti lietuviškoje aplinkoje.

Neužmiršo jie ir suaugusių
— Įkūrė auksinio amžiaus klu
bą. kuris turi savo savaitinius garsino naujo lietuvio vyskupo i 
pobūvius. Ten susirinkę vyrės- K. Salatkos konsekraciją, rin- Z’JPJSS 
nio amžiaus žmonės gali drau- ko jam “maldų vainikėlį”,
ge laika praleisti, ir nesijaučia Savo judrumu ir veiklumu 
taip yieniši. Kalėdų metu netur- jie palaiko lietuvybę ir stipri- 
tingiems išdalina dėžes maisto, na katalikišką veiklą ne tik Die-

Kas metai rengia kėgliavimo vo Apvaizdos parapijoje, bet J 
rungtynes, kurios sutraukia la
bai daug jaunimo.'rengia Nau
jųjų Metų sutikimus, išvažiavi
mus, piknikus, vakarienes, iš-

ir visame Detroito mieste. Sa
vo darbe jie vadovaujasi šūkiu: 
"Per šv. Kazimierą surinkime 
savuosius". A. Dainiu*

Saite vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 200 žmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS S AL® NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienai! bua sutikta*

.010:010:0:0.'

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recoids)

® Ar žinai tą Žalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės ....  $ 5.00
g A. šabaniausko dainų-šokiu 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
® . 3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) 10.00
® Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00) 4.00 
g Dainos iŠ Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
® Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ....
S Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas: 2 plokštelės 
g Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dairių ir šokių 
® 16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro .....
X S. Bankus radijo vak. dainuoja. 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
® Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos...........
® Lietuviški maršai, B r. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
g Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
® Alice Stephens liet. kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
® Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
g Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00)
® Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ................,.........................
® Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ...........
g Lithuanian, 2-speed record course ..............,.................. ........
® Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. čerienės 
g Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 15.00 
® Liet, dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 
® Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
g A. Stephens, Iš rūtų šalelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų 
| DARBININKO ADMINISTRACIJA
f 910 WlDoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.
g Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50ė

5.00 
8.00 
4.50 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.00

4.00
5.00
5.00

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

{vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, poDuvių ir 
pan. nuotraukų;, norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

<•>

Tek HYacmt 7-4677
422 Menahan Street, Ridgevvood, BrooHyn, N. Y.

REPUBLIC
Liquor Store, Ine. ,

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089 ‘-M

' JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

WfflTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

88-18 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21. N. Y. Tel

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem 

. Salėje gali tilpti 100 dalyviu

Virzinia 6-9519 j 

pobūviam | 

t
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W1NTER 6ARDEM TAVERil

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkaš

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. Y.

(Rldgevrood»
Tel. EVergreen 2-6440

šalė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuvlniai pietūs. Pir 
mos rūties lietuviėkas mais
tas prieinamomis kainomis.
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Apreiškimo parap. bažnyčio
je kovo 31, ateinantį sekma
dienį, pradedamos vienos savai
tės rekolekcijos vyrams ir mo
terims. Rekolekcijas ves tėvas 
Tomas žiūraitis, O.P., vienuo
lis dominikonas. Smulkesnė re
kolekcijų tvarka bus pranešta 
ateinančios savaitės parapijos 
biuletenyje.

N.Y. studentų ateitininkų su
sirinkimas Įvyksta kovo 29, 
penktadieni, 7:30 v.v. ponų 
Bražinskų namuose 617 East 
24 Str., Paterson, N.J. Paskaitą, 
“Psichologiniai skirtumai tarp 
vyrų ir moterų” skaitys kun. 
dr. A. Norius, St. John’s univer
siteto filosofijos profesorius. 
Kiekvienas dalyvis prašomas at
sinešti siūlų ir adatą, pirštines 
ir medinių degtukų; visa tai 
bus reikalinga psihologiniams 
bandymams.

Dailininkai O. ir AA Paškevi- 
čiai, už du bilietus po tris dol. 
Į A. Kuprevičiaus koncertą 
atsiuntė 10 dol. Čekį, pareikšda- 
mi, kad šis koncertas vertas 
brangesnių bilietų, todėl jie vie
toj 3 moka po 5 dol. Į koncer
tą ruošiasi gausiai atvykti iš 
Washingtono, Philadelphijos, 
Hartfordo, Stemfordo, New Jer- 
sey ir kitų vietovių. Waterbury 
V. Vaitkus organizuoja ekskur
siją. Koncertas Įvyks šį sekma
dieni, kovo 31. 2:30 v. popiet 
Town Hali, W 43 Str., tarp Ti
mes Sq. ir 6 Avė. Po koncerto 
Baltų Laisvės namuose, 131 E. 
70 Str., Įvyks priėmimas su 
vaišėm. Kviečiami visi atsilan
kyti ir pagerbti iškilųjį pianistą.

Angelų Karalienės parapija, 
minėdama deimantini jubiliejų, 
rengia iškilmingą puotą —ban- 
kietą, koncertą ir gegužinę — 
pikniką. Puota — iškilmingi su
kaktuviniai pietūs —bus lapkri
čio 10 Bossert viešbutyje, Broo- 
klyno centre. Koncertas bus rug 
sėjo 22. Gegužinė — piknikas 
bus liepos mėn. 14 d. Jamaico- 
je, toje pačioje vietoje, kaip ir 
kitais metais. Sukaktuviniams 
parengimams organizuoti yra 
sudarytas komitetas, o atski
riems reikalams tvarkyti arti
miausiu laiku bus sudarytos at
skirt® komisijos.

Boles Borus, gyvenęs Bronx, 
N.Y., 68 metų amžiaus, mirė 
kovo 24, laidojamas iš Aušros 
Vartų parap. bažnyčios kovo 
28 d. Pašarvotas Bronx Cha- 
pell, globoja J.M. šalinskų lai
dotuvių biuras. Nuliūdęs liko 
sūnus Stanislovas su šeima. Dėl 
informacijų skambinti VI 7- 
4499.

labiausiai iškilusių lietuvių ajį^ 
torių išeivijoj, praves pašnekę-1 
si tema “Amerikietiškojo teaM 
ro užkulisiai”. Vieta — Baltiel 
Freedom House, 131 E. 70Str.| 
New Yorke. Laikas — šeštadi 
nį kovo 30 d. 7 vai. Pa pas-< 
kaitos bus diskusijos ir kavutė, j 
Visuomenė kviečiama atsilan-J 
kyti. Paskaitą rengia Akademk l 
nio Skautų Sąjūdžio Nęw Yor>| 
ke skyrius. Juozo Daubėno tea-1 
trinė veikla reiškiasi trim šaF| 
kom. Jis profesoriauja Ameri
can Academy of Dramatic Arts. 
Dažnai vaidina televizijoje ir 
Broadway veikaluose. Režisuo- ; 
ja veikalus, kurie yra statomi i 
New Yorko teatruose. Jo pas- j 
kutinis režisuotas veikalas “The • 
Children’s Hour” buvo pasta
tytas kovo 22, Anta Theatre, I 
245 W. 52 Str., N.Y. Šio vei
kalo pastatymas ir sudarys pa
grindą J. Daubėno paskaitai.

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: Hlėkory 1-5220

' Stephen Bredes, Jr

J. 
jų
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ADVOKATAS 
37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

LIET. MOTERŲ ATSTOVYBĖS New Yorko klubas paminėjo savo veiklos dešimtmetį kovo 2 Baltų Lais
vės namuose. Pirmoje eilėje iš k. į d. .M. Galdikienė. K. Grigaitytė-Graudienė.... skaičiusi savo poeziją, R. 
Budrienė, L. Bieliukienė, antroje eilėje, E. Kulber, P. Brakienė, V. Leskaitienė, J. Budrys, E. Putvytė, 
skaičiusi paskaitą, V. Sidzikauskas. Nuotr. V. Maželio. '

A. Kazickienės rezidencijoj, 
New Rochelle, N.Y. kovo 12 d. 
įvyko madų parodai ruošti ko
miteto posėd‘s, kuriame paaiš
kėjo, kad pajamų gauta iš ma
dų parodos 1464 dol., išlaidų 
turėta 414 dol. Gryno pelno li
ko 1050 dol. Nutarta 1000 dol. 
pasiųsti per BALF’ą Vasario 16 
gimnazijai. Likusius nutarta 
padalinti aukoms N.Y. lietu
viškajai spaudai ir J. Stuko 
vedamai radio valandai.

Po posėdžio buvo gražios vai
šės, kuriose be komiteto ponių 
dalyvavo ir modelis iš Chicagos 
dantų gyd. P. Vaitaitienė, žurn. 
S. Narkeliūnaitė, A. Varnas ir 
J. Vytuvis.

40 valandų atlaidai Angelų 
Karalienės parapijoje bus ko
vo 31-balandžio 2. Kadangi pa
grindiniai remontuojama baž
nyčia, todėl mišparų vakaris 
nebus. Pamokslas ir mišios bus 
9 vai. iš ryto, o 7'30 vakare 
bus tik palaiminimas. Išpažin
tys bus klausomos kiekvieną 
rytą ir vakarą po palaiminimo.

New Yorko Mokslų Akade
mijoj kovo 28-29 bus simpo- 
siumas apie naujuosius anVde- 
presinius vaistus. Jame daly
vauja ir lietuvis dr. Jonas A. 
Gylys, kuris skaitys simposiume 
paskaitą kovo 28 d., 2 popiet. 
N.Y. Mokslų Akademijos Sim- 
posiumas vyks: The Henry 
Hudson Hotel, 353 W. 57 Str., 

(tarp 8 ir 9New York, N.Y.
Avė.;.

Stašinskionės
Stašinskienės

ŠIMTAS METŲ LATVIŲ VEIKĖJUI BOSTONE
Latvių didžioji banga atvyko 

į Ameriką tiktai mūsų laikais, 
kai Latviją antru kartu oku
pavo bolševikai ir daug kas pa
sitraukė nuo jų teroro. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, latviai 
pakankamai turėjo darbo sa
vam krašte. Caro laikais rusai 
Latvijoje (Rygoje, Liepojoje ir 
k.) daugiau statydino fabrikų ir 
kūrė pramonės negu Lietuvoje. 
Lietuviai taip pat keliavo į Lat
viją uždarbio ieškoti. Vienoje 
tik Rygoje prieš pirmąjį pasau
linį karą lietuvių buvo apie 50, 
000. Tada latviai tik retais at
vejais keliaudavo į užsienius. 
Liepojos uostas išplaukė į A- 
meriką mases lietuvių, bet la
bai mažai pačių latvių.

Jekabš Zibergs (Jokūbas Zy- 
bergas) priklauso prie pirmųjų 
latvių imigrantų JAV. šiemet 
jis švenčia dvigubą sukakti: 
100 metų savo amžiaus ir 75
metų, kai gyvena šiame kraš- Sunnyside, L.I., Philadelphijos 
te. Yra gimęs Kuržemėje 1863.’ universiteto bibliotekai padova- 
Pramokęs Latvijoje staliaus a-

mato, 1888 išvyko Amerikon 
ir apsigyveno Bostone, čia pa
sidarė vienas iš populiariausių 
ir žymiausių latvių veikėjų. Lat
vijai pasiskelbus nepriklauso
ma valstybe (1918), Amerikoje 
rūpinosi jos pripažinimu de jure 
ir lankėsi pas JAV prezidentą 
(1921) Vėliau ilgą laiką Bosto-

ne buvo Latvijos konsulu. Po 
antrojo pasaulinio karo daug 
padėjo latviam bėgliam kurdin- 
tis Bostone, čia įsteigtuose lat
vių namuose dabar yra prig
lausta žymi jo biblioteka ir ar
chyvas. Geriausi linkėjimai 
šimtamečių! broliškos tautos 
Veteranui! (S.S.)

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Brooklyne veikianti 41 Lie

tuvos vyčių kuopa kartu su at
silankiusiais buvusiais nariais 
kovo 16 Apreiškimo parapijos 
salėje paminėjo savo organiza
cijos 50 metų sukaktį. Kartu 
buvo prisiminta, kaip buvo Į- 
steigta 41 kuopa.

Kalbėtojų tarpe buvo Apreiš
kimo parapijos klebonas kun.

Pranas Lavinskas, gyvenąs

Už a.a. Onos 
ir a.a. Aldonos 
vėles mišios bus šeštadienį, ko
vo 30, 8:30 ir 9 vai. ryto. Vil
niaus Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, 570_ Broome Str., 
New Yorke.

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Vytautas Radzivanas, dar bū
damas junior (jaunasis) išlaikė 
egzaminus į Manhattan berniu
kų kolegiją ir gavo stipendiją. 
Jis taip pat gavo antrą valsty
binę Regents stipendiją.

Jis dar išlaikė konkursinius 
visos New Yorko valstybės eg
zaminus ir dalyvaus 50 gabiau
sių visos Amerikos mokinių 
konkursiniuose egzaminuose, Į 
kuriuos Įeina iš kiekvienos val
stybės po vieną mokini, šias 
stipendijas skiria ,A.R.M. Co. 
N.S.P.E. inžinerijai studijuoti. 
Iš 50 gabiausių visos Amerikos 
gimnazistų bus išrinkta 5 mo
kiniai minėtos firmos stipendi
joms gauti.

Vytautas Radzivanas yra Ma
rijos Pečkauskaitės moksleivių 
ateitininkų kuopos aktyvus na
rys, pernai labai sėkmingai kuo
pai pirmininkavęs, šįmet reda
guoji “Jaunutį”, jaunučių atei
tininkų laikraštėlį. Jis yra pir
muoju mokiniu baigęs Mairo
nio šeštadieninę mokyklą Broo- 
klyne. Taip pat, aktyviai daly
vauja Apreiškimo parapijos 
chore.

N. Pakalnis, dvasios vadas kun. 
J. Pakalniškis ir vakaro vedė
jas J. Bolevičius. Visokių prisi
minimų iš 41 kuopos įsikūri
mo papasakojo A.J. Mažeika, 
Sr., St. Dėdinas kalbėjo apie 
kuopos jaunųjų grupės Įsikūri
mą ir dabartinę veiklą. Svei
kino žodžiu dr. Bagdas, A. Vis
minas ir moksleivių ateitinin
kų atstovas V. Radzivanas. Pa
baigai Irena Sandanavičiūtė 
gražiai padeklamavo du Mairo
nio eilėraščius.

Vyčių kuopa yra labai dė
kinga visiems, kurie prisidėjo 
prie šio minėjimo, ypatinga pa
dėka priklauso šeimininkėm už 
gardžius užkandžius. St. D.

nojo savų laikraščių rinkinius. 
P. Lavinskas, kilęs iš Rumšiš
kių, į JAV atvykęs prieš pir
mą pasaulini karą, su užside
gimu platino lietuvišką spau
dą, pats rinko ir komplektavo. 
Jis turėjo beveik visą lietuviš
ką periodiką, leistą Amerikoje. 
Ją aprašė savo išleistoje kny
goje “Amerikos lietuvių laik
raščiai”. Ilgus metus buvo an
gliakasiu ir apie tą darbą pa- . lentinas ir Zenonas Ūseliai, Ta- 
rašė knygą. Vėliau atsikėlė į 
New Yorką ir buvo namų pri
žiūrėtoju. Dabar — pensijoje.

New Yorko akademikų skau
tų meno parodoje dalyvaus: 
Vytautas Abromaitis, Audronė 
Dragūnevičiūtė, Albina Kasulai- 
tis, Gediminas Liaukus, Jonas 
Rūtenis, Juozas Sodaitis, Va-

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas ....... .................................... ................. ....... .............
Prašau siuntinėti Darbininką 12 mėnesių už $5.00 

(pažįstamui, neturtingiem, ligoniam)

Vardas ir pavardė

Adresas ..............
Siunčiu: 

už prenumeratą $ aukų $. Viso $.

(Data) (Pantas)

C. A. VOKET- 
VokietarHs 

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SL

T«L NEsvton 9-6620

LAIKRODININKAS

Auksas, sidabru, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhave«i 21, N. Y. 

VI 7-2573

r- Vysk. V. Brizgys Bostone 
šv. Petro parapijoje lankysis ko- 

[ vo 29. Tuo metu vyks N. Ang- 
k lijos kunigų suvažiavimas ir re- 
F kolekcijos.
F-; Bostono teisininkų draugijos 
L skyrius turėjo 14 narių. Iš jų 
B 7 jau mirė: adv. Indreika 

(1950), prof. V. Biržiška (1958), 
Į teis. J. Nikolskis (1959), adv. 
L dr. B. Kalvaitis (1960), adv.

Povydis (1961), prokuroras 
Kalvaitis (1963). Penki iš 
mirė širdies liga.
* Pagerbė šventąją. Kovo
popiežius Jonas XXIII paskel
bė palaimintaja Elzbietą Oną 
Seton, kuri iš gimusių Ameri
koje yra pirmoji, atsiekusi pa-

I laimintosios garbės. Bostono 
kardinolas Richard J. Cushing 
jos garbei kovo 19 paskelbė 
švente visose katalikiškose mo
kyklose; tą dieną pamokų ne
buvo.

Pagerbs savo narį. Kovo 31 
d. 5 vai. popiet Liet. Piliečių 
Draugija savo klubo salėje 

- rengia dr. A. Kapochy pagerbi
mo banketą, šioje draugijoje 
dr. A. Kapochy direktorium be 
pertraukos išbuvo 32 metus.

Prisimins žuvusį kare. Kovo 
30 sukanka 20 metų nuo Po
vilo Masiulio mirties. Jis žuvo 
antrojo pasaulinio karo metu. 
Jo garbei Bostono miesto va
dovybė prie šv. Petro parapijos 
bažnyčios yra dedikavusi gat
vių susikryžiavimą. Už Povilo 
Masiulio vėlę jo brolis Stanis
lovas užprašė mišias šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Mišios 
bus aukojamos kovo 30 d. 9 
vai. ryte.

Bostono lietuvių mišrus cho
ras rengiasi savo metiniam kon
certui, kuris bus gegužės 5 d. 
aukštesniosios mokyklos salė
je, Thomas Park, So. Bostone. 
Repeticijos vyksta tris kartus 
savaitėje. Balandžio 26 choras 
koncertuoja amerikiečių visuo
menei — Brocktono veteranų 
ligoninėje.

Jaunimo koncertą rengia 
studentai ateitininkai balandžio 
28 3:30 v. popiet N. England 
konservatorijos rečitalio salėje. 
Programoje dalyvaus pianistė 
Marytė Gailiušytė iš Clevelando 
smuikininkė Brigita Pumpolytė 
iš Philadelphijos ir solistė Bi- 
rutė Bogutaitė iš Baltimorės. 
Prie piano Vytenis Vasyliūnas.

Rūta Matjoška>tė ir Edvar
das llteris susituokė kovo 17 
šv. Petro Bažnyčioje. Rūta yra 
duktė visuomenininko ir Tauti
nės S-gos Bostono skyriaus pir
mininko Antano Matjoškos. Ed
vardas atlieka karinę prievolę 
Amerikos kariuomenėje ir gy
vena Vokietijoje. Savo atosto
gas išnaudojo vedybom. J’e 
abu yra lietuvių tautinių šokių 
grupės šokėjai. Po vestuvių 
jaunavedžiai tą patį vakarą iš
skrido į Vokietiją.

VAITOJIMO DIREKTORIAI

. TeL EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAU8KAS) 

Graborius-Bateamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. BALTON-BALTRONAS 
Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parinray Statton) 

VVOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj; nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija 

Tel Vlrginfe 7-4499

THEODORE W0UNNIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

das Žilius, Judita Žilevičiūtė ir 
Marija Žukauskienė. Paroda, 
kurią globoja dail Romas Vie
sulas, Įvyks balandžio 5 ir 6 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Norintieji dalyvau
ti menininkai turi užsiregistruo
ti ir pristatyti savo darbus iki 
kovo 31 pas Vidmantą Mont
vilą, 126 Hendrix Str., Brook
lyn, N.Y., Tel. AP 7-8863.

Ginkų krautuvė pasiruošusi 
Valkavičius ir pakvietė žodį Velykoms. Galima gauti šoko

ladinių ir pliušinių zuikių vai- rių butas su virtuve ir visais pa-

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę minėjome vasario 17. 
Ryte 10 vai. bažnyčioje buvo 
pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Minėjimas buvo 
3 v. popiet salėje.’ Minėjimą 
pradėjo žodžiu kun. Vincentas

tarti kleboną kun. Antaną Bal-
Išnuomojamas penkių kamba-

šventės reikšmę ir ateities veik
lą. Ilgesnę kalbą pasakė E. Va- 495 Grand St. Brooklyn .11, 
syliūnienė. N.Y. •

nių atviručių. Krautuvė yra išvykti, todėl parduodami ir 
baldai labai žemomis kainomis. 
Teirautis telef. Dl 6-1363.

MASPETHO V. ATSIMAINYMO parapiją* salėje kovo 10 jvyko ALRK Federacijos seimeli*. 
Nuotraukoje — vakarienės *eiminink*s choristės.

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL 
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas ' 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCĖSTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

FUNER A L HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTA R Y PUBLIC 

Patarnavimas dien* Ir naktf 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.
Baikale žaukHe: Tol TR S-M94

Puikus patarnavimas naujo
JOSE?H C LUBIN

FUKERAL HOME
546 East Broadway 
So. Boston, Mas*.

Prienais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
sliose reikaluose, atydžiai iž- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


