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COSMOS TRAVEL BIIREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

plieno fabrikui, kuriam vyriau- g 
sybė jau numatė plane 512 
mil. avanso. Komiteto nuomo-
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Kodėl kongresas nenori?
Parama užsieniui ar komunizmui?

Battęįę Rūmę ir Kongreso 
santykiuose įtampa dėl pinigų. 
Atstovų rūmai nubraukė dau
giau kaip pusę bilijono iš pre- 

; ridento prašomų 4.1 bilijono 
užsienio paramai. Tai jau ant
ras nubraukimas. Prezidentas 
buvo prašęs 4.5 bilijonų. Suda
rė gen. Lucius Clay vadovauja
mą komitetą prašomai sumai 
patikrinti, paremti. Komiteto 
sprendimas nebuvo visai lauk
tas — rekomendavo sumažinti, 
kai kurias išlaidas rado nepa
teisinamas. Dabar prezidento 
viltis — kad senatas nubrauk
tas sumas atstatys.

Keisčiausia, kad tie, kurie 
siūlo sumažinti sumas, ir tie, 
kurie siūlo jas didinti, argu
mentuoja tuo pačiu argumen
tu. Kas siūlo mažinti, “remia 
komunizmo pasaulinę strategi
ją”, įtikinėjo senatą valstybės

krašto saugumu,” kalbėjo Frank 
Lausche, Ohio senatorius de
mokrates.

Argumentas įspūdingas tiek 
vienų, tiek kitų lūpose. Tačiau 
kiek jis teisingas ir katrų lū
pose teisingas, patikrinti gali 
tik konkretūs faktai. Charles 
Stevenson tokių faktų pateikė 
Reader’s Digest; juos iš kitos 
pusės nušvietė dar užsienio pa
galbos administratorius David 
E. Bell Times Magazine; kon
krečių faktų dar pateikė H. 
Tribūne ir kt.

Pakartajam kai kuriuos fak
tus atskirais kraštais.

INDIJOJE: Amerikos pinigai 
remia socialistinę ūkio formą

Gen. Clay komitetas pasi-

buvo įtikintas prof. J.K. Gal- 
braitho, Amerikos atstovo In
dijoje, argumentų — esą jei ne
duosim, sukeisim įtarimą, kad 
mes siekiam Indijos ūkį tvar
kyti pagal mūsų pavyzdį ...

Indijai — tvirtina Stevenso
nas — nuo 1960 mes suda- 
vėm socialistinio ūkio eksperi
mentam 3 bilijonus, nesiimda
mi remti ten privatinės inicia
tyvos ... Kaip protestas prieš 
šio “socialistinio eksperimen
to” rėmimą Atstovų Rūmuose 
dabar buvo priimtas nutarimas, 
kad pusė duodamos sumos ei
tų privatinei iniciatyvai remti.
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Europos LFB 
konferencija

Rugpiūčio 6-7 Koenigswinte- 
ry prie Bonuos, Vokietijoje, į^ 
vyko vienuolikta metinė Euro
pos Lietuvių Fronto Bičiulių 
konferencija. Dalyvavo nariai ir 
svečiai iš D. Britanijos, Itali- 

' jos, Prancūzijos, Švedijos, Švei
carijos. V. Vokietijos ir Ame
rikos.

Konferenciją atidarė prof. dr. 
Z. Ivinskis. Maldą sukalbėjo 
kun. dr. J. Aviža. Konferenci
jos darbams vadovavo dr. K. 
J. Čeginskas ir M. Venta. Pa
skaitą apie Bažnyčios ir valsty
bės santykius skaitė kun. 
Kalvaitis.

Konferenciją Amerikos 
Kanados LFB vardu sveikino
pranešimą padarė Centro Val
dybos sekr. J. Baužys. Išklau
syti prof. dr. Z. Ivinskio, prof. 
dr. A. Maceinos, A; Grinienės, 
M. Musteikio veiklos praneši
mai ir V. Vaitiekūno praneši- . 
mas politinės konsolidacijos rei- į W 
kalu.

Diskusijose pabrėžti tokie 
reikalai, kaip koegzistencijos 
laikotarpiui pritaikinta veikla, 
kartų pasikeitimas, kultūrinės 
ir politinės veiklos derinimas, 
Lietuvos vardo kėlimas užsie
nyje. Diskusijose dalyvavo: ku
nigas dr. A. Baltinis. J. Baužys, 
dr. K- Čeginskas, A. Grinienė, 
dr. J. Grinius, dr. Z. Ivinskis, 
O. Krutulytė-Boehm. dr. J. Lin- 
gis, kun. Br. Liubinas. dr. A. 
Maceina, M. Musteikis, V. Nat- 
kus, A. Šležas, J. Zokas.

Valdybos pirmininku per
rinktas prof. dr. Z. Ivinskis, o 
ELI spaudos tarnybos vedėju 
— M. Musteikis.

SKIEMONIŲ bažnyčioje dalijama iv. Komunija.

ELI

Ar žinai, kad..
— Dolerio vertė 1963 

45.2 cn. palyginti su 1939 me
teis. Aukso fondas 1949 buvo 
vertas 24.5 bilijonų, dabar 15.7 
bil. Valstybės biudžetas 1960 
buvo 76.5 bilijonai, 1963 98 
bil. Deficito valstybės -biudže
te nuo 1930 buvo išvengta tik 
4 metus — 1948, 1949, 1956 
ir 1957. Didžiausias deficitas 
buvo 1963 — 6.2 bil.. Numato
mas deficitas 1964 apie 9 bi’.
Aktualu — mažinti išlaidas už- Vilniuje Subačiaus gatvės 
slėniui, kad nekristų toliau do- cheminėje valykloje pasikalbė- 
lerio vertė. jimas:

tik

VISKAS VARDAN ŽMOGAUS IR DEL ŽMOGAUS
“Lenino partija, savo veiklo

je vadovaudamasi šūkiu “Vis
kas vardan žmogaus ir dėl žmo 
gaus”, nurodė didžiausią užda
vinį: “pagal spartų ekonomikos 
augimą per artimiausias porą 
dešimčių metų pasiekti &SSR 
aukščiausią gyvenimo standar
tą lyginant su bet kuriuo kapi
talistiniu kraštu. Materialinės 
gerovės ir žmonių kultūros 
klausimam skirta pirmaeilė vie
ta PKSS programoje”.

Taip rašoma Sovetskaja Lit- 
va Nr. 163 viename puslapyje, 
o gretimai aprašomas konkre
tus tos pasiektos technikinės 
kultūros vaizdas.

LIETUVOJE kurisvieną sagą drabužyje, 
duodamas į valyklą?

“O dėl to, — atsakė priėmė
ja, — kad prieš valymą visos 
sagos nuimamos, o po valymo 
vėl prisiuvamos”.

“O ar tai būtina?”
“O iš kur aš žinau?” — pa

sisakė priėmėja. —Man pasaky
ta paimti už kiekvieną sagą, 
tai ir imam”.

Nepasitraukdami (pasakojas 
toliau korespondentai) mes ap-

> kostiumus,

“Jūsų kostiumas? Kas jam? 
Dėmes išvalyti? Nudažyti ” 
Priėmėja mikliai apžiūrėjo valy
ti skirta kostiumą, metė į šalį 
ir ėmėsi rašyti kvitą. “Du rub
liai už valymą. Septyniolika sa
gų — kiekviena po tris kapei
kas. Taigi dar 51 kapeika. Vi
so du rubliai 51 kapeika. Pasi
rašykite”.

Klientas, priveiktas energin- žiūrėjom keturis kostiumus, 
gos priėmėjos žodžiais, norėjo atgabentus iš valyk-
ką pasakyti, bet, matyt, varžėsi Apžiūrėjom sykiu su kos

tiumų savininkais. Nė viena sa
ga juose nebuvo nuimta ir ne

ir tylėjo. Mes (sakos S. Litva 
korespondentai Jankoit ir Le
vin) nesivaržėm ir paklausėm: 
kodėl Vilniaus cheminės valyk
los ir dažyklos reikalauja pri
mokėti po tris kapeikas už kiek-

čtaa klientai sumokėjo už tą

žiūrėjo ir daužau drabužių. 
Taip, kai kuriem teko prisiūti 
sagas, bet tokių buvo vienas 
kitas drabužis. Tačiau pagal do
kumentus per pustrečio mėne
sio dirbtuvėje buvo nupjauta ir 
vėl prisiūta 13,162 sagos, ir už 
tai gauta 394 rubliai 86 kapei
kos.

Korespondentai tikrino ir pa
ties valymo įvykius. Esą pilietė 

* B. davė dažyti apsiaustą. Po 
kurio laiko jai grąžino nudažy
tą. bet jau be rankovės ir api- 
kaklės. Pilietė M. padavė ap
siaustą išvalyti. Užuot išvalę, 
M perdažė. Ir dar kaip perdažė. 
Kai apsiaustu apsivilko, turėjo 
duoti valyti ir kostiumą, nes 
apsiausto pamušalas ji nudažė.

Panašių pavyzdžių — sako 
korespondentai —daugybė. Dėl 
jų ne kartą jau buvo nutarimai 
partinių organizacijų ir miesto 
vykdomojo komiteto. Bet dirb-

,*». C. Kalrtjt: •. KM). H RmMNM Ir V. VM»
ii Philadelph.jos. Nuotr. V. Matelio. lautas įsvatyu ir valysią.

CAMBODIJOJE: Kinijos komu
nistę dovanos Amerikos pini
gais

Kongreso komisija rado, kad 
Amerikos vyriausybės pasiųsta 
grupė Cambodia valstybėje nu- I 
sprendė finansuoti dviejų radi
jo stočių statybą; kai jos bus 
baigtos, jos bus prijungtos prie 
komunistinės Kinijos dova
nos Cambodijai — radijo siųs
tuvo viso reikmenų komplekto. 
Toje, pat Cambodijos valstybė
je Sovietai statė ligoninę, Jai 
vartojo medžiagą, finansuotą 
Amerikos. AID (Agency for In
ternational Development) vyrės I 
nybė, patyrusi, kuris tarnauto
jas tą paslaptį išvilko aikštėn, 
jį perkėlė kitam darbui, o pas- ' 
kui visai atleido.
BURMOJE: Kinijos komunistę 
įtaka, Amerikos pinigai

Burmos vyriausybė 1959 norė
jo paramos iš Amerikos keliui 
tiesti iš Rangoono į Mandalį. 
Amerikos inžinieriai ekspertai 
rodo, kad ūkiškai kelias ten ne
apsimoka. Sutartis dėl kelio tie
simo taip ir nebuvo padaryta. 
1962 kovo mėn. Burmos vy
riausybė buvo nuversta. Gen. 
Ne Win paėmė valdžią, įvedė 
diktatūrą, savo pirmataką užda
rė į kalėjimą. Fordo fondo ir 
Azijos fondo atstovus išvarė, 
nes jie buvo privatinių įstaigų 
atstovai ir rėmė privatinį ūkio 
bei švietimo iniciatyvą. Jie bu
vo jau sukišę 12 milijonų. Gen. 
Ne Win ūkį suvalstybino; kapi
talizmą paskelbė “sistema, ku
rioje žmogus išnaudoja žmo
gų”. Nutraukė anglų kalbos mo
kymo programas, uždraudė 
Burmos piliečiam vykti moky
tis Į Ameriką, pakvietė Kini
jos mokytojus, inžinierius, te
chnikus. Po to viso — 
ko Stevensonas, dabar 
Win duodame karinių 
nų už 10 mil. metam, 
nesutinka rodyti knygų, kam iš 
tikrųjų tie pinigai suvartojami. 
O pereitą pavasarį AID padarė 
dar naują žingsnį — paskelbė, 
kad duos 21 mil. anam keliui 
iš Rangoono tiesti, nors sutar
tis ir dabar nesudaryta.
INDONEZIJOJE: Olandija pini- 
gę negavo, kad duotu laisvę, 
Indonezija gavo, kad laisvę at- 
imtę.

Po karo mes grasinom Olan
dijai neduoti Marshallo para
mos, kol ji neatsisakys nuo 
kontrolės rytų Indijoje. Kitaip 
su Indonezija. Indonezijos -pre
zidentas Sukamo panoro prisi
jungti Olandijos valdomą N. 
Guineją, kuri yra už 1800 my
lių nuo Sukaro sostinės; pano
ro prisijungti papuasų tautą 
nors ji reikalavo sau laisvės. 
Nei J. Tautos nei J. Valstybės 
to papuasų reikalavimo nesi
rengė tenkinti. Jos atsistojo In
donezijos interesų pusėj, o šios 
interesas buvo sukurti 250,000 
kariuomenę ją apginkluoti 
migais, povandeniniais laivais 
ir kt. moderniais- ginklais, ku
riuos užsakė Sovietuose. Kai pi
nigai ėjo ginklam, krašto ga
myba nukrito iki 20 procentų 
normalaus lygio. Amerika treni
ravo tada Indonezijai gydy
tojus. dentistus ir šiam kraštui 
sudavė 787.300,000 paramas.

“Sukaro — nekomunistas”, 
buvo sakyta autoriui Washing- 
tone ir Indonezijos sostinėje,— 
jis tik siekia N. Guineją prisi
jungti prie Indonezijos, ir jis 
tai turi padaryti. Kitaip jo revo
liucija nebus pilna”. Jis tai pa
darė agresijos keliu pritariant 
J. Tautom, remiant Amerikos 
užsieninei pagalbai, (b. d ).

mes, sa- 
gen. Ne 
reikme- ie 
nors jis E
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Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
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SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAVBJAS NIEKO NEMOKA -------
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4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068
1-5355 
8-2256
7- 1575

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi 5 skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue 
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street __
• BROOKLYN >1, N. Y. — 370 Union Avenue —
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue 
• ATHOL, Mass. —61 ML Pleasant Street_____
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue —
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue -----
• CHICAGO 22, IIL — 2222 W. Chicago Avenue---------  BR
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street______WA
e CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road - -------- TO
• DETROIT, Mich.— 7300 Mkhigan Avenue-------------Vi
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W____ GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau.............  TO
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Frariklin A v, Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfielo Avė. ___  tS 2-4685
• YOU NGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue _______ Rl 3-0440
• YONKERS, N.Y. — 235 Nepperhan Avė, _________ GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ______ BI 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė_________________ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street  MU 4-4619
o PA6SAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387 
o PHIUADELPHiA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ___ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street______Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street____________ PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street_______8W 8-2868
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DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IfiSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 -'AK.

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

Atsineškite šj skelbimą, kurie bus ypatingai {vertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIE€Ę GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST„ N. Y. G Tet GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

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

GRANE SAVINOS&Loan Association
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B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
i 47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3*1083

Nemokamai vieta automobiliams

41 /2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
• Prašome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Pirm<1. ir ketvirt. 9:00 ryto 8:30 vakaro; Antrad. ir 

penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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DAktlHIMKAS

Ar gali kas nors išlaisvinti kardinolą Mindszenty?
w ‘ T * * • • ' - •

NATIONAL REVIEW š.m. birželio 18 išspusdino savo- 
korespondentės ALIOS L. MOATS (Romoje) šį straipsnį Lie
tuviškai išvertė D. J.

mtto Cag>iW) By FRANCIBCAN FATHEM
Eina ima 1>15 metų, 1H1 sajantl AMERIKĄ, LM
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

8eccnd-dM* poetege paM «t Bfopktyn Peat Office

Pi'blished •em!-weeWy «xeapt hollday weeka and July and Flnt wwk in 
Auguct whA publiaha< weekl>.

, prenumeratos kaina Sub^rtptlon per ycer S7j00
Laikrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUZIEDELIS

tik kardinolas Mind- 
patyrė, kad Vatikanas 
susitarti su Vengrijos 

vyriausybe dėl jo laisvės, jis
parašė savo draugui Romoje 
laišką. Laiškas buvo tik dviejų 
eilučių: “Prašau pranešti man 
kardinolo Ottavianio nuomonę.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nvožiOra. Nenaudoti Kraipė “Ar iic ffahroia kad aš turiu na. 
nial saugomi ir gražinami autoriams pražant. Pavarde pasirąžyti straipsniai asM- « tUnU pa
tinai ižreižkia reo»ke*>o» nuomonę. Už skalbimu turini ir kalba redakcija neatsako.

Žmogui kalba tėra viena.
viena jautriausiai išsireikšti ir 
save atskleisti kaip sielos žmo
gų. Tai yra motinos kalba, kar
tojanti savo tėvų ir sentėvių 
žodžius.

Tie žodžiai gali kam rodytis 
neteisingi, ypač tokiame kraš
te, kur kalbama nebe viena 
kalba. Tačiau jie ištarti ne da
bar ir ne plokščiai galvojančio 
asmens. Taip tvirtino vokiečių 
filosofas Johannas Gottliebas 
Fichte devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje, kai prancūzai buvo 
užėmę Berlyną, kaip dabar ru
sai, o prancūzų kalba buvo vir
tusi ne vien mados dalyku, bet 
ir nutautėjimo akstinu. Pran
cūzų kalba buvo daugiau ver
tinama už gimtąją.

Gyvenimo aplinkybės gali 
versti svetimos kalbos mokytis 
ne vien mokslo, bet ir gyveni
mo reikalui. Čia ir yra pavojus 
savo gimtąją kalbą prarasti, jos 
nebevartojant. Kai kas iš to pa
vojaus sukasi dviem kalbom, 
lyg gimtojom, ir dar pasidi
džiuoja: mano vaikai abiem 
laisvai čiaukš! — tokie jie ga
būs! Bet čia yra klausimas ne 
liežuvio miklumo, o minties gi
lumo. “Vaikai, kurie iš mažens 
kalba dviem kalbom, dvasiniu 
atžvilgiu ne tik labiau neišsi
vysto, bet dar atsilieka’ ’(L 
Weisgerber). Tvirtinimas yra 
paremtas ilgu ir kruopščiu ste
bėjimu. Gabių vaikų išimtys 
bendros išvados nesugriauja.

Nutautimas vieną kalbą kei- ■ 
čia kita. Bet su kita kalba at- 
eina ir kitoks galvojimas bei 
dvasia. Darosi kitoks ir žmo
gus. Suaugusį žmogų sunkiau 
perkeisti, tai svetimos kalbos 
mokytis daugiau spaudžiami 
vaikai. Okupantai savo kalbą 
grūste grūda į mokyklas, kad iš 
vaikų galvos greičiau išstumtų - 
gimtąją motinos kalbą ir įtvir
tintų savąją. Tas pats atsitin
ka laisvose mokyklose, kur 
gimtoji kalba nedėstoma, čia 
savo kalbos laisvai išsižadama. 
Ir dalis tautos tuo būdu mirš- v0 tautai. Nėra kuo guostis, 
ta, nes “Tautinė kalba yra tar
si siela: kol ji gyva, tol gyva 
ir tauta” (A. Maceina).

Viena išvada lietuviam yra 
kategorinė: arba išsilaikysime 
su savo kalba arba žūsime sa-

Kalba yra žmogui viena ne 
ta prasme, kad jis kitos išmok
ti negali arba neprivalėtų jos 
mokytis. Įvairių kalbų mokėji
mas rodo gabumus ir išsilavi
nimą. Lietuviai, atrodo, ypatin- 

\ gai gabūs svetimom kalbom.
Tačiau viena kalba lieka pa
grindinė. Toji kalba, kuri at
spindi vidaus pasauli, išgyveni
mus ir jausmus — visą žmogų. 
Iš tikrųjų “kalba ne žmogus, 
bet jame kalba žmogiškoji pri
gimtis” (J. G. Fichte). Nors ji 
visiem žmonėm bendra, bet 
prašneka ne bendru žmogišku
mu, bet žmogaus savotiškumu 
— jo tauta ir jo kalba. Galima 
daug kalbų mokėti, bet tiktai

kad lietuviškai nebekalbantieji 
yra dar lietuviškos dvasios. Ji 
išblės sekančiose kartose, nes 
tiktai gimtoje kalboje “gyvena 
visi tautos minčių turtai, jos 
papročiai, praeitis, tikėjimas ir 
gyvenimo dėsniai — visa jos 
širdis ir siela” (J.G. Herder). Iš
siskyrus su tautos kalba, anks
čiau ar vėliau išsiskiriamą ir 
su sava tauta, žydų ar airių iš
imtys čia nepaguoda . Airiai 
šiame krašte vis tiek daugiau 
anglosaksiški, negu keltiški.

Lietuvių kalba šeimoje ir li
tuanistinėse mokyklose mums 
yra būtinybė. Čia nei šaltas nei 
karštas karas, bet gyvybinis. 
Gyvi savo tautai išliks tik tie, 
kurie tvirtai laikysis prigimties 
dėsnio: žmogui kalba tėra vie
na.

sitikti ar išvykti?” Vengrijos 
primas neturėjo daug abejonių, 
kad gaus tokį atsakymą, kokio 
jis nori.

Ottaviani, šv. Tikėjimo kon
gregacijos sekretorius, priklau
so Vatikano konservatyvinei 
frakcijai, kuri seka Pijaus XII 
kieta linija prieš komunizmą. 
Buvo aišku, kad jis užims po
ziciją, jog kankinio Mindszenty 
vieta yra Vengrijoje, nes jis 
ten tarnauja, kaip religinis švy
turys ir Vakarų civilizacijos at
sparos ženklas prieš barbariz
mą.

Pijui XII viešpataujant, Mind 
szenty buvimas Vengrijoje nuo
stabiai atitiko nelanksčią to 
popiežiaus politiką. Dabar kai 
“liberalinė” frakcija iškilo į 
viršų šv. Soste, o lankstumas 
yra darbotvarkėje, Mindszenty 
pasidarė kliudanti uola taikios 
koegzistencijos kelyje. Dabarti
niam politiniam klimate kardi
nolas yra labiausiai pasaulyje 
nepageidaujamas asmuo.

Vatikanas jo nelaisvės neno
ri. Vengrijos vyriausybė bodisi. 
JAV Valstybės departamentas 
taip pat nepageidauja.

Liberaliniai prelatai, kurie 
diktuoja šv. Sosto politiką, pri
taria krypsmui į kairę ir poli
tikoje ir religijoje. Politinis po
sūkis į kairę vargu gali būti 
laikomas sėkmingu po birželi
niu rinkimų Italijoje, kuomet 
krikščionys demokratai buvo 
apipešioti, o Italijos komunis
tų partija laimėjo milijoną bal
sų. Komunistų vadai privačiuo
se pasikalbėjimuose užsimena, 
kad jų laimėjimą nulėmė Baž
nyčia,. kuri savo dviprasmišku 
dėmesiu marksistams sudarė į- 
spūdį, kad katalikai, protestuo
dami prieš negabią vyriausybę, 
gali balsuoti komunistiškai. Ne
žiūrint šios pamokos, koegzis- 
tencinė Vatikano grupė laikosi 
pažiūros, kad veiksmingiausias 
būdas kovoti su komunizmu 
yra nueiti tris ketvirtis kelio jų 
linkme.

MODUS VIVENDI
Laikantis tokios taktikos, iki 

paskutinių pop. Jono XXIII gy-

KAROINOLAS MINDZENTY

jo bylos metu, išryškina gąs
dinančias tuščias akis ir palai
dai kabančias rankas. Tai įrodo, 
kaip komunistiški budeliai ge
ba galvojantį žmogų paversti 
bejėgiu robotu. Ta nuotrauka 
yra neišdildomai įsispaudusi vi
sos kartos atmintyje. Tai gy
vas komunistinės baisybės liu
dininkas. Tai griaučiai, kurie 
neleidžia ramiai puotauti. Nau
dodamiesi Madisono Avenuęr 
terminologija, galime sakyti, 
jog Vengrijos primas yra karš
tas kliuvinys bendram susitari-

IVANO
«g PIRŠLYBOS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

S. SUŽIEDĖLIS

(7)
KINUOS. pasiekti nepavyko 

nė sausuma. Po aštuonių mėne
sių kelionės Jenkinsonas tepa
siekė Bucharą prie Pamiro kal
nų, vidurinėje Azijoje. Miestaš, 
išsistatęs prie Zerafšano upės, 
tuo metu buvo valdomas uzbe-

karakulio kailiukų. Savo žinias 
vėliau žodžiu išpasakojo, kai 
grįžo į Londoną. Viltis pasiek
ti Kiniją visai aptemo. Nepra
simušta nei pro marias, nei 
pro sausumą.

Tačiau pirklių įsitikinimas, 
kad kur nors ir kaip nors ga
rima pinigą užkalti, niekada ne
temsta. Jenkinsono kelionė į 
Azijos vidurį turėjo vieną pro
švaistę: pasirodė, kad pr Ru
siją galima pasiekti Persiją. Iš-

kų. (Rusai tą sritį okupavo tvermingas ir drąsus vyras, 
1866 metais, radę čia tikrą Jenkinsonas, buvo' vėl išsiųs- 
mečečių “mišką” — 360.). Jen- tas Maskvon (1561 liepos 20) ir 
kinsonui buvo patarta toliau 
nekeliauti, nes jokio valdovo 
lydimas raštas negalįs užtikin- 
ti gyvos galvos.

Maskvon grįžo 1559 kovo 8 
ir pranešė save • bendrovei 
(Muscov Co) Londone, kad Ki
nijos nepasiekė ir kur tik ke
liavo, niekur nerado palankių 
prekybai sąlygų. Bucharoje bū
tų galima gauti gerų kilimų ir

venimo savaičių buvo ruošia
masi formuluoti Bažnyčios už 
geležinės uždangos modus vi- 
vendi gaires. Vatikanas tikėjo
si susitarti ne tik su Vengrija, 
bet ir su kitais Sovietų Rusijos 
satelitiniais kraštais. Tos sutar
tys būtų galėjusios eiti pavyz
džiu susitarimam su raudonai
siais režimais Tolimuose Rytuo
se. Buvo galvojama, kad tokio
se šalyse, kaip čekoslobakijoj, 
kur Bažnyčia visai neteko savo 
teisių ir privilegijų, valstybinės 
Įstaigos sušvelnins priešbažny- 
tinius įstatymus, o Lenkijoje, 
kur Bažnyčia maždaug išsaugo
jo savo padėtį, bažnytinė hie- 
rarchiia sutiks atsižadėti dalies 
savo teisių ir privilegijų.

Tad suprantama, kodėl kardi
nolas Koenigas tuojau po pasi
matymo su kardinolu Mindszen- 
tv nuvyko i Varšuvą tartis su 
kardinolu Wyszynskiu ir kodėl 

"Lenkijos primas atliko tuomet 
staigią kelionę į Romą. Tą gal
vojimą patvirtina žinutė, at
spausdinta Vienos katalikų ofi
cialiame biuletenyje “Kirchen- 
blatt” ir pranešanti, kad kardi
nolas Koenigas vyks į Pragą 
derėtis dėl Bažnyčios ir valsty
bės santykių/’^įty^pat laiku bu
vo labai paplitęs Vatikano 
sluoksniuose posakis: “Kardino
las Koenigas bando atkurti 
Austro-Vengrijos imperiją” ...

Mindszenty klausimo tinka
mas išsprendimas yra viso to 
plano kertinis akmuo. Negali 
būti susitarta su Kremliumi 
(kuris, be abejonės, turi duoti 
savo sutikimą), kol kardinolas 
Mindszenty nebus nustumtas 

iš scenos. Nuotrauka, padaryta

mui.
KADARO SIŪLYMAI

Iki šiol kardinolas Mindszen
ty atspariai priešinosi vaidinti 
jam primetamą vaidmenį. Jo 
smerkėjai tekaltina jį esant ne
lanksčių ir siaurakakčiu, netu
rinčiu politiškos nuovokos. Jo 
gerbėjai teigia, kad tos ydos 
dabartinėm sąlygom yra dory
bės. Ydos ar dorybės — vis

tiek jis jas turi. Vatikano du 
pasiuntiniai, Vienos kardinolas 
.Koenigas ir monsinjoras Casa- 
rali, Vatikano sekretoriato ypa
tingiem bažnytiniam reikalam 
pasekretorius, abudu tai pripa- 
žino po pasikalbėjimo su kar
dinolu Mindszenty. Jie taip pat 
labai nustebo, pamatę ne se
ną, palūžusį žmogų, kokiu va
karų spauda mėgsta jį vaizduo
ti, bet kietą, gyvos minties de
rybų partnerį.

Nors Vatikanas yra apsupęs 
slaptybe visa, kas buvo Mindsz
enty ir pasiuntinių kalbėta, bet 
kai kurie gandai išsisunkė iš 
Šv. Sosto aplinkos ir leidžia-su
sidaryti Vengrijos kardinolo 
nusistatymo bendrą vaizdą. Jis 
nesvarstys nė vieno iš trijų Ka
daro pasiūlytų sprendimų:

1. Oficialaus “safe-conduct” 
(laisvo išvykimo), jei Vatikanas 
užtikrins, kad Mindszenty nie
kuomet negrįš į savo gimtąjį 
kraštą;

2. Leidimo pasitraukti į vie
nuolyną Vengrijoje, jei kardi
nolas atsisakys pirmojo vysku
po vardo ir pareigų. Keistas su-

ITALIJOJE dauguma rožančių dirbama Cusurcoli apylinkėje. Bet iš 
700 to kaimo gyventojų kone visi komunistai. Senis komunistas sėdi 
prie komunistų partijos būstinė ir ■ • .narsto rožančių.

tapimas: vienuolynas pasirink
tas. diecezijoje vyskupo, kurio 
kardinolas nemėgsta ir kuriuo 
nepasitiki;

3. Pripažinimo jo kaip primo 
prerogatyvų, jei išreikš aiškų ir 
viešą lojalumą režimui.

Kardinolas Mindszenty nesu
sižavėjo Kadaro patiektam sąly
gom, kurias priėmė Vatikanas 
derybų bazei. Tai buvo sutarta 
Bažnyčios visuotinio suvažiavi
mo metu. Autorius buvo vie
nas iš trijų Vengrijos vyskupų, 
turėjusių leidimą vykti į Vati
kaną; tuo tarpu kiti keturiolika 
buvo “sutrukdyti” pasinaudoti 
ta galimybe. Kadangi “gelbė
jąs” vyskupas buvo “kunigas 
patrijotas”, tai tebuvo galima 
laukti kardinolo neigiamo atsa
kymo.

Tie komunistinės Vengrijos 
valdžios siūlymai dabar nežada 
daug naudos, nes jie buvo ne
atskiriamai sujungti su even
tualiu Kadaro vyriausybės pa
reiškimu, kad Mindszenty byla 
buvo neteisėta. Vyriausybės vei
das galėtų palikti nesuteptas, 
pareiškus, kad bylą paruošė ir 
įvykdė stalinistai. Praėjusį ru
denį toksai žaidimas galėjo bū
ti geras atsitraukimo kelias. Da
bar jau daug kas pasikeitė. 
Chruščiovas savo kalboje So- 
vietijos intelektualams pasakė, 
kad visokiu atveju Stalinas ne
buvo ypatingai blogas draugas. 
Yra tikėtina, kad nebūtų buvę 
susitarta net ir praėjusiais me
tais, nes, nors Vengrijos komu
nistų hierarchijos viršūnės yra 
chruščiovinės, bet žemęsnes 
papėdes užima išimtinai stali-

(bus daugiau)

Maskvą išvyko gydytojas Ralp- 
has Standish. o po dešimties 
metų — gydytojas Reynolds, 
vaistininkas Thomas Carver, 
statybininkas Humphrey Lock, 
auksakalis Thomas Green, kele
tas amatininkų (masters). Nar
voje rusų laivyne 1572 tarnavo 
16 anglų marinų. Zigmantas 
Augustas 1569 gruodžio mėn. 
karalienei Elzbietai rašė
brėždamas, kad Maskvos caras 
kasdien stiprėja (daily he grows 
mightier), nes gauna ginklų ir 
žmonių (weapons ... artificers 
and arts ... brought uoto him). 
Karalienė Elzbieta jautėsi ne
maloniai, bet ne jos vienos ran
kos laikė tos raizgynės vadeles.

pa-

Rusiją atsigabeno šilko ir per
siškų kilimų.

Jenkinsono abi kelionės į 
Aziją buvo palankiai paremtos 
Jono Žiaurioj^ Tą anglą kaž
kodėl buvo labai pamėgęs. Ne
gali pasakyti, kas satrapui krin
ta į akį ir kas įkrinta į nema
lonę. Jenkinsonas buvo malo
nėje. Jam leista praplėsti ang
lų pirklių sandėlius Cholmogo- 
ruose ir Vologdoje, pažadėta vi
siška laisvė prekiauti su Persi
ja. čia Jonas Žiaurusis turėjo 
savų interesų. Jis stūmėsi gi
lyn į Aziją: kovodamas su to- 
toriaisr 1552-1556 užėmė Ka
zanę ir Astrachanę prie Kaspi
jos jūros. Kitoje jūros pusėje 
buvo Persija. Pravartu buvo 
palaikyti prekybiniai ryšiai An
glai tepramina kelius.

Kitas kelias turėjo atsirasti 
vakaruose prie Baltijos jūros. 
Kai totoriai spaudė rusus pa
kildami nuo Kaspijos, lietuviai 
veržė nuo Baltijos. Tai buvo 
du pagrindiniai Maskvos prie- 

x šai. Pribloškęs totorius, Jonas 
IV žiaurusis mojosi rungtis ir 
su lietuviais. Bet pirmiausia 
norėjo juos apeiti iš šiaurės— 
užimti vokiečių valdomą Livo
niją (Latviją ir Estiją), kuri 
tuo .metii buvo gerokai sumen
kusi. Rado priekabių ir pradė
jo Livonijos karą (1558), į ku
rį įsijungė Lietuva, Švedija ir 
Danija. Maskvai reikėjo gerų 
ginklų ir Anglijos paramos. Čia

pasidarė jau nebe jų vienų tar
pusavio reikalas.

LIETUVOS didisys kunigaikš
tis Zigmantas Augustas (1548- 
1572) rašė Anglijos karalienei 
Elzbietai I (1558-1603) toki į- 
spėjimą:

“Mes gerai pažįstame mas
kolius .... priešus visokios lais
vės pasaulyje. Jie kasdien stip
rėja prekiaudami pro Narvą. 
(Šis uostas Estijos šiaurėje ru
sų užimtas 1558). Maskva gau
na ne tiktai įvairių prekių, bet 
ir artilerijos, kurios ligi tol ne
pažino. Kai tik maskoliai pasi
darys stiprūs, visi kiti turės

Karalienė Elzbieta 1561 ge
gužės 6 laišku davė Hamburgo 
miestui “garbės žodį, kad jos 
vardu superkami ginklai tėra 
Anglijos apsaugai vartojami”. 
Lordui iždininkui įsakė neleisti 
iš Anglijos ginklų išvežti. Kal
bos vis tiek nenutilo. Elzbieta 
1561 liepos 8 viešu raštu 
skelbė: “ginklai bei kitokie 
ro reikmenys negali būti

gu Rusijos caras užimtų Livoni
ją, atsiremdamas Anglijos pa
spirtimi (by counsel)”. Metam 
praslinkus, vėl rašė: ‘Rusijos jė
ga nuolat auga, nes ji gauna 
paramos iš šalies”.
Vokietijos du miestai—Koel- 

nas ir Hamburgas — pranešė 
karalienei Elzbietai, jog iš vo
kiečių kunigaikščių atein a 
daug nusiskundimų: “tie gink
lai, kuriuos Anglija superka Vo- kianti nei Rusijai nei kitam 
kietijoje, siunčiami Rusijon”, riam kraštui, kovojančiam 
Hamburgo miesto senatas 1561 
metais pritaikė anglam sank
cijas — sulaikė ginklų siunti
mą, “kol karalienė užtikrins,, 
kad jai parduodami ginklai yra 
tik jai pačiai ir reikalingi”.

iš ten pasiekė Kazviną (1562 
rugsėjo 2).

Kazvine, senoje Persijos 
sostinėje, tada valdė šachas 
Tahmaspas I. Jenkinsonas jam 
įteikė savo karalienės Elzbie
tos laišką. (Marija nebevaldė 
nuo 1558 metų). Užsimezgė ry
šiai su persais ir jų kaimynais. 
Vakarų Europoje buvo nema
žo nustebimo, kai anglai pro Anglijos ir Rusijos santykiai

dingti”.
Rodos, lyg tie žodžiai būtų 

mūsų laikam pasakyti. Anais 
laikais Maskvos pavojų jautė ir 
kiti jos kaimynai. Švedijos ka
ralius Gustavas Vaza (1496 - 
1560) siuntė savo pasiuntinį į 
Londoną, kur žodžiu pareiškė 
protestą dėl anglų prekybos 
pro Archangelską (Cholmogo- 
rus). Esą plačiai kalbama, kad 
tuo keliu Maskvai pristatanti 
ginklai, švedai buvo suintere
suoti, kad Jonas žiaurusis tų 
ginklų negautų, nes su rusais 
kovojo dėl Estijos. „

Vokietijos imperatorius Fer
dinandas I (1556-1564), kuris 
formaliai buvo laikomas Livo
nijos aukščiausiu viešpačiu, 
1559 rugpiūčio 15 rašė kara
lienei Elzbietai: Europoje “su
sidarytų pavojinga padėtis, jei-

pa- 
ka- 
tei- 
ku- 
su 

pa- 
va-

krikščionimis”. Karalienės 
siuntinys Wflliamas Herle 
žinėjo į Vokietiją ir Olandiją. 
Sklaidė gandus ir aiškino, kad 
jūros kelias pro arktinius van- 

’ denis tesiekia “bendro žmo
nijos labo ir geresnio kitų 
kraštų pažinimo”. Ir vėl žo
džiai tartum mūsų dienų: “ar
čiau pažinkime Rusiją ir su
gyvenkime ... žmonijos bend
ram labui”.

Tie žodžiai veikė. Keleriem 
metam kalbos aptilo. Paskui 
vėl pakilo protestai (1565-1567). 
Protestavo Danijos karalius 
Ferdinandas I, Švedijos kara
lius Erikas XIV, Lietuvos ir Len 
kijos — Zigmantas Augustas. 
Anglijos karalienė Elzbieta die
važijosi, kad jos teisybė: gink
lai neišvežami. Istorija tos tei
sybės susekti negali. Yra tokių 
ir kitokių duomenų. Galimas 
daiktas, kad ginklai buvo siun
čiami slaptai atskirų pirklių.

angluos karaliene Elzbieta Anglų buvo Jono žiauriojo 
1558-1603 tarnyboje. Dar 1557 metais į

ELZBIETOS padėtis buvo 
kebli. Ji nenorėjo prarasti Ru
sijoje monopolinių prekybos 
teisių ir vengė susipykti su Eu
ropos žemyno valstybėmis, ku
rios būkštavo Maskvos įsigalė
jimo. /Politikos nebuvo galima 
išjungti iš prekybos, nei pre
kybos iš politikos. To neleido 
daryti Jonas Žiaurusis, čia pirš
te piršdamasis su savo drau
gyste, čia užgrodamas savo 
karinių laimėjimų vargonais.

Užvaldęs Narvos uostą Balti
jos pamaryje, rado tokių pirk
lių (italų, vokiečių ir anglų), ku
rie panorėjo su Rusija prekiau
ti neatsižvelgdami į nieką. Jo
nas Žiaurusis jiems suteikė to
kias pat privilegijas, kokias bu
vo davęs angliškąja! Maskvos 
bendrovei. Bendrovė atsidūrė 
prieš grėsmę neišlaikyti konku
rencijos, nes kelias į Dvinos 
žiotis buvo daug sunkesnis ir 
ilgesnis, negu Baltijos mario
mis į Narvą. Bendrovė galėjo 
prarasti visa, ką buvo laimėju
si didelėm lėšom, pavojingom 
kelionėm ir - žmonių gyvybėm. 
Tai buvo ne vien pirklių, bet 
ir Anglijos vyriausybės rūpes
tis: reikėjo ginti savo piliečių 
interesus ir turtą. Sekė eilė 
protestų: caras laužąs savo su
sitarimus ir duotą žodį. Šis at- 
sikirtinėjo lyg akmeniu: nie
kam nedarąs skriaudos, visi ga
lį laisvai prekiauti. Atrodė, kad 
Anglijos ir Rusijos “draugiški 
ryšiai” nutruks traškėdami.

(Bu* daužau)
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LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ SIMBOLIKA

SEPTYNIOS VYRIŠKOS DORYBĖS
Šeimos problemų tyrinėtojai, 

apklause vakarų Europos ir 
Siaurės Ameukos vedusias mo
teris, priėjo išvados, ko žmo
nos pageidautų iš savo vyrų lai- 
mingesniam šeimos gyvenimui.

1. Švelnumas. — “Gerai, kad 
mano vyras yra ‘vyriškas’ — 
griežtas, kietas, susivaldąs sa
vo reikaluose už namų, bet na
mie man apkyri tuo savo plie
niniu charakteriu; argi aš ne
turiu teisės i jo jausmų švelnu
mą, kaip buvo prieš vedybas?“

2. Mandagumas. — “Mane 
užgauna mano vyro dviguba 
elgsena: jis toks mandagus su 
svetimais ir toks šiurkštus, kai 
liekame dviese; atrodo, lyg jis 
būtų vedęs vergę, o ne žmo
ną.”

3. Socialumas. — ‘Kai tik ma
no vyras grįžta iš darbo, su 
manim nedraugauja: skaito lai
kraščius, spokso televizijos, 
krapštosi apie namus: nei man 
pasitarti, nei pasikalbėti, nei 
pasiguosti“.

4. Supratimas. — “Turiu vy
rą lyg kuolą: nejautrus mote
riškiem rūpesčiam, jos sielos 
virpėjimam; jam turi būti aiš
kiai pasakyta, ko aš noriu; ne
nuvokia ir tiek".

MEILE yra tartum žolė, au
ganti ant rupios akmenų krū
vos. Paviršiumi atrodo traukli, 
bet apačioj guli milžiniška ir 
sunki atsakomybė.

Rabindranath Tagore

MUSŲ XX STOVYKLA. 1$ mergaičių stovyklos šią vasarą Putnam, Conn. Nuotr. B. Kerbelienės.

5. Teisingumas. — “Mano 
vyras nėra teisingas, kai savo 
išlaidų nepaiso, o manąsias 
priekaištingai skaičiuoja; ma
ne palieka kartais be nieko, ir 
verskis, jei nori’’.

6. Pagarba. — “Mano silpny
bes gali jis man sakyti, bet ne 
svetimiem ir ne prie vaikų; ki
tų akyse pašaipa norėtų mane 
įskaudinti, lyg aš nebūčiau jo 
asmens dalis“.

7. Tiesumas. — “Kam meluo
ti ar išsisukinėti? Vis tiek pa- 
aiški, o pasitikėjimas dingsta".

Keturios pirmos dorybės iš
plaukia iš vyro santykio su 
žmona, o trys paskutinės — iš 
charakterio. Bet pagrindinė do
rybė, kuri visas apima, yra mei
lė. Tačiau tos dorybės rodo, 
kiek ji dar stipri.

Ona MiSEVIčIENĖ. Caracas. Ve- 
nezuela, uoli veikėja, aukų rinkė
ja, spaudos platintoja.

Mūsų tautoje daina lydėjo 
lietuvį nuo pat jo lopšio iki 
karsto. Atėjusį į pasaulį kūdikį 
motina jau nuo pirmų jo dienų 
pradėdavo liūliuoti pačios su
kurta lopšine, į kurią įpindavo 
ir savo meilę, ir lūkesčius, ir 
savo daiios išsakymą. Vėliau su
brendęs sūnus ar duktė išlie
davo savo sielos išgyvenimus 
dainoje, išdainuodami savo 
džiaugsmą ir vargus. Peržengus 
amžinybes slenkstį ir negalint 
pačiam dainuoti, artimieji rau
domis apraudodavo žemės ke
leivį, išsiskyrusį iš jų tarpo.

Tos mūsų liaudies dainos yra 
persunktos giliu lyrizmu, nes 
pagrindinė jų žymė yra subjek
tyvumas. Dainoje išliejami sa
vo jausmai, troškimai ar išgy
venimai. Jausmam išreikšti dai
nos kūrėjas kai kuriems žo
džiams suteikė dar tam tikrą 
prasmę. Daugelis minimų dai
nose augalų, paukščių ar daik
tų virto tam tikrais minties 
ženklais — simboliais.

Rūta. — Ji savo žalumo ypa
tybe siejama su mergaitės jau
nyste, garbe bei skaistumu. 
Mergaites jaunystės metai ma
loniai ir gražiai leidžiami yra 
jos pasididžiavimas, kaip ir 
gražiai prižiūrimas rūtų darže
lis:

Tų mergeliu dainavimas,
Jų rūtelių žaliavimas.
Dainuokit, mergelės, 
Žalios jūsų rūtelės.

(Cituota iš atminties)
Kruopščiai laistomos’ ir nura

vimos rūtelės simbolizuoja mer
gaitės garbę, darbštumą ir lai-

Amerika vis labiau našlė j a
Amerika mėgsta statistikas. 

Šiemet metų pradžioje buvo su
vesta statistika, daryta 1961 
metais, kiek yra šiame krašte 
našlių vyrų ir moterų. Susto
jame prie moterų.

Prieš dvejus metus JAV bu
vo 8.4 mil. našlių. Per pasku
tinius 20 metų moterų našlių

AR MOKI VERKTI?

Moterų ašaros, sakoma, visą 
laiką yra paviršiuje: mažai 
trūksta, kad rasotų. Tai atlei
džia įtempimą arba ką nors lai
mi. Dr. John Rathman. ameri
kietis. sako, kad tik 50 proc. 
JAV moterų verkiančios “jaus
mingai", kitos — “raudančios 
nervingai, spazmiškai". Širdies 
gėlai gai ir pritinka, bet netin
ka iš vyro išmelsti kailinį pal
tą arba “pasirodyti nuskriaus
tai". Jis manąs, kad moteris, 
kaip ir artistes, reikėtų mokyti 
verkti, nes tai viena iš moterų 
“apsigynimo" ir “apsidovano- 
jimo" priemonių.

SOFIJA JELIONIENE 
Pedagoginis Lituanistikos 

Institutas Chicagoje

mingą jaunystę, o vykstančios 
pageltusios—sunkias vargingo 
gyvenimo dienas "už bernelio 
girtuoklėlio išėjus“.

Rūta yra jaunystės garbės 
simbolis. Ji prisegama tam 
kam reiškiami nuoširdūs ir gra
žūs linkėjimai. ,Rūtų vainikėlis 
ženklina mergaitės skaistumą. 
Netekus rūtų vainikėlio, garbės 
praradimą aiškiai nusako 
dainelės posmai:

Aš išėjau ant dvaro
Pažiūrėti ežero.
Kaip vanduo liūliavo, 
Levendrėlė siūbavo.

šios

Žiūriu skęsta mergelė 
Ir jos žalia rūtelė.
Gelbėkis, mergele, 
Gelbėk žalią rūtelę.

(Cit. iš atm.)
Rūta pasipuošia mergaite i- 

žengdama moterystėm vestuvių 
apeigų metu. Rūtų vainikėlis, 
ant galvelės nešiotas, nusega
mas tik tada, kai ji atsisveiki
na su savo jaunomis dienomis 
ir tampa ištekėjusia moterimi.

Gal būt neklystame galvoda
mi. jog rūta dėl to tapo ta.p 
pamėgta lietuvaitės gėlė, kad 
mūsų mergaitės buvo kuklios 
ir taip nesižavėjo išdiožiomis 
darželių gėlėmis -—- rožėmis ar 
gvazdikais.

Lelija.— Ji taip pat laikoma 
skaistumo simboliu. Dažniausiai 
taip yra vadinama mergelė: 
“mergelė lelijėlė, baltoji lelijė- 

skaičius didėjo beveik po 100, 
000 kasmet Priežastys: ilges
nis amžius negu vyrų; mažiau 
antrųjų vedybų, vyrui mirus 
arba išsiskyrus.

Amžius: trys penktadaliai bu
vo 65 metų ar daugiau. Apie 
10 proc. visų moterų tarp 45 
ir 54 yra našlės. Sunkesnė pa
dėtis yra vyresnių našlių. Iš jų 
vienas penktadalis dar turi rū
pintis vaikais, kurie yra 18 ar
ba jaunesnių metų. Pusė iš jų 
turi ieškoti uždarbio. Apskritai, 
apie 2.5 mil. (beveik trečdalis) 
dirba ištisai arba dalinai.

Kiek dar lieka gyventi? Trys 
ketvirtadaliai moterų, likusių 
našlėmis 45 metų, dar gan gy
venti 25 metus. Moterys virš 
60 metų dar gal išgyventi apie 
15 metų (beveik jų pusė) ir 
apie 20 metų Trečdalis).

Du trečdaliai visų JAV naš
lių turi savo namus ir didelė 
jų dalis gyvena su vaikais arba 
giminėmis. Apie 145,000 gyve
na senelių namuose.

IŠTIKIMYBE —MvSL MORALINE RIMTIS
Naujos gyvenimo aplinkybės 

ir nauji laikų papročiai sudaro 
ir naujus žmonių nusiteikimus. 
Jie yra nepeiktini, jeigu nepa
liečia ir nekeičia esminių gyve
nimo principų. Sic visada yra 
pastovūs ir nekintami, kaip mo
raliniai dėsniai, nepriklausą nuo 
laiko ir žmonių.

Pavyzdžiu gali eiti ištikimy
bė. kuri gana dažnai laužoma 
šeimoje ir santyky su kitu as
meniu, su savo tauta, tikėji
mu. savo idealais. Manome, 
pravars prisiminti, kaip ištiki
mybę apibūdina mūsų filoso
fas dr. Juozas Girnius. Jis rašo:

"Ištikimybe yra tas pagrin
das. kuriuo remiasi žmogiškieji 
santykiai, ir drauge tas matas, 
kuris liudija moralinę žmogaus 
rimti. Nebūtų įmanomi žmo
gaus santykiai su žmogumi, jei 
jų negaivintų pasitikėjimas vie
no antram ištikimybe. Visos 
sutartys remiasi prielaida, kad 

lė". Lelija kaip mergelės sim
bolis laikomas net senesnis už 
rūtą. Baliu, iškilmingu žiedu 
pasipuošus, linja sugretinama 
su jaunystės garbe besididžiuo
jančia mergaite. Lelija—skais
tumo ir uorybes simbolis— sie
kia senus laikus. Ir Prancūzi
jos riteriai savo skydus ja pa
puošdavo.

Linas.—Nors lino žiedas nuo
stabiai dailus savo melsvumu, 
bet jis dainose minimas ne vi
sai gražia prasme. Lino žiedo 
užkruimas mergelei už kasų, o 
berneliui už kepurėlės reiškia 
garbės netekimą. Prisegti kam 
lino žiedu — tai linkėti ką nors 
negražaus arba leisti suprasti, 
kad žmones apie tą asmenį ne
palankiai atsiliepia.

Rasa.— Rasa ant žolės ir kitų 
augalų atsiranda tik vakare, to
dėl įtarimas mergaitę vaikščio
jus po rasotus žolynus gali su
kelti abejonę jos garbingumu. 
Motinos abejojimas savo duk
ters gera laikysena išreiškiamas 
šiuo dainos posmu:

Dukrele jaunoji,
O kur vaikštinėjai?
O kur tavo vainikėli
Raselė užgavo?

(Cit. iš atm.)
Dobilas. — Bernelis musų 

liaudies dainose dažniausiai va
dinamas baltuoju dobilėliu, šis 
simboliškas pavadinimas gali 
būti dėl to, kad dobilų laukas 
šienapiūtės metu be bernelio ar 
brolelio dalgio neįsivaizduoja
mas. 0 šienapiūtė yra ir gra
žiausias metų laikas ir reikalau
ja daug triūso.

(nukelta į 5 psl.j

ŽVILGSNIS nukreiptas j kitą....

bus laikomasi duotojo žodžio. 
Visų asmeninių ryšių versmė 
yra žmogaus patikimumas. Ne
gali būti bičiulis tas, kieno žo
džiu nepasitikima ir kam ne
tikima. Ištikimybė liudija, kiek 
jausmai yra tikri. “Simpatija, 
bičiulystė, meilė, kurios tėra 
akimirkos nuotaika, yra pa
ženklintos netikrumu ir nėra 
vertos savo vardo" (N. Hart- 
mann).

IšLkimybė nėra paprasta 
žmogaus prigimties dovana, sa
vaime kiekvienam suteikta. 
Greičiau žmogus iš prigimties 
yra linkės vadovautis akimir
kos įspūdžiais, pats nežinoda
mas. ko jisai sekančią akimir
ką norės. Ištikimybė yra mora
linė vertybė. žmogaus iškovo
jama morališkai bręstant Rei
kia moralinio subrendimo iš
saugoti ištikimybe dėl to. kad 
ji yra ne kas kitas, kaip sava
rankiškas angažavimasis atei-

VASARIO 16 gimnazijos sode. Sėdi: Ona Packevičiute (III kl.) Lina La- 
jerytė, Aldona Janulytė (IV), Stovi: Aldona ir Loreta Subačiūtės, Dalia 
Rainytė (I), Regina Bartaškaitė.

VASAR1N Ė - M O T E RIS ”
Rausva spalva pasipuošusi 

gegužės ir birželio MOTERIS 
(1963, 3 nr.) dar pratęsia kait
rią vasarą. Pradžioje pristato
mas miręs popiežius Jonas 
XXIII ir naujai išrinktas Pau
lius VI. Pagrindinius straips
nius rašo: J. M. Matienė — Ne
laimingasis birželio mėnuo, D.

čiai. Tiktai tas gali būti ištiki
mas. kuris yra apsisprendęs 
pats save lemti, o ne būti be
sikeičiančių aplinkybių neša
mas.

“ .. Ištikimybė yra iš esmės 
aktyvi, nes būti ištikimam yra 
lygu drauge būti su tuo. kam 
esama ištikimam . .. Ištikimy- 

KAIP dvasios rimtis ir Šukuosena pakeičia išvaizdą

Augienė — Vyriausios Maironio 
sesers likimas, dr. J. Balys — 
Gyvenimiškas filosofija ir^hu- 
moras liaudies dainose, E. Gnk 
butienė — Atsiminimai iš ma
no studentavimo laikų, D. Pet
rulytė — Fizinio augimo ir 
dvasinės plėtros laikotarpiai. 
Dailioji literatūra: B. Pūkelevi- 
čiūtė — Rauda, Gabriela Mist- 
ral — Dagys (vertė P. Gaučys), 
B.P.—Kelionė, S. Slavinskienės 
O. Jasienės ir M. Aukštaitės 
eilėraščiai. Platūs auklėjimo, 
šeimos ir mokyklos, sveikatos, 
madų ir grožio, šeimininkių ir 
kiti kampeliai. Redaguoja Iz. 
Matusevičiūtė, leidžia Kanados 
Lietuvių Kat. Moterų Draugija. 
Metams 4 dol. Adresas: 57 Syl- 
van Avė., Toronto, 4, Ontario, 
Canada.

griež-

AR MANE MYLI?
Jaunuolis nedrąsiai klausia:
— Lina, ar mane bent tru

putį myli?
— Ne- — ji atsako 

tai.
— Tai kodėl?
— Dėl to, kad meilė 

pinama. Myli arba 
mi ar visai ne. Koks 
ti “truputis"?

Ir Jonui vis tiek 
ku, ar jį mylį "bent truputį".

— Ak, tie vyrai! — atsiduso 
Lina.

nctru-
širdi-visa

čia gali bū-

hko neaiš-

bė kitam visada drauge yra 
ištikimybė sau pačiam (ne ego- 
ištinę, o metafizine šio žodžio
prasme)... Kas išduoda ištiki
mybę, tas tuo pačiu parduoda 
save patį. Nėra kilnaus išdavi
mo . . . Ištikimybė turi savitą 
vertę net ir tada, kai pasirodo, 
kad tai. kam ji buvo saugota, 
nebuvo jos verta. Ištikimybė 
yra vertinga savyje pačioje, 
nes jos vertė pagrista ne išori
ne tikrove, o pačiu žmogumi" 
(LE IX 1956, 147-148).
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Nuo Perkūno iki Dievo
Kun. J. Šerno angliškai parašyta Lietuvos istorija

Hudsono upės dešiniame 
krante, prieš New Yorko dan- 
gorezius, tyso Hobokeno uos
tas ir New Jersey City. Šiame 
mieste tarp tirštai susigrūdusių 
namų yra lietuviška šv. Onos 
bažnytėlė ir jos klebonas kun. 
Jonas J. Šernas. Lietuvių jau 
nedaug, bet jeigu užsuksi pas 
tą mielą kleboną, pajusi šiltą 
lietuvišką dvasią. Kai dar pa
tirsi, kad jis yra Amerikoje gi
męs, gretimam Newarke, norė
si ir paklausti, kaip išliko ar
timas ir nuoširdus savo tautai.

Vieną lietuvišką atramą pa
aiškins tėvai. Juozapas ir Mari
ja šernai, abudu gimę Lietuvo
je ir šiemet lapkričio mėn. be
laukia 55 metų vedybų sukak
ties. Tėvų pasakojimai apie sa
vo gimtąjį kraštą ir lietuvių 
tautą smigo vaikų širdin ir pa
liko joje lietuviškos ugnelės žė
rėjimą.

Antroji atrama yra kun. Jo
no J. Šerno susidomėjimas 
Lietuvos praeitimi nuo seniau
sių laikų. Tur būt, ne dažnai 
ir ne betkam tenka užtikti to
kią knygą, kurią autorius yra 
parašęs ir išleidęs tik vienu eg- 
zempnoriu. Dailiai mažinėie 
atspausdinta, įrišta kietuose 
organziniuose apdaruose, dide
lio tono formato. 248 puslapių, 
iliustruota vaizdais ir žemėla
piais. Tai yra “The Story of 
Lithuania and her People”.

Ar pažįsti?
Rašyti Lietuvos istoriją au

torių paskatino nuolat išgirsta
mas atsakymas, kai paklausia
ma, ar pažįsti Lietuvą. “O taip,\ 
tai yra Rusijos dalis, ar ne tie
sa? Ne, tai dalis Lenkijos". Au
torius paaiškina, kad Lietuva 
yra tokia “dalis Rusijos ar Len
kijos", kaip Meksika — Jung
tinių Amerikos Valstybių ar 
Airija — Anglijos. Toliau pa
žymi, kad tą Lietuvos istoriją 
yra parašęs visų pirma Ameri-

BENEDIKTINIŲ PAREIŠKIMAS
Iš įvairių žmonių tenka iš

girsti įvairių nuomonių, ir se
serys buvo tikrai nustebintos, 
kad kai kurie labai geri žmo
nės mano, o gal tik norėtų ma
nyti. jog seselės benediktinės 
mažai turi pagalbos todėl, jog 
kai kas laiko jas “lenkėmis”. 
Pirmiausia, joms pačioms te
ko su tokia sunkenybe susidur
ti nuo pat reformos 1922 me
tais. kadangi jų pradžia ' buvo 
atėjusi iš Nešvyžiaus, kuris vė
lesniais laikais kartais Lenkijai 
priklausė. Tačiau, kai arkiv. J. 
Matulevičius Kaune pravedė re
formą, ir atsirado lietuviškas 
naujokynas jų naujame ir vei
kliame gyvenime, joks rimtas 
žmogus lenkystės joms negalė
jo primesti. Jeigu Amerikoje 

MOKYT. F. SKĖRYS pamokoje Vasario 16 gimnazijoje su pirmokais.

kos lietuviam, kad jie geriau 
pažintų savo tautos praeitį ir 
tikrą, ne kokią “rusišką ar len
kišką”. Medžiagos yra rankio
jęs iš istorinių veikalų, straips
nių ir dvi vasaras Columbijos 
universiteto bibliotekoje New 
Yorke. Taip ir atsirado istorija 
tautos, kurią “tartum karštą 
bulvę griebia tai vienas, tai ki
tas kraštas”.

Nuo žiliausių iki naujausių 
įvykių

Knygos yra devyniolika sky
rių. Pasakojama pati senoji, 
archeologinė Lietuvos praeitis, 
jos papročiai, kalba, tikėjimas. 
Apibūdinami didieji Lietuvos 
kunigaikščiai ir karžygiai. To
liau nušviečiamas Lietuvos 
krikščioninimas, ryšiai su Len
kija, Lietuvos iškilimas ir kri
timas, lenkėjimas ir rusinimas. 
Pabaigoje rašoma apie tautinį 
Lietuvos atgimimą, nepriklau
somąją Lietuvą ir bolševikų 
okupaciją.

Tekstas iliustruotas spalvo
tais žemėlapiais, aptiktais kny
gose, žurnaluose; didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių atvaizdais 

teko įsikurti nuošaliau nuo di
desnių miestų su daugiau lie
tuvių, tai buvo ta pati priežas
tis. kaip ir lietuviams pranciš
konams. kurie buvo priversti į- 
sikurti dar toliau už benedikti
nes. Mielai daug žmonių suva
žiuoja kasmet iš tolimų vie
tų ir džiaugiasi jų gražiu pajū
riu. Panašiai galės būti ir su 
seselėmis benediktinėmis, kai 
tik atsiras žmonių su reikalingu 
sugebėjimu ir tikru noru joms 
padėti, kol tokios pagalbos la
bai trūksta, žmogiškoji silpny
bė išranda joms įvairių prie
kaištų visai be pagrindo.

REGINA PACIS 
Benedictine Sisters 

75 Wallace Rd. 
Bedford, N. H. 

(ir legendariniais), keletu Lie
tuvos vaizdų. Baigiama Lietu
vos himnu, verstu angliškai. 
Yra panaudotos literatūros ir 
chronologijos sąrašai. Išreiškia
ma padėka Mrs. Eleanor Kru- 
czyk, kuri ilgomis valandomis 
labai švariai ir dailiai tekstą at
spaude.

Kiek v®rtė$?
Visų pirma jauti didelę pa

garbą autoriui už meilę, kurią 
jis reiškia Lietuvos praeičiai. 
Paaukota nemažai triūso ir 
laisvų valandų. Tai ypač mato
si iš kruopščiai ir dailiai pa
rengto tokio spausdinio, kuris 
nėra dar praėjęs pro spaustu
vės mašinas.

Bet verta būtų ir spausdinti, 
vienur kitur palyginus bei tru
putį papildžius. Kai kurie pasa
kojimai, priklausą daugiau le
gendom. tektų taip juos ir pa
teikti. Gal ne visos ir iliustra
cijos tiktų, bet leidinys būtų 
naudingas ypač čia jau gimu
siam senesnės lietuvių kartos 
jaunimui, kuriame lietuviška 
ugnelė dar spinksi. S. S už.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
— Mažosios Lietuvos veikė

jų pasitarimas įvyko Luebecke 
rugpiūčio 17. Dalyvavo Mažo
sios Lietuvos Tarybos -pirminin
kas E. Simonaitis, dr. M. Bra- 
kas. M. Lietuvos atstovas Vil
ke, atvykęs iš JAV, A. Lyman- 
tas, “Lietuvos Pajūrios” redak
torius iš Kanados, ir kiti vei
kėjai.

— Stasys Radzevičius mirė 
rugpiūčio 16 L’lme po vėžio 
operacijos. Velionis buvo 49 
metų. Palaidotas rugpiūčio 19 
Reutlingeno kapinėse. ,Po pra
ėjusio karo velionis kurį laiką 
tarnavo prancūzų svetimšalių 
legione, paskui dirbo Vokieti
joje metalo fabrike.

— Dr. Kun. L. Gronis, bu
vęs Vasario 16 gimnazijos di
rektorius. miręs rugpiūčio 20 
Frankfurte, palaidotas Diebur- 
go kapinėse rugpiūčio 23. Ve
lionis kuri laika ėjo kunigo pa
reigas Škotijoje ir paskui Vo
kietijoje.

Lietuvių liaudies dainų simbolika
(atkeltas iš 4 ps.)

Čia bernelis, dobilus beplau
damas, ir dainą traukia, ir ant 
pradalgėlio atsisėdęs ilsėdama
sis svajoja apie mergelę, jam 
valgyti atnešusią, atsisėsti kvie
čia. Dobilas, kaip darželio rū
ta mergelei, kuklus ir neišski
riamas iš Lietuvos laukų auga
lų. yra bernelio auginamas ir 
plaunamas.

Kepurė.-Kitas bernelio gar
bės simbolis yra jo kepurė.

ŠV. ANTANO gimnazijos naujos salės vidus. Nuotraukos. B. Kerbelienės.

LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ PAPROČIAI EKRANE
Praeitais mokslo metais Put- 

namo seselės sudarė iš savo 
bendrabučio mergaičių ansam
blį ir įscenizavo lietuviškas ves
tuves su visais papročiais, šo
kiais. dainomis, liaudies melo-

Mūsų liaudis kepurei teikia 
labai daug reikšmės. Kaip iš
kreiptas jos nešiojimas, taip ir 
pasirodymas viešumoj be kepu
rės laikomas netvarkingumo 
ženklu. Tik girtuoklis bernelis, 
kepurę pametęs, taip gali elg
tis. Dailus kepurės nešiojimas, 
dar net papuošiant ją gėle, gar
bingo bernelio pasididžiavimas. 
Tai rodo kad ir šis dainos dai
nos posmas;

Kad aš galėčia
Savo mergelę
Rūtų kvietkan suskinčia, 
Už kepurės nešiičia.

(J. Balio. Lietuvių dainos
Amerikoj. 73 psl.)

Dunojus. — Dainos kūrėjas, 
vaizduodamas didį vandenį, jį 
vadina Dunojum, Dunojėliu. 
Tas pavadinimas randamas ne 
tik mūsų, bet ir lenkų, rusų 
liaudies dainose. Lenkų daino
se “dunaj" reiškia gilius van
denis aukštais krantais. Rusų 
tautosakoje “dunojus" reiškia 
tą patį. Tai greičiausiai skoli
nys iš lenkų ar rusų. Dunojų 
randame minint dainose, kur 
prie jo užtinkami bežuvaują 
broleliai arba mergelė grįžta iš 
savo vyro namų, pas motinėlę 
bėdelių bėdavoti":

Važiavau aš lauku. 
Važiavau ir antru
Ir privažiavau prie Dunojėlio 
Prie didžio vandenėlio.

(Cit. iš atm.i

Dunojum galėjo būti vadina
ma kiekviena upe. privažiuoja
ma. tolimą atstumą bekeliau
jant.

ALB. BARANAUSKAS

dijomis. Linksmavakaris, merg
vakaris, piršlio oracijos ir jo 
korimas buvo parodyta sceno
je. Žiūrovas taip susižavėdavo, 
kad stačiai nenorėjo paleisti 
ansamblio nuo scenos.

Susidomėjęs šiuo sėkmingu 
pasirodymu, lietuvis filmo spe
cialistas Paulius Jasiukonis, Ya- 
le universiteto filmų departa
mento etatinis tarnautojas, lie
tuviškas vestuves nufilmavo Į 
16 mm juosteles su garso va
ga ir natūraliomis spalvomis. 
Aukodamas savo darbą, jis te
turėjo pirktis medžiagą. Išlai
das padengė savo lėšomis, susi
laukdamas ir kai kurių susido
mėjusių asmenų paramos iš ša
lies.

Dvaras.—Šis žodis taip pat 
greičiausiai bus slaviškas kil
mės, reiškąas kiemą, sody
bą. Eiti per dvarelį reiškia eiti 
per kiemą, per ūkininko sody
bą. Matyt, toji sodyba čia ir 
vfjfriama dvaru arba marguoju 
dvareliu (“Mano tėvo didi dva
rai"). Dvaras labai dažnai mi
nimas liaudies dainose, kur vie
tomis jis jau reiškia ir didelį 
turtą.

Serbentu uogelės. — Kai ku
riuose dainose randame minint 
serbentų uogeles, kurios reiš
kia ašaras. Galima manyti, kad 
serbentų uogos — ašarų sim
bolis susijęs su sapnų aiškini
mų. kur uogų rinkimas ar val
gymas reiškia ašaras. O 
kadangi serbentu kekės suside
da iš kelių ar keliolikos uogų, 
tai gal jos labiausiai tiko vaiz
duoti ašaroms.

čia suminėtieji simboliai lie
tuvių liaudies dainose labai 
dažnai užtinkami. Kiti, kaip 
beržas — bernelio simboliai, 
lakštingala, volungė — merge
lės simboliai, dainose rečiau te
pasitaiko.

Kai negatyvai jau išaiškinti 
ir darbas lieka tęsti laboratori
jose, medžiagos klausimas yra 
susijęs su naujomis, didesnė
mis išlaidomis — gali atsieiti 
dar bent pusketvirto tūkstančio. 
P. Jasiukonis su savo bendra
darbiais ir nutarė kreiptis į lie
tuvišką visuomenę, tikėdama
sis paramos šiam filmui atvesti 
į ekraną.

Dabartiniu metu amerikie
čiuose jaučiamas ypatingas su
sidomėjimas įvairių tautų liau
dies kūryba, tiek dėl to, kad 
tai yra emigrantų į šį kraštą at
sineštos tradicijos, tiek ir dėl 
to. kad šiais laikais etnografi
ja. tam tikrų filosofijos bei 
psichologijos teorijų įtakoje, 
laikoma labai reikšmingu šalti
niu žmogaus dvasiai bei jo kul
tūrai pažinti. Neabejojama, ir 
kad lietuviškas filmas sulauktų 
daug platesnio pripažinimo ne
gu tik pramoginis palinksmi
nimas. Apie tai liudija eilės 
amerikiečių universitetų pa
reikštas susidomėjimas.

Ruošiamos iš karto dvi re
dakcijos — lietuviška ir angliš
ka. Verta čia susidomėti vi
siems. kuriems prie širdies mū
sų tautos vardo garsinimas.

Rodant filmas, truks daugiau 
kaip valandą laiko. Paruoštas 
tikro profesionalo, jis niekuo 
nenusileis panašaus pobūdžio 
filmam, kuriuos už .mus laimin
gesnės tautos senai gamina ir 
platina po visą'pasaulį. Kodėl 
turėtume nusileisti visiems ki
tiems. kai pati svarbiausioji 
darbo dalis jau atlikta.

Aukas prašoma siųsti akto
riui Algimantui Žemaitaičiui, 
kurio nurodymais scenoje bu
vo vadovautasi filmuojant ir 
kuris dabar sutiko toliau dalin
tis praktiškąja uždavinio našta. 
Adresas: Algimantas Žemaitis. 
523 Highland Avė.. Waterbury. 
Conn.

— Studijų savaitėje Vokieti
joje rugpiūčio 7-14 buvo priim
tas šis sveikinimas Tėvynėje 
palikusiom:

Laisvosios Europos lietuviai 
iš Anglijos, Ispanijos, Italijos, 
Prancūzijos, Švedijos. Šveicari
jos. Vakarų Vokietijos ir netgi 
iš Jungtimi! Amerikos Valsty
bių ir Kanados, susirinkę į de
šimtąją jubiliejine studijų sa
vaitę Koenigsvvinteryje prie 
Bonnos 1963 metų rugpiūčio 
mėnesio 7-14 dienomis, siunčia 
mūsų sesėms ir broliams tė
vynėje nuoširdžiausius sveiki
nimus.

Šios studijų savaitės tikslas 
įkvėpti tėvynės meilę visiems 
tremtyje gyvenantiems lietu
viams. kuriuos likimas atskyrė 
nuo savųjų ir privertė palikti 
gimtąjį kraštą. Toli nuo tėvy
nės mes susirinkome čia bent 
mintyse pabūti su tautiečiais, 
pasidalinti įspūdžiais, išklausyti 
pranešimų apie dabartine Lie
tuvą, kurios gyvenimą mums 
nušvietė ir neseniai iš Lietuvos 
atvykę studentai.

Mieli broliai ir seserys, ne
pamirškite, kad lietuvis, kur jis 
tik begyventų, lieka artimas ir 
atsidavęs savo kraštui. Jūsų 
troškiniai ir musų — bendri. 
Mes visi norime matyti Lietu
vą laisvą, išvaduotą -iš neteisė
tos okupantų priespaudos.

Naudodamiesi šia proga, no
rime priminti, kad kultūrinio 
gyveninio lygio pakėlimas ir 
mūsų protėvių papročių išsau
gojimas — jūsų rankose. Mūsų 
žvilgsnis nukreiptas i jus ir 
mūsų pasitikėjimas telydi jus 
visose kultūrinio darbo srityse 
ir, kas svarbiausia, padedant at
gauti laisvę mūsų mylimai Lie
tuvai.

— Šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkport, Me., nauji 
mokslo metai pradedami rug
sėjo 10, antradienį. Mokiniai 
galės jau naudotis nauju bend
rabučiu ir sporto sale.

— Vliko sudėtin įsijungė 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
ILAS), kurio būstinė yra Chica- 
goje ir kur leidžiamas to są
jūdžio savaitraštis “Laisvoji Lie
tuva". stipriai antikomunisti
nis. Sąjūdžio pirmininku yra 
inž. K. Oželis.

— Lietuviu Valstiečiu Liau
dininku suvaživaimas šaukia
mas New Yojke spalio 12-13. 
Suvažiavimas siejamas drauge 
su sąjungos 75 metų sukakti
mi.

— Clevelando Alto skyriaus 
valdyba, paskelbusi jaunimui 
konkursą parašyti straipsni te
ma “1863 metų sukilimo reikš
mė lietuvių tautai", prašo pra
nešti. kad terminas nuskirtas 
lapkričio 5. ne lapkričio 15, 
kaip anksčiau skelbta. Sąly
gos jau buvo skelbtos Darbi
ninke rugpiūčio 27.

— Dr. Jonas Paukštelis, 
East Chicago. Ind.. Rezoliuci
jom Remti Komiteto vietos 
skyriaus pirmininkas. gavo 
laišką iš senatoriaus Birch 
Bayh iD-Ind.). kuriame jis pa
sisako už rezoliucijas.

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
R A M ¥ B Ė S 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
išleido Tėvai Pranciškonai

610 peši. Kaina 1 d.'l Labai 
patrauKli. .inka kaip d<>\ ana 
visok.onus pnijonii.'. Gauna
ma pas knvg-i; platintojus ar 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avcnue 
Brooklyn 21, N. Y.



1963 1* <L ar. 6d. DAMMNINKAS

MR.4MRS. BENJAMfN KARTŪNAS, Terryviiie, Conn.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto leidiniai
1. Dr. V. Daugirdaitė-Sruo

gienė Lietuvos kultūros istori
jos bruožai. Paskaitos, skaity
tos Ped. Lituanistikos Institu
te. Leidinys išleistas Varpinin
kų Filisterių Draugijos lėšomis 
Chicago, 1962. Veikale nagri
nėjama lietuvių tautos kilmė, - 
jos proistorė, dvasinis mūsų 
protėvių gyvenimas, Lietuvos

, istoriniai laikai, jos žydėjimo 
ir smukimo laikotarpiai, švieti
mas ir kultūra, Mažosios Lietu-, 
vos kultūrinis gyvenimas ir ki
ta. Kaina 2 dol.

2. Domas Velička (red.). Ben 
drinės lietuvių kalbos kursas. 
Chicago 1962. šio leidinio tu
rinį sudaro dvi prof. dr. Pr. 
Skardžiaus studijos ir Domo 
Veličkos speciali šiam kursui 
sintaksinė santrauka “Sakinio 
struktūra ir jo skyryba”. Pir
mojoj studijoj “Lietuvių kalba, 
jos susidarymas ir raida” prof. 
Skardžius nagrinėja lietuvių 
kalbos senumą, jos santykius

.bei giminingumą šu kitomis in
doeuropiečių kalbomis (seno
vės indų, graikų, lotynų, slavų 
ir kt.). Antrojoj studijoj* auto
rius nagrinėja dabartinės lietu
vių kalbos pobūdį, rašomosios 
kalbos, raidą, bendrinę kalbą ir 
jos vartoseną, bendrinę tartį, 
rašybą, normines lytis, žodyną, 
svetimybių rašymą, sintaksės 
dalykus ir kt. Kaina $2.

4. Vincentas Liulevičius Lie
tuvos kaimyninių kraštų istori
jos bruožai. Chicago 1963. Lei
dinys išleistas JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdy
bos lėšomis. Institute einamas 
istorijos kursas, kur nagrinėja
ma Rusijos, Lenkijos, Vokieti
jos ir Latvijos valstybių istori
ja ir tų kraštų santykiai su Lie
tuva nuo seniausių laikų. Kai
na $2.

5. Kan. Mikalojus Daukšos 
Prakalbą iš lenkų kalbos išver
tė Aleksandras Dundulis. Dauk
šos gyvenimą ir jo veikalus ap
rašė Dalia Indreikaitė. Sukak
tuvinis leidinys, išleistas kun. 
B. Suginto ir Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos Chicagos Sky
riaus lėšomis M. Daukšos mir
ties 350 metų sukakčiai pa
minėti. Leidinys iliustruotas. 
Dviem spalvom Chicago 1963 
Kaina 1 dol.

3. Leonardas Dambriūnas 
Lietuvių kalbos sintaksė. Tre
čioji, papildytoji laida. Išleis
ta Lietuvių Fondo ir Lietuvių 
Tautinio Akademinio Sambū
rio lėšomis Chicago 1963. Kai
na $2.50.

edyby sukaktis
■ TervyvŲK* Conn. — Ben
jaminas Kartūnas su žmona 
rugpiūčio 4 atšventė 50 metų 
vedybinio. gyvenimo sukaktį. 
Pokylis jiems buvo surengtas 
Peąuabucko klube. Mišios .jų 

- intencija buvo Nekalto Prasidė
jimo vietinėje bažnyčioje. Mi
šias aukojo tam. Walter Hines. 
Toje pačioje bažnyčioje jie su
situokė 1913 rugpiūčio 2.

Abudu kMę iš Lietuvos, Ame-

le Lock bendrovėje ir tik pas
kutiniu laiku išėjo į pensiją. 
Jau 25 metai jis yra lietuvių

Drauge su žmona dabar gy
vena' naujuose savo namuose 
7 Joseph Street Kaimynai ir 
pažįstami sukaktuvininkus pa
sveikino K“ apdovanojo dova
nomis. (Br. Pr.)

FUNERAL KOMES

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Community In a 

Dignified and Personai Manner 
For 50 Y e ars

Air Conditioned Chapels In 
Ali Localities

Harold J. Mooney, Mg r.
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village, L.I. VA 1-6660

EDWARD F. CARTER

PE 7-0900
TWO FUNERAL HOMES 

Montrose — Croton-on-Hudson 
FuneraI Homeš of Distinction

ŠERIO MONUMENTAL WORKS
319 Barrettb St., Bronx, N. Y. Ėst. 
since 1937. Monuments for all ce- 
meteries. Bięr direct from Mfr. and 
save. Display A Plant on premisės.Primindamas čia suminėtus 

leidinius, Institutas norėtų at
kreipti lietuvių visuomenės dė- 

j tai, jog šie lediniai yra «j^e leidiniai, kaip matote, 
naudingi ne tik Instituto stu- yj.a jšleasti įvairių mecenatų 
dentams, bet ir kiekvienam lie- lėšomis. Jeigu iš šio praneši- 
tuviui apskritai. m0 skaitytųjų atsirastų asmuo

Vyresnioji karta (tėvai, mo- organizacinis vienetas, su- 
kytojai, organizacijų vadovai) tinkąs prisidėti prie Instituto 
praktiškai jau Įsitikino, kadi numatytų mokslinių veikalų iš- 
svarstant lietuvj&ės klausimus leHiiiųp, į.^|o pačiu ir prie ti
su svetoi ajįųniiMa k JPEi^monių;

6. Domas Velička (red.) Mar
tynas Mažvydas. Sukaktuvinis 
leidinys išleistas Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Draugijos lėšo
mis Mažvydo mirties 400 me
tų sukakčiai paminėti Chicago 
1963. Pagrindinį leidinio turi
nį sudaro pirmosios lietuviškos 
knygos fotokopija. Įvadą pa
rašė Domas Velička, Mažvydo 
gyvenimą ir jo veikalus apra
šė stud. Martynas Lekšas, pir
mosios lietuviškos knygos žo
dyną sudarė stud. Vacys šau
lys ir Aleksandras Dundulis. 
Leidinys iliustruotas. Dviem 
spalvom. Kaina $3.

Leidiniai 
tuanistikos 
Claremont 
Illinois, ir
gų platintojus.

Li-
S.

36,

gaunami Ped. 
Institute, 5620 
Avė., Chicago 
pas lietuviškų kny-

— DABAR, vaikai, 
vandeniu.

beužtenka paviršutiniško savo- tobuUhim^''dmelai prašytume 
sios kultūros pažinimo ar grau- atsiliepti aukščiau nurodytu ad- 
daus sentimento, o reikia kon
krečių ir įtikinančių faktų ne
svyruojančiam tautiniam nusi
teikimui pagrįsti.

Ką galėtume svetur augan
čiai kartai pasakyti apie Lietu
vos kultūrą, apie lietuvių kal
bos kilmę, tų klausimų specia
liai nestudijavę ir neturėdami 
po ranka istorikės Sruogienės 
nors ir konspektinių “Lietuvos 
kultūros istorijos bruožų” ir 
kalbininko Skardžiaus studijos 
apie “Lietuvių kalbą, jos susi
darymą ir raidą”?

Kelintas šiandien iš mūsų 
šeimoje, mokykloje, organizaci
joje tokia logika ir tokiu sti
liumi gailėtų priaugančiajai 
kartai Įrodyti gimtosios kalbos 
reikšmę, kaip Mikalojus Dauk
ša savo “Prakalboje"?

Ką galėtų pasakyti tėvas ar 
motina vaikui, mokytojas mo
kiniui ar organizacijos vadovas 
jaunimui apie lietuvių raštijos 
pradžią, neturėdamas rankoje 
pirmosios lietuviškos knygos, 
to paties daikto, kalbančio už 
save? •

Dėl to čia suminėti leidiniai, 
neturint tuo tarpu ko nors to
bulesnio. ir pasidaro paran
kiausiomis lituanistinio švieti
mo bei tautinio auklėjimo prie
monėmis.

TRAVEL BUREAUS

IF IT CONCERNS TRAVEL—call

TRAVEL SERVICE
3533 White Plains Rd., Bronx, N. Y. 

(NearGunHill Rd.)
Kl 7-4141

Ali Air and Steamship Linds
To Europe and Other Countries

resu ar patelefonuojant Chica- 
goje šiuo numeriu 737-9134. 
Artimiausioj ateity užplanuota 
išleisti šie kalbos mokslo bei 
kiti programiniai leidiniai:

1. Prof. dr. Prano Skardžiaus 
Lietuvių kalbos akcentologija 
(spaudai paruošta).

2. Prano Pauliukonio Lietu
vos istorijos metodika (spaudai 
paruošta ir mecenatas jau tu
rimas: Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris).

3. Domo Veličkos (red.) Kons
pektinė lietuvių kalbos metodi
ka (spaudai paruošta).

4. Vincento Liutevičiaus Pa
saulio lietuvių istorija (spaudai 
paruošta).

5. Prof. dr. Petro Joniko Lie
tuvių kalbos fonologija ir fo
netika (ruošiama spaudai).

6. Prof. dr. Jono Balio Lie
tuvių liaudies pasaulėjauta. Tau 
tosakinė studija lietuvių tau
tos charakteriui pažinti (ruošia
ma spaudai).

Pirmoj eilėj šie veikalai sku
biausiai reikalingi neakivaizdi
nio (korespondencinio) kurso 
studentams, kad jie galėtų iš
eiti Instituto nustatytą lituanis
tikos mokslo programą ir įsi
jungti į lietuviškojo švietimo 
darbą. Instituto Vadovybė.

Enroll N O W!
DAY and EVENING CLASSES 

"lt Fays to Study at a Good School'' 
REGISTER NOW FOR FALU TERM

• BOOKKEEP1NG • SECRETARIAL
• COMPTOMETRY • SHORTHAND
• CLERICAL • TYPEWRITING

Adjacent to all Bunes and Subwaya

Drake School, Ine.
90-53 SUTPH1N BLVD.

(at Jamaica Avenue)
JAMAICA 35, N. Y. — JA 6-3835

WEDDING P ARTY

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest

Call F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street A 3rd Avenue 

New York City

REAL ĖST ATE

Huntington, L.U St. Eaizabeth’s pa- 
rtsh. 7 rm brick split, landscaped, 2 
šone bent oil bot water, flagstone

vraaher, drysr, refrigerator & G. I. 
4% SMNrtgača, near Stores, diocesan 
high achooL 224,400. Owner — 516 
HA 1-8641.

ly, best, 4 rasens and bath, $4,713 
rent, 1 appartment free. Price — 
$24.500. Scboles St. 8 f am. heat, 4 
rms and bath, $4,521 rent, 3 free 
appartments, price $24,000. J. P. 
CLARK, 127 Nassau Avė., Brook
lyn, — EV 3-0606.

ANDRE MULLER 
Contracting Corp. 

Route 25A & Harrison Avė. 
Miller Place, L. I, 

General Contractors and Builders, 
Custom House building. Building 
plots available in Port Jefferson 
and Miller Place. — SH 4-2177

INVEST TODAY!
RETIRE TOMORROW!

GULF SPRINGS ESTATES
On Mississippi’s Gult Coast. Excellent 
Home sites for investment. recreation 
and future retirement. Wonderful fish- 
ing. private pier and beach. Lots from 
$1500. $15 dotm - $15 per mo. 10% dis- 
count for cash. INVESTIGATE NOW! 
Write, wire or phone Dept. NH

MID-CONTINENT LAND 
INVESTMENT CORPORATION 

12th fSoor, Memphis Bank Bldg.
Memphis 1, Tenn. Phone 527-1631

Fresh Meadow — St. John’s Univ. 
vicinity: 2-fam. brick semidetached 
5 & 5 rms; 2 car garage, big plot, 
manyextras; $24,000 mortgages, lst 
floor apt. available; $35,500 Princi
pais only. Owner — TU 6-0372.

DISPLAY

SLIDING IXX)R 
WARDROBES

f Made to Order
čįiTi 6ea"lwardrob e ye

37-16 B’way, Long Island City
2-3997

SCHOOLS

Calvary and St. Cyprian s 
Parochial School

966 Bushwick Avė., Brooklyn 
Have a small number of places left 
for Nursery thru 5th grade, highest 
academic standards. CaU after 6

GL 3-5450

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. .

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN —1360 kilocydes

Sekmadieniais nuo 1 - 1:3O vai. p.p.

BROCKTON, MASS. 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

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

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
meg. iš WK0X, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS 

WP0P, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel. CH 9-4302
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

PH1LADELPHIA, PA. 
VVTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.
- HOward 7-4176 
teštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. Melninkas 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 

” programos. Radijo stotis WOPA —
Oak Park. UI. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šežt. -sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu- 
vižkos vakaružkos pirm. 7-8 vai. v.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 Talbot Avenue, Bradock. Pa. 
Sekmadieniais nue 1:30 vai. P4».

Čia Jus rasite dideli pasirinkimą gražiu tarnų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti: 
iia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų Mankai.

AL.BERT F. PETERS - Petrauskas

Aieipkit*

Kr Al

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond HiH 18, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

itKlOttlI-'- pl'jguuiu- gele.* pilMMUHtM

veltui — F.TB.
84-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y

TeL Vlrginia 9-3112

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N..J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel. PR 4^7788 
švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. Maduliai, savininkai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

HEVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

vimas, apdraudoe, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 
investacijos.

87-09 Jemaicd Woodhavan 21, N. Y. • Tat VI 7-4477

HOLY LIG II T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST, BROOKLYN 6» R-V. 
(212) GL 6-OŽOO ILBnate 8-7118

HŲIOK W|6»t<

u gėrimu OMži^usu*» .-.dnukima teat’ne*

S & G MEA i MAKKH1
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84 09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9 5077 
buvusi J MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, BrooHyn H, N. Y. • Tai. STagg 2-432S 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namui lietuviškus skilandžius ir sūrius

-----  We take aU orders special price fbr Wedding» snd Parties —
H ome-M adė Botogna


