PASIKALBĖJIMAI SU SENATORIUM

Ar Castro tik rakštis ar grėsmė? Ar Amerika turi k?
daryti jam pašalinti ar nieko? Ar vaisingesnė griež
toji ar švelnioji politika?
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Karys atliko pareigą, kaip Dievas leido ją suprasti
Prezidentas

Johnsonas

ba

landžio 5 paskelbė gedulą dėl
tą dieną mirusio generolo Dou-

liavos, vehonies kūno atgabeni
mas antradienį į New Yorką,
trečiadienį grriūnknas į Washingtoną reiškia aukščiausią pa
garbą asmeniui, kurį prezi
dentas apibūdino kaip "vieną
iš įžymiausiu kariy Jungtinių
Valstybių istorijoje... visą se*
vo gyvenimą paaukojusį tais*
vės apsaugos nesavinaudiškai
tarnybai".
N.Y. Times pažymėjo, kad

Amerika atsisveikina vieną iš didžiausių savo istorijoje karių, kuris savo gyve
nime ir veikime buvo ištikimas didiesiem principam: Pareigai - Garbei - Kraštui
—.-------- ę------- —
H. Tribūne priminė vieno to Stalinas neprarado nė vienos
meto vertintojo
pareiškimą nakties miego”.
apie atšaukimo vaisius: “Tru... N.Y. Times vertintojai aiš
manas prarado susivaldymą,
kina, kad MacArthuras laikęs
Mac Arthuras prarado tarnybą,
Achesonas prarado karo laimė savo nuomonės neklaidingom
jimą, pusantro milijono žmo ir dėl ambicijos ieškojęs popu
nių prarado savo gyvybes, o liarumo.

tai labiausiai pagarbos ženklais
apdovanotas ir sykiu kontra
versiškiausias Amerikos karo
vadas.
KARINES GARBES VIRŠŪNE:
Pacifiko kariautojas-

Iš 84 metų savo amžiaus
gen. Mac Arthuras praleido 52
metus karo tarnyboje. Buvo
įvairiose pareigose, bet visuo
tinį pripažinimą pelnė antra
me pasaulio kare kaip Filipi
nų išlaisvintojas, Japonijos nu
galėtojas, Japonijos karinis val
dytojas. Retas dalykas, kad nu

galėtojas susilauktų nugalėto
krašto pasitikėjimo, bet Mac
Arthuras tokis buvo. Japonai
jautė jį ne kaip pavergėją, bet
kaip vadovą į japonų sudemokrątėjimą ir ūkinį atsigavimą
po karo. Antras žygis, kuris
pelnė MacArtburui daugelio
tautų pripažinimą ir ordinus,
nuo šiaurės Korėjos komums*
tų agresijos 1950.

Be karinių puošmenų, iškil
mingas savo paprastumu, lėtakalbis ir daug pasakantis gilia
prasmiais žodžiais MacArthuras
rodės kaip gyvenimo išminties
bokštas.
ŽMOGIŠKOS VEIKLOS . GAI
RES: principų, ne pragmatiz
mo išpažintojas

Korėjos karo MacArthuras
neprivedė iki galo: 1951 balan
džio mėn. prezidento Trumano buvo atleistas- Atleistas,
nes jo įsitikinimai nesutarė
su vyriausybės politikos nusi
statymais. MacArthuras vadova
vosi trejopom gairėm: pareigagarbė-kraštas. Būdamas armijos
štabo viršininkas, MacArthuras
laikė savo pareiga iškelti armi
jos karinę pajėgą iki aukščiau
sio laipsnio. Nesutarė tuo klau
simu su prezidentu Roasevettu
ir iš pareigų pasitraukė 1937.
Būdamas Pacifiko ginkluotų pa
jėgų vadu laikė garbės reikalu
įvykdyti įsipareigojimą lais
vinti Filipinus ir prikalbino pre
zidentą Pacifiko operacijas pir
miausia pakreipti ta linkme.
Žiūrėdamas savo karšto intere
sų, atmetė visus Sovietų genDerevenko reikalavimus, kad į
Japonijos karinį administravi
mą būtų įsileisti ir Sovietai.
Korėjos kare MacArthuras
buvo už tai, kad kom. Kinijos
lėktuvai, kurie atskrisdavo iš
Mandžurijos, butų persektojami už Yalu upės ir sunaikinti
jų bazėse. Bet valstybės depar
tamentas su tuo nesutiko — bi
jojo trečio karo. Nesutiko, taip
pat, kad būtų patelktos nacio
nalinės Kinijos jėgos Korėjos
karui. Kada Atstovų Rūmų pir
mininkas Martin slaptai atsi
klausė MacArthuro nuomonės
dėl nacionalinės Kinijos kari
nių jėgų panaudojimo, jis ne
abejodamas pasisakė taip. Ta
da ir gavo iŠ prezidento Trumano atleidimo raštą. (Raštas
buvęs redaguotas Dean Rusk).
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GENEROLAS DOUGLA8 MacARTHURAS

Kinijos komunistų kovo 30
raginimas atsisakyti nuo Ch
ruščiovo, nes jis išdavęs Mark
so ir Lenino mokslą apie pro
letarų revoliuciją, virtęs trockininku ir dedasi su imperialis
tais, susilaukė iš Sovietų atsa
kymų vieno po kito. Pravda pa
skelbė kaltinimus kinam, kad
jie ardo komunistų vienybę,
siekia sukurti Mao Tsetungo
kultą kaip Stalino. Paskelbė
Michailo Susiuvo kalbą, kuri
buvo pasakyta 1961 22 kongre-

se- Joje buvo pasmerkti antipartiniai elementai, primenant,
kad Molotovas, Malenkovas, ir
Kaganovičius buvo pašalinti
iš partijos. Tai priminimas, kad
to nusipelno ir kinų komunis
tai. Chruščiovas pasiūlė parti
jų susirinkimą Kinijos komu
nistų klausimui svarstyti. Pir
mi prieš tokį susirinkimą pasi
sakė Italijos komunistai; jie remią sovietus, ne kinus, bet su
sirinkimo neremia.

Belgijoje gydytojai streikuoja
Belgijoje nuo balandžio 1
streikuoja 12,00 0 gydytojų,
protestuodami prieš įstatymą,
kuris nustatė gydytojam hono
rarą už našlių, našlaičių, in
validų, pensininkų gydymą; įstatymas taip pat numatė skirPRIEŠ RINKIMUS:

liarėja kandidato į preziden
tas pasirinkimas — Nizonas
-Scrantonas. Viltys labiausiai
kritikavo demokratų užsienių
mąžta Rockęfelleriui.
— Rockefeiloris balandžio 6

ti kalėjimą gydytojam, kurie at
sisako gydyti pacientus pagal
socialinio draudimo tvarką.
Šimtai gydytojų išvyko iš Bel
gijos, bijodami, kad visuome‘ nės kerštas juos pasieks namie,
Kreipėsi į Olandijos gydyto
jus, kad tie negydytų ligonių
iš Belgijos. Tie atsisakė parem
ti Belgijos gydytojus. Pasitai
kė jau mirimų dėl medicinos
pagalbos stokos, keli gydyto
jai suimti Krašte masinės de
monstracijos prieš gydytojus.
KONGO IR J. TAUTOS

Kongo vyriausybė susikirto
su
J. Tautorh. Kongas nesutin
Johnsonas susitiktų su prez. de
Gaulle ir atstatytų vienybę. ka priimti J. Tautų operacijų
Kaltino, kad ją sugriovusi de vadovų Max H. DorsinviUe iš
mokratų vyriausybė, siekdama Haiti ir kito iš Nigerijos. Kon
susitarti su Sovietais, apeida fliktas tęsias jau pora mėnesių.
ma sąjungininkus.
— Amerika ir Panama balan
džio 3 sutarė atnaujinti diplo
Pažymė
mas į viceprezidentus imti R. matinius santykius.
Kennedy. Kennedy buvimas ša tina, kad tam reikalui prezi
lia Johnsono palengvintų Gold- dentas Johnsonas buvo pasiun
waterio padėtį pietuose, nes te tęs savo asmeninį draugą R.
nai Kennedy nesąs populiarus, Andersoną, nors pati sritis pri
dėl to ir demokratai atiduotų klauso valstybės departamen
balsus GoMwateriui-

tui.

PASKUTINIAME SUDIEV:

akli istorijos aiškiai pamokai,
nes istorija nedviprasmiškai pa

Gavęs 19511‘atleidimo įsaky brėždama moko, jog appoase
SEN. J. W. FULBRIGHT, Švelnios
mą, MacArthtvas teprataręs sa mantas tegimdo naują ir krupolitikos su komunistais atstovas.
vo žmonai: ‘TagaHau mes grį vinesnį karą. Ji nenurodo nė
šim namo”. Sugrįžęs buvo su vienos vietos, kur... appeaseSenatoriaus Fulbrighto kalba
tiktas New Yorke kaip retai mentas būtų davės daugiau
kas — tautos simpatijos buvo kaip gėdingą taiką. Kaip šan kovo 25 tebevertinama, į jo
su juo. O Kongrese atsisveikin tažas jis yra pagrindas nau siūlymus ateina kontrapasiūlydamas su tarnyba, pakartojo jiem didesniem reikalavimam. mai; tai, ką jis vadino “tikrosavuosius įsitikinimus: "Kare Aš baigiu savo karinę tarnybą vės faktais”, pasirodo tesą “ im
nėra jokio p^teitalo pergalei. ir tikrai išnykstu kaip senas tai”.
Dr- Emilio Nunez Portuondo,
Yra tokių, kiirie dėl tam tik karys, kuris stengėsi atlikti sa
rų priežasčių reikštų nuolanka- vo pareigą, kaip ją Dievas lei buvęs Kubos atstovas Saugumo
Taryboje ir Saugumo Taryvimą raudonajai Kinijai. Jie yra do jam suprasti. Sudiev.
bos pirmininkas, atsiliepė dėl
senatoriaus tvirtinimo,
kad
Castro nesąs pavojingas Ameri
kos siekimam, — Man rodos—
rašo Portuondo “The Washingkomunistų infiltracija valdžioje? ton Star” balandžio 2 — kad
senatorius siekia atgrasinti ABrazilijos bttvęs prez. Gou- tik naują žmogų. Ji siūlo buv.
merikos Valstybių organizaci
lart gavo globą Urugvajuje- Te prez. Kubitschenka. Griežtoji
jos narius, kurie netrukus susi
nai jis pareiškė
r_____ nemanąs
____ ... .pa- jį atmeta kaip Goulart “tėvą” renka svarstyti
Venezuelos
sitraukti iš politikos. Jungtinių ir reikalauja, kad būtų išrinkskundo prieš komunistinį Ha
Vaistybių valdžios ir spaudos tas Humberto de Alencar Casvanos režimą. Jame Kuba kal
atstovai patenkinti perversmu, tello Branco, kuris ilgai laikėsi
tinama pažeidusi tarpamerikiprezidentas Johnsonas tuojau minties, kad kariuomenė netu nes sutartis, organizuodama pi
laikinį prezidentą parlamento ri kištis į valdymą, iki Goulart
lietinį karą, dėl kurio buvo
pirmininką Mazzili pasveikino valdymas jį privertė nuomonę
daug žuvusių, sabotažo veiks
pakeisti.
ir pažadėjo pagalbą- Ameriko
mais pridarydama daug nuosto
je kalbama apie to pasitenki
Gubernatorius Carlos Lacer* lių ir amerikiečiam . -.
nimu dvejopus pagrindus. Vie- dą. vienas iš perversmo svar... Senatorius sako, 'kad Kubą
. .> A
'■■'
Z- —
reikia palikti jos pačios likimui,
lio į konnmizmą. Antra, Brazi liausias kovotojas prieš komu o Vietnamas turi būti ginamas
lija išsilaikė be karinės dikta nistus, taip pat griežtai prieš' bet kuria karna. Ypatinga tame
tūros, nes valdžią perdavė Kubitscheoką. Jis yra taip pat nusistatyme yra tai, kad Ame
parlamento pirmininkuikandidatas į prezidentus
rikos teisė intervenuoti Vietna
Pačioje Brazilijoje betgi nė
me yra dar neišaiškinta- O kai
ra taip ramu, nors apie šūvius
dėl Kubos, tai JV turi bent 12
ir nepranešama. Kariuomenė,
tarptautinių sutarčių, doktrinų,
įvykdžiusi perversmą, baimina
rezoliucijų, kurios įpareigoja
si, kad nauja vyriausybė per
J. Valstybes sukliudyti komu
mažai rodo iniciatyvos apvaly
nistam paimti salą į savo ranti kraštą nuo komunistų infil
tracijos. O ta infiltracija buvu
Jei balta pasidavimo vėliava
si gili valdžioje ir net kariuo
mojuojama Fidel Castrui, kuris
menėje. Victor Riešei (Journal
yra nuteisęs JV. piliečius, ki
American), pabuvojęs Brazilijo
tus įkalinęs, konfiskavęs J. V.
je, tvirtina, kad Brazilijoje la
nuosavybės daugiau kaip už
biausiai insifiltravę buvo Kini
milijoną dol., o taip pat įžei
jos komunistai. Mini pavardes
dinėja Amerikos tautą, jos pre
generolų ir politikų, kurie lan
zidentus, Kongresą, vyr. teis
kėsi kom. Kinijoje, buvo ten
mą ... — tai 'ko gali laukti iš
gerbiami, kaip paprastai komu
J. Valstybių kitos vyriausybės,
nistai daro su tais, kuriuos pa
kurios turi su J. Valstybėm
lenkia savo naudai. Vienas iš
tarpusavio pagalbos sutartis,
tokių generolų vadovavo net
kaip ją yra turėjusi su J. Vals
sąjūdžiui už solidarumą su Ku
tybėm Kuba?.
CARLOS LACEROA, guber
ba. Po perversmo suėmimai ta
natorius, vienas it pervers
mo vadu, kandidatas i pre
tai.-patvirtino: buvę suimti 8
zidentus.
. komunistai H Kinijos, vienas iš
Kubos. Sovietų atstovybė po
pierius sudegino.
Mirė dr. Albertas
Pagal konstituciją
naujas
prezidentas turi būti išrinktas
Tamlis
per 30 dienų nuo Goulart pa
Washingtone balandžio 3 mi
šalinimo balandžio 1. Kandida
rė
dr. Albertas Tarulis, sulau
tus parenkant reiškiasi dvejo
pos grupės, švelnioji tesiekia kęs 58 metų amžiaus.
tęsti panašią linkmę šr duoti
Buvo gimęs Daugailiuose,U tonos ap. 1906.H-6 Ekonomikos THOMAS C. MANN, griežtosios
mokslus baigė 1935 Kauno politikos atstovas.
universitete. Dirbo įvairiose
ekonominėse įstaigose bei mi ŠEN. FULBRIGHTO KRITIKA
nisterijose. Tremtyje, gyvenda
Sen Fulbrightas pasakė antmas Hanau, lankė Frankfurto
ir Mainzo universitetas ir 1947 tą kalbą, kurioje kritikavo Ametais gavo daktaro laipsnį. merikos politiką — kaltino,
Tais pat metais atvyto į Ame kad perdaug dėmesio kreipia
riką ir nuo 1952 dirbo Kong ma j Šaltąjį karą — į Ameri
reso bibliotekoje, dalyvauda kos saugumą nuo komunistų
mas spaudoje ir talkindamas invazijos ar komunistų subverinformacijai apie Lietuvą Ame sijos, o per mažai į vidaus rei
rikos įstaigom ir leidiniam. Čia kalus, tokius kaip kova su skur
parašė ir savo veikalus: Soviet du.
Policy Toward the BaRic Sta
— Amerikos lėktuvas balan
tos 1918-1940 (1959), American džio 5 nukrito netoli Tokio į
HUMBERTO eta ALENCAR
-Baltic Relattons 1918 - 1922 gyvenamą rajoną. Užmušė 4,
CASTELLO BRANGO, "generolų
(1964), The Stniggte Over Re- sužeidė 26, padegė 10 namų.
cognition (1964).
Lakūnas su parašiutu iššoko-

EMILIO NUNEZ PORTUONDO,
Kubos lygybės su Vietnamu atsto-

Kas patikės, kad J. Valsty
bės gins Berlyną, Formozą, ri
zikuodamos atominiu karu, jei
gu jūs toleruojate komunistinį
režimą tik per 90 mylių nuo
šio krašto?
Labai galimas daiktas, kad
tokios kalbos kaip senatoriaus
Fulbrighto yra pastūmėjusios
gen- de. Gaulle į jo dabartinę
politiką...
Mes, kubiečiai,
nenorime,
kad jūs atliktumėt darbą už
mus, tik duokite mums tokią
pagalbą, kokią duodate Vietnamui
Šen. Thomas Dodd padalino
senatoriam brošiūrą, parašytą
Amerikos spaudos attache Ku
boje 1958-61 Paul Bethel, ku
rios duomenys rodo, kad sena
toriaus tvirtinimai apie Castro
buvo “mitai”, o ne “realybė”.
Pats Dodd siūlė priešingą poli
tiką — nuimti varžymus Ku
bos egzilam kovotojam, dekla
ruoti, kad Kuba turi būti lais
va, kovotojam egzilam, esan
tiem vidurio Amerikoje, duoti
ginklų, padrąsint sudarymą egzilų legiono iš visų komunisti
nio režimo kraštų kovai prieš
Castro.
Ruth Montgomery (Journal
American) sako, kad šen. Ful
brightas buvęs prez. Kennedy
kandidatas į valstybės sekreto
rius, tik senatoriaus pasisakymas už segregaciją sukliudęs
jam būti toje kėdėje, kurioje
sėdi Dean Rusk. Fulbrightas
padaręs dabar tokią staigme
ną Johnsonui, kaip jis 1946
padaręs ir Trumanui, siūlyda
mas jam atsisakyti iš preziden
tų, kadangi balsuotojai išrinkę
respublikonišką Kongresą. Trumanas pavadinęs tada Fulbrightą “perdaug mokytu” žmogum.

Pastebi taip pat laikraštis,
kad kitose tautose žiūrima į
Fulbrighto pareiškimą kaip į
paties prezidento balioną patir
ti, kaip bus reaguota. — Var
giai tokia nuomdnė teisinga,
nes jeigu Fulbrightas siūlo švel
nią politiką prieš Castro ir ko
munistus lotynų Amerikoje,
tai U. S. Nears and World Reporf kreipė dėmesį, kad griež
tosios politikos šalininkas yra
kaip tik' prezidento specia
lusis patarėjas Thomas Mann.
Fulbrighto kalbą galima labiau
vertinti kaip pasipriešinimą T.
Mann linijai.
Įvykiai betgi parodė, kad
griežtosios linijos vaisiai geresni. Būtent:
— Panama balandžio 3 atnaujino diplomatinius santvkius stf Amerika; tai smūgis
Castrui;
— Brazilijoje balandžio 2 komunistai, kurie buvo jau val
džios perėmimo išvakarėse, tu
rėjo kapituliuoti prieš kariuo
menę; tai dar didesnis smūgis
Castrui;
— Venezueloje Castro pas
tangos teroro keliu sukelti per
versmą pasmerktos likti be vai
sių- Castro tokiu būdu parijus

izoliuotas, jei jo negelbės iš
tos izoliacijos Maskva.
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Oswaldo misterija ir Europos histerija
Earl Warreno komisija pre
zidento Kennedy nužudymo by
los duomenis surašysianti tik
apie metų galą. Vyriausybės
sluoksniai jau dabar betgi at
meta įtarinėjimus, kad Osval
das turėjęs kokius ryšius su
svetima valstybe; atmeta įtari
mą, kad buvęs suorganizuotas
sąmokslas, kuriame Osvaldas
buvęs tik vienas ratelis Nusi
kaltimą oficialieji sluoksniai
stengiasi suvesti į vieną Osvladą ir jo psichinį pakrikimą.
Tačiau Europoje spauda tuo
nesiduoda įtikinama. Journal
American bendradarbis W. F.
Buckley. Jr. tvirtina, kad

europiečius
histerija,

esanti

Netiki, kad prezidento Kennedy nužudymą* būtų vieno
asmens darbas. Tik vieni už nužudymo' moto "dešinų jų eks
tremistų" šešėlius, kiti Castro ir Maskvos režisūrą.

pagavusi

kai- jie kalba apie Dalias “są
mokslą”. Tos “histerijos” pa
grinde yra netikėjimas tuo, kas
viešai aiškinama Amerikos ofi
cialių sluoksnių. Earl Warreno
komisija tam ir esanti, kad iš
saugotų liniją, kurią nustatys
tuo klausimu “establishment”
(neviešoji kolegija, kuri nusta
to politines linijas). Pagal Europos nuotaikas esąs
neįtikimas dalykas, kad Oswaldas vienas būtų galėjęs nužudyti; sąmoksle turėjo daly
vauti bent keletas asmenų.

- Antras įsitikinimas — kad
tas sąmokslas tai “anarchistinis
fašistinis “sąmokslas. Journal
American bendradarbis atpasa
koja prancūzų kairiųjų savaiti
nio laikraščio L'Express skel
biamą tokią įvykių liniją: pre
zidentas buvo nušautas ne Os
valdo, bet ko kito, kuris buvo
prie pervažos, į kurią riedėjo
prezidento automobilis; kažkas
is Dalias policijos turėjo ryšius
su Osvaldu ir leidęs jam pa
sprukti iš pastato, kuris buvo
policijos tuojau apsuptas,
kažkas paskui iš policijos pa
skelbė Osvaldo aprašymą —ir
tąi buvęs signalas Osvaldo sėb
rui policininkui Tippit Osvaldą
likviduoti, nors išėjo'“kitaip,
nes pats policininkas buvo lik
viduotas; Ruby buvęs taip pat
sėbras; ir visas nužudymas bu
vęs Dalias policijos suorgani
zuotas.
Tokiom išvadom medžiagos
duoda Mark Lane, New Yorko
advokato, liudijimas
Warreno komisijoje, jog aštuonios
dienos prieš prezidento nužudy
mą Ruby naktiniame klube bu
vo susitikę trys asmenys — Os-

t

OSWALDAŠ ir Mariana vestuvių dieną 1961 metais Minske.

valdas, policininkas Tippit ir ganizacija, pateikė reikšmingų
VVeismanas, kuris buvo atvykęs abejojimų, kuriuos kelia Osval
iš Nev Yorko ir davęs Dalias do biografijos duomenys:
laikraščiui skelbimą per visą
1. Osvaldas, būdamas mari
puslapį, nukreiptą prieš prezi nuose, 1957-8 tarnavo Japoni
dentą Kennedy.
joje. Iš tų laikų minimas fak
tas, kad jis nušovęs kitą ma
Journal American bendra
riną. Tačiau asmens byloje li
darbis čia kaip tik ir sako,
kad nebuvo jokių Įrodymų, jog kęs Osvaldo aiškus paneigimas
tokis susitikimas Ruby nakti to jam skiriamo kaltinimo, o
niame bare būtų buvęs. Tačiau kaltinimo tikrų įrodymų nėra.
net Paryžiaus rimtasis dienraš Instituto tyrinėtojai betgi ma
tis “Le Figaro” informaciją no. kad

apie ta susitikimą priėmė kaip
tikrą faktą ir ant jo grindė to
liau fantastines išvadas- Ir tas
fantazijas — paskelbė Buckley

būdamas Japonijoje, Osval
das turėjęs pirmus ryšius su
Sovietų agentais

Tuo esą galima aiškinti, ko
dėl išėjęs iš marinų 1959 rug
sėjo mėn., Oswaldas lengvai ga
vo vizą į Sovietus.
2. Yra nuginčijamas faktas,
kad Osvaldas Sovietuose buvo
palankiai priimtas, 4r palaikiai
tlei tekiais aiškinimais byla su jūo toliau buvo elgiamasi,
gyva Europoje, tai nuo aiškini jam leista vesti išsilavinusią,
mų bei spėjimų nėra laisva ir patrauklią moterį, kurią greitai
Amerika. Amerikoje taip pat išleido su vyru iš Sovietų Są
yra žmonių, kurie nepriima jofi- jungos 1962 pavasari. Toks el
cialių aiškinimųgesys su juo yra priešingas ben
Jie nelinkę išskirti net ir drai sovietinei linijai.

leidžia pirmiausia Europos
intelektualai, sudarinėdami įs
pūdį, kad tai Dalias organizuo
tas sąmokslas.

biges! taip, lyg sąmokslas butų
rengtas ne pripš vieną prezi
dentą, bet prieš visą vyriausy
bės viršūnę. Esą dėl to vicepre
zidentas liepęs susilaikyti nuo
skelbimo apie prezidento mirtį,
iki jis pats išvyks iš ligoninės
ir pasieks aerodromą.

V ienuolika metų po Vydūno mirties
1953 ikovo 20 Vokietijoje mi*
ie Vilius Storosta Vydūnas, Ma- .
tosios Lietuvos rašytojas, filo
sofas, kuris savo filosofiją skel
bė raštais, o dar labiau savu
gyvenimu

Lietuvos Pajūris ’Nr. 3-4 pas
kelbė H. J. Jakužaičio atsimi
"Mes nežinome, ar tai nėra
nimų apie Vydūną..
tarptautinis sąmokslas.
1. Patyręs, kad Jakužaitis ra
Gal būt, jie siekia ir mano
šo laikraščiam, “kartą Vydūnas
gyvybės, kaip ir prezidento. To
man dėstė savo pažiūrą į rašy
mes paprasčiausiai nežinome”.
mą: 1) Rašyti tai, kas reikalinValstybės sekretorius
Dean
ga- 2) Rašyti tai. kas teisin
Rusk tuo metu buvo kelionėje
ga. 3) Rašyti taip, kad skaityto
į Japoniją. Praneštas jis pasu
jas jaustų didesnį savo žmogiš
ko atgal ir radijo telefonu kal
kosios sąmonės skaidrėjimą,
bėjo departamente esančiam
būt vi sutvirtintas geros savybės
pavaduotojui George Bali, kad
ir j austų paskatinimą siekti patai gali būti mūsų laikų Pearl
žangos. 4) Nerašyti keršto ir
Harbor.
pykčio nuotaikoje .. .”
Apsaugos sekretorius ir jung
2. Vydūnas užeidavo kartais
tinis štabas įspėjo kariuomenę,
į “Prūsų lietuvių balso” redak
kad būtų parengties padėtyjeciją, kur dirbo Jakužaitis 1919Johnsonas susisiekė su R.
20. Vydūno pasikalbėjimus re
Kennedy, vyr. valstybės gynė
dakcijoje Jakužaitis apibūdina:
jų, teiraudamasis dėl teisinės
‘Tai buvo audringos politikos
padėties. Tas atsiprašė keletai
laikai. Vydūnas domėdavosi vi
minučių pagalvoti. Paskui pra
sais prūsų lietuvių politikos
nešė apie reikalą vicepreziden
klausimais, bet atrodydavo, kad
tui priimti priesaiką, kad ne
jis stovi anapus visos “kasdie
būtų jokios teisinės kliūties
ninės politikos”. Jis pirmoje ei
duoti įsakymus kariuomenei, įlėje buvo susirūpinęs stiprinti
sakyti reikalui esant pavartoti
amžinuosius lietuvių tautos pra
ir tuos ginklus, kurie yra re MARIANA OSWALOIEN£ su vai dus, stengdamasis net i kasdie
kais.
zervuoti tik vienam prezidentui.
ninę politiką įnešti žmonišku
Dėl to skubiai buvo iškviesta lyg pati sau kalbėjo: “Ir bus mo bruožus”.
■teisėja, kuri lėktuve priėmė taip vieniša ir ilgu:“ Paskui 3. Vydūnas buvo vegetaras,
Johnsono priesaiką.
kai lėktuvas pakilo, preziden- Apie tai Jakužaitis rašo: “Vy
Taip viskas buvo paruošta tas Johnsonas bent dešimt mi- dūnas buvo prieš mėsos valgytam atvejui, jei tai yra sąmoks nučių sėdėjo tylėdamas ir ne- mą ne tik sveikatos sumetilas prieš Ameriką ir jei tai bū judėdamas. Tai buvo jam neį- mais, bet ir štai dėl ko: žmoprasta padėtis. Paskui paėmė gus, valgydamas kitų gyvių kūtų naujasis Pearl Harbor ...
Paskui, po priesaikos, nauja bloką ir skubiai ėmė rašyti. Pa- nūs, pats “sugyvulėja”, lengsis prezidentas Johnsonas pri rašęs perdavė savo patarėjui viau pasiduoda žiaurumui, gašėjo prie lėktuvo durų, į kurias Moyers. Lapely buvo pirmas į- lunui, girtuokliavimui ir pan.
buvo atsirėmusi ir žiūrėjo Į sakymas: “Noriu, kad viskas Vis dėlto jis buvo tolerantin
karstą Mrs. Kennedy. Ji tyliai, būtų trumpai ir paprastai”.
gas tiem, kurie negalėjo atsi
sakyti mėsos- Apie tokius jis
sakydavo su tikru gailesčiu:
“Jie dar nepriaugę sveikam
Klausimai dėl agentų infiltracijos maitinimosi būdui”.
Savaime aišku, kad Vydū
1961, tarfbėj
nas buvo nusistatęs ir prieš, ališkilo klausimas apie agentų in tų i nsifiltrai
37
kolielį ir prieš rūkymą. Kai
filtraciją Amerikos valdžios Įs ra tiesa, kad pulk. Goleniews- jan kartą pasakiau, kad iš rū
taigose. Pradėjo Leslie C. Ar- kis kalbėjo apie 1 milijoną dol. kymo neturiu jokio malonumo,
ends, (III. — R) kaltinimu lai iš ČIA fondo, kuris pateko Į o alkoholiniai gėrimai man ne
kraščiui Journal American, kad KGB rankas ir iš kurio 400 skanūs, Vydūnas, patapšnojęs
jis neatsakingai ir neteisingai 000 dol. paskui buvo pavesta man Į petį, pasakė: “Puiku, bi
kaltina ČIA. Tada Michael A. Amerikos komunistų partijai ? čiuli, laikykis taip visada”.
Feighan, Ohio dem., vienintelis ar pulk. Goleniewskis nesumi 4. Žinojau iš Vydūno raštų
iš kongįesm^ų kąįbėjęsis su nėjo pavardžių KGB agentų, in- jo pažiūrą, kad kiekvienas žmo
pulk. G61eniewskiu, bėgliu iš so filtructų į valstybės departa gus išspinduliuoja į aplinką sa
vietų KGB, pareiškė: esąs lai mentą ir ČIA ir kad ligi to lai vo “aurą”, savo kūniškas ir
kas, kad Kongresas gautų atsa ko niekas iš jų nebuvo pa dvasines savybes. Tad nenu
kymus iš ginkluotų pajėgų pa trauktas atsakomybėn nei neat stebau. kai jis man kartą aiš
leistas?” Amerikos tauta turi kino, jog vykdamas kur -nors į
komisės:
ar nėra tiesa, kad pulk. Gol- teisę žinoti atsakymus į šiuos kitą miestą, imasi su savim lo
leniewskis, pabėgęs į Ameriką klausimus”, reikalavo Feigha- vos paklojimą, kad nereiktų
kvėpuoti svetimų žmonių išnas.

svetimos valstybės tiesioginio
ar
netiesioginio
dalyvavimo
nužudymo aferoje.

3. Ar jis buvo Minske treniruojamas teroristiniam aktam,
nėra jokios žrnios-

Pvz. privatus tyrinėjimo ins
titutas
“American Security
Council”, antikomunistinė or-

To negalėjo pasakyti nė bėg
liai iš MGB. Tačiau jie nurodė
kitą faktą—kad Minske esanti
subversinės akcijos mokykla.
4 Osvvaldo žmona Marina
liudijo, kad 1963 balandžio 10
jos vyras šovęs gen. Walkerį ir
kulka praėjusi pro jo galvą.
Oswaldas grasinęs nušauti ir KGB PULKININKAS LIUDYS
Nixoną. susirūstinęs dėl Nix- SENATE?
ono kalbos prieš Castro.
Journal American pranešė,
Tai vis abejojimai, kuriuos
kad
šiom dienom pulk. Golebūtų galėjęs išsklaidyti tik Osvaldas, jei jis būtų gyvas, Bet niewskis, 1961 atbėgęs į Ame
pasirūpinta, kad jis gyvas ne- riką sovietų KGB agentas, jau
būtų, ir Osvaldo misterija pa- būsiąs leistas liudyti senato vi
daus saugumo komisijoje.
liko užverta su Ruby šūviu.
Šveicarų Die Weltwoche pla
Tarp kitų dalykų būsią iš
čiai aprašinėjo, kad lapkričio kelti faktai, kaip 1956 spalio
22 viceprezidentas Johnsonas mėn. kelios savaitės prieš Ven

JACK RUBY su sav® advokatu.

SPAUDA

spinduliavimais. Kartą, dešimt
mėtį vėliau, skubėdamas Kau
no stotyje į traukinį, sutinku
Vydūną, ką tik išlipusį iš trau
kinio, didžiulį ryšulį nešantį.
Pasisveikindamas,
dirstelėjau
akimis į jo ryšulį. Jis suprato,
kuo stebėjaus, ir pasakė: ‘‘Tai
mano patalynė. Kai ją pasiklo
ju svetimoje lovoje, jaučiuosi
kaip namie”.
5. Iš gausių Vydūno paskaitų
ir kalbų susirinkimuose, šven
tėse Jakužaitis pasakoja vieną
jo girdėtą epizodą: “Prieš pir
mąjį pasaulinį karą Vydūnas
kartą suruošė viešą paskaitą
pasaulėžvalgos klausimais. Bu
vo turgaus diena. Salė pilna
apylinkės lietuvninkų, jų tarpe
ir nemažai susirinkimininkų.
Jie visi paskaitą išklausė ra
miai, nors ir ausis ištempę. Po
paskaitos pasipylė klausimai.
Susirinkimininkai vienas su ki
tu pasišnabždėję pastatė jam
tarp kitko tokį klausimą: “Garbings pone Vydūne, ką aš tu
riu daryt, kad išganyts pasto
čiau?” Visa salė nutilo, visi su
skato išgirsti, ką į tai atsakys
Vydūnas, iš kurio paskaitoje
buvo išgirsta, kad kiekvienas
žmogus turi pats stengtis tobu
lėti ir savo išganymo siekti. Vy
dūnas, akimirksnį pagalvojęs,
susirinkimininkui
atsakė:
“Melskis!” Tokio atsakymo nie
kas nelaukė, ir visi nusteboNiekas daugiau ir klausimų nebestatė ... Klausytojai išsis
kirstė susimąstę.”

Ar žinai, kad ...
Amerikoje du trečdaliai turto
priklauso moterim.

J. Valstybėse moterys kon
troliuoja 70 proc. piniginių
vertybių, 50 proc. geležinkelių,
didžiąją dalį arklių lenktynių
verslo.
Dabar 13 mil. tekėjusių mo
tery,' o taip pat per 9 mil. ne
tekėjusių tūri tarnybas.
Anglijos mokslininkai
Ameriką

Lig šiol kasmet po 140 anglų
mokslininkų, labiausiai gamti
ninkų ir medikų, iškeliauja į
Jungtines Valstybes. Pernai
160 su daktaro diplomatais iš
vyko. Anglai sako, kad vieno
tokio specialisto paruošimas
valstybei atsieina po 10.0 0 0
svarų ir jie paskui dingsta Ang
lijai. Anglus
mokslininkus
traukia į Ameriką ne tik dides
ni atlyginimai, bet dar svar
biau geresnės mokslo tyrinėji
mam sąlygos.

S
d

grijos sukilimą, Lenkija buvo
rangusis nusikratyti sovietine
okupacija; kaip Chruščiovas at

AL

TAM« liTMY

RUBINSTEINO naktinis klubas Dalias. Texas

skrido į Varšuvą padėties gel
bėti; kaip jis turėjo skraidyti
viršum Varšuvos keturias va
landas. nes jo neįsileido į ae
rodromą, kol lenkų kariniai at
stovai nesėkmingai tarėsi su
amerikiečiais, .kad gautų Ame
rikos moralinę paramą; kaip
lenkų kariuomenė buvo apsu
pusi sovietų šarvuočių diviziją
prie aerodromo ir iš nusileidusio Chruščiovo išgavo nuolai
das — paleisti iš namų arešto
kardinolą Wyszynskį,
kom.
vadą Gomulką ir palengvinti
patį režimą.
Kongresmanas Feighanas lai
kraščio korespondentui pareiš
kęs susirūpinimą, kad kas ne
nutiktų liudininkui Golenievskiui ir kad jis senato komisijo
je neatsisakytų kalbėti. Jau du
kartu buvo suorganizuotas jo
pasirodymas komisijoje, tačiau
abudu kartus buvo atidėtas.

bėga į
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rialai buvo parink-

mirtį. Tai yra kompozicija, ka

kad pabrėžteorikalinį ir emodžiai dėkingi Vaoyintaų duetui.
Y

Muzika it e nt u z i a z
K. DAUG4LA

Mūsų spaudoj dažnai nagri
nėjami keliai ir būdai, kaip su
lietuviška kultūra supažindinti
amerikiečius. Mūsų rašytojai
rašo knygas ir svarsto kur su
rasti vertėjus ir leidėjus- Cbo-

kūrybos.

tima pastebėti pajėgų muzika

Vakaro pajįto buvo didžiai

Griego dainai grojama sonata
C-mofl ir vienas B Beethoveno
palyginamai apleistų kūrinių—
sonata A-dur Op 30 No. 1. Aš
pammkBan Bo Opus antrąją
sonatą, mano manymu, žymiau
sią B visų smuiko sonatų. Bet,
kurios iškelia
žinoma, būtų sunkoka suruošti
■NB stilių į univerfctfr vis dėlto, ne visą programą tik minoriniose

BąaBitina eterinė Kazio Banai

(nukelta i 5 pcL)

vę geriau pradėti Mocartu, veo— fortepijono sonata C-moB
Op 45 visuomet
virtuozų

Prof. dr. J. Ereto naujas kūrinys

Kompozitoriai kuria muziką ir
— krauna rankraščius į spmGausiai naudojamos turtingos
Smuikinmkas Izidorius Vasy chromatinės harmonijos rodė,
liūnas jau eilę metų Bostone kad jos kompozitorius skyrė
mėgina praverti vartus, ski -kamerinei muzikai simpatizuo
riančius mūsų intelektualų mu jantį ir individualų dėmesį, ne
zikinę kūrybą nuo amerikie žiūrint palyginimai negausios
čių visuomenės. Jau dabar ga
lima tvirtinti, kad jo entuziaz
mas ir veržlumas, nugalįs fizi
nes k materialines kliūtis, ro
do gražių vaisių.
štai, kovo 14 puikioj Jorda
no salėje jis su savo sūnum
Vyteniu pateikė sonatų rečitalį.
Išprusintiems bostoniečiams ša
lia Beethoveno ir Griego buvo
pabotas mūsiškis K.V. Banai
tis. Lietuviai pažįsta Banaičio
kompozicijas, bet kaip jo mu
zika turėtų būti įpiršta ameri-

Pitot" kovo 21 rašė:

Išėjo iš spaudos prof. dr. Juo
zo Ereto nauja knyga “Trem-

jautraus išpildymo. Toks ryš-

Trumpai atpasakota autoriaus
biografija. Šveicarijoje išeitas
aukštasis mokslas. Jo iškilmin
gas pasižadėjimas mirštančiam
draugui lietuviui doktorantui,
Mykolui Ašmiui, kad už jį
(mirusį) jaunas Eretas Lietuvo
je pasidarbuotų...
Kad ir buvo tasai laikas, ka
da Lietuva budo ir kėlėsi, kad
pramatė jaunas idealistas įvai
rių sunkumų, vienok išvyko į
Lietuvą, kw darbavosi be at
vangos. Argi1 nenuostabu, kad
pasiaukojimo idėja jį nuvedė į
mūsų pirmųjų savanorių eiles,
į pirmąjį pėstininkų pūką, ku
rio vadas, Kazys Škirpa, tuoj
pat jį paskyrė savo adjutantu.
Tarnybiniame lape pažymėta:
“Juozas Eretas pilnas energijos
įšventimo darbuotis Ne
naudai”.

Nuo to laiko jo smuiko rečita
liai buvo ruošiami tam, kad sugalima tvirtinti, kad akademi
niais reikalavimais paremti re
čitaliai būtų sutraukę minias
klausytojų. Doleriai plaukė iš
lėto ir, kai atėjo laikas išleisti

mokėti. Reikėjo užtraukti sko-

Kaip tik ta sonata buvo mū
sų ir amerikiečių visuomenei
pateikta minėtame koncerte.
Apie patį koncertą ir K. V. Ba-

tiniai laikraščiai, žemiau deda
mos ištraukos rodo objektyvų
koncerto įvertinimą, kuriame
šalia pagyrūnų nevengiama ir

"Boston Moralei" kovo 16 ra
šė:
Trys pažymėtinos duetinės
sonatos buvo efektyviai pateik
tos šeštadienio vakarą Jordano
salėje. Išpildą menminkai: Izi
dorius Vasyliūnas — smuikifr Vj*®“ miitaas
pianistas.
Kadangi smuiko smičiuojamos stygos sunkiai derinasi su
fortepijono dūžiu užgaunamo
mis stygomis, tai šių abiejų in
strumentų charakteristūies tonatines kokybes suderinti be
veik neįmanoma.
Beethoveno A-dur sonata,
viena iš trijų, jo trisdešimtaja
me opus, paties kompozitoriaus
buvo skirta fortepijonui, paly
dint smuiku. Tuo būdu ji ne
buvo pateikta Vasyliūnų due
to. Litinis išpildymas yra tintiniame adagio.
Į savo originalinį veikalą —
komponuotą 1994 Kazio Vik
toro Banaičio (1896-1943) po jo
motinos mirties — jie įnešė
vibruojantį ir gyvą dvelkimą.
Dramatinė meditacija apie mir-

IZIDORIUS VASILIONAS su savo sūnumi Vyteniu.

pasidarbavo Lietuvoje, organi
zavęs ELTĄ, keletą lietuviškų

P. Karvelienės “Gyvenimo vingiais’
Daktarės *P- Kalvaitytės-Karvelienės prisiminimų Gyveni
mo vingiais pirmoji dalis yra
jau pasiekus skaitytojus.

Tai nėra nei mokslo, nei me
no reikalas, bet reportažinio
pobūdžio jos išgyvenimų prisi
minimai. Jeigu tai būtų tik au
torės asmeninio gyvenimo nu
pasakojimas — būtų įdomu gal
tik jos prieteliams ir pažįstamiems pasiskaityti. Bet ši kny
ga, dėl autores kuklumo, dau
giau atskleidžia lietuvių tau
tos gyvenimo kultūros iškarpą,

mės ir jos gyvenimo aprašymą,

venimu ir labai sunkiomis stu
dijų sąlygomis.
“Gyvenimo vingių’ ’ kalba
sklandi, paįvairinta žemaitiškų
žodynu. Tik per daug likę ne
pastebėtų korektūros klaidų.
Dėl veikalo sąrangos galima
būtų prikišti autorei bereikalin
gu, iki nuobodumo perkrautu
knygos pradžioje senelių ir se
nolių priminimu ir jų, palygin
ti, neįdomiu pristatymu. Dėl to
dažnas skaitytojas, pradėjęs
knygą skaityti ir, iki dviejų de
šimtų puslapių nerasdamas nieko patrauklaus ir įdomaus,
nesiryžta skleisti toliau. O nu
galėjus minėtą kliūti, veikalo

čia pateikta lietuvio kaimieao
"amtmeišo

santvartoje gyvenimo būdas:
ūkto darbų aprašymas, namų

®u-

traukti iki pačiai knygos pabaigai.
Dr. P. KatvaityN-Karvolionė,
GYVENIMO VINGIAIS, I dalis
Išleido lietuviškos knygos klu-

tievai-

vė IMS. Apimtis 300 p.p. Kai
na $3.50.
ICP.C.

tt
te

slėnio universitetuose,
to baigiamos.

salėje pateiktą cteMtiną Albavenimo studijų eigą su pirmo

ris buvo parašytas panašiomis

nys". įžangoje
“lietuviškasis
šveicaras” S. Matutis, MIC sa
ko: “spausdiname žymiojo Lie
tuvos darbuotojo minčių pluoš
tą jautria ir aktualia temaPrieš skaitaiU, bent prabėgo
mis žvilgterėsime į autoriaus
darbus lietuviškuose baruose.
nebereikėtų piminti, tai jaunes
niems, manome, tai būtina.”

syliūnas surado originalų ir ef
ektingą būdą. Savo planą jis
pradėjo įsteigęs lietuvių kom-

ti dolerį nėra problema. Juk"
milijonai žmonių perka maši
nas tokiu būdu! Tik šiuo atve
ju skirtumas pasirodė tas, kad
Vasyliūnų kieman neįriedėjo
nauja mašina, bet saulės švie
są išvydo gražiai išleista KV.
Banaičio Sonata D-molI smuikui

JANINA NARŪNE

ir vokiečių kalbomis- Dar ir
šiandieną mūsų išeivijoję prof.
J. Eretas, sulaukęs 65 metų ne
sudeda rankų: skaito ideologi
nes paskaitas, rašo ir leidžia
knygas, tebevažinėja į lietuvių
kongresus. Turime didžiuotis,
kad Šveicarijoje pilnas geriau
sių linkėjimų ir širdmgiausių
norų visiems lietuviams yra, gy
vena ir dirba prof dr. Juozas
Eretas.
Savo knygoje prof. J. Ere
tas logiškais išvedžiojimais api
būdina tremtį ir mūsų įsipareigojimus. “Ji skaudi dėl to, kad
iš viso netekimas savo tėvynės
yra didi nelaimė. Ypač lietu-

siplėšti nuo savo žemės-maitintojos, negu Berlyno pabėgėliui
tuvis nei žiauriai okupacijai,
nei sunkiai emigracijai nebuvo
pasiruošęs. Tremtis jį trenkė, it
žaibas B saulėto dangaus”.
Toliau autorius pasakoja, jog
istorija fino daug tremčių pra-

eityje ir galima tikėtis, kad
žmonija neišvengs ištrėmimų
ir kąru r ateityje. Vis dėlto,
prie viso padėties tragmno,
reikia džiaugtis, kad tremtyje

tinę priespaudą, prieš idėjinį
terorą, — tai reiškia, kad tau
ta nepalūžo u* yra sveika. Blo
ga yra tada, sako autorius, jei
tauta į visą jai daromą žalą nebereaguoja, jei ji, nemoralumo
atrofuota, su juo apsipranta ir
rezignuodama jam pasiduodaKai senoji karta išmiršta,
svarbu yra savo idealų meilę
perduoti jaunimui. Visos emi
gracijos jėgos turi būti sukaup
tos mūsų jaunimo lietuviškam
išauklėjimui.
Toliau prof. J. Eretas kalba,
kad tremtis yra kūrybiška. Sti
priam intelektui Lietuva yra
ten, kur jis pats yra. Svetima
aplinka jo neapstulbina, bet
dar paskatina ‘kurti ir dirbti tė
vynės gerovei
įdomiai profesorius -kalba ir
apie mūsų įsipareigojimus, mis
tišką tremties charakterį. Rei
kia pačiam, perskaityti šią nedidelę, 16 puslapių knygelę, ir
laikyti ją ant stalo, kaip de-

MARIUS KATILIŠKIS

Paskirta Liet Rašytojų Draugijos
premija Mariui Katiliškiui

Lietuvių Rašytojų Draugija
kasmet skiria 500 doL premi
ją už grožinę literatūrą. Toji
premija yra seniausia, išlaikiu
si buvusios valstybinės premi
jos tęstinumo tradicijas.
Dabartinė Lietuvių Rašyto
jų Draugijos valdyba yra Los
Angeles, Calif- Jai pirmininkau
ja Bernardas Brazdžionis. Jųry
jkomisija buvo sudaryta šiame
Atlanto pakraštyje. Komisijon
įėjo: Jurgis Šlekaitis, Nelė Mazalaitė, Pranas Naujokaitis, Al
dieną prisimintume, cM ko čia fonsas Nyka-Nyliūnas, Antanas
Vaičiulaitis.
Jury komisija kovo 25 posė
mintį, autorius sako: “Mūsų dyje iš 1963 metais pasirodžiu
emigracinė buitis nėra prakei- sių grožinių knygų atrinko Ma
rijaus Katiliškio knygą “šven
tadienis už miesto”.
tikra prasme yra net maloni,
Premijuotą knygą išleido Terros leidykla 1963 Chicagoje, il
iustravo dail. Algirdas Kurauskas. Knygoje yra sudėta 17 no
ZAS ERETAS. Išleido Šaltinis. velių, viso 354 pslRašytojas Marijus Katiliškis
Šaltinis, 21, The Ovai, Hackney pradėjo reikštis dar nepriklau
Rd, London E 2. Gt Britam.
somos Lietuvos laikais, savo ra-

Religinio meno paroda Chicagoje
Kovo 7-15 šv. Kryžiaus para
pijos salėje Chicagoje įvyko
religinio meno paroda. Ją or
ganizuojant buvo plačiai garsin
tas! spaudoje ir per radiją, su
daryti platūs komitetai. Paro
da iškilmingai atidaryta. Bet,
ji susilaukė aštrios kritikos.
Kodėl?
Parodą rengiant, nebuvo su
daryta jokios jury komisijos,
kuri atrinktų pristatytus dar
bus ir išsaugotų parodos lygį.
Paroda pasidarė lyg kokia Ka
ziuko mugė, kurion dailininkai
susinešė, ką tik norėjo. Atsira
do ir visai mėgėjiško lygio kū
rinių. Pasimesta ir religinio me
no dvasioje. Vieni išstatė jau

seniai matytus paveikslus, kiti
iškabino abstrakčius peisažus,
kurie nieko bendro neturi su
religiniu menu. Pvz, ką ben
dro su religiniu meu turi K.
Zapkaus išstatyti paveikslai?
Parodon pateko ir dail. A.
Rūkštelės paveikslas — Kris
taus išdavimas; sukėlęs dau
giausia triukšmo dėl Judo pa
našumo į žinomą mūsų daili
ninką V. Vizgirdą- Paveikslas
įdėtas net katalogam Tuo klau
simu dr. Juozas Girnius “Drau
ge”
išspausdino atvirą laiš
ką, reikalaudamas, kad parodos
rengėjai pasiaiškintų, kaip pa
rodon pateko tas Rakštelės pa
veikslas.
Parodon nebuvo patelkti mū
sų svarbieji religinio meno kū
rėjai. Gal buvo sunku kūrinius
atgabenti iš tokio New Yorko, bet pačioje Chicagoje yra
tos rūšies dailininkų, yra ir A.
Valeikos bažnytinio meno stu
dija, kuri verčiasi dekoruoda
ma bažnyčias, kurdama religi
nės tematikos paveikslus, vitraKataloge akį rėžia (ir patį ka
talogą nupigina) įdėtos daili
ninkų nuotraukos. Reikėjo ap
želti be jų, įdėti daugiau dailinninkų kūrinių.
Parodos žengimo darbus
tvarkė M. Ivanauskas, parodą
organizavo ir globojo ALRK
Federacija.
A.D.

šinius spausdino Trimite, Ne
priklausomoje Romuvoje ir ki
tur. Buvo parengęs ir pirmąjį
apysakų rinkinį, bet dėl karo
suiručių jo neišleido. 1948 Vo
kietijoje išleido “Prasilenkimo
valandą”, atžymėtą skaitytojų
literatūros premija. Amerikoje
išleido novelių rinkinį “Užuo
vėja” (1952), romaną “Miškais
ateina ruduo” (1957), laimėjęs
Lietuvių Enciklopedijos premi
ją, praėjusio karo įvykio py
nę “Išėjusiems negrįžti” (1958),
ir premijuotas novelių rinkinys
“Šventadienė už miesto”.

ROMO VIESULO PARODA
JAPONIJOJE
Reikia pasidžiaugti
Romo
Viesulo ‘kūrybingumu, veržlu
mu ir pasisekimu. Jis yra su
rengęs savo kūrinių parodas
įvairiuose JAV miestuose. Eu
ropoje. Dabar jo kūrinių pa
roda surengta Japonijoje, Tokyo mieste, Yoseido galerijo
je. Parodą globoja Amerikos
ambasada.
Parodoje išstatyta 25 litogra
fijos, spalvotos litografijos ir
vario raižiniai, visi iš vėlesnio
kūrybos laikotarpio. Du pa
veikslai paimti iš lietuviškų
Dainų ciklo.
Išleistam parodos kataloge
anglų kalba pristatytos
dai
lininkas, pažymėta, kad jis gi
męs Lietuvoje, kur ėjęs moks
lus, kur surengęs svarbesnes
parodas, kokias, laimėjęs pre
mijas ir t.t. Kas kataloge para
šyta japoniškai, deja, neteko
perskaityti. Kataloge įdėta ir
du jam būdingi vario raižiniai.

Jau kuris metas Romas Vie
sulas dėsto grafiką Taylor me
no mokykloje Temple univer
sitete, Philadelphijoje, yra associate profesorius,
grafikos
skyriaus vedėjas
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vladas Skitas — ANTROJE
PUSEJE, eliėraščių rinkinys, iš
leido šaltinis Londone, Angli
joje, 44 psl., kaina 1 dol.
V.K. BmmHh — SONATA D
MIN., pianui ir smuikui, išlei
do Izidorius Vasyliūnas 27 Dimick Str.. Somerville 43, Mass,
42 psl. ir 11 pis. smuikui, kai
na nepažymėta.
D. BinMrtonė — KETUR
KOJIS UGNIAGESYS. Iliustra
vo Zita Sodeikienė. Knyga skir
ta vaikams. Eleido Lietuvių
Dienos Calif., 39 pis. kaina 2
doL
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Lietuviškų reikalų sargyboje

iš visur]

Vasario 16 gimnazijos nauja abiturientų laida
Vasario 16 gimnazijoje kovo P- Vaitiekūnas, motinos pran
17 buvo baigti brandos atesta cūzės ir tėvo vokiečio sūnus,
to egzaminai. Juos išlaikė visi vėliau lietuvio adoptuotas, gali
5 kandidatai: Ona Luiza Alysai mas dalykas, savo specialybe
tė; Birutė Forsterytė, Helmutas pasirinks veterinariją.
Lorenčas, Žibutė Povilavičiūtė
Kovo 24 įvykusiose išleistu
ir Petras Vaitiekūnas. Egzami
vėse
Vasario 16 gimnazijos di
nų komisijai pirmininkavo pro
fesorius dr. Kohlmann, o mate rektorius kun. Br. Liubinas pa
matikai ir fizikai vadovavo dr. žymėjo: “viso pasaulio lietuviš
Lide. Lietuvių kalbos egzami koji visuomenė žvelgia į jūsų,
navo Vincas Natkevičius, kitų abiturientai, naująją kelionę ..
dalykų — dėstytojai. Egzami Tikėtina, kad apsisprendę bū
nuose dalyvavo dr. Rueckert, ti lietuviais ir kad lietuvių vi
Karlsruhės vyr. mokyklų įstai suomenės uždaviniai jums aiš
gos direktorius, kuris visą eilę kūs’’.
metų yra buvęs Vasario 16 gim
Išleidamas naują abiturien
nazijos abitūros egzaminų ko tų laidą, direktorius dėkojo Die
misijos pirmininkas.
vui už globą, visai lietuvių tau
B.W. tai, visuomenei ir ypatingai vi
siems gimnazijos rėmėjam (čia
šiltais žodžiais atsiliepė apie
Po 1963 metų nesėkmės, kun. Sugintą Chicagoje). Pa
šiais metais Vasario 16 gimna reikšta padėka mokytojams.
zija išleido penkis abiturientus.
Egzaminus išlaikė visi juos lai
kę — Anelizė Alysaitė, Birutė
Forsterytė, Helmutas Loren
čas, Žiba Povilavičiūtė (žurnal.
Stp. Vykinto duktė) ir Petras
Vaitiekūnas. Iš jų Vaitiekū
nas išėjo visas 9 gimnazijos
klases ir prieš tai dar dvejus
metus buvo veikusioje pra
džios mokykloje. 11 metų mo
kėsi ir Birutė Forsterytė. To
liau seka A. Alysaitė, praleidu
si 9 metus, ir Povilavičiūtė —
6 metus.

Abiturientams įteikus bran
dos atestatus bei vadovybės
dovanas, PLB Vokietijos kraš
to valdybos vardu sveikino JValiūnas, evangelikų ratelio
vardu—mokyt. F. Skėrys (iš
abiturientų trys evangelikai)
ir gimnazijos kapelionas kun.
Riaubūnas. Abiturientų vardu
kalbėjęs Lorenčas pareiškė pa
dėką Lietuvių Bendruomenei.
Jis pasisakė, kad jie visi dėkin
gi, gimnazijoje radę prieglau
dą, ir pasižadėjo nepamiršti,
ką gavę. Jo žodžiais, “mes sto
vėsime gimnazijos ir lietuviš
kųjų reikalų sargyboje”.
Pranešime apie gimnazijos
padėtį direkt. kun- Br. Liubi
nas pranešė, kad ligi kovo mėn.
antrosios pusės gauta 15 naujai stojančių prašymų, Galimas
dalykas, kad prašymų skaičius
gali dar padidėti.
V. A.

— Kristijono Donelaičio raš
tų paroda ruošiama drauge su

VASARIO 16 gimnazijos direktorius kun Br. Liubinas

NAUJIEJI ABITURIENTAI. Iš k. į d. P. Vaitiekūnas, B.
A. Alysaitė, Z. Povilavičiūtė ir H. Lorenčas.

Paklausti apie ateities suma
nymus, naujosios laidos abitu
rientai pasisakė: Alysaitė su
Forsterytė norinčios būti mo
kytojomis- Forsterytė linkusi
studijuoti istoriją ir vokiečių
kalbą, o Alysaitė paaiškino —
noriu būti pradžios mokyklos
mokytoja.

Forsterytė,

PATERSON, N. J.

Balfo 86 skyrius pravedė va
jų. Aukų surinkta 171.79 dol.
Pasirašomas egzaminų protokolas. Pasirašo mokytojas S. Antanaitis, deši
pinigais ir 400 svarų rūbų. Va
nėje egzaminų komisijos pirmininkas prof. dr. Kohllmann.
jus tęsiamas toliau. Kas dar ne
suskubo savo aukos atiduoti,
prašome pasinaudojus pridėtu
vokeliu auką išsiųsti nurody
Laimingųjų vaikinų planai
tu adresu.
kitokie. H. Lorenčas, tik 1958
Skyriaus valdyba persitvar
metais su tėvais atvykęs iš Lie ....Vysk- Vincentas Brizgys ko viams viešam vartojimui sek kė ir pasiskirstė pareigomis:
tuvos ir 1960 metais Įstojęs i vo 31 gavo raštą iš Šv. Liturgi madieniais ir kitoms šventoms pirmin. Jeroslovas
Kepenis
gimnaziją, dabar brandos egza jos Konstitucijos Vykdomosios dienoms lietuviškas tekstas, ku 131 Franklįv St-, Paterson 4,
minus išlaikė geriausiai. Jis Tarybos. Raštas rašytas loty ris yra maldaknygėj
“Būk N.J.), sekr. Ant. Rugys, iždin.
jaučia polinkį inžinerijos moks niškai š.m. kovo 23 (protok. mums malonus”, paruoštoje Eug. Klupšifenė, dvasios vadas
lams — tuo atveju tektų stu 286-64). Rašto turinys yra garbingo prelato Felikso Bart kun. V. Dabušis
dijuoti Darmstadto ar Karlsru toks (lietuviškai):
kaus.
Jonas Krukonis, Patersono
Šventosios Liturgijos Konsti
hės politechnikose. Jei būtų ko
Excellentissime Domine.
jau žinomas visų lietuviškų bei
tucijai
Vykdinti
Taryba
savo
kių kliūčių, jis pakryps Į Hei
Kovo 4 laiške prašei, kad
parapijos reikalų rėmėjas, pa
delbergo universitetą studijuo “laikinai“ būtų patvirtintas už sesijoje kovo 20 prašymą pa saulinės parodos New Yorke
tvirtino
ta
prasme,
kad
laiki

ti fizikos ar gamtos mokslų. Lietuvos gyvenantiems lietunai. kol bus paruoštas oficialus lietuviško kryžiaus statybai pa
tekstas, patvirtintas kompeten aukojo 110 dol., Madrido lietu
tingo bažnytinio autoriteto pa viškai radijo valandėlei per
gal konstitucijos 36 skyrių, kas kun. Kaz. Patalavičių — 25,
liečia vietinių kalbų vartojimą Tautos Fondui — 10. Nekalto
ribose nuostatų Vyskupų Tary Prasidėjomo seselėms Putnabos atskirų kraštų, kuriuose tas me — 25. lietuvių Šv. Kazimie
tekstas bus vartojamas- Pasira ro parapijai prieš Kalėdas bu
šęs: A. Būgnini, CM, sekreto vo paaukojęs 100 dol. ir dabar
prieš Velykas morgičiaus marius.)

DEL LIETUVIU KALBOS PAMALDOSE

Vyskupo V. Brizgio
paaiškinimas.

BALTIEJI ROMAI WASHINGTONE.

I PAVASARINĖ IŠVYKA
į Washington, D.C. - Baltimore, Md.

'

1. Šis raštas liečia kalbos
vartojimą šv. Mišiose, kada mi
šių dalis kalba dalyvaujantieji
garsiai visi kartu.
2. Lietuviai gali vartoti švMišiose savo kalbą arba savo
bažnyčiose, arba jiems skirto
se šv. Mišiose svetimoje bažny
čioje, kur savos nėra.

ta vartoti vietinė kalba, arba
tada, kai bus leista. Kol ir kur
Vyskupų Tarybos nėra leista
vartoti vietos kalba (vad. vernacular). tol negalima šia pri
vilegija naudotis nė lietuviam.

4. Kiek kuriame krašte lietu
vių kalbos šv. Mišiose ir kito
se liturginėse apeigose bus ga
lima naudoti, reikia laikytis
3. Lietuvių kalba šv. Mišiose to krašto Vyskupų Tarybos pa
galima vartoti tik ten, kur vie skelbtų taisyklių, liečiančių vie
tos Vyskupų Tarybos jau leis- tos kalbos naudojimą-

žinimo fondui pa a u k o j o
100 dol. Taip pat pažadėjo pa
remti šeštadieninę mokyklą,
nupirkti vadovėlių bei kitų rei
kalingų mokslo priemoniųKun. J. Kinta, šv. Kazimiero
lietuvių parapijos klebonas, pa
skelbė pereitų metų parapijos
apyskaitą, šv. Kazimiero lietu
vių parapija savo kartotekoje
turi arti 400 šeimų. 1963 me^aj^paftapija pajamų turėjo
38,722,52 dol., išlaidų — 48,
949.07 dol. Skirtumą padengė
likutis iš 1962 metų — 14,56014 dol. Šiems metams liko
4,333.59. Išlaidų didžiąją dalį
sudarė nuošimčiai už paskolą
naujos bažnyčios statybai, sko
los mažinimas ir klebonijos re
montai, o taip pat vyskupijos
uždedami piniginiai Įpareigoji
mai aukštesnių mokyklų nau
joms statyboms. Viso šiems rei
kalams pereitais metais para
pija išmokėjo 26,263.45 dol.
Parapijos išslaikymas bei kiti
vyskupijos įpareigojimai me
tams atsieina apie 23,000 dol.
Morgičiaus
mitetas labai

sumažinimo

ko

uoliai dirba, kad
nereiktų daug mokėti nuošim
čių. Morgičiui sumažinti gegu
žės 2 parapijos salėje ruošia
mas laimėjimų vakaras- Visiem
parapiečiam išsiuntinėta knyge
lė prašoma išplaitinti iki gegu
žės 1.
Parapijos sodalietės morgi
čiui sumažinti gegužės 24 para
pijos salėje ruošia vakarą —
“Niekei Sočiai“, kur bus Įvai
rių laimėjimų bei pramogų.
-kvd
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Iš Brooklyno išvykstame balandžio 25. šeštadienį, tuojau
po mišių, kurios maldininkų intencija bus aukojamos 6:30
vai. pranciškonų vienuolyno koplyčioje — 680 Bushvvick
Avė., Brooklyne. Jeigu bus keleivių, autobusas sustos pakeliui ant Route No. 1-9 prie Sacred Heart Church. Elizabeth. N.J. • Kelione ten ir atgal. Įskaitant nakvynę viešbūtyje ir pusryčius bei vakarienę, kaštuos $30.00 asmeniui. Vietas prašome rezervuoti iš anksto, nes eis tik vienas autobusas, o ir nakvynes reikia užsakyti iš anksto.
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Visais kelionės reikalais prašome kreiptis j
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nistratorių tėvą

1

Brooklyn, N. Y. 11221;

Petrą

Baniūną,

Donelaičio garbei skirtu vaka
ru, kuris bus gegužės 9 Jauni
mo Centre, Chicagoje. Paroda
veiks gegužės 9 ir 10. Parodos
mecenatas — Lietuvių Bend
ruomenės Marųuette Parko apy
rinkė, kuriai pirmininkauja Ka
zys Barzdukas. Parodoje išsta
toma visa, kas šio meto sąly
gomis beprieinama: Donelaičio
gyventų vietovių padidinti pa
veikslai, jo išlikusių laiškų ir
rankraščių pavyzdžiai, kelių se
nesnių ir naujausių laidų jo
raštų egzemplioriai, autentišsveikina abiturientus.
kiausieji veikalai lietuvių ir ki
tomis kalbomis apie patį Done
laitį ir kt- Paroda visiems ChiMuzika ir
cagos lietuviams, o ypač lietu
entuziazmas
vių mokykloms ir jaunimo or
ganizacijoms, bus retai pasitai
(atkelta iš 4 psl.)
kanti
proga susipažinti su vie
tonacijose. Net ir su minoriniu
non
vieton
sukauptais to di
Beethovenų, turinčiu žymių tei
džiojo
klasiko
gyvenimo ir kū
giamumų.
Stiprių muzikos recenzuoto- rybos palaikais. Sukaktuvinį
jų tvarkomas “The Christian Donelaičio vakarą su jo raštų
paroda ruošia Pedagoginis Li
Science Monitor" kovo 16 ra
tuanistikos
Institutas.
šė:

C F M, 910

DARBININKO admiVVilloughby Avenue,

Telef. GL 2-2923, vakarais — GL 5-7068.
LB CHICAGOS apygardos valdyba ir akademinis jaunimas kovo 14 Jaunimo Centre tarėsi LB Tarybos rin
kimo reikalais. Nuotr. V. Reivyčio.

Lietuvių smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas šeštadienio va
karą Jordano salėje suruošė re
čitalį, kuriuo gali didžiuotis jis
pats; smuikas — kaip rečitalio
instrumentas; muzika, kuri bu
vo jo pateikta (Beethovenas,
Banaitis ir Griegas), ir Bosto
no bendruomenė
Nežiūrint smuiko ir fortepi
jono garsų suderinimo kliūčių,
solistas imponavo klausytojus
kitais negu ugnies ir dinami
kos būdais. Susivaldymas, kuk
lumas ir kontrolė pasireiškė
pas šį menininką, 'kuris vienu
metu (prieš 1944) buvo pirmau
jančiu smuikininku savo tė
vynėje.
Apie lietuvius yra sakoma,
kad jie su savo sveika nuovo
ka geriau negu kokia nors kita
tauta prisitaiko prie gyvenimo
sukrėtimų.
Kažkas iš lietuviško pąstovumo ir kuklumo aiškiai pasireiš
kė p; Vasyliūno pastangose:
švelnus santūrimas, natūrali ši
luma.
Beethoveno A-dur sonata Op
30 No. 1 buvo pateikta kartu
su švelnumu ir jėga, tinkančia
tradicinei sonatos formai, lyriš
kai. bet su stipriu jausmu. La
biausiai Įtikinąs ir jaudinąs bu
vo adagio. Malonu matyti me
nininką, naudojantį smičių pil
nai ir brandžiai.
Kazio Viktoro Banaičio Dmoll sonatoj, kuri rodo didelę
lietuvių liaudies muzikos Įtaką,
p. Vasyliūnas tikrai surado sa
ve. Tai yra spindįs ir didžiai
gražus kūrinys.
Fortepijono
akompanimen
tas (skambintas menininko sū
naus Vytenio) parodo girią va
dovaujančią liniją bose. Suju
dimas auga, kažkas lūkuriuoja,
fermentuojasi, kaupiasi. Pasi
reiškia iškilūs momentai, kurie
neša klausytoją per žemus ir
niūrius plotus —aukštus pasa
žus, kai fortepijono garsai švel
niai, lyriškai srovena. Po stai
gių griežiklio antpuolių, čia vėl
nutysta smičiavimas viršutinia
me registre su turtinga forte
pijono palyda.
Be didelio entuziazmo šiam
veikalui, p Vasyliūnas parodė
natūralų takto supratimą, frazavimą. spalvingumą ir vaizduo
tę, ko tas kūrinys yra reikalin
gas.
Griego veržlioj ir audringoj
sonatoj C-moll (Op. 45) smuiki
ninkas nepasimetė ir svarbių
perėjimų nepasunkino.
Daugiau atsiliepimų apie ta
koncertą spausdino
“South
End Music Center News Letter“ ir “Laurence Eagle Tri
būne”.
Džiugu, kad Vasyliūnų due
tas randa būdus sudomin
ti rinktinius muzikos mėgėjus
ir svarios amerikiečių spaudos
atstovus. Betgi didžiausias jų
nuopelnas — lietuviškų kom
pozitorių įstatymas Į koncerti
nes programas.

— Piety Amerikos ateitinin
kę veiklai paremti aukų dar

atsiuntė: Pr. Baltakis (San Die
go, Calif.) — 2 dol., Dr. K- Bo
belis (Elgin, III.) — 1 dol., V.
Cižauskas (Detroit, Mich.) —
2, kun. Br. Dagilis (Dertoit,
Mich.) — 6, dr. P. Mačiulis
(Chicago, I11-) — 10, Alicija Mi
liauskaitė (Chicago, III.) — 5,
Chicagos ateitininkų diskusinio
būrelio nariai, per ASS Chica
gos skyriaus pirmininką Joną
Šoliūną — 8.75. Viso šiam tiks
lui aukų surinkta 84.75 dol. Iki
200 dol-, kuriuos A.F. Valdyba
jau pasiuntė, dar daug trūksta.
Kas dar galėtų šį reikalą pa
remti, aukas prašome siųsti ad
resu: Ateitininkų Federacija,
916 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N.Y. Aukokime ne po
daug bet visi! Visiem aukojusiem labai nuoširdžiai dėkoja.
Ateitininkų Federacijos Valdy
ba.
— Prof. K. Pakšto paminklui

ir monografijai išleisti aukojo:
dr- J. Meškauskas — 25 dol-;
prof. V. Bieliauskas — 5 dol.;
P. ir V. Cečkai — 5 dol.; Omahos (Neb.) ateitininkai atsiuntė
32.50 dol. Jie yra pasiryžę dar
daugiau lėšų šiam reikalui su
teikti. Norintieji paremti
šį
tikslą, savo auką prašome siųs
ti: Pakštas Fūnd. C0 J. Mi
kaila, 16870 Stoepel, Detroit,
Mich. 48221.
PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame, kad birželio
mėn- 21 dieną L. B-nės New
Jersey Rahvvay Royal Garden
parke rengia tradicinų šventę
— Lietuvių dieną. Prašome
tą dieną pasižymėti savo pa
stabų knygose, nedaryti kitų
parengimų ir visiems iki vieno
dalyvauti šioje kultūrinėj šven
tėj.
L. B-nės New Jersey
A py g a rda

Prof. dr. Antanas Maceina

NIEKŠYBES PASLAPTIS
svarsto VI. Solovjovo supratimą,
kas yra antikristas ir kokia jo ro e
bei apraiškos pasaulio istorijos
kūrime.
'ši autoriaus studija norėtų

būti

. . . antikristinių užmačių atidengi
mas” (A. Maceina).

Išleido Ateitininkų
Willoughby Avė.,
II221. Gaunama
ir pas platintojus.

Federacija. 9i5
Brooklyn, N. Y.
leidyklos adresu
Kaina 4.00 dol.

CHICAGA TARIA PASKUTINĮ
SUDIEV MUZ. STEPUI
*

SODEIKAI
Kovo 15 Chicagoje mirė mu
zikas Stasys Sodeika. Čia mato
me vaizdus iš jo laidotuvių. IŠ
viršaus į apačią:

Nors Tu manęs nepažįsti, nes
anuomet gyvenai Pautenoj ir
buvai gerokai kairių pažiūrų
(nes svetimos nuosavybės ne
paisai ir toriai kviečių gubas),
o aš buvau, tariant dabartinių
‘išlaisvintojų’ terminologija,
buožė, nes Papilvės kaime tu
rėjau gražų ūkį 20 ha didumo.

1. Dainavos ansambliui ir Žmo- j
nių miniai lydint, tautine vėlia- 1
va apdengtas muz. S. Sodei- <
kos karstas nešamas į šv. Kry
žiaus bažnyčią, kur nuo 1950 I
m. velionis ėjo vąrgohinko pa
reigas ir kur kiekvieną sekma
dienį ir iškilmių metu giedoda
vo jo vadamas “Dainavos” an
samblis.
2. Prieš uždarant karstą, su
savo buvusiu ilgamečiu diri
gentu atsisveikina “Dainavos”
ansamblio choristės.

Anuomet jie vilioja mane pa
silikti ir neapleisti tėvynės, net
žadėjo ūkio ligi 30 ha neliesti
ir palikti savininkams, atseit —
buožmkams. Esą, tokia liaudies
valia... Bet pabėgau.
tu, mielas Be Pastogi,
apleidai tėvynę — nesuprantu7
Tur būt, nujautei, kad “išlais
vintojai”, “didieji broliai” kvie
čius pakeis kukurūzais? Bet
be reikalo. Štai jau, tur būt
girdėjiai, kad ‘ ‘išlaisvintojų”
gramafonas, (nesuprantama, ko
dėl jį vadina Chruščiovu?) nu
spirto milijonus tonų kviečių iš
Kanados, Australijos, Argenti
nos, net iš JA.V., savo milti
nių priešų, kurie graso jo im
perijai. Savo ruožtu, tas grama
fonas graso palaidoti kapitalis
tus, atseit tuos geradarius, ku
rie jį gelbsti nuo bado.
Kodėl

Apie taHcy stffyvonhną.

Kadangi apie taikų sugyveni
mą ir koegzistenciją tu, be abe
jo, girdėjai (ir moterys “Vie
nybėje” apie tai rašo!), tai ži
nai, kad “buvusiame tavo kai
me įkurtas yra kolchozas, ku
ris vadinasi “Praplyšus masko
lių vyža” ir baudžiauninkai pri
valo sodyti tik kukurūzus. Bet
dabar, ačiū išmintingiausiai paD
tijad ir tokiai pat valdžiai, už
pirkto iš kapitalistų kviečių
ir vergams daugiau badauti ne
reikės— Mielas BePastogi. o gal
dabar jau grįžtum atgal? Ana,
ir moterys “Vienybėje” pata
ria...
— Kam kraipai galvą? Ne
pasitiki? Negražu taip daryt
Sakai, kad kviečių tai gal ir
" parveš. bet į svirną pavojinga
bus lysti. Pakaltins spekuliaci
ja ir veltėdiškumu. Todėl gre
sia mirties bausmė: kulka į
pakauši ir tiek...
—Kodėl būtinai “į pakaušį”? ■
Ar dėl to, kad nelaiminga au
ka nemato ir nenujaučia savo
galo, ir taip esti net humaniš
kiau. — Humaniškiau tai
hu
maniškiau- Bet argi nežinote,
kokius sierovai, Stalinai, Chruš
čiovai metodus vartoja, kad
buržuaziniai nacionalistai viską
prisipažintų, viską išdėstytų
kaip ant delno?? Rodos, žino
te, kaip “anuo metu” kunigam
rėžė krūtinėje kryžius, kaip
“Rainių miškelyje, Įspaude į
burną savo aukoms medžio ga
balą, kišo jų rankas į verdan
ti vandenį ir replėmis movė jų
pirštines' ’? Kaip
įkaitintom
replėmis jie lupo liežuvius?
Kaip į panages kalė adatas?
— Užteks, gana! Nekalbėki
te tokių baisenybių! Tai buvo
nesusipratimas.
Dabar — kas kita?

•

•
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— Kas kito? Tai taktikos rei
kalas. Fiziškai sunaikinus treč
dalį tautos, dabar naikinama ji
morališkai, rusinant, nukrikščionijant, išvežant “savanoriškiems” darbams į Kazachstaną
ir Sibiro tyras. O į išvieštintu
namus grūda, nekultūringus,
laukinius maskolius, mongolus
ir kitokius “kuolus”. Tai pami
šėlių užplanavimas—sulydinti i
vienalytę maskolių imperiją!
Krymo totorius jau sulydinoPavoltio vokiečių koloniją taip
pat. Tas pat r su Karkazo tautomis. Tas pet ir už Kaspijos
pk tų vy kata.
— Bet susim'klamas, kaip
tokie baisūs veiksmai gali Ui
ti? Juk visame pasaulyje turi
būti žinoma, turi būti keliama
viešumon, turi būti daromas
galas genocidui?! Juk vakarų
pasaulis — vakarų Europa, o
ypač J.A.

Valstybės

yra

dar

3- A. Dzirvonas “Dainavos”
ansamblio vardu atsisveikina
su velioniu- Prie karsto garbės
sargyboje stovi Irena Radienė.

Mylėsi Lietuvį iš tolo
H-sios Damų šventės rinktinė

Stereo — 5.00

High Rdelity — $4-00
Galima įsigyti:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
91b Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221
K. DOČKUS
1901 So. +‘hh Ct.. Cicero. III. GCMi.TO

PUIKI PftOGA —
Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem!

Dovanok ite

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. įgrota Clevelando
Lit. Vysk. M. Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo
Onos Mikulskienės. — Keturiolika grynai lietuviškų melodijų!

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

NAUJI FILMAI

Ilgo grojimo plokštelė —

Užsakymus, kartu su money order ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS

ROMOS IMPERIJOS ŽLUGIMAS

19760 RENW00D AVENUE, EUCLID, OHIO, 44119
---

Būdinga,

kad

filmo

"The
Feil of the Roman Empire" pa

saulinė premjera įvyko New
Yorto De Mille teatre. Cecil De
Mille kaip f k buvo masinių ir
apstulbinančių filmų pionie
rius. šis naujausias Samuel
Bronston Ispanijoje pagamin
tas filmas taip pat labai pana
šus savo masyvumu į ankstes
nius jo filmus: “King of Kings”,
“Ė1 Cid”, “55 Days to Peking”.
Paskutinysis filmas apie Ro
mos imperijas smukimą prane
ša visus kitus Bronstono fil
mus tiek scenarijų didingumu,
tiek tarptautinio garso artistų
subūrimu. Deja, visos tos gau
sios pastangos sutekia malonu
mo vien žiūrovo akims, nepa
liesdamas nei jausmų nei veik
los.
Sekančiame
filme “Čir
ens Wcrid”, kurs-jau pagagamintas, bet oficialiai dar
nepristatytas žiūrovų publikai,
Bronston tikrai pasijus savo
rStiliųje ir bus įvertintas.
Neįskaitant pertraukos
ir
overtiūros. per 188 minutes iš
sėdėjęs žiūrovas painformuoja
mas, kad visa tai buvo tik Ro
mos imperijos žlugimo pra
džia. Negalima neigti, kad filmas gausiai papuoštas energin
gomis kovomis, masinėmis sce
nomis ir nepaprastai įspūdin
gais scenarijais. Ultra Panavision metodu Robert Krasker
pristoto vaizdus žaviomis spal
vomis' — ar tai būtų plačių
apylinkių panoramos Vokietijo
je (iš tikrųjų nufilmuotos Sierra Guadarrama kalvose Ispani-.
joje), ar tai būtų įspūdingai at
kurtas senovinės Romos cent
ras (specialiai atstatytos Brons
ton studijoje keliolika kilomet
rų už Madrido).

Aurelijus miršta. Po jo mirties
nepavyksta surasti
įrodančio
dokumento, kad sostas paveda
mas artimiausiam ir gabiau
siam karo vadui Livijui. Im
peratoriaus sūnus Commodus,
nors šioms pareigoms ir neti
kęs, pasinaudoja proga. Jo val
dymas kaip tik ir priveda prie
Romos imperijas žlugimo.
Filmo lygį kiek pakelia Sir
Alec Guinness ir James Mason
įsijausta
vaidyba.
Dešimtis
tūkstančių viršijančioje masėje
išsiskiria bent Sophia Loren,
Stephen Boyd, Christopher Plummer, Anthony Quayle ir Mel
FerrerMėgstantiems nerūpestingai
prasiblaškyti ir neieškan tiems
prasmingesnio turinio bei isto
rinio autentiškumo, šis filmas
kiek ir patiks. Galima pasi
imti ir vaikus, nes kovų mo
mentai neturėtų ir jų sukrės
ti. Jie bevek; nesiskiria
nuo
banalaus vakarietiško televizi
jos filmo.

---------------MONO $3.95

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.

36-38-40 STAGG ST.

Telefonas STagg 2-5938

- HAVEN REALTY JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigu
investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.;

šeštadieniais iki 6 vai

87-09 Jametca Avė., Woodhaven 21. N. Y.

e

popiet.

Tel. VI 7-4477

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

Balfo vajus

Worcester, Mass. — Kovo 22
Maironio parke įvyko Balfo
skyriaus narių metinis susirin
kimas. Vietoje išvykusio sky
riaus pirmininko K. Jonaičio
valdybos vardu pranešima darė
vicepirmininkas A. Va gelis. Iš
iždininko P. Babicko prane
šimo matyti, kad praeitais me
tais skyriaus valdyba yra pa
siuntusi Balfo Centrui 485 dol.
Nutarto balandžio ir gegužės
mėn. pravesti Balfo reikalam
vajų aukų lapais. Aukų lapai iš
dalyti asmenims, kurie sutiko
prisidėti prie aukų rinkliavos.
Į naują Balfo skyriaus valdy
bą išrinkti: pirm- A. Vagelis,
Scenarijai tikrai įspūdingi ir
vicepirm. St. Jasutis, sekr. kun.
vilioją akį. Filmą baigus, Bron
J- Steponaitis, ižd. P. Babickas
ston nesiryžo jų sunaikinti,
ir valdybos narys O. Tarailie
bet paliko turistų smalsumui.
nė.
Iš tikro, nedaug ką daugiau
Vasario 16 minėjimo apyskai
sulavks ir filmo žiūrovas, su
nerūpestingų įdomumu sekęs tos rodo, kad pajamų turėto
943.34 dol., išlaidų — 55.50
šio fihno herojų žygius.
dol. Alto Centrui Chicagoje pa
Pagrindinių artistų, o taip siųsto 887.84 dol. Iš tos sumos
pat ir jų pavaduotojų miklia 100 dol. turi būti persiųsti re
pagalba publika pritrenkiama zoliucijom remti komitetui Los
l-.pūdingomis romėnų vežimėlių Angeles.
Pr.
lenktynėmis. Tai tik vienas iš
pavyzdžių. Yra ir daugiau įs
pūdingų scenų, bet visa tai pa
MALDAKNVG®
silieka vien akių vilionėmis.

DIDYSIS
RAMYBFS
ŠALTINIS

Nesiskaitant su istorišku au
tentiškumu, turinys nepakyla
virš paauglių paveiksluotų žur
naliukų lygio. Savo mirtį pramatęs imperatorius
Mariais

WEL. OR. JURO

laisvos. demokrati?kos, ir kovo
ja dėl žmogaus laisvės, dėl ap
sisprendimo, kolonializmo pa*
naikinimo?!
— Taip, tai taip. Bet....
Bet gal šie nūdienės moralės
vingiai paaiškės po tolimesnių
dialogų su vargšu tremtiniu
žvirbliu BePastogiu?
"BveffirftM**

KAINA:

STEREO $4.65

•

Put Mautas IU leftftmaa
ItlaMo Tėvai PraneHkonai

640
Kama 4 dol. Labai
petranicH. dnka kaip <knn»n»
vtaok^anta proromfa. Gauna
ma paa knvru platlntojua ar
Mdėjna adreau: —
FRANCISCAN FATMER8
DARBININKAS
910 WHIougt»hy Avenm
•raaklyn 21, N. V.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St.

New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

EGLUTES MĖTINE ŠVENTE
Putnarr, Conn. —
Per
nai gražiai praėjusį ir daug
džiaugsmo mažiem skaitytojam
suteikusi jų laikraštėlio “Eglu
tės” šventė šiemet bus birže
lio 7. Tuo reikalu balandžio 12,
sekmadienį, seserų sodyboje
Putname šaukiamas platesnis
pasrtorimas- Į pasitarimą kvie
čiami šeštadieninių mokyklų
mokytojai, lietuvių bendruome
nės veikėjai ir visi asmenis su
interesuoti jaunimo tautiniu au
klėjimu. Seserys pageidauja ir
prašo lietuvių visuomenę dau
giau domėtis “Eglutes” laikraš
tėliu ir rengiama pavasario vai
kų švente ir atitinkamai ją paremti-

rytinio JAY
pakraščio seimas bu 3 gegužės
24 Putname. Visus lietuvius,
Scsorų

rėmėju

prijaučiančius uoliam seserų
lietuviškam katalikiškam dar
bui, seserys kviečia atvykti į
seimą ar bent savo auka pa
remti jų darbus.
Morgaičię vasaros stovykla
vienuolyno sodyboje prasideda
birželio 28 ir tęsis 4 savaites.
Mergaitės priimamos 2 savai
tėms arba visam 4 savaičių lai
kotarpiui. Tėvai prašomi pasku
bėti savo dukras užregistruoti.
Rašyti
adresu: Immaculato
Camp, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

C A. VOKET i

Oquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ.
BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jaku. midų — Šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
RICHMOND HILL, N. Y.

103-55 LEFFERTS BLVD.
VOKIETAITIS

Telefonas: Vlrqin:a 3-3544

ADVOKATAS
41-40 74th Street
Jackson Heights. N- Y.
Tel. NEwt»n 9-6620

GRANE SAVINOS &LoanAssociation
Šieptai Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

Brooklyn 8. N. Y.
Telef.

—

APplegate 7-7063

4. MDRIKKEVknS
LAIKRODININKAS
•JUVtLY RAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikraStal
9406 Jamatea Avė.
Weodhav«n 21, N. V.
VI 7-2973

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS'

LITAS INVESTING CORP. Ine.
Malonia! kviečia nriMd/ti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
j* kcijas. Litas bendrovė akcininku kapitale investuoja pelningai iki
12*» ir konservatyviai J trumpalaikes--užtikrintas pe»kolaw. pirmus
ir antros "mortgage’. namus ir t.t. Progai pasitaikini, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcitų Biria. **’» metu vienos
akcijos kaina — $10.00 Po birtetto 30 d. ii kalni bus pakelta.
Visais a keiki pirkimo reikalais pratome kreiotls:
V. VEBELIOIMAS 100-21 89th Avė., Richmond Htll N.Y.; HI 1-4799
arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. - Tel. 325-0997
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; Mtadeniaia 9-4 vai.
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B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.
47 and Rockvvell Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41/2%

ON
INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai |d$ti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendu* už visa mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauft mūsų namo.
VALANDOS: Plnnd. Ir ketvtrt. 9 00 ryto
8:30 vakaro. Antrad ir
penktadienj 9 00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais
9:09 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais utdaryta.
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RESTAURANTS

WEISS & KATZ, INC.

Suburban dining with a
Continental flavor

187 ORCHARD ST„ N. Y. C.
Tel. GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

M ARCPI ERE
Your Hosts:
Peter Corte - Marce Gardenghi
Rte 110, MELVILLE, L.I.
CHapel 9-8221

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■
■
■
■

LA CARAVELLE
RESTAURANT
Superb French Cuisine in an de
gant, intimate atmosphere. Private
Party Facilities.
33 West 55th Street, New York City
JUdson 6-4252

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat "sutvarko pramogines ir biznio keliones J
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
kite/ skambinkit -daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europą

WEDDING
If you are plahing a Wedding or
Party — insure the success of your
affair by ordering the CAKE from
E.L. Grant Hwy. BAKE SHOP
1386 E. L. Grant Highway, Bronx
JErome 6-9924 — or — GAROEN
BAKER Y, 62 East 170th St., Bronx
JErome 6-8842.

DISPLAY
New York State

Įkyrios

mintys

įkyrių minčių ligą medicina
DR. A. GRIGAITIS
vadina psichoastenija. Žmogų
pradeda varginti baimė, nepa ti, tikrina be galo, kol pavargs
sitikėjimas, perdidelis jautru ta. Pa v., vaistininkas lieka ne
mas, nepagrįsti Įsivaizdavimai tikras, ar teisingai atsivėrė vais
ir t.t. Nors supranta, kad jo į- tus, nors patikrino daugel kar
sivaizdavimai yra be pagrin tų. Žmogus, uždaręs duris, ke
do, bet nepajėgia savęs valdyti lis kartus grįžta patikrinti, ar
ir savo įkyrių minčių kontro- tikrai durys užrakintos. Kelis
liuoti. Tai dažniausia atsitinka kartus tikrina dujas, ar jos už
vėlesniame amžiuje dėl smege suktos. Atsigulęs nakčiai atsi
nų vytimo, sklerozėskelia ir patikrina pelenines, ar
užgesintos cigaretės. Nepasiti
Nepasitikėjimas savimi
Nežiūrint valios ir proto ki net savo adresuotu voku: ke
prieštaravimų, pasireiškia įky letą kartų patikrina adresą. Ta
rus nepasitikėjimas savo veiks da įmeta į dėžutę, bet vargas
mais. Vykdydamas kokį reika tuo nesibaigia. Vėl galvoja, kad
lą, žmogus abejoja, ar teisin negerai užadresavo- Taip besi
gai tai padarė. Pradeda tikrin- kamuojant, gali išsekti jėgos.

Si liga pasireiškia nevienodu
laipsniu. Vienų reiškiniai tiek
ryškūs, kad tai pastebi ir kiti
žmonės; kiti savo įkyrias min
tis moka paslėpti; dar kiti nė
nenuvokia, kad serga. Sergąs
psichoastenija, kritiškai žiūri į
savo keistenybes, bet jų atsi
kratyti nepajėgia.

CATSKILL SUMMER RESORT
Rent, Sėli or Lease — 22 roonas &
kitchen, fulljĮį^eųuippėd. Suitable
girls’ or boyš’ Camp or Summer
rooming housę. *212) AL 4-2436 GE 4-5869 evenings.

Lynnco Sales, Ine. Manufacturers,
Representatives & Distributors. Restaurant and Institutional Supplies,
Glassware, Containers, Chinaware,
Mops & Detergents, Paper & Party
Goods. See us for the very best. Special attention to all Church Societies. 603 Busiįivvck Avė., Brooklyn
6, N. Y. GL 2-2670 - GL 2-2834.

Mirus mūsų brangiai moti
nai
A. -j-A.
ANASTAZIJAI
BAUŽINSKIENEI

4

nuoširdžiai dėkojame jos gimi
nėms ir draugams, išreiškusiem
velionei paskutinę pagarbą, palydėjusiems ją į amžiną poilsio
vietą, užprašusiems už jos sielą
gausias mišias bei puošusioms
jos karstą gėlėmsYpatingai dėkojame Providence R.I. §v. Kazimiero para
pijos klebonui kun. V. Marcin
kui ir Tėvams Pranciškonams
iš Kennebunkporto už gražias
laidotuvių apeigas. Taip
pat
Providenco lietuviams.
parodžiusiems didelį nuoširdumą
lankant velionę koplyčioje, pa
dedant visuose reikaluose ir
gausiai dalyvavusiems palydint
į kapines.
Dėkojame taip pat visiems
mūsų draugams, kurie asmeniš
kai. laiškais ar per spaudą iš
reiškė mums užuojautą.
Ona ir Juozas Baužiai
Aldona ir Matas Kairiai
Eugenija ir Vytautas Rastoniai
PADĖKA
A-į-A

TEKLEI PUSNIKIENEI

Mirus mūsų brangiai žmonai
reiškiame širdingą ačiū gi
minėm. draugam ir pažįsta
miem už išreikštą mum užuo
jautą ir suraminimą skaudžio
je mus išlikusioj liūdesio va
landoj. Ačiū visiems už užpra
šytas šv- Mišias, gėles, puošu
sias velionės karstą, palydėji
mą į kapines ir gausų atsilan
kymą į šermenis.
Nuliūdę: vyras Petras Pusnikas, duktė Olga ir sūnus
Petras.

Nepagrįsta baimė.

Vieni bijosi aukštumų, kiti
— pereiti per aikštę, vienumos,
minios, susirgti džiova, vėžiu
ar kitom ligom- Bijodamas už
sikrėsti, vengia žmonių susibū
rimų. kino, teatro, bijosi važiuo
ti autobusu, traukiniu. Apie 20
iki 30 kartų plauja rankas ne
tik muilu, bet ir su šepečiuKad išvengtų kokios nelaimės,
turi kelis kartus pažiūrėti pro
langą, vengti kai kurių skaičių
— 7, 13 ir p.
DISPLAY "
Montrose Beverage Distributing Co.
Ridgewood - Bushwick areas. Are
you having a vvedding. christening
or party ? Keg beer, bottle and cans
all popular brands. Pick-up & save
or we will deliver. Sodas by the
case. — 97 Linden St.. Brooklyn.
Call H Y 1-1515.

A tA
PAULINAI KYNASTIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliam liūdesy velionės
vyrą Albertą Kynastą, dukterį Birutę Bagdžiūnienę su
šeima, seseris Jadvygą Matulaitienę ir Landsbergienę su
šeimomis.

Anastazija ir Antanas GOELDNERIAI

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.
Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA
WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.
BRoadway 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

(
HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVIČIUS
WP0P, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.
Tel. CH 9-4302
Sekmadieni — 11-12 vaL dieną
PH I LADELPH I A, 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.

Įkyrūs veiksmai.

Kai kurie žmonės laikas nuo
laiko patempia viršutinę lūpą,
išsišiepia, kiti nuolatos tvarko
plaukus, treti trūkčioja pečiais,
neatpranta nuo akių primerki
mo ir t.t. Toks asmuo nuolat
tvarko ant stalo esančius daik
tus. simetriškai juos išdėsto.
Netvarka jį erzina. Net lėkštė
valgiui turi būti padėta pagal
jo paprotį. Nesusitvarkęs pagal
savo norą, jis negali net dar
bų pradėti ar tęsti.

Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
nė* Juodytės naujas LP-1003 al
bumas jau išleistas. Gaunamas
Darbininko Administracijoj, 910
Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y.,
Mrs. A. Ginkus 495 Grand St.,
Brooklyn, N. Y. ir kitose vietose,
kur pirmosios plokštelės buvo
gaunamos. Kaina $5.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir
DAINUOJAME SU' LIONE, abi
plokštelės už $8.00. Didesniems
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymus su čekiu:
Alex. Mathews, 256 Union Avė.,
Brooklyn 11, N. Y.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS
173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209
AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham, Mass.
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Tušti įsivaizdavimai

P ad ė ka

DAINUOJAME
SU LIONE

BOSTON. MASS.
Vedėjas
STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles
ir FM 101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

Medžiotojas įsivaizduoja, kad
medžiodamas nušovęs vaiką,
kuris tuo metu miške grybavo.
Jis supranta, kad tai netiesa,
bet eina į mišką ir tikrina, ar
nėra padaręs žmogžudystės.
Motina, palaidojusi savo vaiką,
įsivaizduoja, kad gyvą jį palai
dojo. Jai vaidenas, kad vaikas
karste dūsta ir šaukiasi pagal
bos- Bėga į kapus, klausos prie
kapo, ar nesigirdi šauksmo.
Reikalauja net atkasti, kad pa
tikrintų.

VELYKŲ MARGUČIAI gražinti brolio Kazimiero Gulbino, O.F.M., pranieškonų vienuolyne Brooklyne. Nuotr. R. Kisieliaus.

Lietuvos gener. konsulato
N. Yorke ieškomi asmenys
BUMBLIAUSKAITE, buvo Tverų
vai., savivaldybės tarnautoja, gyve
no Gomuntlaukio k.. Tverų vi., Tel
šių ap.
ČEČETA. Petras, kilęs nuo Daugų,
Alytaus ap.. ir jo šeima
DAUGĖLAVIČIUS, Jonas-Algirdas,
g. 1924 m., kilęs iš Rokiškio ap.
GRINEVIČIUS. Pranas. Andriaus
sūnus, kilęs iš Gastilonių k., Rumšiš
kių vi.
JAKIMAVIČIUS.
Petras.
gimęs
1925 m. Biržų ap., gyvenęs KaunePetrašiūnuose.
JANKAUSKAS. Stasys. Jurgio sū
nus, gimęs 1924 af- 1925 m., gyve
nęs Kaune-šančiuose
KATAUSKAS, gyvenęs Laukuvos
v.. Tauragės ap.. pasitraukė į Vaka
rus 1944 metais.
KLIMIENfi-URBONAVICICTĖ. Ta
mara (ar Teresė?), ir jos duktė
Irena.
KUDULIS. Stasys, gyvenąs Zorūbų k.. Tverų v.. Telšių ap.
LIUTIKAS ir žmona, gyvenę Dal
gų k., Tverų v., Telšių ap.
RIMKUS, du broliai. 1944 metais
buvo Tverų pašto tarnautojai.
RUPŠLAUKIS, Stasys ir Bronė, gy
venę Biiionių vienk., Laukovos v.,
Tauragės ap., pasitraukė iš Lietu
vos 1944 metais.
SIRUTIS, STASYS, 1944 metais
buvo Tverų pašto viršininkas
ŠLIAPAS ir žmona, gyvenę Girvainių k.. Laukuvos v., Tauragės ap.,
pasitraukė j Vakarus 1944 metais.
SURBLYS. Pranas, g. 1905 m. Kentrakalnio k.. Žarėnų v., Telšių ap.
VENCLAUSKAS. Jonas. Simonas ir
Vincas, Juozo sūnūs, iš Vilčetavos
k., Babtų vai. Kauno ap. atvyko Amerikon 1905-1909 m. tarpe.
VIEVESIS, Matas, Antano sūnus
VILIENft - IVOSKAITfi. Pctrusė
vyras VILIUS. Kazys

Ieškomieji arba žinantieji apie juos
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street
New York, N.Y., 10024

Reikalinga senesnio amžiaus
moteris ūkyje aptarnauti vieną
vyrą. Nemokamas butas ir
maistas- Dėl atlyginimo ir kitų
informacijų skambinti telefonu
po 7:30 vai. vak. SK 6-6672 ar
ba rašyti adresu: Julius But
kus, R.D. 2, Cortland, N. Y.

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius | užsienį.
Mes padidinoipe savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti kttjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti’

VVATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kic.
Ved. ANT. PALIULIS
321 Robinwood Road
pran. Edv. Melninkas
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.
CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo
programos. Radijo stotis WOPA —
Oak Park, I1L 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 vat v.

Parduodamas gražus bungalow iš keturių kambarių. Yra
Woodhavene išnuomuojamas prie Woodycrest Dr., Farmingbutas iš 2 kambarių su virtuve. ville, L.I. Kaina tik $4,500.
Galima nuomuoti su baldais ir Vasarnamis yra lietuvių-vokie
be baldų. Informacijoms kreip čių gyvenamoje vietoje- Teirau
tis VI 7-5834.
tis Tel. (516) GR 5-5046i;o;o;o;o;o;oio;o;o;

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį
Licensed by V/O Vneshposiltorg

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

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
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 apiankyaite jums artimiausią skyrių:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ....................... AL 4-5456
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ................ CH 3-2583
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue .................. Dl 5-8808
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ....................... CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ............
Ll 2-1767
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay ......... Tel. 268-0068
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue .................. TL 6-20/4
CHICAGO 22, UI. — 2222 W. Chicago Avenue _____ ;.... BR 8-b966
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street
WA 5-2737
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road.................TO 1-1U68
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. ... VI 1-boob
GRAND RAPIDS, Micn. — 63o-38 Bridge St., n.W. GL 8-22^6
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Carnpau
1O Z-15/o
HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., 1 ei. 203 803u, 246 02 15
IRVINGTON Ii, N.J. — Z62 Spnnyneld Avė. ... ........ to 2-<+odo
YOUNGbTOVVN 3, Ohio — 21 Flun Avenue ................ Kl 3-u*+-tU
YONKhkS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė.............. ......... GK 6-2/81
LOo AmuttLES 22, Caiif. — 360 bo. Atlantic aiva. . AN 1-2394
LAKEWUUU, N.J. — 126 - 4tn Street ..........
Fu 3-aoo9
NEVVAKK 3, N.J. — 42b Springneid Avenue ............. tai 3-1/9/
NtW HAVšN, conn. — uu9 Congress Avė. .................. i_<J 2-14#6
PaTEKoUh 1, n.J. — 99 Mam treec ............. .............. Ivi <J 4-4bi9
PAaoAIC, N.J. — 176 IViarKet Street....................
UH 2-6o«7
PHILAUtLPHlA 23, Pa. — 525 W. Uirard Avė.......... Pu 5-58a2
PITTSBUKGH 3, Pa. — I307 E. Carson btreec _____ nu 1-4/50
SAN FRANCtSCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ PI 6-15/1
WATERBURY, Conn. — 6 John Street
PL 6-6/66
VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............. SW 8-2868

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DoVanų siuntinius
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais,
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranai
PRANAS BRUČAS, savininkas

WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
86-16 JAM’AICA AVĖ.

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
$5.00
Sutemų garsai, V. Stankus. 10 muzikos šokių....... Stereo 6.00
4.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. $5
5.00
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara
8.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 1. šokių ir dainų
4.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių _____
4.00
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro Įdainuota 17 liet, dainų ....
4.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro Įgrota 18 liet, šokių
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. Įdainuota 12 Bet. dainų ....
4.00
4.00
Mylėsi Lietuvą iš tolo. II dainų šventės 15 rinktinių dainų ....
4.00
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5
5.00
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių
5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 1. dainų. Ster. $6
6.50
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 L dainų. Ster. $7.50
7.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų
5.00
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 liet, dainos sdlo ................. ...
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 10.00
4.50
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 L dainų ir šokių
5.00
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų
5.00
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos mm. šokiai
5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. . ...... Ster. $6
Milžino paunksmė. Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas
žirginėliai. Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ....... . .........
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos
8.00
Lietuviškų dainų, šokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai
4.00
Lithuanian 2-speed record course ............................................ ..........
8.00
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po
5.00
Clevelando Vyrų oktetas. 12 muzikos šokių rink.......... ...............
5.00
6.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .........
Dainuojame su Rūta. J. Stukas. Rūtos ans. 17 liet. d. Ster. $5
4 00
Lione Jodis Contralto. Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi......... ..
6.00
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ..................
5 00
5.00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod. > .............
3.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VVILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50e>

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.
•
Tel. VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y.
•
Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
— We take all orders special price for Weddings and Parties —Home-Made Bologna

WIMTER fiARDEH TAVERN
Ine
VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas
—e—
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami po laido
tuvinį ai pietūs. Pirmos rūšies 11 etuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.
(Ridgcu-ood)

Tel. EVergreen 2-«440
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