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ŽMONES AIŠKĖJA ĮVYKIUOSE - 

Prezidentas Kennedy, Madame Nhu, generalinis sek
retorius U Tahnt Piet į Vietnamo istorijoje

Nori atoslūgio, kuris laisvajam pasauliui nebus geras
J. Tautę 18-oji sesija prasi

dėjo rugsėjo 17. Darbų tvarko
je jau įrašyti 81 klausimas.
Kas tarp ję svarbiausia:

Gen. sekr. U. Thant pasaky
mu, vyraus trys klausimai: nu
siginklavimas, dekolonizacija ir 
pažangos organizavimas. N. Y. 
Times vedamajame sutraukė 
Į du pagrindinius klausimus: 
{dekolonizacija, kurios labiau
siai reikalauja Azijos-Afrikos 
blokas, ir J. Tautų finansinė 
krizė, dėl kurios daugiausia rū
pesčio rodo J. Valstybės.
Keno naudai ir nenaudai krei
piama:

Pagal darbų tvarką dekolo
nizacijos svarstymuose numa
tyta liesti Portugalijos afriki- 
nes žemes, Pietų Afriką, Pie
tų Rodeziją. Bet nieko nekal
bama darbę tvarkoje apie So
vietu Sąjungos kolonijas. Dar
bų tvarkoje įrašytas žmogaus 
teisių laužymas Pietų Vietna
me; nieko neįrašyta apie žmo
gaus teisių laužymą komunisti
niuose režimuose. Išmestas jau 
ir Vengrijos klausimas. N. Y. 
Times rašo: “Afrikos-Azijos na
riai neprotestuoja prieš komu
nistų valdymą svetimiem kraš
tam”. Tačiau neprotestuoja nė 
Vakarai, “šiandieninėse Jung
tinės Tautose su 111 narių, ku
rių pusė priklauso Azijos-Af
rikos blokui, šaltojo karo kal
bos taip nepopuliarios, kad jos 
jau pradingo” (Times).
Kas ypačiai Amerikai svarbu:

J. Tautose sieks dominuoti Azija - Afrika. Svarstys Vakary kolonializmą, tylės 
apie sovietinį; kels asmens teisių laužymą antikomunistiniuose režimuose . . .

mėtį. Bet tam reikia pinigų, o 
jų neduoda nei Sovietai nei 
Prancūzija nei mažesnieji. Ame
rika daugiausia finansavo išgel
bėti Jungtinių Tautų organiza
cijai ir ateičiai J. Valstybės 
nori išgelbėti šią organizaciją 
ir paversti ją veiksmingu įran
kiu, nors kažin kam jis tar- 
tarnautų.

Kas vyksta šalia J. Tautę:
Specialus dėmesys krypsta 

į prezidentą Kennedy. Jis ne 
tik sesijoje kalbės. Jis kalbės 
su Sovietų Gromyko; kalbėsis 
su Jugoslavijos Tito. Kalbos 
siekia pagrindinio tikslo — at- 
leisti santykius tarp komunis
tinio ir nekomunistinio pasau- 
lios. Komunistinio bloko arti-

EDNA F. KEUi.£Yr New Yorko kongr., yra paskirta į Amerikos'delega
ciją J. Tautose, čia ji po priesaikos su prezidentu Kennedy ir delegacijos 

Prezidentas. Kennedy kalbės pirmininku a. stevensonu.
penktadienį, rugsėjo 19. Nu
matyta, kad jis iškels Jungti
nes Tautas kaip taikos įrankį 
ir jo stiprinimo būdus. Tas į- 
rankis dabar daros neveiks
mingas k dalies dėl pinigų sto
kos. Gen. sekr. U Thant jau 
buvo paskelbęs, kad atšauks 
kariuomenę iš Kongo nuo me
tų pabaigos. Amerikai spau
džiant sutiko pratęsti dar pus-

— Lenkijoje rugsėjo 15 pa
keltos kainos maisto produk
tam apie 20-30 proc. Dar pa
vasarį pakėlė kainas 100 proc. 
anglim, elektrai, gazui.

minusias tikslas — nepuolimo 
paktas tarp Varšuvos komunis
tinių režimų pakto ir Nato. 
Chruščiovas į J. Tautų sesiją 
neatvyks. Tačiau, kaip rašo 
World Telegram, jo agento ro
lėje bus Tito, kuris sieks įti
kinti prezidentą, kad nepuoli
mo paktas yra naudingas abiem 
pusėm.:.

Kodėl Maskva taip siekia ne
puolimo pakto, laikraštis nuro-

VATIKANE:

— Popiežius Paulius VI rug
sėjo 14 paskelbė, kad į Bažny
čios susirinkinfo antrą sesiją 
bus pakviesti aktyviai dalyvau
ti ir eilė pasauliečių.

— Vatikano II susirinkimas 
prasidės rugsėjo 29. Pirmiau
sia bus svarstomas Bažnyčios 
vidaus klausimas — vyskupų 
teisės, santykiai su popiežium, 
popiežiaus autoritetas, pasau
liečių vaidmuo Bažnyčioje.

— Gudijos arkivyskupas Ni- 
kodimas rugsėjo 15 buvo audi
encijoje pas pop. Paulių VI. 
Graikijos arkivyskupas Chry- 
sostomos paskelbė, kad orto
doksai negali susitarti su k~ " 
likais, ortodoksai nepripažins

— Vatikaną pasiekė žinios 
apie naują įtampą Lenkijoje 
tarp Bažnyčios ir kompartijos.

KOVA DEL OPINIJOS: Už sutartis, naudingas Sovietams
Šiuo metu suorganizuota gau

sybė tarptautinių kongresų, 
konferencijų, kurios yra pusiau 
komunistinės ar kuriom komu
nistai nori pasinaudoti propa
gandai už atominių bandymų 
draudimo sutartį ir už toli
mesnės sutartis, kurias komu
nistai suminėjo Belgrade tarp
parlamentinės sąjungos konfe
rencijoje: nepuolimo paktas 
tarp Nato ir Varšuvos pakto, 
nuatominta zona, kurioje turi

DEL VIETNAMO: Mums reikia laukti, 
laukti .. . paduoti ranką net Madame

Pietų Vietname rugsėjo 16 išeitį — palaukti ir pažiūrėti, 
karo padėtis atšaukta, cenzūra “Mes neturime kitos išeities 
panaikinta. Daugumas suimtų kaip tik pasilikti Pietę Vietna- 
budistų paleisti. Tačiau kariuo
menė gatvėse liūdi.

Madame Nhu atvyksta į A- 
meriką ir kalbės spaudos klu
buose Washingtone ir New Yor- 
ke. Belgrade ji kalbėjosi su A- 
merikos Kongreso bariais. Ji 
nesistengs pamatyti prezidento, 
nes nenori sudaryti jam “ne
patogios padėties”.

Kongrese 25 nariai pasirašė 
rezoliuciją, kuri siūlo nutrauk
ti pagalbą, jei Diem vyriausybė 
nekeičia linijos. Šen. Keatin- 
gas siūlo, kad Kongresas iš
tirtų padėtį. Esą vyriausybės 
politikoje per paskutinius mė
nesius reiškiasi tos pačios ten
dencijos, kurios buvo politiko
je dėl Kubos.

Jungtinėse Tautose P. Viet
namo nusikaltimas prieš “as
mens teises" bus svarstomas 
pirmoje eilėje. Amerika tam 
nesipriešins. Ar pasmerkimo 
rezoliuciją Amerika rems, ne- 

, aišku.
Spaudoje dėmesio vertas W. 

Lippmanno pareiškimas, kad 
vyriausybė temato praktinę

me, paremti Diem vyriausybę 
ir daryti įtakos, kiek mes ga
lim", sako Lippmannas.. .Mes 
neturime tikėti per greitai ir 
per daug, o tuo tarpu mes tu
rime palaikyti ranką ne tik 
prezidento Diem, bet ir Mada
me Nhu”. Ko Lippmannas 
siūlo laukti — tai, kad laikas 
gali atitraukti šiaurės Vietna
mą nuo kom. Kinijos kaip Ju
goslaviją atitraukė nuo Rusi
jos.

JOHN GRUNOUSKI, rugsė
jo 9 paskirtas paštų valdyto

ju. Tai lenkų kilimo demo
kratas, Wiseonsine nusipel
nęs rinkimuose.

do dvi diplomatų kalbamas 
priežastis. Esą nepuolimo pak
tas Chruščiovui padės Įtikinti 
čekoslovakus, lenkus ir kitus 
satelitinius kraštus, kad laisva
sis pasaulis juos laiko Sovietų 
Sąjungos dalim ir nėra suinte
resuotas jų nepriklausomybe. 
Antra, Chruščiovas nori pakel
ti Varšuvos pakto prestižą i 
lygią plotmę su Nato, kad pas
kui galėtų sakyti: “Likviduo- 
ir paversti ją veiksmingų iran- 
aukokime tas karines sąjungas 
vardan taikos”. Tai būtų nau
jas žingsnis po pirmojo, kuris 
buvo atominė sutartis.

būti vidurio Europa. Su pana- tikisi atlikti misiją ir per filo- 
šiom “atoslūgio” nuotaikom ei- sofų kongresą Meksikoje, 
na ir kitos gausios konferenci
jos. Jų nuotaikos turi paremti ’rų opiniją. Ir R. Drummond 
sovietinius siūlymus J. Tauto- (NYKT) iš Belgrado tarpparla- 
se.

Philadelphia Inųuirer (ku
rio iškarpa redakcijai atsiuntė 
skaitytojas J. J.) koresponden
tas iš Romos pranešė apie eilę 
tokių susitikimų “smegenim 
plauti” — apie Sovietų suorga
nizuotą “Litva” laivu ekskursi
ją žurnalistam Viduržemio jū
ra pas Alžiro Bellą, Tuniso 
Bourguibą. Egipto Nasserį. 
Chruščiovo žentas bus tų žur
nalistų šeimininkas. Nepriėmė 
Į ekskursiją tik kinų komunis
tų. Kipro saloje Afrikos-Azijos 
tautų solidarumo konferencija 
turi paremti tai, ko Azijos-Af
rikos blokas siekia per J. Tau
tas.- Havanoje tarpt, architektų 
sąjunga rugsėjo 29 posėdžiau
ja su numatytu sėkmingai lik
viduotos invazijos minėjimu.— 
Čekoslovakijos Karslbade “an
tifašistiniai” istorikai mini “Eu
ropos rezistenciją”. Korespon
dentas pastebi: “Žinoma, čia 
nebus minima Lietuvos parti
zanę nei lenkę bei ukrainietę 
pogrindžio rezistencija prieš| Švedijos fcarafhn Gestavas 
komunizmą." Bertrand Russel ir viceprezidentas Johnscnas.

Taip stengiasi paveikti Vaka-

mentinės sąjungos konferenci
jos pranešė, kad ten 59 vals
tybių atstovai esą giliai įsitiki
nę, jog atominių draudimų su
tartis veda į taiką; ten kalbos 
esąs draugingos ir jose maža 
kritikos; visa, ko jie nori, tai 
“dar keletas sutarčių, kurios 
tarnaus sovietų tikslam, bet ne
duos nieko gero laisvajam pa
sauliui”.

Kanados kviečiai'eis į Kubą
— Sovietai rugsėjo 16 už

pirko iš Kanados kviečių už 
500 mil. dol. Apie šeštadalis nu
pirktų kviečių eis tiesiai į Ku
bą. Amerikos firmos tikisi, 
kiši, kad kitoje rinkoje jom 
bus daugiau galimybių.

— Sovietų Sąjunga susirūpi
nusi labiau vaistų buteliukais 
nei vaistais, nes pvz. jei vais
tai atsieina viena kapeika, tai 
buteliukas 6 kapeikas.

Pietų Vietnamo konfliktas 
tarp Pietų Vietnamo vyriausy
bės ir Amerikos vyriausybės 
tempiasi. World Telegram pa
skelbė jau ir kandidatą, kurį 
Amerika nori matyti vietoje 
Diem. Tai viceprezidentas Nyu- 
gen Ngoc Tho, budistas... Pa
liekant įvykius toliau plėtotis, 
galima pasekti, koki veikėjai Dinh Nhu. Belgrado tarpparia- 
juose iškilo. mentinės sąjungos konferenci

joje ji buvo daugiausia stebi
mas asmuo. Ji vadovavo Viet
namo delegacijai. Ji gynė Viet
namo reikalus viešai; suvesta 
su jauniausiuoju senatorium 
Kennedy jis kalbėjo veik vie
na su prancūziškos kultūros 

. šarmu, patosu, su natūrinio 
žmogaus naiviu Įsitikinimu, kad 
jo pusėje yra tiesa ir ji turi 
laimėti. Nesivaržydama ji kal
tino prezidentą Kennedy, kad 
jis blogai informuotas, kad jis 
esąs politikas, kuris žiūri, ke- 
no pusėje bus opinija, ir pagal 
tai elgiasi; ji kaltino “šešis as
menis”, tarp jų Times atstovą, 
rengus sąmokslą prieš prezi
dento Kennedy administraciją 
ir prieš Diem. Pro kaltinimus, 
kurių tikslingumu diplomatas 
būtų labai suabejojęs, kartais 
žybteldavo ir taiklios pastabos, 
kuriom ji demaskavo tam tik
ros spaudos elgesį P. Vietna
mo istorijoje. Esą kai minia 
yra vyriausybei palanki, tai ko
respondentai jos skaičių suma
žina pusiau; kai minia yra 
prieš vyriausybę, tai jos skai
čių padvigubina; mane jie visa
da vadina “Romos katalikė Ma
dame Nhu”. O kodėl jie niekad 
nevadina ‘ Romos katalikas 
de Gaulle ar ateistas Nehru?” 
Kodėl?

Prezidentas Kennedy pasiro
dė dvejopoj šviesoj. Viena
me pareiškime tiesus, pasmer
kęs Diem valdymo metodus ir 
rekomendavęs pakeitimus, gal 
net ir asmenų. Toks Amerikos 
prezidento išėjimas į rampą 
per televiziją ir per diploma
tų galvas pasišovimas tvar
kyti santykius su kita valsty
be nebuvo spaudos palankiai į- 
vėrtintas; kituose pareiškimuo
se prezidentas jau kitoks: at
sargus, santūrus, neužbėgantis 
už akių savo diplomatam, dės
tąs patį kovos principą, ku
riam angažavosi Amerika ir 
nuo kurio nesirengia trauktis. 
Jėgos, kurios buvo veikusios 
prezidentą reikštis pirmuoju

POPIEŽIUS PAULIUS VI Amerikos spaudoje dve
jopai minimas: čia kaip tariamai priešingas Jono 
XXIII linijai dėl komunizmo; čia vėl kaip “pažan
giųjų” šalininkas. Pažangumą dabar įžiūrėjo, kad 
jis dėvi ir Vatikano susirinkime leido dėvėti vadi
namą mozzetta, apsiaustėlį iki alkūnių ilgumo, kurį 
vyskupai paprastai d#vi savo vyskupijoje.

KINAI IR RUSAI: Kova dėl lygybės ar
Kinijos komunistai rugsė- Jei DRFSvaros? 

jo 6 paskelbė atsakymą Rusi- I
jos komunistam. Atsakyme kai- lemas spręsti tarp Sovietų Sa
tiną, kad
vadovybė susidėjo su J.V. im
perializmu, Indijos reakcionie-

I riais ir išsigimėlio Tito klika 
I prieš socialistinės Kinijos ir vi- 
I sas kitas marksistines-leninisti- 

nes partijas”; Rusijos komunis
tų partijos vadovybė “siekia 
koliaboruoti su J. Valstybių 
hnpęrializmu ir pasaulio prob-

Sovietų komunistų jungos ir J. Valstybių galvų”; 
1957 atsisakė padėti Kinijai 
atominėje gamyboje, sudaryda
ma sąmokslą su J. Valstybėm 
“pasilaikyti atominį monopo
li”; 1958 Sovietai norėjo paim
ti Kiniją į “savo karinę kont
rolę”. O Kinijos komunistai sie
kia “visų broliškų partijų lygy-

JUNGT. TAUTŲ PINIGO ANTRA PUSE: 
— pavergt y tautij seimas 

dr.

būdu, dabar ėmė reikštis per 
Kongresą. Jo atstovų dalis iš
ėjo į pirmas eiles, iš kurių tak
tikos sumetimais pasitraukė 
prezidentas.

Vietnamo pusėje aikštėn iš
ėjo ne pats prezidentas, bet jo 
brolio žmona Madame Ngo

— Sovietuose trečias iš ei
lės derlius Sibiro plėšiniuose 
menkas. Apie tai sovietiniai 
šaltiniai tyli. Spėjama betgi iš 
to, kad Maskvoje suvaržytas 
duonos pardavimas; pati So
vietų Sąjunga užpirko kviečių 
iš Kanados ir dar derasi su 
Australija taip pat dėl kviečių.

• — Maskvos Prevde reikalau
ja, kad Amerikos kariuomenė 
pasitrauktų iš P. Vietnamo.

Europos Pavergtų Tautų Sei- Iš lietuvių pusės kalbėjo 
mas rugsėjo 17 pradėjo savo A. Trimakas ir M. Brakas. 
sesiją paraleliai su J. Tautų se- -------— -
sija. Jei J. Tautose yra darbų PROTESTUOTINAS LIFE 
tvarkoje atstovavimo Įgalioji- ŽURNALAS * 
mų klausimas, tai Europos pa
vergtų tautų seimas pakartojo, 
kad satelitiniai režimai nei so
vietiniai atstovai neatstovauja 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Len
kijos, Čekoslovakijos, Vengri
jos, Bulgarijos, Rumunijos, Al
banijos tautom. Jei J. Tautose 
šiuo metu norima išlaikyti ty
lą apie sovietinį kolonializmą 
ir siekti status quo padėties, 
tai Europos pavergtų tautų sei
mas iš naujo kėlė aikštėn so
vietinio kolonializmo, asmens 
teisių laužymo faktus.

Life žurnalas rugsėjo 13 die
nos nr. yra skyręs Sovietų Są
jungai ir jos žmonėm. Plačiau 
minimos Latvija ir Estija, 
trumpai užsimenama apie Lie
tuvą. Bet per visą numerį nė
ra nė žodžio apie Baltijos kraš
tų užgrobimą ir jų kančias So
vietų vergijoje.

Life žurnalo redakciją reik
tų užversti laiškais, pažymint, 
kad Lietuva. Latvija ir Estija 
nėra Sovietijos dalis ir kad J. 
nėra pripažipusi Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietus.

Madame kalbėjo, kad vietna
miečiai nenusilenks “tarptauti
niai šantažo ir teroro kampa
nijai ir kovos už teisę gyventi 
būdu, kurį patys pasirinks”.

Jei reiktų parodyti pirštu, 
kas tie “tarptautinės kompani
jos” atstovai, vargiai Madame 
būtų tai padarius. Bet ar ne
bus tik vienas iš jų, kuris pats 
prisistatė. Tai U Thant, gen. 
sekretorius. Buvo žinia, kad jis 
Maskvai reiškėsi palankiausiai 
iš visų trijų J. Tautų buvusių 
sekretorių. Dabar iškilo jo dva
sios naujas bruožas, kai spau
dos konferencijoje jis vertino 
Vietnamo padėtį. Jis nubrėžė 
matą P. Vietnamui matuoti. 
Esą demokratija turinti dvi do
rybes—galėjimą pakeisti vy
riausybę konstitucine tvarka,, 
galėjimą reikalus tvarkyti Įtiki
nimu, ne prievarta. Tų dalykų 
P. Vietname visiškai nesą. Bu
vo diplomatų nustebta, kad JT 
pareigūnas taip kalba. Prancūzi 
jos užsienių reikalų ministeri
ja atsakė jam dėl žodžių, ku
riais jis kalbėjo apie Prancūzi
jos politiką, kad ne tarptauti
nės įstaigos tarnautojo reika
las formuluoti Prancūzijos po
litiką. O Herald Tribūne veda
majame grįžo prie U Thant de
mokratinių dorybių ir primi
nė istorijos faktą: U. Thant 
yra atstovas Burmos, kurioje 
1962 kovo 2 gen. Ne Win va
dovaujama kariuomenė suren
gė perversmą, suėmė preziden
tą, ministerį pirmininką ir ki
tus vyriausybės narius ir įvedė 
revoliucinę diktatūrą. Tokios 
derąokratijos atstovas yra U 
Thant.

Dar aiškesnis U Thant vei
das prisiminus, kad demokrati
nių dorybių reikalavimo jis ne
taiko komunistiniam režimam, 
nei Vengrijai, nei Jugoslavi
jai. nekalbant apie Maskvą ... 
Tokis jis kaip tik yra tinka
mas būti Junginių Tautų dva
sios reiškėju.

Gal siekdamas parodyti ne 
vienas toks esąs. U Thant pri
minė. kad jis buvo nuolatinia
me kontakte su A. Stevensonu.
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Siūlyčiau viską nubraukti
Kongresas ir užsienio parama (3)

Faktai, kuriuos išdėstė Char- mimą. H. Tribūne apraše, kaip 
les Stevensonas Reader’s Di- Chruščiovui Titas rodė, Ameri- 
gest, nebuvo svetimi kongres- kos pinigais statomą ir amerį- 
manam, kurie dalyvauja finan- kiečių inžinierių vadovaujamą 
sų ar užsienių komitetuose. Ne- plastikos fabriką Zagrebe, 
svetima jiem ir visuomenės Pasai laikraščio anrašvma. tai 
opinija apie paramą užsieniui. 
Labiausiai opinija, taigi ir 
kongresmanai, įjaudinti dėl pa
ramos komunistiniam režimam 
kaip Lenkijoje ar Jugoslavijo
je, dėl paramos agresiniam ., įįų inžinierių, statomas amen- 
kraštam, tokiem kaip Indija ir kiečių technikų priežiūroje. Ta- 
Indonezįja. čiau jokis vietinis laikraštis nė-

AID (Agency for Internatio- ra suminėjęs, kad tai amerikie- 
nal Development) administra
torius David E. Bell Time-Ma- 
gazine teisino užsieniui skiria
mą paramą ir nurodė jos nuo
pelnus neraštingumui mažinti, 
alkaniem pasotinti. Tik 1963 
buvo išleista tam reikalui 2.2 
bilijonai 82 kraštam. Indijoje 
paramos dėka pasisekė kova su 
malarija — 1953 iš 75 milijo
nų malarijos ligonių Indijoje 
mirė vienas milijonas, o 1962 
registruota jau tik 2,000 mate
rijos ligonių. Lotynų Ameriko
je kas trečias mokyklinio am
žiaus vaikas gauna pietus Ame
rikos pagalbos dėka. Tačiau 
Bell apėjo tylom Jugoslavijos

- ir Lenkijos pavyzdžius, kurie 
šaukia apie komunizmo rėmi
mą Amerikos pinigais ir kurie 
labiausiai visuomenę buvo su
jaudinę.

Nauji įvykiai Charles Steven- 
sono faktų ne tik nepaneigė, 
o tik drastiškiau patvirtino, 
kiek tai liečia Jugoslavijos rė-

Pagal laikraščio aprašymą, tai 
40 milijonų vertės fabrikas., 
kuriam statyti Amerika davė 
23 milijonus. Fabrikas aprūpin
tas amerikinėm mašinom, su
projektuotas taip pat amerikie-

mai apikritai, bet tam tikriem 
kraštam, kurie mėmei tos peri
mos pri&ti kito ftnoniško A-

čių pinigais ir jėgom vykdoma 
statyba. Amerikos konsulas Za
grebe niekad nebuvo pakvies
tas fabriko aplankyti, nors ten 
vedžiojamos ekskursijos iš ki
tų komunistinių kraštų. Laik
raščio korespondentas nežino 
ar Chruščiovui, kuris šiame 
fabrike buvo arti valandos, bu
vo kas pasakyta apie Amerikos 
prisidėjimą prie statybos, ta
čiau pažymi, kad iš 4 ameri
kiečių inžinierių, kurie ten dir
ba, nė vienas nebuvo pristaty
tas Chruščiovui, nė vienam ne
buvo leista būti Chruščiovo pa- tencija nereiškia, kad ideologi- 
lydovų tarpe apžiūrint fabri
ką. Policija sulaikė amerikie
čius korespondentus nuo -daly
vavimo iškilmėse prie fabriko 
administracijos pastato Chruš
čiovą priimant. Po dešimties 
minučių pasiginčijimo ameri
kiečiai laikraštininkai demons- 
tratyvai pasitraukė ir nedaly
vavo fabriko administracijos 
surengtame priėmime spaudai.

mos 
menkos gesto; kurie nori A- 
merikos žmonių gerą širdį 
naudoti politiniam f “ 
priešingiem Amerikos ;
mam. Tuos nepalankumo mo
tyvus yra trumpai išreiškęs 
kongresmanas Otto Passman, 
biudžeto komisijos pirminin
kas: “Vargas tas, kad perdaug 
jau mūsų užsieninė parama pa
virto subsidijom komunistam 
valdžią paimti. Ir paramos tei
kėjai yra ištroškę valdžios tiek, 
kad slepia nuo visuomenės tie- ____________________________________________________
są, išvengia normalios Kongre- B ?/
so kontrolės; atrodo nėra kito > ' į £
kelio norint žmonėm tikrai pa-
dėti, kaip likviduoti visą opera- .r P r JUGOSLAVIJOS TITO, ir Egipto Nasseris: Amerikos pinigai — mums
ciją ir pradėti iš naujo . nuopelnas.

- SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Hpardavimaa uepaprastal žemom URMO KAINOM
A . • . . . .
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

3 - jose krautuvėse

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

Cor. DEL ANGY. N.V.C.
KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIEN»AlS 
ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 - AK

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusUkai. lenkiškai, UK-ain lakai 
Važiuoti BMT išlipant Esaex Street, keltis elevatorium į viršų 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite t| skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

t

DAUG ŽODŽIŲ SUL4UŽĖ, BET MENĄ IŠTESĖJO
Chruščiovas nuramino kinus Ideologinės kovos bazę perke- 

ir kitus savo draugus komunis- lia j Amerikos universitetus 
tus pažadu: taikinga koegzis-

nė kova turi sustoti; ji turi ei
ti visu griežtumu .... Kaip 
Chruščiovas mėgina šį žodį į- 
vykdyti, kaip tą kova mėgina 
perkelti Amerikos žemėn, kaip 
mėgina įsirengti bazes ne Ku
boje, bet pačios Amerikos uni
versitetuose ir aukštesniosiose 
mokyklose, parodė įvykiai Ad
vokatų Sąjungoje (American 
Bar Association).

yra visiškai teisinga”, kalbėjo 
C. Brewster Rhoads iš Phila- 
delphijos, komitt«o narys. 0 
gen. Riter iš Slat Lake reika
lavo pasakyti, kas yra tie “ko
legijų profesoriai, kurie advo
katų sąjungai užtraukė tokią 
dėmę”.

Vadovėlio išplatinti egzemp
lioriai renkami atgal, ir jis 
bus taisomas.

monistinių grupių rytų Europo
je dmgo” — kad dingo Sibire 
ar masiniuose kapuose, nutylė
ta. Čia pat kitas balinimas vi
siem, o tuo pačiu ir Sovietam: 
“Nei laisvieji kraštai nei ko- 
būti laikomos vienintelės atsa
kingos už pasaulio dabartinę 
krizę.”

— Niekinami ir pagarbūs žo
džiai — dvejopi, kada vadovė
lis kalba apie antikomunistus 
ir kada kalba apie kairiuosius. 
Pirmuosius vadina ‘ ‘lunati
kais”; jų teigimus vertina kaip

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

WEISS & KATZ, INC.
187 OECHABD ST„ N. Y. C. Tek GR 7-1130

DJDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL 
M Audinį ai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Korespondentai susitiko tik su 
amerikiečiais inžinieriais, ku
rių prieš porą metų čia buvo 
atvykę 8, dabar likę tik 4.

Vienas iš amerikiečių kores
pondentam kalbėjo: “Jei aš tu
rėčiau kada kur nors daryti _ . _ _
pareiškimą apie visą reikalą rikinės demokratijos ir komu- 
tai aš pasiūlyčiau viską' nu- ~

■ j sulaužyta brauki Mes mokame už tai,
imperialistų blokada . Jau

SOVIETŲ PARAMA JAGANUI

Sovietai, kur galėdami, pa
remia Vakarų priešus nepaisy
dami atominės sutarties atoly- 
džio. Pasiskelbė duosią žemės 
ūkio paramos Britų, Guianos 
prokomunistiniam diktatoriui 
Jaganui, kad būtų

Amerikos Advokatų Sąjunga, 
pasižymėjusi patriotiniais, anti
komunistiniais pasireiškimais, 
nutarė paruošti ir išleisti vado
vėlį mokytojam, kuriem ten
ka aukštesniosiose mokyklose 
parodyti priešingumą tarp ame-

nizmo. Vadovėlio paruošimą 
ėmėsi globoti sąjungos komi- 

- - mes statome, ir mums nė žo- tetas, kuris rūpinasi švietimu
anksčiau du laivus atsiuntė su džio nuopelnų Daugumas net prieš komunizmą. Paruošė spe- 

darbininkų nežino, kad ši staty
ba yra amerikiečių projektas”.

Amerikiečio žmona pridėjo, 
kaip traktuojami amerikiečiai: 
“Mes mokame 200 dol. mėne
siui už 5 kambarių butą, už 
kuri jugoslavas turėtų mokėti 
50.. Maisto kainos staiga trigu
bai pakyla, kai tik aš praveriu

naftos produktais. Tuo tarpu 
pati Sovietų Sąjunga kviečių 
pirko iŠ Kanados už 22 mil. 
dol.
SOVIETUOSE REIKALAUJA 
DIDESNIŲ BAUSMIŲ

pro- 
teis-

Sovietuose sudarinėjama 
paganda, kad “liaudies 
mam” būtų leista griežčiau nu
bausti “asocialinį, išnaudotojiš- burną ir išgirsta, kad aš esu 
ką elementą”, t.y. tuos, kurie užsienietė. Bjauriausias daly- 
veraasi šiokia ar tokia spėkų- kas. kad Jugoslavijos žmonės* 

nežino, jog mes norime jiem 
padėti.”

Toki užsieninės paramos fak
tai iškyla aikštėn vis stipriau, 

gautus drabužius pardavinėja Faktai sudarinėja nepalankią 
spekuliacinėm kainom. opiniją. Nepalankią ne para-

liajaja. Propagandoje prieš juos 
spauda nurodė ir, kokia ta spe
kuliacija: esą jie palaiko san
tykius su užsieniečiais, iš jų

TIK VIENAS DOLERIS

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus 
DARBININKĄ susipažinti ihi šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem
metam.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos Į 
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau į 
arba artimiesiem. Paraginkite draugus 

; bei pažįstamus arba prisidėkite auka, ' 
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori

• skaityti, bet negali užsimokėtf. Prašome . 
pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

DARBININKAS . !
910 VVILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Prašau 'siųsti laikrašti adresu:

Vardas ir pavardė ..................................................................

t Adresas
-

Užsakė ...........................................................

Siunčiu už prenumeratą $

cialistai. kuriem vadovavo S.' 
Carolinos univerfeiteto tarptau
tinių studijų institutas. Knyga 
išleista, pavadinta Syllabus ar
ba Democracy and Com- 
munism in World Affairs, 260 
pusi.

Viskas būtų buvę gerai, jei 
nebūtų buvę tokios organizaci
jos, kuri vadinasi “Kardinolo 
Mindszenty Fondas”, ir kurios 
tikslas “kovoti prieš komuniz
mą faktų kėlimu”. Tas. fondas 
paruošė vadovėlio kritiką ir iš
siuntinėjo sąjungos komiteto, 
nariam. Kritika komiteto na
rius jau buvo pasiekusi, kada 
jie susirinko neseniai Chicago- 
je metinės konvencijos.

“Aš tvirtai .pareiškiau, 
aš nesutikčiau nei globoti, 
duoti Amerikos advokatų 
jungos vardu imprimatur

kad 
nei 
są- 
štei

knygai. Daugiau kaip 90 pro
centų kritika, mano manymu,

Dėl ko visas šis. skandalas 
kilo?

Kaip iš Kardinolo Mindszen- 
ty Fondo parūpintos kritikos, 
kurią gausiai atpasakojo The 
Tablet ir Our Sunday Visitor, 
matyt, vadovėlio autorių buvo 
vartojami komunistų Įprasti 
metodai komunizmo veidui pa
dailinti. Būtent:

— Nutylėjimas faktų, kurie 
komunizmo veidą daro atstu
miantį. Pvz. nė žodžio konkre
čiau apie sovietinių šnipų tink
lą ir jų subversiją — Alger 
Hiss, Rosenbergus, Harry Dex- 
ter, White, Burgess, Maclean, 
Klaus Fuchs. W. Martin, Mit- 
chel, Alan Nunn May. Nė žo
džio apie Sovietų vergų sto
vyklas, Katyno skerdynes, ge
nocidą Baltijos valstybėse, Ti
bete, Budapešte. Nieko apie 
Jaltos, Teherano, Potsdamo 
konferencijas ir apie sulaužy
tas sutartis.
....— Nubaltinimas dėmių, ku
rias užtraukė komunizmui ag
resiniai ir genocidiniai veiks
mai. Pvz. Nieko nepasakius 
apie Suomijos užpuolimą, inva
ziją į Lenkiją, Baltijos valsty
bės, apie rytų ir vidurio Euro
pos prisijungimą, padaromos 
miglotais žodžiais išvados: 

'“Nuo 1948 daugumas antiko-

“juokingus kaltinimus”. O tuo 
pačiu metu antriesiem skiria 
pagarbius žodžius. Taip kaip 
W. Lippmannas.

— Nuomonės, skolintos iš ko
munizmo, kartais paverčiamos 
vadovėlio nuomonėm. Pvz. ko
munizmo >, kilmė. < esanti sociali
nė — kur žmonės alkani, ten 
ir kyla komunizmas. R. Ginder 
(Our Sunday Visitor), tai va
dovėlio minčiai prieštarauda
mas. ir nurodo, kad neturtin
giausios skurdžiausios Europoje 
yra Ispanija, Portugalija, Tur
kija, Graikija, Airija, bet tie 
kraštai yra antikomunistiniai, 
o ūkiškai pakilios Italija ir 
Prancūzija turi didžiausias ko
munistų partijas. Arba antra 
vadovėlio mintis — sugestija 
dėl santykių su komunistiniais 
kraštais laikytis “no-trin” poli
tikos. Anot Ginder, vadovėlis 
sako, kad mes turim palaidoti

(nukelta į 3 p^l.) DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Remki+e LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 Willoughby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europų

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

I
Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurių 
SSSR dalį......................................Licensed by V/O Vneshposiltdrg

SIUNTINI Al, APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų 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-y skyrių:
o NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------AL 4-54S6
O NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street —....... CH 3-2S83
o BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ---------- EV 4-4952
o BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue-------------- OI 5-6806
o ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ......   CH 9-6245
o BOSTON 18, Maso. — 271 Shawmut Avenue ------------  Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Maaa. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068 į
• BUFALLO S, N. Y. — 332 FNImore Avenue------------ TL 6-2674
• CNICAGO 22. RL — 2222 W. Chlcago Avenue------ .... 8R 8-6966
• CH1CAGO E m. — 3212 So. Hatstead Street _____  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, OWo — 904 Literary Road--------- TO 1-1068
• DETRO1T, Midi. — 7300 Michigan Avenue  r-------VI 1-5355 Į
• GRAND RAPIDS. Midi. — 606 BrMge St„ N.W-------GL 8-2256
• HAMTRANCK. Midi. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av„ Tel. 2338030, 2460215 
• IRVINGTON 1% N. J. — 762 Springfielo Avė........... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue . ........  Rl 3-0*40
• YONKERS. N. Y. — 235 Nepperhan Ave„-------- :...... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22. CaNf. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 I
• LAKEWOOO, N. J. — 128 - 4th Street-------------------  FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 SpringfieM Avenue  ------Bl 3-1797 j
• NEW H A VE N, Conn. — 509 Congrese Avc. ------------  LO 2-1446 S
• PATER8ON 1. N. J. — 99 Mato Street MU 4-4619 į
• PA88AIC. N. j. — 17U Markei Btreef ......  ««
• PMILADFLPMIA 93. Pa. — 52A W Girurk Ava.__ I
• PITTSBURGH X Pa. — 1015 E. Caraon Street ------ HU 1-2750
• SAN FRANCI SCO, Calif. — 2076 Sutter Street--------Fl 6-1571 I
• WATERfcURY. Conn. — 6 John Btreet ------------------ PL 6-6766 j
• WORCEST£R, Mase. — 174 Miilbury Str<eet----------- BW 8-2868
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Kodėl religija, ne politika?

Karaliaus Mindaugo žudikas - rusu šventasis

Toks klausimas keliamas lie
tuviškoje spaudos ryšium su 
Švenč. Marijos koplyčia Wash- 
ingtono bazilikoje. Kodėl Šilu
va. o ne Aušros Vartai? "Auš
ros Vartai yra kurkas aukščiau 
vertinami už visas kitas liku
sias lietuviškas šventoves"’ — 
tvįrtipa Al. Gimantas susi- 
drumsčiusioje Vienybėje. Pa- 
drumsčia ir straipsnio autorius 
nepasakydamas, kuo stebuklin
gas Marijos paveikslas Vilniu
je aukščiau vertinamas už ste
buklingąjį Marijos apsireiški
mą Šiluvoje, ir kieno? Nurodo 
tik politinius motyvus ir lietu
viškąją reprezentaciją. "Lietu
viškų reikalų reprezentacija 
svetimųjų tarpe turėtų viršyti 
ir nulemti visus kitus moty-. 
vūs”. O kodėl tos reprezentaci
jos negali atstoti Šiluva. Tra
kai. Pažaislis ar Pivašiūnai? Ar
gi bus nelietuviška, jei nebus 
vilnietiška? Negi tik politinis 
motyvas yra lemiamas?

Politika yra ta Prokrusto lo
va. į kurią guldoma religiją, 
kad ją negyvai suriestų arba 
mirštamai- ištemptų. Religija 
puolama, kad ji perdaug sieja
si su politika, ir religijai prie
kaištaujama. kad ji atsisieja 
nuo politikos. Ir taip negerai, 
ir kitaip prastai. Vis atrodo 
prastai tiem, kam religija turė
tų lenktis iš kelio arba tarnau
ti jų noram.

Kai politiniai motyvai stato
mi aukščiau už religini, kada 
kalbame apie grvnai religini 
paminklą, tai pigu padilginti 
jausmus, bet ir nesunku apžli
binti blaivų žvilgsni. Išmintis 
aiškiai nurodo, nereikia erzin
ti nei artimo nei priešo šven-’ 
tais dalykais, daryti iš jų poli- ■ 
tinės .demonstracijos, nors ji- 
atrodytų ir labai patriotinė. 
Tuo būdu šventovė pažemi
nama. bet neiškeliama. Aušros 
Vartai tiktai nuvertinami, kai 
statomi ant grynai politinio pa

IVANO
RUSIJA IR ANGLIJA 

XVI AMŽIUJE

SUŽIEDĖLIS

faires). Randoiphas griežtai lai
kėsi karalienės instrukcijų: jo
kios kalbos apie politines su-

Jonas Žiaurusis siuto. Nuri-
(9)

THOMAS RANDOLPHAS. 
Anglijos pasiuntinys, pralau
kęs Maskvoje keturis mėne
sius, du kartus buvo pasikvies
tas Jono Žiauriojo: vieną kar
tą anksti ryte, kitą — vėlai 
vakare. Abu kartus priimtas be 
diplomatinės pagarbos ir iškil
mių. Jokių vaišių, kaip anks
čiau Chancellorui bei Jenkinso- 
nui, jokio blizgesio. Nesimatė

tino nebe vieną rusišką galvą, 
bet nelietė angliškos. Tuo me
tu carui buvo riesta, pradėjus 
nesisekti kare su Lietuva. 
Prieš ketveris metus Lietuvos 
hetmanas Radvilas Rudasis 
prie Ūlos supliekė 30.000 mas
kolių. Garsas nuėjo per visą 
Europą. Iš caro tarnybos pabė
go i Lietuvą karo vadas And
riejus Kurbskis (1564), jo žmo
na ir sūnus buvo numarinti

auksu ir sidabru išsipuošusių 
caro tarėjų. Neliko nė liudiji
mų, ką jiedu kalbėjo. Tik vė
liau caras priekaištavo karalie
nei Elzbietai: tas jos didysis 
pasiuntinys vis plepėjęs apie 
šiurkščius prekybinius reikalus 
(boorish affairs of merchandi- 
se), nieko neužsimindamas apie 
pagrindnų dalyką (princes’ af- 

mušalo. susieto su tariama “ne
baigta kova dėl Vilniaus".

Vilniaus klausimas šiandien 
yra atsistojęs visai kitoje plot
mėje. Kas to nemato, tebegy
vena Vilniui Vaduoti Sąjungos 
šūkiais ir nuotaikomis. Jie jau 
nuėjo istorijon. Kova nebaigta 
ne dėl Vilniaus, o dėl visos Lie
tuvos. Vilniaus klausimas nie
kada jau nebus sprendžiamas 
atskirai, o drauge su visos lie
tuviu tautos likimu. Tokio
je padėtyje yra reikšminga 
kiekviena Lietuvos šventovė ar 
religinis paminklas užsienyje, 
jeigu dar tikima, jog yra Die- 
vos paspirtis, ne vien žmonių 
kombinacijos.

Šiluva yra Dievo Motinos ap
sireiškimo Lietuvoje istorinė 
vieta, ir ta prasme ji turi pir
menybę prieš kitas šventoves 
Lietuvoje. Tai grynai religi
nis pagrindas, atsietas nuo pa
šalinių motyvų, net ir repre
zentacijos. kuri kai kam atro
do labai traukli svetimam kraš
te. Štai ką mes padarėme, štai 
kas mes! Tai iš septynių didžių
jų nuodėmių priekin išsiver
žianti puikybė. Perdėta, vyrau
janti. besireiškianti nesimpa
tiško pasididžiavimo bruožu. 
Tai joks motyvas religiniam 
paminklui.

Lemiamas motyvas yra Die
vo garbė. Ji neišskiria nei žmo
giškų nei tautiškų reikalų, nei 
politinių nei reprezentacinių. 
Priešingai, jie Įgyja didesnio 
svorio ir kilnumo, kai persmel
kiami grynos intencijos įtikti 
Dievui ir Jo pagalbos išprašy
ti. Kivirčai ir pašaliniai moty
vai tada savaime nuleipsta. Jei
gu jie iškyla, kaip su Šiluvos 
paminklu Washingtone. tai ro
do. jog klausimas sprendžia
mas ne ta dvasia, kurios rei
kalauja kiekvienas religinis 

. aktas.

kalėjime. Rusų bajorai tebe
brazdėjo. Th. Randoiphas ra
šė: “galvos riedėjo į puodus". 
Siautėjo Jono žiauriojo oprič- 
nikai ir baudžiamieji daliniai.

Caras nesijautė saugus ir iš 
anksto rūpinosi prieglauda 
Anglijoje. Rusų istorikai pažy
mi; kad 1568-1570 Jonas žiau
rusis galvojęs ir savo būstinę

Karaliaus nužudymas nėra 
retas įvykis istorijoje. Sostai 
spindi blizgėsiu ir krauju. Vis 
dėlto Lietuvos istorija nėra to
kia dėmėta, nors trys žmogžu
dystės buvo drauge ir trys liki- 
mmiai lietuvių tautos posūkiai. 
Karaliaus Mindaugo 11263), 
Kęstučio (1382) ir jo sūnaus 
Žygimanto (1440) nužudymai 
sijosi su lietuviškąja valdymo 
linkme. Visais trimis atvejais 
įsiterpę žudikai buvo svetimos 
dvasios paveikti arba nuėję sve
timiem tarnauti. Toks buvo ir 
vienas iš Mindaugo žudikų — 
Nalšėnų kunigaikštis Dauman
tas. paskelbtas Rytų Bažnyčios 
šventuoju.

KO MINDAUGAS SIEKĖ?
Karalius Mindaugas nebuvo 

vienas iš pirmųjų, kuris siekė 
sujungti visas lietuviškas gimi
nes. bet jisai daugiausia pada
rė ir labiausiai iškilo. Savo dar
bu privertė prašnekti ano me
to kaimynų kronikas, kurios ty
lėjo apie ankstyvesnius Lietu
vos kunigaikščius. Negalėjo ty
lėti. kai Lietuva plėtėsi į visus 
šonus. Negalėjo tylėti ir dėl to, 
kad Mindaugas krikštijosi ir 
vainikavosi karalium, susilygin
damas su kitų kraštų krikščio
nimis valdovais. Lietuva darė
si stipri jėga Baltijos pamary
je. Tačiau dar tokia jėga, ku
rios namuose rūko nesantaikos 
dūmai.

Mindaugui reikėjo kovoti su 
atskirų sričių kunigaikščiais, iš 
kurių kiekvienas stipresnis no
rėjo būti savarankus. Visų Že
maičių neįstengė užvaldyti. 
Ten šiaušėsi ir kovojo už savo 
valdžią svainis Vykintas, o pas
kui jo sūnus i?) Treniota. Jot
vingiai taip pat savarankiškai 
tvarkėsi ir tiktai auksu bei pa
rama kovoje su Voiinijos ru
sais bei Mozūrijos lenkais Min
daugas juos rišo. Aukštaičiuo
se pririšo Deltuvos ir Nalšė
nų :Nalšios) žemes tarp Neries 
ir Dauguvos, bet tikros ramy
bės ir čia nebuvo. Jungiama 
Lietuva vis dar skeldėjo, kaip 
lipdomas kregždės lizdas. Ir 
čia buvo Mindaugo tragedija: 
ne kaimynų puolimuose, su ku
riais jisai sugebėjo susidoroti 
kalaviju arba krikštu.

SĄMOKSLO UŽKULISIAI
Stipriausi vidaus priešai bu

vo Žemaičių kunigaikštis Tre
niota ir Nalšėnų -N alsios» 
Daumantas. Voiinijos metraš
čio yra išpopuliarinta dėmė 
Mindaugui: jis pasilaikęs savo 

iš Maskvos perkelti i Vologdą. 
už 400 km į šiaurę nuo Mask
vos. Dvejus metus beveik pa
stoviai ten gyveno.

Thomas Randoiphas buvo iš
kviestas į Vologodą. Važiuoda
mas nežinojo, kas jo laukia. 
Geriausiu atveju iš Vologdos 
būtų kiek daugiau negu pusė 
kelio į Cholmogorus. o iš čia 
— Į Angliją.

Vologdą pasiekė 1569 birže
lio antroje pusėje. Carą rado 
pasikeitusį: blaivios ir taikin
gos nuotaikos. Tas žiauruolis 
buvo neapskaičiuojamas: čia 
trankėsi perkūnais, čia vėl bū
davo lipšnus, lyg medumi pa
teptas. Bet savo tikslo siekė at
kakliai.

Nepalaužęs grubumu, vėl 
griebėsi glostomųjų priemo
nių. rodydamas savo nuolaidu
mą ir dosnumą. Randolpho 
nustebimui, 1569 birželio 20 
pareiškė, kad anglų bendrovės 
pirkliam grąžinamos visos pri
vilegijos. Narvos uostan už
draudžiama įplaukti kitiem 
anglų laivam, išskyrus bendro
vės. Ji galinti steigti naujų 
sandėlių tose vietose, kur jai 
patinka. Vyčengoje duodama 
teisė kasti geležį ir ją eksplo- 
tuoti, bet carui liekanti pirme
nybė geležį pirkti. Anglai spe
cialistai įsipareigoja pamokyti 
rusus, kaip geležies. gauti ir ją 
lydinti.

Bet tai nebuvo svarbiausias 
reikalas, nors jis rodė, kaip Jo
nas žiaurusis rūpinosi išvysty

pilyje Daumanto žmoną. Vienu 
tuo- rusišku liudijimu nėra daug 
pagrindo patikėti, kai žinoma, 
kad Daumantas visą laiką , nir
šo.

Nalšios sritis nebuvo maža. 
Apėmė visą “lietuviškąją Švei
cariją" — Balninkus, Taurag
nus, Uteną, Videniškį, Giedrai; 
čius, Dubingius; šiaurėje galė
jo siekti Dauguvos. Ribojosi 
su Livonijos ordino žemėmis, 
stiepėsi Polocko linkui. Kodėl 
Daumantas turėjo paklusti Min
daugui, jeigu ir narsumo jam 
nestigo?

Mindaugas siuntė Daumantą 
i Brianską (už Dniepro), kad 
sukliudytų kunigaikščio Roma
no vedybas su Voiinijos Vasil- 

ti savo karinę pramonę: pasi
gaminti geležies ir ginklų. Pa
sikeitusios taktikos pagrindinis 
siekinys buvo sutartis su .Ang
lija.

.ANDRIEJUS SAVINAS. Jo
no Žiauriojo "didysis pasiunti
nys”., ir Thomas Randoiphas 
1569 rugpiūčio 27 pasiekė Lon
doną. Architektas Humphręy 
Lockas. įkliuvęs Rusijoje, galė
jo Randolphui pavydėti, kad 
Dievas išvedęs ji iš Egipto? 
"tokios šalies, kur žmonių gal
vos netausojamos”.

Andriejus Savinas buvo iš
kilmingai Londone priimtas, 
kaip ir pirmasis Maskvos pa
siuntinys Osipas Napeja. .Ang
lai parodė visą pagarbą ir vai
šingumą. o Andriejus Savinas 
— caro parengtą sutarties pro
jektą. Caras tikėjosi, kad su
tartis bus priimta be derėjimo- 
si, nors kartojo tuos pačius sa
vo siūlymus, Karalienė turėtų 
gi atsižvelgti į savo pirklius, 
kuriuos caras laikė saujoje, tai 
gniauždamas, tai atleisdamas.

Derybos buvo sunkios ir il
gos, užtruko ligi 1570 metų pa
vasario. Elzbieta tebesistengė 
išsisukti. Iš anų laikų doku
mentų susidaro toks dialogas:

— Man reikia specialistų 
(skilled men): jūreivių, statybi
ninkų. artilerijos inžinierių, gy
dytojų. vaistininkų, amatinin
kų (meisterių), Turi būti jiem 
leista laisvai vykti į Rusiją 
(Jonas). 

ko dukterimi. Mindaugui rūpė
jo neleisti savo priešam gimi
niuotis. Gi vidaus priešai tyko
jo už Mindaugo pečių. Dau-, 
mantas neva susirgo ir iš žygio 
grižo.. Žemaičių kunigaikštis 
Treniota, Mindaugo seserėnas, 
jo laukė. Juodu ir nužudė Min
daugą drauge su dviem jo sū
numis — Rukliu ir Rupeikiu 
(1263). Šiemet tam kruvinam 
nusikaltimui sukanka 700 me
tu.

KAS PRARASTA?
Smūgis buvo kirstas Lietu

vos valstybei — jos vienybei, 
jos krikštui ir karališkam vai
nikui. Po Mindaugo nužudymo 
apie 30 metų nebuvo tvirtos 
valdžios, kol iškilo Vytenio-Ge-

— Kas norės iš mano žmo
nių vykti .Rusijon, nedrausiu 
i Elzbietai.

— Jeigu atsitiktinai, dėl už
sienio priešų ar slapto są
mokslo turėčiau bėgti iš Mask
vos, tai mane ir mano šeimą 
karalienė priglaudžia Anglijo
je. Panašiu atveju ji rastų 
prieglaudą Anglijoje (Jonas:.

"Brangiam broliui carui 
ir didžiam kunigaikščiui" mie
lai duosiu pilį prisiglausti, bet 
gyventi reikės iš savo lėšų. Iš
vykti galima bus laisvai ir ka
da tik panorėjus. Man prieg
lauda svetur nereikalinga. Ne
turiu abejonės, kad ramiai val
dysiu ir toliau — be jokio .pa
vojaus iš savo valdinių bei už
sienio priešų (Elzbieta).

— Būkime mudu draugai 
savo draugam ir priešai savo 
priešam amžinoje bičiulystėje 
ir patvarioje meilėje (Jonas).

— Sutinku tokiomis sąlygo
mis: jeigu vieną iš mūsų kas 
nors užpultų, tai antras aiški- 
tųsi užpuolimo priežastį žiūrė
damas teisingumo; jei rastų, 
kad užpulta nekaltai, reikalau
tų užpuoliką liautis ir taikytis; 
jei nesilaikytų. tada teikiama 
pagalba (Elzbieta).

Anglijos karalienė neatmetė 
nė vieno Jono žiauriojo prašy
mo bei siūlymo, bet nė vieno 
ir nepatenkino, kaip caras no
rėjo. Specialistų nesutiko siųs
ti. o tik leisti važiuoti Rusijon. 
Carui nežadėjo Anglijoje išlai
kymo valstybės lėšomis. Tar

dimino dinastija (1295). Gi tuo 
metu Prūsijoje ir Livonijoje 
(Latvijoje. Estijoje) tvirtai įsi
galėjo vokiečiai. Jų puldinėji
mai kankino Lietuvą šimtą 
su viršum metų.

Po Mindaugo mirties, siekę 
Lietuvos sosto arba trumpai 
valdę, buvo nužudyti: Mindau
go brolvaikis Tautvilas seserė
nas Treniota, sūnus Vaišvilkas. 
Daumantas bandė laikytis savo 
Nalšioje, bet neatsilaikė: su vi
sa šeima ir apie 300 vyrų atsi
dūrė Pskove pas rusų pirklius 
(1266). Iš ten keletą kartų puo
lė Nalšėnus, kuriuos jau valdė 
kunigaikštis Gerdznis. Jo žmo-
na Euprasija buvo Daumanto 
teta. Puolęs Gardenio pilį 

pusavio pagalbos sutartį apkai
šė tokiomis sąlygomis, kad ji 
pasidarė bevertė: “žiūrės, kas 
kaltas”. Nepatenkino nė caro 
prašymo, kad su karalienės at
sakymais atvyktų pasiuntinys 
Jenkinsonas. Karalienės laiškus 
išsivežė begrįžtą^ Andriejus Sa
vinas. Laiškai buvo datuoti 

• 1570 gegužės 18. Karalienė 
naiviai tikėjo, kad jie carą Jo
ną turėtų patenkinti.

—o—
JONAS ŽIAURUSIS vargu 

kada buvo taip Įdūkęs, kaip 
gavęs Elzbietos atsakymus. 
“Jeigu, jeigu”... Jeigu ji ne
vertina- savo bendrovės privi
legijų. tesižino: panaikino vi
sas lengvatas, turtą sekvestra
vo Paskui parašė Elzbietai 
laišką, tokį piktą ir grubų, jog 
karalienę galėjo ištikti smūgis. 
Lyg būtų trenkęs batu į grin
dis.

Savo laiške (1570 spalio 24) 
Jonas Žiaurusis visų pirma iš
pasakojo. kiek jis yra parodęs 
Anglijai palankumo nuo 1553 
metų, kai Dvinos žiotyse pasi
rodė pirmieji anglų laivai, ir 
kiek buvęs maloningas pirklių 
bendrovei per 17 metų. Deja, 
nesulaukęs jokio atlygio, jo
kios glaudesnės sąjungos Ka
ralienė numojusi ranka į visus 
jo reikalus Josios'’ taryba tėra 
susirūpinusi prekyba ir pirk
liais 0 šie sugriovę visą caro 
ir karalienės triūsą (all our bu 
si nes.s i Toliau jau kirto mas
koliškai ir berniškai:

(1266), išsivedė nelaisvėn savo 
tetą ir du Gerdemo sūnus. 
Gertiems žuvo 1267 metais ko
vodamas su Daumantu.

UŽ KĄ ŠVENTASIS?
Daumantas krikštijosi Psko

ve Timotiejum, bet tasai krikš
čioniškas jo vaidas kronikose 
beveik neminimas, šlovinamas 
"Dovmont’’ vardu kaip Pskovo 
kunigaikštis, kur iuo išbuvo virš 
30 metų. Yra narsiai ir sėkmin
gai kovojęs su Livonijos vokie
čiais, atgynęs juos nuo Pskovo 
ir privertęs laikytis taikos. 
Mieste sustiprino pilį (krem
lių), apjuosęs akmenimis, kurie 
išliko iki mūsų dienų ir tebe
vadinami • Daumanto siena’ 
Net ir pats Pskovas seniau bū
davo vadinamas ‘ 'Daumanto 
miestu’’ (Dovmontov gorod).

Nežinia, kas atsitiko su jo 
žmona, kurią esą Mindaugas 
"pasilaikęs” po Mortos mirties; 
Vos atbėgęs į Pskovą, vedė 
pagarsėjusio .Aleksandro Nevs
kio dukraitę.

Mirti turėjo jau gilaus am
žiaus. nes akis užmerkė tiktai 
1299 gegužes 20. Buvo palaido
tas šv. Trejybės cerkvėje ir 
tuojau kanonizuotas. Jo dory
bėmis laikoma tai. kad buvęs 
religingas, rūpinęsis vargšais, 
draudęs skriausti silpnesnius, 
teisingai teisęs. Galima patikę-- 
ii tomis lietuviškomis dorybė
mis; Žmoniškumu yra pasižy
mėję ir kiti Lietuvos kuni
gaikščiai. Bet galima ir. galvo
ti, kad tais gerais darbais jis 
stengėsi nuraminti savo sąžinę.

Verta dar pastebėti, kaip ra- 
. šo ir lenkų istorikas Henrikas 
Paszkevviczius, kad betkuris 
Lietuvos kunigaikštis, jei tik 
pasikrikštydavo Rytų Bažny
čioje, būdavo vadinamas "rusų 
kunigaikščiu". Lietuva nemažai 
jų davė rusam — ir šv. Timo
tiejų Daumantą, Mindaugo žu
diką. S. Suž.

Daug žodžių ...
f atkelta iš 2 psl.)

Lenkiją, Vengriją, rytų Vokie
tiją, Čekoslovakiją, Lietuvą, Es
tiją ir kitus pavergtus kraš
tus. Dabar mes turim pasiten
kinti conlainment, (arba dabar 
naujesniu jo pakaitalu — ac- 
coniodation) priimant raudoną
ją grėsmę kaip nuolatinį būvį.

Anot Ginder, vadovėlis nuty
li, kad Amerikos politika yra 
giliai paveikta to. ką J. Edgar 
Hoover pavadino ‘opinijos sub-
versija’ ir ką popiežius Pi
jus XI vadino diaboline pro
paganda’ — kada Rusija buvo 
vadinama taiką mylinčia de
mokratija, raudonieji kinai va
dinami ‘'žemės reformos vyk
dytojais”, Castro — naujuoju 
Abraham Linkolnu.

' Šėtoniškos propagandos ‘ 
tarnyboje pasirodė ir anas va
dovėlis. prisidengęs globa tos 
organizacijos, kuri kovoja ju 
komunizmu.

"Mes manėme. — rašė Jo
nas Žiaurusis, — kad esate sa
vo šalies valdovė, rūpinatės sa
vo garbe ir krašto gerove, to
dėl ir kreipėmės svarbiais 
mum abiem reikalais. Bet da
bar patyrėme, kad pas jus val
do kiti žmonės, ir net ne žmo^ 
nės. bet netašyti kaimiečiai 
fbovvers, rus. mužikai) ir pirk
liai. kuriem nerūpi jų karalie; 
nei šlovė ir krašto gerovė Jie 
geidžia tik savo naudos. Jūsų 
didybe pluduriuoja savo mer
gautinių kerėsiu dvarelyje tęs
iate L lyg kokia tarnaitė Kadan
gi tie grubūs pirkliai nelei
džia išsiskleisti jūsų didybės 
garbei ir gerovei, tai mes ir at- 
ėmėme jiem visas privilegijas 
Tegu dabar dairos, kokį ras į 
mus kelią”.

žodžiai buvo per daug 
šiurkštūs karalienei, kuriai An
glijoje visi lankstėsi, tūpčiojo, 
meilikavo ir gyrė žodžiai, ku
riem reikėjo rasti atsakymą

(Bus daugiau)
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Užmarštis

Karalius prašo balso
Turime Vinco Krėvė* dramą, 

skirtą Mindaugui, t.y. "Mindau
go mirtis". Kai scenos sambū
riai graibstosi nelietuviškų vei
kalų, kodėl nesustoti prie šios 
dramos. Tiesa, drama nėra 
lengva, pareikalaus daug dar
bo. Bet jos pastatymas tikrai 
būtų džiugus. Tai atžymėtų

Gyvename karaliaus Mindau
go sukakties ženkle. Prieš 700 
metų Lietuvoje dėjosi didelį į- 
vykiai: savieji nužudė savąjį 
valdovą, kuris tvirtu užsispyri
mu kūrė valstybę, jungė lietu
viškas gentis į vieną, kad Lie
tuva būtų didelė ir galinga. 
Septyni šimtai metų — tai di
delis laiko tarpas. Tai rodo ko- Mindaugo sukaktį. Jaunimui gi 
klos senos mūsų valstybės tra
dicijos.

Bet mes pro šią sukaktį pra
einame tylomis, lyg tai mūsų 
neliestų, lyg karalius Mindau
gas būtų buvęs ne mūsų, o kai
mynų valdovas. Mindaugas tad 
ir atsišaukia iš senųjų amžių 
ir mūsų triukšmingame gyveni
me prašo balso, prašo prisimin
ti, kad, iš praeities semdamiesi 

at-stiprybės, būtume stiprūs 
jeičiai.

Su prasidėjusiu rudeniu 
rengsime koncertus, šokius, 
posėdžiausrm, narpliosimi 
raizgytus visuomeninius reika
lus. Tarp šių reikalų pirmoje 
vietoje įrašykime Mindaugo su
kakties minėjimą.

Iniciatyvos turėtų imtis Lie
tuviu Bendruomenė, surengda
ma kuo didesnius ir iškilmin
gesnių* minėjimus, pasikviesda- 
ma pačias geriausias mūsų me
no pajėgas. Skatinamos ir jau
nimo organizacijos savo susi
rinkimuose, vakaruose prisi
minti šią sukaktį.

vėl 
vėl 
su-

būtų progos pažinti praeitį.
Sukaktys dažnai praeina, ne

palikdamos didesnio pėdsako. 
Kad to neįvyktų, galime išleis
ti kolektyvinį veikalą. Per pas
kutinius dešimtį metų spaudo
je tilpo įvairių straipsnių. Sun
ku tuos straipsnius dabar su
rasti ir jais pasinaudoti. Gali
ma juos sutelkti vienon kny- 
gon, papildyti dar naujais isto
rikų straipsniais, ir būtų veika
las, kuris išliktų ilgiems lai
kams.

Į darbą reikia įtraukti ir dai
lininkus. Tiesa, lietuviai meni
ninkai jau yra sukūrę keletą 
paveikslų mindauginėmis te
momis, bet to dar maža. Min
daugo audringas gyvenimas tu
ri įvairiausių momentų, kurie 
gali būti pavaizduoti paveiks
luose? Dailininkam, be* paskato 
iš 'šalies, susidomėti praeitimi 
nebūtų -.taip lengva, nes jie 
dažnai yra užimti tiesioginiu 
pragyvenimo rūpesčiu. Jiem 
reikia pagalbos iš šalies, reikia 
macenatų.

Bet kas tuos mecenatus or-

gamzuos? Į talką gali ateiti į- 
vairios organizacijos, didieji 
klubai, kurie turi didėles pa
talpas ir laiko sienas tuščias. 
Ir Lietuvių Bendruomenės, pa- ' 
čios didžiausios organizacijos, 
pagalba čia būtų labai efekty
vi. Suradus naujų mecenatų, 
būtų galima sukurti visa eilę 
naujų paveikslų karaliaus Min
daugo tema. Gi paveikslai vė
liau būtų perspausdinami, jų 
reprodukcijos galėtų puošti ir 
lietuviškų mokyklų klases. A.D.

ARGENTINOS LIETUVIAI 
DAINUOJA

Argentinoje veikia šv. Ceci
lijos vardo lietuvių choras, į- 
kurtas 1930 m., kuris rugpjū
čio 31 surengė didelį koncer
tą ir choro 33 metų sukakties 
minėjimą. Nuo įsikūrimo cho
rui vadovauja Vaclovas Ryma- 
vičius.

Koncerto pradžioje buvo pa
gerbti mirę choro nariai. To
liau choras išpildė dviejų da
lių lietuviškų dainų programą. 
Be to, su tautiniais šokiais pa
sirodė Lietuvių Centro šokėjų 
grupė, vadovaujama O. Ožins- 
kienės ir L. Lemberio. Ram- 
byno ansamblis drauge su šv. 
Cecilijos choru atliko dainų ir 
šokių pynę. Pasakyta sveikini
mo kalbų.

Žmonių buvo prisirinkę la
bai daug, ypač daug buvo jau
nimo. (L. K.)

MARIJA RUDIENĖ, Jūratės ir Kastyčio operos fondo pirmininkė, priima 
čekį iš A. Dzirvono. Kairėje J. Daužvardienė, dešinėje Alice Stephens.

ARTĖJA OPEROS IŠLEIDIMAS

Vis meldžiamės už sielas, 
Kurių jau niekos neatsimena, 
Nors patys grimstam užmarštin. 
Rytoj mes būsim sielos, 
Kurias beatsimins tiktai šie gluosniai — 
šie mūsų žemės melancholikai.
Jų atmintin įstrigo 
Kiekvienas mūsų sudejavimas, 
Ir laikas jau neišdildys.
Man gaila vargšo gluosnio,
Taip žiauriai palenkto miglų prie žemės, 
Kad jį dar savo liūdesiu apsunkinau.

Ietis

SV. CICILIJOS choras Buenos Aires, Argentinoje, koncerto metu.

komitetą, kuris vėliau buvo dar 
papildytas.

šventės pelno dalis buvo pa
skirta ir naujai kantatai sukur
ti. Kantatos neatsiradus, buvo 

paskiriems 
kompozitoriams. Tai ilgokai už
truko ir tik neseniai tie. darbai 
buvo atbaigti.

Pinigai buvo laikomi banke. 
Už juos gautas procentas — vi
so 393.28 dol. — buvo paskir
tas “Jūratės ir Kastyčio” operos 
klavyrui išleisti. Lietuviai iki 
šiol neturi 
operos, tad 
moji, kuri 
spausdinta.

Operą sukūrė ištrėmime gy
venąs kompozitorius K. V. Ba
naitis, buvęs Lietuvos konser
vatorijos direktorius. V.R.

Daugelis dar atsimena visų 
chorų ir Vargonininkų Sąjun
gos rengtąją pirmąją dainų 
šventę Chicagoje. Jos puikūs at 
garsiai liko atmintini ilgai, 
nors tą dieną ir buvo neįpras- užsakyti kūriniai 
tai karšta., šventės pelnas buvo 
paskirstytas mūsų kultūrinio 
gyvenimo veiklai remti. Tai 
juvo pirmas toks didžiulis ban- 
iymas, pareikalavęs daug ener
gijos bei darbo, nes jau buvo 
jraėjęs ilgokas laiko tarpas po 
lainų šventės New Yorke.

Viltys pasiteisino. Ta šventė 
juvo pradžia mūsų dainų šven
tų bei tautinių šokių švenčių, 
’uošiamų dabar. Tos šventės 
niciatoriais buvo Albinas Dzir- 
zonas, Juozas Kreivėnas. Justi- 
las Kudirka. Vytautas Radžiūs 
r Alice Stephens. Jie sudarė

jokios spausdintos 
ši opera bus pir- 
bus netrukus at-

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS
Besirūpinant lituanistiniu 

švietimu mokyklose ir savo-
■ sios kultūros išsaugojimu, 1958 

Chicagoje buvo įkurti Aukštie
ji Pedagoginiai Lituanistikos 
Kursai, iš kurių vėliau išaugo 
Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas, sugebėjęs išleisti ver
tingų mokslo knygų, į mokslą 
pritraukti nemažą būrį jauni
mo.

Instituto tikslas gražiai nu
sakytas jo reguliamino pačia
me pirmame paragrafe: “1. 
rengti lituanistinių dalykų dės
tytojus lietuvių išeivijos mo
kykloms ir lituanistinių daly
kų lektorius toms gyvenamojo 
krašto mokymo įstaigoms, kur 
tokie dalykai dėstomi; 2; ug
dyti lietuvių kultūrinės veiklos 
darbuotojus”.

šių tikslų Institutas siekia 
dvejopu būdu: akivaizdiniu ir 
neakivaizdiniu einamųjų daly
kų dėstymu.

Einamieji mokslo dalykai yra 
pagrindiniai ir šalutiniai. Pa
grindiniai yra šie: lietuvių kai- mojo laipsnio kursas yra 
bos. lietuvių literatūros, lietu
vių tautos istorijos kursai, tų 
dalykų dėstymo metodikos ir 
mokyklinė praktika. Kitų daly-

kų skaitomi kursai pagrindi
niams dalykams pagilinti yra 
šalutiniai. '

Kursas išeinamas per šešis 
semestrus, t y. per trejus me
tus. Klausytojai yra trijų gru
pių: tikrieji, laisvieji ir hospi- 
tantai. Tikraisiais klausytojais 
priimami asmenys, išėję aukš
tesniosios lituanistinės arba to 
lygios mokyklos kursą ir baigi 
vietos aukštesnįjį kursą (higl 
school). Kol kurios iš minėti 
sąlygų trūksta, asmuo yra lai 
komas laisvu klausytoju. Hospi 
tantais laikomi asmenys, kurii 
klauso tik vieną ar kelis insti 
tute einamus dalykus. Baigų 
siems išduodami diplomai.

Neakivaizdinis dėstymas or 
ganizuojamas bei tvarkoma 
Instituto reguliamino ribose ai 
skiromis Instituto lektorių ta 
rybos nustatytomis taisyklėmis 
Atsižvelgiant į šio kurso nevie 
nodą lituanistinį pasiruošimą 
dėstomųjų dalykų kursas grv 
puojamas dviem laipsniais. Pii

anistinės mokyklos programos. 
Specialiais kursas dėstomas jau 
baigusiems aukštesniąsias litu
anistines ar tolygias mokyklas, 
ar Instituto bendrinio kurso 
programą.
Reikia džiaugtis šiom gražiom 

Instituto pastangom, įvertinti

drinis, antrojo — specialinis 
Bendrinis kursas einamas t 
studentų, kurie nėra išėję gim
nazijos bei aukštesniosios IXu-

Jie sužeidžia tave, 
O man širdis kraujuoja. 
Didžiausio skausmo valandom 
Suspaūdžiu rankom šoną, 
Ir vos beištariu:
Kaip gali būt tokia ilga 
Ta jietis!

Tokia, tokia ilga, 
Jog pereina per jūras, 
Per kalnus ir per lygumas, 
Kol, persmeigus man širdį, 
Apsipila krauju —
Čia tokia milžiniška jiętim 
Nebuvo žudomi net slibinai.

Nebuvo ir nebus, 
Nors dreba karalaitė, 
Kai spiaudo slibinas ugnim. 
Praeis dar valandėlė, 
Ir jau neliks manęs — 
Jie karalaitę sužeidė — 
Ne slibiną.

Jie sužeidė tave, 
O aš turiu numirti — 
Už ką gi man tokia garbė? 
Jau spindi tavo rankoje 
Iškeltas kankinio vainikas, 
Kurį tuojau žadi 
Uždėti ant galvos.

“MUZIKOS ŽINIOS” KVIEČIA
Pranešimas visiems liet. Žilevičius, prof. VI. Jakubėnas, 

chorę nariams, valdyboms, diri- dr. Leonardas Jr. šimutis ir 
geniams, muzikos mokytojam Jonas Zdanius.
ir visiem muzikos mylėtojam. “Muzikos Žinios” apie 2 me-

Turime
kalba leidžiamą muzikos žurna
lą. “Muzikos Žinios", kuris eina 
4 kartus per metus su muzi
kiniais priedais. Metams kai
nuoja tik du doleriai. Redakto
rius — Juozas Kreivėnas. Re
dakcijos kolektyvas: prof. J.

vienintelį lietuvių

1961 sausio 1 SUEIS 250 METŲ
NUO DONELAIČIO GIMIMO

nelaičio metais; lietuvių kolo
nijose ir universitetuose, kur 
profesoriauja ar studijuoja lie
tuviai. rengti Donelaičio minė
jimus. parodas ir iškelti tiek nę, reikia akcijos naujai inter- 
Donelaičio, tiek lietuvių poezi
jos reikšmę; išleisti specialius 
numerius įvairių žurnalų (Ai
dų. Metmenų, Lituanus, Baltic 
Review); išleisti angliškai Do-

Aleksis Rannit lietuviškoje 
spaudoje paskelbė laišką lietu
sių kultūrininkam ir visuome
nininkam, kviesdamas minėti 
Kristi jono Donelaičio 250 me
tų gimimo sukakti, kurį suei
na kitų metų sausio 1 d.

Savo laiške A. Rannit siūlo 
1964 paskelbti Kristijono Do

nelaido raštų rinkinį; rūpintis 
jo poezijos vertimais italų, is
panų ir prancūzų kalbomis; vo
kiečių vertimai jau yra pase-

pretacijai paruošti; paskelbti 
raštų rinkinį vakarų civilizaci
jos kalbomis; sukakties proga 
spausdinti atskirus straipsnius 
svetimoje spaudoje.

lektorių didi triūsa, ir tais stu
dentais. kurie, palikę gundan
čias savaitgalio pramogas, at
eina ir studijuoja. Visa lietu
viškoji visuomenė turėtų jaus
ti pareigos remti Instituto dar
bus ir skatinti, kad kuo dau
giau jaunimo studijuotų Insti
tute. (D.).

0REL. P. JURAS, Egitrt* steigėja* Ir rėfnėja*, Putnamo seserų spaustu
vėje tu Eglutės skaitytojai*. Nuotr. B. Kerbeherrts. -

Ateidamas ruduo atidarė mo
kyklų duris. Tegu jis atsklei
džia ir puslapius lietuviškos 
Eglutės, vienintelio lietuviško 
vaikų laikraštėlio. Tegu ėglutė 
atkeliauja į kiekvienus namus, 
kur yra vaikų, tegu ji būna 
skaitoma, nes iš jos puslapių 
vaikai daug ko pasimokys. 
Svarbiausia — išmoks lietuviš
kai skaityti, pasisavinti lietu
viškus papročius.

Vaikai, gyvendami ameriko
niškoje aplinkoje, turi daug 
galimybių susidurti su gausia 
šio krašto vaikų literatūra. JI 
tiesiog brukte brukasi į namus. 
Ir ja rūpintis nereikia. Bet lie
tuviškos vaikų knygelės tokios 
retos, retai kada pasirodo. Tad 
Eglutė yra būtina, kad ji lie
tuviškais žodžiais kalbėtų vai
kam apie mūsų tautą ir jos pa
pročius.

Tiems vaikams, kurie dar ne
skaito. bus malonu, kad laik
raštėlis ateis jų vardu, kad jie 
galės vieni pavartyti. Džiaugs
mo gi bus. kad tėvai vakare 
paskaitys. Jie pradės atsimin
ti ne tik naujus žodžius, bet

ir lietuviškus vardus.
Eglutė* prenumerata me

tams 4 dol., gaunama šiuo ad
resu: Eglutė, Immaculate Con- 
ception Convent, R.F.D. 2, Put- 
nam, Conn.

tus dėl lėšų stokos reguliariai 
neišėjo. Kadangi ‘‘Muzikos Ži
nių” redakcinį kolektyvą suda
ro mūsų žymieji muzikai-kom- 
pozitoriai, o redaktorius yra ne
pailstantis ir niekad nejaučiąs 
nuovargio, tad atsiradus reikia
mai sumai pinigų, “Muzikos ži
nios” dabar išeis reguliariai 4 
kartus per metus. Liepus mėn. 
išėjo vienas numeris, o iki ga
lo. metų pasirodys dar trys. Jį 
leidžia Amerikos Lietuvių R.K. 
Vargonininkų Sąjunga.

Kviečiu visus lietuvius pa
remti tą vienintelį lietuvių kal
ba leidžiamą muzikos žurnalą

—užsiprenumeruojant. Jeigu 
užsiprenumeruos visi muzikai, 
solistai, chorai, muzikos moky
tojai ir jų mokiniai lietuviai ir 
taip pat visi muzikos mylėto
jai, žurnalas reguliariai eitų ir 
būtų galimybė duoti priedu ne 
tik “Muzikų vardyną”, bet ir 
žymiai pagerinti pati žurnalą.

Prenumeratą siųsti adresu: 
Muzikos žinios, 1322 Giddings 
Rd., Cleveland, 44103, Ohio.

Pranas Ambrazas

tfo* darbu. Nuotr. B. Korbelienės.



Kunigų Vienybės seimas
Lietuviai kunigai JAV ir ki

tuose kraštuose yra organizuo- 
' ti. Amerikos lietuvių kunigų 

sąjunga vadinama Vienybė; tas 
vardas pasirinktas jau prieš 
50 metų.

Ktmigų Vienybė skirstosi į 
. provincijas, kurių JAV yra aš- 
tuonios. Dauguma' kunigų yra 
aktyvūs savo sąjungos nariai. 
Nors išsklaidyti ir perkrauti 
darbais, kasmet susirenka į 
savo seimus, šiemet seimas į- 

- vyko New Yorke rugsėjo 11.
Seimui vadovauti buvo pa

kviesta kleb. kun. N. Pa
kalnis ir kun. čir. V. Rimšelis, 
MIC; sekretoriatan — kun. 
dr. I. Urbonas ir kun. L. Jan
kus. Buvo sudarytos rezoliuci
jų ir sveikinimų komisijos.

Seimo pradžioje prisiminta 
21 lietuvis kunigas, miręs pra
eitų metų bėgyje; už juos pa
simelsta.

Buvusios Centro Valdybos 
pranešimai buvo priimti be di
desnių pataisų, tik padejuota, 
kad organizacija buvo privers
ta išleisti daug daugiau nei tu
rėjo pajamų. Gal dėl to, kad 
metų bėgyje keitėsi iždininkai.

Seiman atvyko visų aštuonių 
provincijų atstovai kunigai, vi
so 52, ir vysk. V. Brizgys; 
Provihcijų atstovai padarė sa
vo vietinės veiklos apžvalgas. 
Po to sekė kat. institucijų ir or
ganizacijų dvasios vadų prane
šimai bei jų veiklos apžvalgos.

Apie LRK Federacijos jauni
mo stovyklą platesnį, praneši
mą padarė kun. dr. P. Celie-

Visiems Balio skyriams ir rėmėjams
Nei Balfo įstatai nei JAV 

valdžios įstaigos, kur Balfas re
gistruotas, niekada nedraudė 
šelpti JAV gyvenančių lietuvių. 
Valdžios net teiraujamasi, kiek 
Balfas šelpia vietinius tautie
čius.

Balfas vietinių lietuvių šal- 
pai yra išleidęs daug tūkstan
čių dolerių. Aukos per Balfą 
ne tik asmenims, bet ir liet, 
institucijoms yra atleidžiamos 
nuo mokesčių.

Taupydamas lėšas šalpai lie
tuvių užsieniuose. Balfas sten
gėsi vietinę šalpą rekomenduo
ti pajėgesnėms vietos amerikie
čių labdaros institucijoms. Ta
čiau atsirado gyvas reikalas at
kreipti didesnį dėmėsi ir į lie
tuvių šalpą JAV.

Vietinės šalpos darbo proce
dūros suprastinimui Balfo di- 
rektoriatas balandžio 20 nuta
rė. jog vietos Balfo skyriai nu
sprendžia vietinės šalpos reika- 

‘ lingumą iki 50 dolerių. Dides
nėms sumoms prašymai siun
čiami su skyrių rekomendacija 
Centrui. Kiekvienu atveju pini
gai išmokami iš Balfo Centro, 
nes to reikalauja Public Ac- 
countant ir Balfo įstatai (visos 
aukos siunčiamos į centrą ir vi
si išmokėjimai daromi tik iš 
Centro).

Prašau Balfo skyrių valdybų 
atkreipti didesnį dėmesį į vie
tos lietuvių šalpą.

Visus lietuvius nuoširdžiai 
prašau pasidarbuoti sutelkimui

sius, prašydamas kunigų ir pa
sauliečių piniginės paramos iš
baigti Dainavoje statomai jau
nimui koplyčiai. •

Apie kat moterų sąjungos 
veiklą pranešė prel. P. Juras; 
skautiškas problemas klostė J. 
Vaišnys, SJ. ir kun. J. Pakal
niškis. Plačiausiai sustota ties 
ateitininkų veikla, apie kuria
dvasios vadų vardu kalbėjo rMmmtrn Hko kun. Z. 
kun. St. Yla, kun. dr. I. Ur- sekretorių kleb. J. 
bonas, kun. K. Pūga ir kun. V. kas. . 
Dagilis. Jaunimo veikloj nusi- • Kun. St. Rata pa 
skųsta dvasios vadų trūkumu; nį pranešimą apie 
esantieji ar galintieji būti dva
sios vadais dejavo darbo gausu
mu parapijose bei lėšų trūku
mu kelionėms, stovykloms.

Lietuvos vyčiai išreiškė pa
geidavimą uoliau pasidarbuoti 
parapijose ir talkinti Lietuvos 
laisvinimui.

Kun. dr. V. Gidžiūnas, OFM, 
referavo Amerikos katalikų is
torijos veikalo paruošimo eigą pas gana išsamiai paaiškino 
ir sunkumus. Nors darbui lėšų seimui, kodėl buvo pasirinkta 
yra, tačiau darbo lauko plotis Šiluvos, o ne Aušros Vartų 
pareikalaus ilgesnio laiko, kol 
mokslinis veikalas galės išvysti 
pasaulį.

Prel. J. Končius painforma
vo apie dabartinę Balfo veiklą, 
kurios rezultatais džiaugėsi sei
mo dalyviai kunigai ir visi nuo
širdžiai pasižadėjo Balfo dar
bams talkinti.

Popietinėje sesijoje kun. J. 
Kidykas, S.J. atsisveikino su 
lietuviais kunigais JAV, nes iš
vyksta misijų darban pas lietu
vius į Braziliją.

Kun. prof. St. Yla specialiu

lėšų ne tik vietos lietuviams, 
reikalingiems pagalbos, bet ir 
tūkstančiams brolių ir seserų 
užsienyje, kurie užpila Balfo 
Centrą maldavimais.

Prel. Dr. J.B. Končius 
Pirmininkas

1963.IX.12

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ draugija rugsė
jo 1-2 Chicagsj minėjo 50 metų sukaktį. Prie žavie
siems dėl Lietuvos laisvės paminklo padėjo vainiką, 
lt k. j d. p. Sodeikienė, dr. Biežis ir Vifeitienė. Nuotr. 
Z. Degučio.

N 
nonosrioms sprendimo uotai tefl 
jo seimo dalyviai.

Sekančiai kadencijai vado* 
sutiko senoji vaidjfea, su .] 
mimikų praL Pt- Jaru prie 
je ir vicepjnniuintais tam. 
MatikSu ir tam. B. G Miršta 

pą ir prašė pritarimo 
riems naujiems

Vysk. Brizgys papasakojo apie 
lėšų telkimą Šiluvos koplyčiai 
Washingtone. Šiuo meta jau 
tarimą pusė reikalingų pinigų 
(per 150(000 dolerių), tikimasi 
reikatięgas lėšas sutelkti ir 
darbą vainikuoti 1965 metais 
liet, katalikų kongresu. Vysfcu-

Marijos titulas. Kun. L. Jankui 
prašant, buvo pažadėta tuos 
motyvus plačiau išryškinti mū
sų spaudoje. Be to, vysk. V. 
Brizgys iškėlė liet. kat. solida
rumo dienos ir mėnesio reika
lą ir buvo nutarta ir toliau to
kia diena laikyti,rugsėjo 8 Ma
rijos gimimo šventę, kuri la
bai tinka ir lietuvių bendruo
menei.

Prel. J. Balkonas padarė pla
tesnį pranešimą apie lietuvių 
ruošimąsi dalyvauti pasaulinė
je parodoje New Yorke 1964- 
65, apie religinį kongresą, Va
tikano radijo lietuvišką valan
dą ir jos finansinius sunku
mus bei apie 1964 metais į- 
vykstantį Liet. Mokslo Akade
mijos suvažiavimą' New Yorke.

Kun. J. Vaškys, OFM, ilgiau 
kalbėjo apie. pašaukimus ir pa
sauliečius bei Tretįjį Ordiną. 
Jį plačiau išryškino prel. dr. V. 
Balčiūnas, kuris atvyko iš Ro
mos vieneriem metam į JAV ir

JNtGŲ VIENYBES seimo dalyviai N.Y. rugsėjo 11. Viduryje vysk. V. Brizgys, kairyje kun. kleb. N. 
Pakalnis, seimo pirmininkas, dešinėje — rel. P. Juras, Kunigų Vienybės pirmininkas.

Į IŠ VISUR Į

KARALIAUS MINDAUGO MINĖJIMAS ROCHESTERYJE
Lietuvos jungėjo ir pirmojo 

karaliaus, Mindaugo, minėji
mas bus rugsėjo 21 d. 7 vai.

pasiryžęs pašaukimo klausi
mu kalbėti bet kurioj liet, ko
lonijoj, kur tik bus pakviestas.

Seimo diskusijos, gyvos ir į- 
domios, baigtos rezoliucijomis, 
kurios lietė kat. spaudą, Daina
vos stovyklą, dvasios vadus, 
rugsėjo 8 šventę, Balfą ir kt.

Pritarta ryžtui plačiau pa
skleisti Sibiro lietuvaičių mal
daknygę bei išreikšta padėka 
S. Sužiedėliui, ilgus metus va
dovavusiam Ateitininkų Fede
racijai.

Seimą sveikino raštu visa ei
lė organizacijų ir paskirų as
menų, o pats seimas nutarė pa
sveikinti aukštuosius JAV pa
reigūnus, Šv. Sosto delegatą, Minėjo J. Tumą Vaižgantą 
New Yorko arkivyskupą, vysk. 
K. Salatką bei prel. K. Vasį, 
švenčiantį auksinį kunigystės 
bei 75 metų amžiaus jubiliejų 
Worchesteryje.

Seimas baigtas bendra va
kariene, kurios metu trumpus 
žodžius tarė prel. dr. V. Balčiū
nas ir Kunigų Vienybės pirmi-, 
ninkas prėL' P. Juras.

Seimas vyko New Yorker 
viešbutyje, kur taip pat buvo 
paruošti ir valgiai. Paruošimo 
darbais rūpinosi N.Y.-NJ. lie
tuvių kunigų provincijos vado
vybė. K.LJ

CLEVELAND, OHIO
Nauja šeima

Rugsėjo 7 šv. Jurgio bažny
čioje kun. P. Dziegoraitis su
mainė žiedus vidai Titaitei ir 
Gyčiui Barzdukui. Vestuvių ap
eigų ir pamaldų metu giedojo 
Čiurlionio ansamblio vyrų cho
ras. Po pamaldų jaunosios tė
vai Marija ir Petras Titai jau
niesiem ir artimiesiem suren
gė pusryčius savo namuose Cle
veland Heights. čia susirinko 
apie 30 asmenų. Dalyvavo ir 
svečias iš Romos prel. V. 
čiūnas.

Vakare jaunosios ir jaunojo 
tėvai surengė vaišes 
namuose, kuriose dalyvavo 
šimtą asmenų. Vaišės praėjo 
labai gražioje ir linksmoje nuo
taikoje. skambant lietuviškom

vakare šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. Apie karalių 
Mindaugą, jo krikštą ir jo 700 
metų mirties sukaktuves pa
skaitą skaitys istorikas Aloy
zas Jančys. Meninę programą 
išpildys viešnia iš Chicago — 
solistė Roma Mastienė. Solistė 
priklauso jaunajai lietuvių dai
nininkių kartai, yra. bekylan
ti dainininkė. Be savo gausių 
koncertų, praėjusi pavasarį pa
sirodė ir su ilgo grojimo plo
kštele, pavadintą “Ar žinai tą 
šalį”? Angliškai apie Mindaugą 
ir Lietuvos krikštą trumpą pra
nešimą padarys Frank Jurlen 
(Jurgelionis). Po minėjimo šo
kiai ir bufetas. Įėjimas neap
mokamas. Rengia vietos lie
tuvių bendruomenės apylinkės 
valdyba.

Rugsėjo 8 Lietuvių Tautinė 
s-gos skyriaus valdyba suren
gė rašytojo J. Tumo Vaižganto 
30 metų mirties minėjimą. 
Paskaita skaitė prof. dr. Anta
nas Klimas. Prelegentas ne tik 
plačiai palietė Juozo Tumo ryš
kesniuosius gyvenimo bruožus, 
bet ir ilgokai buvo apsistojęs 
prie jo kūrybos. Meninę prog
ramą išpildė jaunieji pianistai 
Margarita Ščiukaitė ir Reimun- 
das Obalis ir dailiojo žodžio 
menininkė Izabelė Zmuidzinie- 
nė. Pirmoje dalyje Margarita 

dainom, čia jaunuosius žodžiu 
sveikino artimųjų vardu arch. 
Aidis, prel. V. Balčiūnas ir kt. 
Vaišėms vadovavo atvykęs iš 
Washington D.C. jaunojo bro
lis arch. A. Barzdukas. Tą pati 
vakarą jaunieji išskrido poves
tuvinei kelionei Į Floridą.

Ščiukaitė paskambino Cl. De- 
busy “Ežeras mėnulio švieso
je” ir Amd. Mozarto sonatą GJ 
major. Reimundas Obalis — J. 
Brahmso rapsodiją G. minor ir 
Frd. Chopeno Polonaise. Ant
roje dalyje dviem pianinais M. 
Ščiukaitė ir R. Obalis išpildė 
Mozarto sonatą Nr. 1 C. akom. 
E. Griego. Abu jaunieji pianis
tai publikos buvo šiltai priim
ti. Izabelė Žmuidzinienė labai 
gyvai ir su giliu įsijautimu per
davė iš J. Tumo Vaižganto raš
tų “Dėdės 
liuko ir 
Minėjimas 
rengtas ir
nėjimą pradėjo Aloyzas Jančys 
vadovavo J. Pupininkas.

Solistės G. Vasiliauskienės, 
viešnios iš Australijos, koncer
tas įvyks spalio 12 d., šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje. 
Rengia vietos lietuvių karių Ra
movės valdyba. »

Naujos knygos ir plokštelės. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
spaudos kioske yra gauta: mo
nografija apie Panevėžį, reda
gavo J. Masilionis ir antros

■ dainų šventės ilgoj grojimo 
' plokštelė “Mylėsi Lietuvą išto

lo”. sb.-

ir dėdienės” Myko- 
Severiutės epizodą, 
buvo kruopščiai pa- 
praėjo pakiliai. Mi-

Darbuotojų Sąjunga 
spalio 12-13 dieno- 
Anatoliaus 
diagnozė”.

Kairio
Scenos

Vytauto 
aktoriai:

Scenos
Chicagoje 
mis stato 
“Popiečio
apipavidalinimas dail.
O. Virkau. Dalyvauja
E. Blandytė, B. Briedienė, J. 
Cijūnelienė, A. Dikinis, E. Rad
vila ir J. Raudonis.

Dail. Adomui Galdikui spalio 
30 sueina 70 -metų. Sukakties 
proga Chicagoje rengiama jo 
kūrybos paroda.

— Kazimieras Čibiras, lie
tuves atstovybės Urugvajuje 
spaudos attache, atvykęs į JAV 
rugsėjo 8 lankėsi Los Ange
les ,kur kalbėjo lietuvių dieno
je ir aplankė šv. Kazimiero pa
rapiją ir mokyklą, Lietuvių 
Dienų redakciją, Lietuvos kon
sulatą ir kitas lietuvių įstaiga^, 
organizacijas bei atskirus as
menis. Prieš tai K. Čibiras da
lyvavo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seime Toronte. K. 
Čibiras, kilęs nuo Švenčionių, 
yra daug nusipelnęs lietuviš
kajai ir antikomunistinei pro
pagandai Pietų Amerikoje. Jis 
yra parašęs ispaniškai keletą 
knygų ir daug straipsnių; pasi
rašo Verax slapyvardžiu.

— Prof. dr. Vyt. Vardys, dės
tąs politinius mokslus Mil-

i waukee, Wisconsino universite
te, baigia parengti spaudai an
glų kalba veikalą apie Lietu
vą. Knygos bus dešimts skyrių 
su istorine ir nepriklausomos 
Lietuvos apžvalga, o kita — 
kova su okupacijomis, lietuvių 
tautos rezistencija. Atskirus 
straipsnius, be paties redakto
riaus dr. Vyt. Vardžio, yra pa
rašę dr. J. Grinius, dr; Z. Ivins
kis, dr. T. Remeikis, S. Sužie
dėlis, V. Vaitiekūnas, dr. J. 
Vaišnora ir inž. Pr. Zunde. 
Knygą leidžia amerikiečių lai- 
dykla.

— Zigmas Domeika, Vene- 
zuelos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas, lankėsi JAV ir 
Kanadoje. Jis Venezuelos lietu
viam atstovavo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime To
ronte. Venezueloje dirba ame
rikiečių Sears and Roebuck 
bendrovėje.

— Kun. B. Sugintas rugsė- 
t jo mėn. surinko ir pasiuntė 
w 1,180 dol. Vasario 16 gimnazi

jai ir seleziečių gimnazijai Ita
lijoje.

— Kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius, MIC, perėmė redaguoti 
marijonų bendradarbių savai
tinį laikraštį “Kristaus Kara
liaus Laivą”. Ligi šiol ilgą lai- - 
ką redagavo kun. K. A. Matu
laitis, MIC.

— Tėv. Jurgio Gailiušio pran
ciškonų provincijolo, rūpesčiu 
ir lėšomis išleidžiama pran
ciškonų meno kolekcijos albu
mas. — Art Collection. Knyga 
128 psl., didelio formato, at
spausta kreidiniame popieriu
je, dalyvauja 40 dailininkų. 
Iliustracijoms skirta per 100 
puslapių. Leidinys skiriamas 
vienuolyno svečiam ir leidžia
mas anglų kalba. Redagavo P. , 
Jurkus. Knyga atspausta ir ati
duota rišyklom

— Rezoliucijom Remti Komi
teto direktorių tarybos posėdis 
šaukiamas rugsėjo 20, penkta
dienį, 8 vai. vakare Airport- 
Marina viešbutyje, Marco Polo 
kambaryje, 8601 Lincoln Blvd., 
Los Angeles California. Direk
torių tarybos narės Nemyros 
Lembergaitės - Enck vyras B. 
Enck (vokiečių kilmės) yra to 
naujo ir puošnaus viešbučio 
pokylių tvarkytojas.

RUDENS EKSKURSIJA
AURIESVILLE, N.Y. 

Howc Cavcrnš
SPALIO-OCT. 6 autobusas išvažiuos nuo pranciškonu 

vienuolyno įx> mišių koplyčioje 7 vai. ryte. Aplankysime 

KANKINIŲ KARALIENES šventovę Osscrncon apy

linkėje ir įdomius požeminius urvus— IIowc Caverns. 

Keliopė ir pietūs vienam asmeniui $12.00. Kreiptis į 

Darbininko administraciją — GLcnmore 5-7281. vaka

rais — GL .5-7058. Vietas prašome iš anksto užsisakyti, 

nes bus tik vienas autobusas.

- a. Darbininko Adminitlrarija

Koliziejus su 72 durimis

GYTIS BARZDUKAS ir Vida Titaltt susituokė rugsėjo 27- Cleveland, 
Ofiio. Nuotr. V. KizfaiČėo.

VAISTAI Į UŽJŪRĮ

Siunčiame naujausius vaistus, skiepus, dantų chirurgi
jos ir kitus medicinos reikmenis į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi
jos okupuotos kitus Europos kraštus. Muitas apmokamas. 
Vaistai ir kiti mediciniški reikmens siunčiami iŠ JAV, Va
karų Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos. Siunčiame ir oro 
paštu. Rašyti adresu:

V. G. SKRINSKA 
96 “G" Street,

South Boston 27, Maso.

ftUUMAME UETUVMKAS VES
TUVES, SALES PARENGIMAMS 
(R SUSIRINKIMAMS — VELTUI 
Adresas: 40 E. 20th L. N.Y.C, N.Y.

Tai.: MU3-292*
8MWnkM VACYS STEPONIS



6 darbininkas 1963 m., rugsėjo 17 d., nr. 62.

SAS stovykla i
Studentai ateitininkai Penpa kainuose ■

A. KUOLAITĖ ‘

Ir vėl iš tolimų ir artimų 
Siaurės /\nierikos vietovių stu
dentai ateitininkai suvažiavo 
prie “Arielkos” ežero. Suskri
do dviem savaitėm — nuo rug
pjūčio 24 iki ruesėio 9 d. Prog- 
rama buvo įvairi ir Įdomiai pa
ruošta. Nuobodžiauti neteko.

Slovvklai vadovavo SAS Cent
ro Valdvbos pirmininkas Egi- 
di'iis Užgiris. Jam talkininkavo 
Antanas Gilvydis — komen
dantas. Jonas Boguta — die
nos programų ko-ordinatorius, 
Liucija Baškauskaitė — vakari-

vo nuomone. Gi man rodos.
kad t’i būreliu tikslas ir buvo, 
kad dalvviai gerai išsikalbėtų 
jiem skirtais klausimais ir pri
eitu bendrų išvadų.

Daug kas domėjosi sportu, 
ynač tinklinio rungtynėmis. ku- 
riose buvo'aštriai kovota už sa- i 
va miestą garbe. Atsirado net 
ir ba’sinmi “chearleaderiu" ku-j 
rie įvairiais šauksmais rėmė sa-2 
vas komandas. Dažninusia tink- j 
linio laimėtoiais išeidavo Ne\v* 
Yorkas. Stalo ir lauko tenisas, * 
šachmatai, baidarių lenktvnės, 0

VĖLIAVOS pakėlimas SAS stovysloje Lake Ariel, Pa., rugpi^cio - rugsėjo 8.

1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO

Turėdami galvoie ta-didžhdę parama, kuria me- naudojomės 
praeitai- metai-. DAR K AR I A < j; u septinti im tai) vi-T■ ms li< - 
tuv.mi- dovm> ;itid-r< d; m<- -avo u”d.uiti nuo !()■>() (tiktai1 
SPECIALU.- KALĖDINIU SIUNTINIU.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kuri sudaro:

nin programų vedėja. Auksė 
Liulevičiūtė — mergaičių vado
vė, Petras Kaufmanas —ber- 

, niūkų vadovas, Irena Lendrai-
• tvtė — sekretorė, ir Vida Ri-
• bokaitė — ūkvedė. Dvasios va

do pareigas ėio SAS dvasios 
vadas kun. K. Pugevičius.

Dienos programos buvo rim
tos ir sudarė progos stovyk
lautojams pamiklinti savo pro
tus. Paskaitų temos: Karalius 
Mindaugas. Mokslas ir Religija, 
Krikščionių vienybė ir Visuoti
nis Bažnyčios suvažiavimas. 
Lietuviu kalbos kilmė. Humani
tariniu ir socialiniu mokslu

• svarba ateičiai. Taip pat buvo
[ kalbėta apie mena. Svarstyti ir
; naujausi Įvykiai — negrų ne-
• monstracija Washinetone. Kal

bėjo Ateitininku Federaciios
• vadas dr. J. Girnius, dr. A. Ku

čas, dr. A. Salys. Rimas Ru
des. kun. K. Pugevičius. dr. A. 
Liulevičius, dail. R. Viesulas, dr 
A. Sužiedėlis.

sulaukė mažesnio skaičiaus da-,4 
lyvių. &

Vakarinės programos buvo 
labai tvarkmgai paruoštos. Pa-*Jį 
minėtina Korn0 Klumpės na-? 
ruoštas ‘ ‘Prometėiaus minėji- k 
miC, Kaukių balius. Tautiniu- 
šokiu vakaras, vabalu triuškini- 
mo diena. ifuk=u krikštas), ir. 
havaiiškas “luau" saloie. I 

Buvo ir rimtu vakariniu 
programų. kaip tradicinis Par
tizanu vakaras su žvakių eise
na ir reliainis vakaras. Buvo 
rodomi snalvoti vaizdai iš par
tizanu kovu Lietuvoje (kun. V. 
Dabušis) ir bažnvtinio meno su 
paaiškinimais (kun. K. Pueovi- 
čms). Talkino Ramūnas Gir
nius.

Stovvkloie muzikos netrūko. 
Tai dėka mūsų visu mėgia
mam Petreliui Pauliukoniui. 
kuris per “\VSAS rad.iio stoti 
ir diena, ir vakarais, ir rvtais 
didingais maršais džiugino vi
sus stovyklautojus. O kaip jo

NAUJI FILMAI KORNELIJUS BUČMYS, OFM

1) 4 jardai sunkulio rajono 1 moteriškam kostiumui nr suknelei ir 
šv.-irkuči-.-i žaliai balto, rausvai balto nr rudai balto;

2' 3 iardni <lvu-"ho nločio pamušalo. pilko, rudo, tamsini mėlvno 
3» 3 jardai poolino balto- |ar juodo;
4 > 1 pora žu-minių moteriškų ar vyriškų kojinių

KALĖDINĖ. KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 1 yra tik
tai $29.50. įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas Nr. 1), kurį sudaro:

1 > 8 iardai snnkio’o rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suk
nelėms ir 2 švarkeliams, žaliai balto, rausvai balto, rudai balto;

2> 6 jonini dvigubo t-loėio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno 
31 6 jardai noplino, balto- (ar juodo;
4) 2 poros žieminių moteriškų ar vyrišku kojinių.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. kuri sudaro: "

K at.BDTNS: KAINA BE I'ZPARBIO už siuntinį Nr. 2 yra tik
tai $45.00. įskaitant visus mokesčius.

1) C’-< iardų gabardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, rudo ar 
tamsiai mėlvno:

nelems ir 2 švarkuėiams. žaliai balto, rausvai balto, rudai balto;
4i 6 jardai dvigubo pločio pamušalo pilko, i-ido. tamsiai ri-'lvno 
5t 2 poros žieminių moteriškų ar vy-iškų koiinių. | a r juodo;

Stovykloje taip pat buvo su- muzika pritildavo, tai iš
ruošta du stmooziumai temo- pakampiu girdėjosi lietuvišku
mis — Nutautėiimas ir SAS 
ateities gairės. Pranešimus pa-

dainu aidai. Gaila, kad antra 
sevaite dangum?5 užk’mo dėl DAINININKO GYVENIMO UŽKULISIAI

ruošė natvs studentai. Tokie 
pokalbiai turėtu dažniau būti,' 
nes iie duoda nrogos pasireikš
ti didesniam skaičiui stovyklau
toju.

Ponietinė programa buvo už
pildoma diskusiniu būreliu įvai
riomis temomis; mišrios vedv- 
boą rasinė problema, religija, 
miernrit iškunns. liberalizmas. 
Kai kas vengdavo išreikšti sa

dėldrebulio naktimis arba 
kažkokios ‘-epidemijos".

Metinis SAS suvažiavimas 
užsitęsė trvs dienas ir. tur būt 
užklydusiam nebūtu palikes ge
ro įspūdžio. Atrodė, kad atsto
vai buvo daugiau susidomėję 
parlamentarinės. procedūro s 
taisyklių žaidimu, negu SAS 
problemų diskutavimu. \ is» dėl
to buvo išrinkta SAS Centro 
Veldvba iChice«O’e> su nirmi- 
ninku Jonu Boguta. pakeista

keletą statuto paragrafų. Iškil
mingo užbaigimo metu buvo 
priimti septyni nauji studentai 
i ateitininkų eiles.

Reikia pasigėrėti iniciatyva 
kelių studentų, kurie per porą 
dienų susikaupė ir išleido sto-

' 'Užgiros' '• 
buvo stovyk

lai
šios

vy klos laikraštė’ 
Tas “juokdarys" 
lautojų linksmai priimtas, 
bus gražus prisiminimas 
nuotaikingos stovyklos.

A. Sužiedėlis,SAS SUVAŽIAVIMAS, iš k. į d.: St. Rudys. I. E tjuta. Eg. Užgir.s. 
A. Vaičaitytė, J. Venčkaurkaitė.

DISKUSIJŲ EuRELIS. i; k. į d. dr. A. Liuleviciu .. e u. Mainyte. V. M .Ijjuskai te, R. ucim-o
u- kiti. Visos nuotraukos G. Naujokaičio.

Populiarus dainininkas Pat 
Boone gali nustebinti savo ger
bėjus jam neįprasta role nau
jame jo filme ‘'The Yellow 
Canary". Iki šiol vaidinęs gero, 
švelnaus jaunuolio vaidmenį, 
ši karta pasirodo visiškai skir
tingoje rolėje.

Pasisekimų apsvaigintas An- 
dy Paxton. savo jaunuoliškos 
publikos garbinamas kaip Yel- 
lovv Canary, nesiskaito su nie
kuo. Jaunos merginos sekioja 
ji būriais ir klykia jam vos pa
sirodžius. bet jam ta kasdie
niška rutina yra visai įkyrėju
si. ka jis nelabai ir pajėgia pa
slėpti. Tos praeinančios garbin
tojos ir nepastebi jo išdidumo 
ir žiaurumo, bet artimieji jo 
bendradarbiai, o ypač žmona, 
nemaža nuo jo kenčia. Nors 
oficialiai kartais su žmona abu 
pozuoja besišvnsa propagandi
nėm nuotraukom, vis dėlto 
žmona jau ruošiasi skyrvbom. 
nes jis visai nesirūpina šeima, 
namuose retai teoasilikdamas 
ir tapdamas lyg svetimu jų ma
žam berniukui.

Visa pasikeičia, kai ju vai
kas pagrobiamas ir už jo su
grąžinimą reikalaujama 200. 
000 dol. Andv, pajutęs savo 
tėviškas pareigas, tampa nuo
širdžiu ir paguodžiančiu žmo
nai. stengdamasis atgauti pa
grobtą vaika. Po įvairiu Įtarinė
jimu. sekimų bei įtampą didi
nančių Įvykių, filmas baigia
mas įprastine laiminga pa
baiga — vaiko atgavimu ir vi
sos šeimos galutiniu susitaiky
mu.

Pat Boone filmo eigoje ran
da progų padainuoti keletą po
puliarių dainų, sukeldamas ma
sini savo gerbėiu entuziazmą, 
iki šiol dar naujo’e dramati
nėje rolėje Boone pasirodo su

gebąs vaidinti ir dramatini 
vaidmenį, ir tai gana Įtikinan
čiai.

Šalutinėse rolėse pažymėti
ni — Jack Kluqman kaip po
licininkas ir Barbara Ede n 
žmonos rolėje. Įdomių tragiko
mišku momentų sukuria John 
Banner kaip dainininko finan
sinis patarėjas. Apsvarstęs pa
dėti. jis pramates galimybe, 
kad už vaiko sugrąžinimą rei
kalaujama suma būsią galima 
nurašyti nuo pajamų mokesčių 
kain profesinius nuostolius.

Filmo tekstą paruošė Rod 
Sterling nagai Whit Masterson 
romaną “Evil Come. Evil Go”._

Režisorius Buzz Kulik su šiuo 
filmu pirma karta prisistato ki
no teatrų lankytoiam. nors ir 
anksčiau yra reiškęsis gana 
sėkmingai televizijos vaidini
mu režisūroje ir gavęs keletą 
premiiu.

Šis be didesnių meniniu už
simojimu filmas —suaugusiom 
ir vyresniam jaunimui.

Paieškojimai
I’ndriauskaitė -Skesonienė. Ona 
Justo duktė, gyveno Philadelp- 
hiloie.
Vaicekonis. Pranas. Povilo sū
nus mm^s 1925 m. Vaškų apy- 
linkėie. Biržų ap.
Vizgandjs. Petras, iš Kalčių 
km.. Ylakių vai.. Mažeikių ap.
Volskis. Mataušas. gimęs Ario
galos vai., gvvenes Grajausku 
ka;me. ir jo sūnus Jonas
Z°b'eskas. Jonas ir Juozas. Kris 
t’lono sūnūs, kilę nuo Mari
jampolės.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York, N.Y.10024

2 N’orile gero*— meniško.. fof <»<rrafi jot ;
j PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ Z
' įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobįvių ir kt. ntio-
* trauku: norite atnaujinti sena fotografija? Jums geromis sąlygomis -
. padarys

VYT. MAŽELIS
422 Merchan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

KALĖDINE KAINA HE HĖDARBID už siuntinį Nr. 1 yra tik
tai 89.00 įskaitant visus mokesčius.

Pnpraš'U.'ems pn-'us-.me ORO PAŠ ! i m m<>k;ttn:‘: v-" me
džiagų pavvzdžius i bet kuri pa-aulio kraštą. NAl JIEMS KI.I- 
JEN’TAMS. j' igu jie paprašvs. pasiusime taip pat -avo VISĄ 
ILIUSTRUOTĄ katalogą ii standartinių bei maisto siuntinių 
kainoraščius

Mūsiškiu- KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARPJO 
gali -ųž-i-akvti kiekviena- lietuvis, vis tiek, ar jis liūtu inūsųi kii- 
jentas. ar kuries nors kitos {iriuos. ’I a<’i;:u mes. norėdami pm-š 
visus i'\!a l.y'i bc\a!^ktitn/it \(ir>ti- »u\ta!ę; l.o ! /i ! aii<> - nna . as
muo ui'i: akyti nu rkaii'jiau kaiĮ> f'o :uma ko kl i-no tu ora
liniu. Priimin.ūdmc po Si.TO užstato iš tu. kurie norės užsitikrinti 
bet kurį mū-iški kalėdini siuntinį be už-lnrliio. ir lauksime galu
tinio už-ak'i'io iki <5 savaičių.

Esame Įsitikinę, kad jums ;;i-ku. jog bet kurioje kitoje firmo
je už tokius kaip šie mūsų siuntiniai jūs mokėtumėte bent dvigu
bai tiek. Del to niololsrlarni tvoiau outkita nžoil ymioi. kad mes 
galėtume siuntinius prist.itvti gavėjams Kalėdoms.

Kadangi daugelis klijentų užsakinėja mūsų kalėdinius siunti
nius be uždarbio tuojau pat. kai tik pasirodo mūsų skelbimą:, tai 
norime pasakyti, kad visiems savo klijentams net ir tiems, kurie 
neprašo) pasiunčiamo vi-ų medžiagų pavyzdžius, kai lik išleidžia
me siuntinius.

MES GARANTUOJAME:

1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba nemokamai 

pasiunčiame kitą tokį pat siuntinį.
3. Sumokame visus mokesčius, dėl to gavėjams Lietuvoje, sulau

kusiems siuntiniu, nieko jau nebereikia mokėti.
4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

Litlinanian Trading Company
341 Ladbroke Grove London, W. 10 Engiand

R E P U B L 1 C 
Liquor Store. Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN 11. N. Y.
Tel. EV 7-2089

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

WHITE HORSE TAVERN
- r*‘>i«»r;ina>

PRANAS BRITAS, savininkas *

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N. Y. b
į Tel. Vlrginia 6-9519 '

SALĖ VESTI'VĖM. SESIRTNKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM ji 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių Ą

I



MARIJA KNEIžYTe ir WBHam M. Kelley. Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN —1360 kllocycles

Sekmadieniai* nuo 1 -1:30 vai. p.p.

Dr. J. M. Stirna, Jr 
medikalio centro

— Čikagiškių V. Palčiausko ir K. 
Jankausko puikus pasirodymas JA 
V-bių pirmenybėse (pirmasis surin- 

S ko 9% taškų iš 13 galimų, ir ant
rasis 9 tš.) sudaro mūsų šachma
tams gražią prošvaistę. Viktoras 
PaičiauBkas. 22 m., šiemet baigęs 
Hlinois universitetą bakalauro laips
niu. gan laukti įkėlimo į meistrų 
klasę (JAV p-bėse jis pralenkė did
meistrį Bisguerį Ir kelias dešimtis 
meistrų), tačiau savo atsiekimą tu
rės dar patvirtinti kitame turnyre. 
Dera pabrėžti, kad Viktoras greta 
šachmatų yra geras futbolininkas. 
Jis žaidžia Lithuanicos I komandoj. 
Kazys Jankauskas, kuris baigė 

. grupėje su didmestriu Bisgueriu, 
buvo atžymėtas pinigine premija, 
kaip geriausias šio krašto A klasės 
žaidikas. Jo "ratingas” taipogi pri
kops meistrų klasę. Gaila, kad mū
sų meistrui Povilui Tautvaišui šiuo
kart nepavyko, bet savaime aišku, 
kad jis dėl šito nesumažėjo nei sa
vo pajėgumu nei klase tiek lietuvių, 
tiek visos Chicagos šachmatininkų 
gretose.

— Didmeistris Gligorič (Jugo
slavija) laimėjo N. Anglijos p-bes 
Springfielde, surinkęs 6% tš. (iš 7), 
dr. J. Platz, Conn. ir J. Curdo, 
Mass. po 5*6 tš.

Mūsų jaunuolis Algis Makaitis 
baigė grupėje su 3’6 tš. Kitos N. 
Anglijos p-bės įvyks Hartforde, 
1964 m. ,

DR. J-M. STIRNA
SCRANTON, PA. Dr. Jonas 

M. Stirna, Jr., sūnus LRKSA 
83 kuopos nario Jono M. ir Ele
nos Katalinaitės Stirnų, gyv. 
120 Market St., Scranton, pa
skirtas naujo medikalinio cent
ro, įrengto Narrowsburg, N.Y., 
(vedėju. Minėtas centras ati
darytas šių metų birželio 16-tą 
su didelėm ceremonijom. Jo 
Įrengimu rūpinosi New Yorko 
valstybė ir Sullivan apskritis. 
Jis aptarnaus apytikriai 8000 
asmenų.

Dr. J. M. Stirna, Jr., gimė 
Scranton, Pa., lankė šv. Juo
zapo parapijos mokyklą veda
ma seserų kazimieriečių, jis 
taipgi buvo uolus Šv. Vardo 
draugijos narys, priklauso prie 
LRKSA 83 kuopos. 1958 me
tais su aukštais pažymiais už
baigė Scrantų universitetą, o 
1962 metais irgi su aukštais pa
žymiais užbaigė Jefferson Col- 
lege, Philadelphia, Pa. Daktaro 
praktiką atliko Scranton Gene
ral ligoninėje, kur jo tėvas yra 
buvęs direktorių tarybos pirmi
ninku.

Dr. Jonas Stirna yra vedęs 
mirusio Scrantų vyskupo di
liam J. Hafey giminaitę buvu
sią Virginia Hafey iš Spring- 
field. Mass. Jie augina tris vai
kus ir dabar gyvena Narrows- 
burg, New York.

Naujojo profesionalo tėvas 
Jonas M. Stirna, Sr., yra gimęs 
Žagariu kaime, Punios parapi- realizuojasi pėstininkų persvara ka- 
joj. Į JAV atvyko 1921 metais 
būdamas 16kos metų amžiaus. 
Jo tėvas, naujojo daktaro tė
vukas M. Stirna buvo pagarsė
jęs atletas ir ristikas.

Naujam profesionalui dr. J. 
M. Stirnai atsakomingose pa
reigose linkime geriausių sėk
mių!

— USCF National Rating lietu
vius kvalifikuoja šitaip: meistrų 
klasėje P. Tautvaišas 2252; eksper
tai: Kazys Škėma 2097, dr. A. Nas- 
vytis 2074, V. Palčiauskas 2051. 
Kiti: R. Adomaitis 1821, H. Blaivas 
1708, dr. T. Bullockas 1901, A. But- 
kys 1826, R. Girnius 1605, Gotau- 
tas 1590, V. Karpuška 1791, A. Ma- 
kaitis 1860, J. Poluikis 1871, K. Ra
mas 1852, Pr. Šalkauskas 1864, H. 
Strolia 1519, E. Staknys 1949, A. 
Šukys 1964, S. Trojanas 1659, A. 
Vasiliauskas 1594. a '

— Havanoj vyksta tarpt, turny- ir velionės Alenos, ir William 
ras Kapablankai atminti. Dalyvau
ja 22, jų tarpe žymieji Sovietų, Ju
goslavijos, Vengrijos, Čekoslovaki
jos, Belgijos didmeistriai. Po 5 ratų 
pirmavo M. Talis ir Ivkovas — po 
4 tš. iš 5. Korčnojus pralaimėjo 
Pachmanui, Geleris kubiečiui Gar
sia.

Į

i

DAftttMIttKAS

RABIJO PBOGRAMOS
BOSTON, MASS.

" 1 Vedėjas
JONAS 3. ROMANAS. Sr. 

WHIL - 1430 kiL Mcdfmd, Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

^bftOCKTON, MASS.
^Yedėjas P. VIŠČINIS

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

AM bang. 1190 kiL—FM bang. 105.7
meg. M WKOX, Frarningham, Mass.

. Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

OETROIT, 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. DRAGŪNĄVIČIUS 

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

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

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga

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

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

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

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

FUOZO IR IZABELE- MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galimą gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 'tr vyno.
108-55 LEFFERTS BLVD. RICmfGND HILU N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS,, vedėjas 

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

140 Grand Street, Brooidyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-432* 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato į namus lietuvišku* sklandžiu* ir sūriu* 

— We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-M adė Bologna

CHICAG0, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis W0PA — 
Oak Park, III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt.,- sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vaL v.

VESTUVES FAIRFIELD, CONN
Jaunavedžiai buvo išvykę atos

togų į Pocono kalnus, Analo- 
mink, Pa. Grįžę apsigyveno 
303 Garfield Avenue, Bridge- 
port, Conn.

Jaunoji yra baigus Notre 
Dame akademiją ir Stonehill 
kolegiją, North Easton, Mass. 
Yra mokytoja. Jaunasis, baigęs 
Fairfield universitetą, yra Con
tinental Baking bendrovės na
rys.

Priešvestuvines vaišes rug
piūčio 30 surengė jaunojo tė
vai — Mr. Mrs. William Kel
ley <— sajio. namuose, 80 Car- 
lynn Drivę. Visus maloniai pri
ėmė ir pavaišino. Dalyvavo gi
minės. Povestuvini pobūvi su
rengė jaunosios Marijos sesuo 
ir svainis Angelą ir Danielius 
J. Keyack savo namuose, 18 
Judson Rd. Dalyvavo giminės 
ir sutuoktuvių dalyviai. (F.Z.)

Mokytoja Marija E. Kneižy- 
tė, duktė buv. Darbininko re
daktoriaus Antano F. Kneižio

JOHN ORMAN AGENCY

— Partijos baigmė, kuri nuskan
dino Tautvaišą, JAV p-bėse, Chica- 
goje. Vieton laimėjimo — pralaimė
jimas. Baltieji J. Cohen: Kf2, Ve5, 
Bdl, Pa4. b2, d4. g3 ir h4 (8). Juo
dieji — Tautvaišas: Kg8, Vd6, Bb7, 
Pa6. b6, e6, f7, g6 ir h7 (9). Juo
dųjų ėjimas. 1 V:V (Tautvaišas 
pasirinko nusikeitimą. nors galėjo 
Bb7-d7 palaikyti spaudimą į d4). 
2.'d:V (dabar juodieji tina du laimė
tinus tęsinius: ai 2.a5 3. Bd2 b5 
4. a:b B:b5 ir kitas: 2... Bc7 3. Ke3 
Bc2 4. b4Bc4 5. Bbl aū 6. b:ab:a 7. 
Bal Bg4 ir su karaliaus pagalba

raliaus sparne i. bet sekė ... b5 ? ? 
(būtų gerai jei baltieji būtų pri
versti kirsti b5) 3. a5 Bc7 ? ? (ir 
čia dar b4 su Bb5 lėmė juodiems 
laimėjimą, bet po Bc7? baltieji pa
sinaudoja) 4. Bd6 Bc2-f- 5. Ke3 B:b2 
6. B:a6 b4 7; Bb6 Ba2 8. a6 b3 9. 
Kd3 b2 10. Kc2 Kg7 1L Kbl Ba5 12. 
K:b2B:e5 13. Kb3 Ba5 14. Kb4 Bal 
15. Kb» h5 16. Bc6 priverčia juoduo
sius pasiduoti.

REGINA PACIS
BENEDICTINE SISTERS

75 VValIace Rd, Bedford, N. H. Tel. Are# Code 603 472-4739

South of the rapidly growing City of Manchester in the "Gra
nite State” of N. H., there is located the snūdi town of Bedford. 
AJthough its population numbers only a few thousąnd, Bedford is 
a lovely residential community.

In May 1957. in a very provtdential way, two Benedktine Sis
ters. refugees from occupied Lithuania came to Manchester looktag 
for a place to establish their first foundation. They vrere: StSter M. 
Raphaela. osb. and Sister M. Alphonsa, osb, boro ta Uthuania. Be- 
cause they were only two members in this coUtnry from the Old 
convent in Kaunas, previous attenųfts to get estabhshed dfd not 
meet with success. Būt. the late Btshcp Matthew Brady of Man
chester, moved by compassion, granted permiaafca and after a few 
days the Sisters found the beanttM property of Mr. and Mrs. A. 
Jolicoeur on WaUace Road in Bedford. Here they have nesr REGINA 
PACIS convent and novitiate for their nevr members. R was ne-

Providence. their hard work and good benefactors make possfble to 
maintain this property and to provide their everyday Hfe with a 
nice hope for their future.

In January of 1962, two mere Sisters from the original Bene-

about fifteen years, came to America to jota the new Youndatton ta 
Bedford. Thėrefore, in the fall cf the šame yar, theey were abie to 
start teacbing school in the livfng.room of the convent MeamvMle, 
the large and almost new barn was tnnsfprmed Into a beantiful 
kindergarten. It was the wonderful help of Mr. and Mrs. Dante

M. Kelley, Jr., sūnus Mr. ir Mrs. 
William Kelley, gyv. Fairfield, 
Conn., susituokė rugpiūčio 31. 
Šv. Tomo bažnyčioje, Fair- 
fielde. Kun. Antanas’ P. Knei- 
žys, jaunosios brolis, iš Brock- 
ton, Mass., aukojo šv. Mišias 
ir palaimino jų moterystės sak- ■ 
ramentą. Taipgi perskaitė Šv. 
Tėvo Pauliaus VI palaiminimą, 

t' 
"Garbės pamerge buvo Miss 

Linda °CdŠtello iš Chestnut 
Hill, Mass., jos palydovės — 
Miss Jane Kelley ir Katie Kel
ley, jaunojo seserys, Miss Ca- 
role Armaitis iš Fairfield, ir 
Miss Margaret Carty iš Hyde 
Park, Mass.

Mark D. Kelley, jaunojo bro
lis. buvo vyriausias pabrolis, ir 
George Streff iš Fairfield, 
Walter Dorgan iš Ridgefield 
Park, N. J., jaunojo pusbrolis, 
Roger Previs ir John Flynn iš 
Louisville, Ky., jaunojo pusbro
liai.

■Bažnyčioje dalyvavo apie 200 
žmonių, tarp kurių buvo ir se
serys vienuolės, šv. Tomo pa
rapijos mokyklos mokytojos.

Po jungtuvių bažnyčioje visi 
kviestieji vyko pietums į Jour- 
ney’s Inn. Jaunavedžiai gavo 
daug sveikinimų ir įvairių ver
tingų dovanų. Visą laiką grojo 
orkestras. Papietavę linksmi
nosi ir šoko_

VVEDDING PARTY

ForBetter Wedding and - 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest 

Call Fred — RE 4-7335 
21C E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

HOTELS

lombardY hotel
Just of Parfc Avenue

“A Fine Home away from Home” 
Transients - Permanents. Air con- 
ditioned. TV. Near 5th Avė. shops 
- St. Patrick’s Cathedral - Radio 
City and Theatres.
Reasonable rates. special attention 
to religious groups. Laurent Rest- 
aurant - Cocktail lounge. PL 3-8600 
111 E. 56th Street, New York City.

FUNERAL HOMES

DĖMESIO

proga darbuotis 
fratemalinės ap- 
organizacijoj tu- 

šias kvalifikacijas:

Puiki 
teisėtoj 
draudos 
rint
1. mokėti lietuvių ir anglų 
kalbą ir 2. nusimanyti apie 
apdraudos reikalus bei tu
rėti norą keliauti. Dėl smul
kesnių informacijų rašyki
te į "Garsaš", P. O. Box 
32. Wifk«*>Barr«, Pa.

McKEESPORT, PA. 
WED0, 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 Talbot Avenue, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:3O vai. p.p.

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

HOLY LIG HT

B. KUČINSKAS, sav.

Tel. Vlrginia 6-1800

DISPLAY

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Buv L S Savings Bonas 
REGULARLY '

TO PLACL
TOUR AD 

CANCEL 0R CHANGE 
Call L0 3-7291

----------------------- -----------1
The Cup & Saucer COTTAGE

132 W. 32nd St.. N. Y. C. — a few 
doors away from St. Francis of As- 
sisi Church. Breakfast - Lunch - 
Dinner. Service from 7:30 am to 
8:45 pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99ė, Dinners from $1.50. Gar- 
den Room available for reservations SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

ŠERIO MONUMENTAL WOQKS
319 Barretto St~. Brome, N. Y. Ėst. 
since 1937. Monuments for all ce- 
meteries. Buy direct from Mfr. and 
save. Display & Plant on premises. 
Ali work guaranteed. — DA 8-2223 
after 5 P-M. phone PR 5-6030.

SCHOOLS

Calvary & St. Cyprian’s
Parochial School

966 Bushwick Avė.. Brooklyn. Have 
a small number of places left for 
Nursery thru 5th Grade — highest 
academic Standard*. Call after 6:

GL 3-5450

WHY SING OFF KEY?
You CAN learn to "Carry a Tune” 
Remedial Ear Training Workshops 
Group or individual training at Car- 
negie Hali. Call or write: LOTTIE 
HOCHBERG. 222 Penn St„ Brook
lyn 11, N. Y. — ST 2-3052.

GENERAL CONTRACTING
Plumbing and Plastering 

Cement Work
Lowest Rates - Special considera- 
tion to Religious groups. — Call: 

UL 8-3470
Bet. 9 and 11:30 A.M. except Tues.

kEAL ESTATE

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 — RmI Estete — Insurance

to the Sisters and their children dlrectiy on ChrtStmas of 1962. Soch 
great charity cannot be forgotten and they are remembered ta the

ONAI KEMEZIENEI

Although the Benedictine SIMero tn Kaunas were over 300 years 
strietly eloistered, the great needs after the First WorM War de- 
manded their Hfe from the pūrely covftemplative to be čhanged for 
teaching and other actlve work to the wortd. In tiri* way they. were 
able’to practice and make better known the splrlt of their great 
founder Saint Benedict and hi* motto of "Orą et Labora”, that is 
pray and work. likę many other Benedictine Ststers are dotag now
in America and all over the worid. Saint Schotostica, twin-Mster ot 
St. Benedict and first Abbess of the Benedictine mms. i* their Pro- 
tečtress and helper in their splritual Hfe. Būt mostly, REGINA 
PACIS — Queen of Peace is their lovtog and very poverful Mother 
to proteet the Sisters and to help many others in their needs.

VVoiiM you Hke to help REGINA PACUS taundation (for wMch 
Bishop M. Brady predteted "a sptendM future”) and sanetify your-

waiting your help very much. If so — wrtte immediately for morė
i

mirus, gilaus liūdesio valandoje mylimos Motinos nete
kus. Prelatui M. KEME2IUI gilią užuojautą reiškia

Elizabeth, N. J.
L K. Šarūno Draugovės Skautai

Greenpoint-HumbdMt St. — 8 fami- 
ly, heat, 4 rooms and bath, $4,713 
rent, 1 appartment free. Price — 
$24,500. Scholes St. 8 fam. 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.

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniai* iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. Tai. VI 7-4477

ANDRE MULLER 
Contracting Corp. 

Route 25A & Harrison Avė. 
Miller Place, LI.

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

Sunnytlde. St.Raphael partsh, forecd 
to sėli 1 fam. semidetached house. 
6 rms, l’/į colored tile bath. garage. 

. "walk in" appartm. ■ in basement to 
let'$100 monthly. Private entrnncc. 
Convenient to everything. Mušt be 
seen to appreciate. Owner. EX 2-3095

PARK FLORIST

progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.
WOOVHATKN H, N. T.

TH. ▼Vrgtata 9-3112

.1
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Kazimieras Čibiras, spaudos 
attache Lietuvos pasiuntinybė
je Urugvajuje, dalyvavęs pa
saulio lietuvių seime Toronte, 
Kanadoje, aplankęs Los Ange
les, Calif., rugsėjo 15 atvyko 
į New Yorką ir sustojo pas 
dr. Henriką Lukaševičių. Tele
fonas VI 6-7216.

Vytas Gerulaitis, baigęs 
POGS universiteto kursą ir iš
laikęs New Yorko valstybės ati
tinkamus egzaminus, dirba K. 
Trečioko agentūroje Newarke. 
Jis gali patarnauti visiems lie
tuviams, išrašydamas visų rū
šių apdraudas.

Dr. Rožė Šomkaitė savaitei 
išvyko į diskusijas, kurias orga
nizuoja Milwaukee universite
tas farmaceutiniais klausimais. 
Diskusijos ren'giamos kasmet. 
Universitetas iš visos Ameri
kos pakviečia 100 žmonių. Šie
met pakviesta 116.
— Skautams remti komitetas 
New Yorke nuoširdžiai dėkoja 
aukojusiems skautų reikalams: 
J. Audėnui. E. Baliūnui, L. 
Bandžiukienei, W. Beleckui, 
Bertuliui, J. Biručiui, A. Bobe
liui, Eug. Butkienei, V. Cečetie- 
nei. A. Dimui, V. Ingelevičiui, 
M. Jankauskui, P. Jurgėlai, P. 
Kašiubai. P. Mačiulaičiui, J. Mi
kalauskui, Moterų Vienybei, B. 
Novickienei, P. Osmolskiui, M. 
Paliui. V. Račkauskui, G.A. Ran- 
nitams, J. Raubai, T. Saka
lauskienei, Ant. Senikui, E. 
Senkui, Dr. J. Sniečkienei, So- 
lomcnams. A. Stargui, J. Stukui 
Dr. I. Skeiviui, Pr. Salpukui 
A. Šetikui, A. Šimkienei, J. Šu
kienei, l. Tamošaičiui, kun. P. 
Totoraičiui, E. Urbelienei, P. 
Virbickienei. Aukų surinkta 
217 dol. Stovyklavimo reika
lams išleista 215 dol.

Huntington, L. I. N. Y. iš
nuomojami baldais apstatyti 
keturi gražus kambariai. Graži 
aplinka, kur ramiai galėtų gy
venti vyresnio amžiaus . vyras 
ir moteris arba pavienis as
muo. Kreiptis VI 7-3322 arba 
rašyti: Mr. V. Višniauskas, 170 
E. 23rd. Str., Huntington, L.I. 
New York.

išnuomojamas 4 kambarių 
butas; su šilima, pirmame 
aukšte, prie Jamaica Line, ne
toli Highland Parko. Teirau
tis vakarais, nuo 6 va. Tel. 
TA 7-6617.

Išnuomojamas vienas ar du 
kambariai, galima naudotis 
virtuve. Pageidaujama suaugęs 
vyras. Richmond Hill rajone, 
arti traukinio. Skambinti HI 1- 
1780.

Du suaugę žmonės ieško 3 
ar 4 kambarių Woodhaveno ar 
Richmond Hill rajone. Siūlyti: 
M. P. 85-42 91 Str., Woodha- 
ven, 21, N. Y.

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS
75 METŲ

JUBILĖJINIS KONCERTAS 
įvyks 

rugsėjo 22 d., 5 vai. 
(punktualiai!)

BOSSERT HOTEL SALĖJE, BROOKLYNE 
(98 MONTAGUE ST., prie Brooklyn Borough Hali, Hicks Street kampa*)

PROGRAMOJE:

• Aktoriai: HENRIKAS KAČINSKAS. VITALIS ŽUKAUSKAS
• Muzikas: ALEKSAS MROZINSKAS
• Parapijos choras, vedamas muziko MYKOLO LIUBERSKIO
• Šokiams muzika gros nuo 7 vai.

Bilietai iš anksto ims 2 dol. gaunami parapijos raštinėje. •

Lietuviu Komitetas Pasauli* 
nei parodai New Yorke kviečia 
posėdi rugsėjo 27 d. penktadie
nį, 7:30 vai. vak. Festival res
torane, 40 E. 26 Str., N. Y. 
Posėdyje dalyvaus LB Centro 
Valdybos pirmininkas J. Jasai
tis ir Centrinio P.- P. Komiteto 
atstovas. Kviečiama visi plenu
mo nariai ir spaudos atstovai 
posėdyje dalyvauti

Bronė Macijauskienė, kuri 
buvo sunkiai sužeista traukinio 
katastrofoje New Jersey, išgu
lėjo ligoninėje 7 savaites. Da
bar sveiksta namie Kearny, N. 
J.

Jokūbas Štokas praneša, kad 
pasaulinės parodos komisaras 
Robert Moses leido lietuviams 
pastatyti kryžių, kuris paliks ir 
po parodos naujai padarytame 
parke.

Dali. V.K. Jonynas, kuris jau 
aštuntus metus dėsto meną 
Fordhamo universitete, šiemet 
skaito kursą apie moderniojo 
meno problemas. Į savo paskai
tas įtraukė’ ir M.K. Čiurlionio 
kūrybą.

IŠ L ETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Newark, N.J. Lietuvos vyčių 
29 kuopa po vasaros atostogų 
rugsėjo 28 rengia pietūs ir šo
kius šv. Jurgio salėje. Pradžia 
7 v. Drauge bus prisiminta Lie
tuves vyčių organizacijos 50 
metų sukaktis. Visi kviečiami 
atsilankyti. Bilietų galima gau
ti pas pirmininkę Mary Stonis, 
2 Vernon Place, East Orange, 
OR 5-3144, Balčiūną, 346 Prin- 
ceton Avė., Hillside, MU 6- 
5810, Joan Yankauskas 1495 
Franklin St., Hillside, WA 6- 
4609. Įeinant aukojama 4.50 
dolerius. F. V.

N. VALAITIENĖ

Vestuves keliant ar kitomis 
progomis, jei reikia skoningai 
ir pigiai paruoštų gėlių puokš
čių (bukietų), kreipkitės Į N. 
Valaitienę. Kainų ir informaci
jos reikalais skambinti telefo
nu 914-LY 1-9244.

KATEDROJE 
YORK E

TRECIOJO ORDINO NARIŲ 
SUSIARTINIMO ŠVENTĖ ŠV.

PATRIKO 
NEW

šv. Patriko katedroje New 
Yorke rugsėjo 29 sekmadienį, 
4 vai. popiet ruošiama visų tau
tų ir jurisdikcijų trečiojo ordi
no narių Susiartinimo šven
tė ir iškilmingos pamaldos. Pa
maldų metu bus meldžiamasi 
už Visuotinį Bažnyčios Susirin
kimą Romoje.

šventėje ir pamaldose daly
vaus New Yorko, Brooklyno, 
New Jersey ir Connecticut ar
timųjų miestų tretininkai, kon
gregacijų direktoriai, pranciš
konai, seserys ir provincijų ko
misarai.

Prašome visų lietuvių para
pijų klebonų, kongregacijų di
rektorių ir visų lietuvių treti
ninkų gausiai dalyvauti susiar
tinimo šventėje ir pamaldose. 
Taip pat prašome kongregaci
jų direktorių ir tarybų praneš
ti nariams apie įvykstančias 
pamaldas katedroje ir suorgani
zuoti jų dalyvavimą šventėje. 
Nuo kitų tautų tretininkų, ku
rie paprastai labai uoliai daly
vauja suvažiavimuose, kongre- 
sose ir pamaldose, turėtų neat
silikti ir lietuviai. Lietuvių tre
tininkų nemažas skaičius yra 
Brooklyne, New Jersey ir Con
necticut valstybių miestuose.

Trečiojo Ordino Šv.
Provincijos

MAIŠYTOJAI
Brooklyne švietimo valdyba, 

tenkindama negrų reikalavimą, 
sugalvojo baltiesiem ir juodie
siem mokiniam sumaišyti bū
dą, kurį vadino rasiniu išbalan
savimu.. Iš dviejų mokyklų 51 
vaiką nukėlė Į tolimesnę mo
kyklą, kurioje baltųjų buvo per 
mažai pagal jų maišymo pla
ną. Tų 51 vaikų tėvai nepasi
davė.. Jų advokatas per teismą 
įrodinėjo, kad švietimo valdy
ba elgiasi prieš konstituciją, 
nes m.okinių nepriima į jiem 
artimiausią mokyklą ir skiria 
juos Į tolimesnę tik dėl to, kad 
jie yra baltosios rasės. Tai jau 
rasinė diskriminacija. Ir teisė
jas rugsėjo 6 pripažino, kad 
advokato argumentai teisingi. 
Vaikai buvo grąžinti.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 22 — New Yorko- 
New Jersey apskrities vyčių 
seimelis A. Benevolent salėje, 
Great Necke, L.I.

Rugsėjo 28 — LAK sporto 
sezono pradžios vakaras Atle
tų Klubo salėje.

Spaliu 19 — Great Necko 
vyčių šokiai Atsimainymo pa
rapijos salėje, Maspethe.

Spalio 20 — Ateities kon
certas Roosevelt viešbučio salė
je New Yorke.

Lapkričio 30 — Solistų D. 
Stankaitytės ir St. Baro kon
certas F. K. Lane mokyklos sa
lėje; rengia ALB New Yorko 
apygardos valdyba.

Numatomus parengimus pra
šoma pranešti Stasiui Dzikui,. 
89-17 97 St. Woodhaven, VI 7- 
5113.

e

SAULEI leidžiantis. Nuotr. V. Maželio

Terebeizai minėjo vedybų sukaktį
Antanas ir Julija Terebeizai 

gyv. 180 Hale Avė., Brooklyne. 
rugsėjo 8 minėjo vedybinio gy
venimo 40 metų sukaktį. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. kun. dr. Stasys Valiū- 
šaitis aukojo šv. Mišias, kurias 
užprašė jų duktė Joane su 
dukraite Julijana, gyv. Los An
geles. Mišių metu buvo pers
kaitytas popiežiaus Povilo VI 
palaiminimas.

Puota buvo Terebeizų na
muose. Dalyvavo giminės ir 
draugai. Terebeizų vestuvių pa
mergė Ona Petrušienė su vy
ru Stasiu, Antano pusbrolis 
Mečys Sinkevičius su žmona iš 
Toronto, sesuo Joana Sluoks- 
naitienė su sūnum Albertu iš 
Waterburio. Sveikinusieji lin
kėjo ilgo amžiaus, laimingos 
ateities. Įteikta dovanų. Ona 
Kubilienė padėjo ant stalo ra
guolį vieno jardo aukštumo. Su
kaktuvininkai nuoširdžiai vi
siem padėkojo.

Prie stalų patarnavo seserys 
O. ir P. Dabulytes. Antano pus
brolis V. Padvarietis filmoje į- 
amžino visus dalyvius.

Ant. Terebeiza yra kilęs iš 
Augmenų km.. Baisogalos 
valse, smulkaus ūkininko šei
mos. Į Ameriką atvyko 1911 
m. spalio 11 d. Dirbo Įvairio
se Įmonėse įvairų darbą. Da-

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8. N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
-JUVELYRAS <

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573 

bar pensijoje. Gimtąjį kampe
lį visuomet su ašaromis prisi
mena,. Kiek jo lėšos leidžia jis 
siuntiniais lengvina artimųjų 
priespaudos naštą.

Julija Terabeizienė-Vanagai- 
iė — čia gimus. Į Lietuvą su tė
vais nuvyko dar visai maža; gy
veno Švėkšnoj, Tauragės aps. 
Grįžo su tėvais prieš pirmąjį 
Didįjį kara. čia suaugo, čia 
mokėsi. Pati pramoko ir lietu
viškai rašyti. Laisvai rašinėja 
laiškus giminaičiams ir žinutes 
laikraščiam. Dalyvauja Apreiš
kimo parapijos chore, dirba 
Lietuvos vyčiuose, yra Moterų 
Sąjungos 29 kuopos pirminin
kė. Ne svetima jai veikla ir ki
tose organizacijose.

K. La ūži n is

INž. V. KIRKYLA ir Irena Petniūnaitė susituoki rugsėjo 7 . Vestuvių 
vaitis buvo Kriaunaičių vasarvietėje. Nuotr. V. Maželio.

Oi
ŽINIOS__

igpr
a g a

Tautos šventėje, rugsėjo 8, 
specialios pamaldos buvo šv. 
Petro bažnyčioje 10 vai. Su 
savo vėliavomis dalyvavo atei
tininkai, neolituanai ir skautai. 
Pamokslą sakė kun. J. Dau
ba, OFM. Popiet lietuvių pilie
čių salėje minėjimą pradėjo A. 
Matjoška, Tautinės Sąjungos 
skyriaus pirmininkas; malda 
sukalbėjo kun. J. Vaišnys, S..L 
Sveikino Lietuvos garbės kon
sulo žmona Z. Šalnienė. Paskai
tą skaitė Lietuvos konsulas A. 
Simutis iš New Yorko. Paskai
toje prisiminė karalių Mindau
gą ir Vytautą Didįjį. Meninę 
programą atliko solistė N. Mi- 
liauskaitė-Miller, muz. J. Gai
delio vadovaujamas choras, 
Onos Ivaškienės tautinių šokių 
grupė ir mažieji deklamatoriai: 
N. Ivaškaitė, L. Baltušytė. B. 
Adamavičiūtė. Minėjimą i juos
telę Įrašė K. Tamošaitis. Pa
siųsta Amerikos balsui.

Kun. Jonui Žuromskiui, ku
ris išvyksta klebono pareigo
mis į šv. Juozapo lietuvių para
piją Lowellyje. išleistuvės ren
giamos rugsėjo 28, šeštadieni, 
6 vai. vak. lietuvių piliečiu klu
be.

Elzbieta ir Petras Kleponiai, 
atšventė 50 metų vedybinę su
kakti. Rugsėjo 8 buvo pamal
dos šv. Petro bažnyčioje ir po
kylis piliečiu klubo salėje. Su
kaktuvininkai yra išauginę 8 
vaikus. Viena duktė, sesuo 
Kristina, yra Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų vienuolyne Brock- 
tone.

Lietuviu radijo valandos kon
certas ir šokiai bus rugsėjo 22 
sekmadienį, lietuvių piliečių 
klube. Meninę programą išpil- 
dvs akordeonistas K. Daubaras, 
šokiam gros Povilavičiaus or
kestras.

Audronė Bariūnaitė, kuri 
Emanuelio mergaičių kolegijo
je studijuoja vokiečių ir ispa
nų kalbas, grižo iš Europos, 
praleidusi ten vasaros atosto
gas. Porą mėnesių praleido 
Švarcvakie. Pietų Vokietijoje, 
kur jai buvo parūpintas darbas. 
Prieš tai su ekskursija aplan
kė Austrija. Šveicariją, Italiją, 
Olandija, Belgija ir Prancūziją. 
Labiausiai patikusi Vokietija 
savo švarumu ir tvarkingumu.

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 .Tamaica Avenue 

Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SH ALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie r'orest Karkway staliui!) 
VVOODHAVEN. N Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOL!NNlN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway .

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžtai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti- 
kčti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


