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Israelio konsulas apie Pijų XII (2)E. 
savo 

Pijaus 
bei jo

klausimą 
m doktri-

Tai aš girdėjai iš jo įpėdi
nio Jono XXIII. | doktrinas lin
kęs popiežius |al būt būtų de
monstratyviai veikęs, žmoniš
kumo žiūrįs teėjo pasirinkti 
tylią pagalbą vietoj enciklikos 
trimitų.

Kaip Izraelio konsulas Mila
ne 1958 turėjau garbės daryti 
mandagumo raitą to meto Ve
necijos patriarchui kardinolui 
RoncaHi- Aš jam pareiškiau 
savo vyriausybės dėkingumą 
už jo didelę paramą, kurią jis 
buvo suteikęs, būdamas apašta
liškasis delegatas Turkijoje, 
karo metais daugeliui šimtų 
žydų bėglių iš Europos. Patri
archas man nenorėjo leisti nė 
kalbėti ir nutraukė mane pa-

vargų jis buvo kreipęsis į Šv. 
Sostą ir paskui veikęs pagal 
popiežiaus nurodymą:

gelbėti pirmiausia žmonių 
gyvybes!

Popiežius Pijus XII gerai pa
žinojo to meti) vokiečių vado
vybę iš ilgametės asmeninės 
patirties. Žinojo, kad žaidimas 
“vabanųue”, ty. garsus ir aiš-

Sunku suprasti, kodėl šian- 
,dįpn, pęnkeri metai po popie
žiais mirties ir beveik dvide-

Os-cuto SoU. PvČHpkdte triuke .Į”.
direktyva ir am ananine fr go, bet, g«l būt neoeudago 
taką pavyko suktiudyti dange- protesto įr tylių nuoiaėnką gel- 
iį deportacįjų iš -Bukarešto, bėjimo veiksmų turėjo būti ne- 
Rumunijos žydų bendruome-

fran apie tai buvo paskelbęs 
pasaulio spaudoje. Nuncijus 
Vengrijoje arkivyskupas Ange
lo Rakta 1944 birželio 25 krei
pėsi protesto nota į Vengri
jos vyriausybę. Notoje nuro
do į “gilų Šventojo Tėvo skaus
mą dėl nežmoniško būdo”, ku
riuo “sprendžiamas žydų klau
simas, žiauriai laužant Dievo 
ir prigimtąją teisę”. Pijus XII, 
kuris prieš karą buvp eucharis
tiniame kongrese Budapešte 
kaip popiežiaus legatas, 1944 
birželio 25 reikalavo iš valsty
bės valdytojo admirolo Hort- 
hy tuojau sustabdyti deportaci
jas.

Niekus negali šiandien tvir-

tinimas Pijui XH,
kaltinimas, kuris tikriausiai 

negali nieko pagelbėti šešiem 
milijonam nužudytų, o gali pa
kenkti prasidėjusiom geres
niam santykiam tarp > Izraelio ir 
Vatikano.

Izraelio istorijoje pirmu kar
tu prieš keletą mėnesių Jeru
zalėje buvo viešas tarpkonfesi- 
nis mirusio popiežiaus pager
bimas. Broliškame sutarime iš 
tos pačios tribūnos kalbėjom 
jėzuitai ir anglikonai, rabinai

paprastai sunkus. Kas dėjosi 
popiežiaus Pijaus XII širdyje 
tais lemiamaisiais mėnesiais, 
niekas žemėje nežino, bet 

daugelis tūkstančių žydų, kū
ne tais baisingais metais pa
tyrė popiežiaus pagalbą, jam 
yra dėkingi už jo pasirinkimą.

Už tai, kad popiežius “tarė 
savo žodį už žydus”, dėkojo 
jam irlzraelio užsienių reika
lų ministeris. Goldą Meir. Ir ji įr vienuoliai, rusų archimandri- 
laikė popiežiaus veiksmus nau
dingesniais-.dalykais žydų nau
dai negu viešusprotestus... 
Panašiai yra atsiliepę Izraelio

reiškimas būtę išgelbėjęs bent 
vieną vienintelį žydą. O yra 
tikras dalykas, kad gausios gel
bėjimo akcijos, kurių čia buvo 
suminėta tik maža dalis, būtų 
paverstos niekais, jei būtų pa-

tas, du žydų profesoriai iš heb
rajų universiteto ir aš, žurnalis
tas, apie Joną XXIII, su kurio 
mirtimi visi netekome tauraus 

valstybės prezidentas Ben Zwi žmogaus, pasaulio didžio pilie- 
. čio ir itiltų statytojo. E Vati

kano konsilijos ir mes laukia
me suartėjimo tarp žydų ir 
krikščionių.

Ta nauja ekumeniška dva
sia tegul pagaliau palaidos pra
eities neapykantą ir pavers 
broliais visus, kurie tiki Dievą-

Nėra nieko lengvesnio kaip 
šito naujo trapaus daigo augi
mą pristabdyti tokiais būdais 
kaip Hochhutas.

ir Izraelio vyriausias rabinas. 
Aš prisimenu taip pat Romos 
didžiojo rabino dr. Elio Toaff 
žodžius, tartus ryšium su Pi
jaus XH mirtimi: “Aš turėjau 
daugiau nei bet kas kitas pro
gų patirti popiežiaus didį, už
jaučiantį gerumą ir kilniadva
siškumą nelaimingais persekio
jimo ir teroro metais, kada 
mums rodės nebelikę jau jo
kios išeities.”

IR VĖL SUSIDŪRIMAS DĖL “MENO
Darbininke balandžio 10 ve

damajame buvo pasakyti nusi
statymai: neleistina meno kū
riniu niekinti, plėšti gero var- . 
do konkrečiam asmeniui; ne- j 
teisinga yra aiškintis, kad nie
kinimo paveiksle nėra, jei nė
ra parašyta pavardė: “menas , 
vertinamas ne pagal raštą, bet 
pagal vaizdą;” tokio paveikslo, ' 
jei jis “žinomą asmenį užga- C 
vo.... religinėje parodoje ne 
turėjo būti.”

Tokios mintys buvo pareikš
tos stebint susidūrimą dėl “me
no”. kurio dramatinę eigą spau
doje galima būtų taip sutrauk
ti:

1. Dail. A Rūkštelės paveiks
las “Judo pabučiavimas” bu
vo Chicagos religinio meno pa
rodoje, surengtoje LR. Katali
kų Federacijos vardu. Jei Judo 
pabučiavimas turėjo reikšti 
klastingą Kristaus įdavimą pa
juokai, kančiai, mirčiai, tai dai
lininko Rūkštelės paveiksle bu
vo įžiūrimas klastingas daili
ninko kolegos V. Vizgirdos į- 
davimas pajuokai. Pirmasis tai 
viešai iškėlė ir neigiamai Į- 
vertino M. Šileikis Naujie
nose.

2. Drauge kovo 21 dr. Juo
zas Girnius viešu laišku pakė
lė balsą prieš tokio paveikslo 
buvimą religinio meno parodo
je, surengtoje LR. Katalikų 
Federacijos vardu, nes tai yra 
“religinio meno išniekinimas”-

SPA1IDA

toleravimas autoriaus verti
namas kaip moralinis nuosmu
kis.

3. Dail. A. Rukšlelė Drauge 
balandžio 4 pirmiausia išsigy
dė: ne, jis V. Vizgirdos aname 
.paveiksle .neatvaizdavęs; jokia
me kataloge neparašyta, kad 
tai Vizgirda. Prabilo ir. nu
skriaustojo žodžiais: esą apie jį 
buvę pasakyti “melai”, “insi
nuacijos”, “pasakos”, “gandai”, 
“istorijos”, “fabrikatai”. Paga
liau perėjo į kaltintojo rolę, 
nes, “jo giliu įsitikinimu”, 
dr. Girniui ar nebus rūpėję “į- 
kąsti LR- Katalikų Federaci
jai”, “nuvertinti jos didelio dar
bo pastangas”. O kadangi Drau
ge K. Bradūnas buvo parašęs 
kritiškų pastabų apie parodą, 
tai dail. A- Rūkštelės tvirtini
mu, čia ®ąs “griovimas” ir 
tas griovimas “organizuotas'. 
Taip dail. Rūkštelė iš “kalti
namojo” rolės išsirito 
“gynėju” ... Katalikų 
cijos prieš “griovikus” 
nių, K- Bradūną ...

Tokia ligšiolinė eiga.. Tuos 
paskutinius dail. Rūkštelės pa
siteisinimus bei kattinūnus 
perskaitęs, užmeti akį į ant-

Jo

ir virto 
Federa- 
dr. Gir-

raštę: “menas insinuacijų še
šėlyje”. Taip, iš pasiaiškinimo 
autorius perėjo į insinuacijas. 
Turint tai galvoje, neatrodo, 
kad tolimesnis dialogas būtų 
prasmingas- Tačiau jei tas dia
logas eitų toliau, tai būtų pras- 
minga jį sekti ir jau vertinti

vAtzą, labai greita gali duoti 
tokius rezultate, kokius davė 
Olandijos vyskupu viešas atsi
šaukimas 1942. Savo garsioje 
knygoje “Hanat of Hate” 
(Neapykantos pjūtis) Leon

ttkaų turi ; ras 
fepnorLįL- 
nariai tu- miiManome, 

ri laisvę kūrinį' vertinti, kaip 
jie jį supranta, kada tas kūri
nys atneštas į visuomenę.

Vyriausioji 50 0 milijonų 
krikščionių galva turi galvoti 

realistiškai. Realybė . Jo
nui XXHI buvo Chruščiovas, to
kia realybė Pijui XII buvo 
Hitleris. Ar popiežius Pijus 
XII, tikėdamasis viešąja tyla 
apsaugoti nuo blogesnio daly
ko, smūgius nuo Bažnyčios nu
kreipti, ryšius su Trečiuoju rei
chu ne visiškai nutraukti, elgė
si ne panašiai kaip Jonas XXSI, 
kuris priėmė Chruščiovo žen
tą Adžūbėjų ir leidosi su Krem
lium į disfagijas? Ar kas tvir
tins, kad jwp,XXin iniciaty- 

'Šaškė, jog jis 
iam žydų per-

Tekis pareiškimas, kokio rei- 
kalauja HocįhĮutas, būtų buvęs

va. įfaSKyd 
pritarė ten 
sekiojimui?

Rūgimas tarp rūsy ir kiny tebeina
Sovietai paskelbė kaitinimus

Kinijai, kad ji organizuoja pa- no, kad jei nebus paleisti suim- 
sienio incidentus. ClfruŠčįavas tieji pora gydytojų, tai gydyto- 
siekia komunistinių partijų jai visai nutrauksią bet kokią 
konferencijos spalio ar lapkri- medicinos praktiką. Mm. pir- 
čio mėn., kuri pasisakytų dėl ■mininkas pagrasino, gydytojus 
kinų nukrypimų. Europos ko
munistų partijos stengias nuo 
tos konferencijos išsisukti. Ru
munijos komunistai pasisiūlė 
dar kartą Chruščiovui vykti į 
Kiniją tarpininkauti tarp Mas
kvos ir Pekingo.

— Belgijos gydytojai grasi-

Prof. dr. Antanas Maceina

MHSYttS PASLAPTIS
svarsto VI. Solovjovo supratimą, 
kas yra antikristas ir kokia jo rolė 
bei apraiškos • pasaulio istorijos 
kūrime.
"Si autoriaus studija norėtų būti

Ragina Baltijos v;

mas" (A. Maceina).

Išleido Ateitininkų Federacija, 916

ir p«i platintojus. Kaino 4.00 dol.

— Mus šokiruos, jei dail- A. 
Rūkštelės paveiksle atpažinsi
me niekinamai atvaizduotą dai
lininką V. Vizgirdą. Lygiai šo
kiruos, jei kokis dailininkas pa
gamins skulptūrą su dail. A. 
Rūkštelės galva, nors nebus jo 
pavardės, o tik nekaltas įrašas: 
“Liaudies skulptūra: “Žemaičių 
velnias”.

— Mum bus suprantama ty
la, jei asmenį niekinantis pa
veikslas bus profaninėje salė
je, bet suprantamas pasipikti
nimo šauksmas, kada toks pa
veikslas perkeliamas į religinio 
meno šventovę. Tada jis virsta 
panašiom ar piktesnėm pre
kėm, kokias buvo susineštos į

ne tik betikslis, bet būtų galė
jęs būti net kenksmingas tiek 
žydam, tiek pakrifaštytiem žy
dam, tiek ir katalikų Bažnyčiai.

ma būtų padariusi popiežiaus 
prestižui didelės žalos- O tei
giamų vaisių ji greičiausiai ne
būtų turėjusi ir, be abejo, bū
tų padariusi neįmanomas diplo 
matines intervencijas, apie ku
rias šiandien jau žinome smulk
menų. Mes žinome, kad Ange
lo Ronealh, busimasis Jonas 
XXHI, pagal popiežiaus Pijaus

kėsi Turkijoje, Graikijoje, Bul
garijoje. Draugystės su kara
lium Borisu dėka jam pavyko 
išgelbėti visą Bulgarijos žydi- 
ją. Apaštališkajam nuncijui Ru
munijoje arkivyskupui Andrea

bylą kelti Jungtinėse Tautose

tinės Amerikos Valstybės turi resuodami: The Honorare Leo zotiudjo* pavyidžrtas. AtsRiep- 
kelti Lietuvos, Latvijos ir Esti- W- O’Brien, House Of Brien, kitę visi, kurie tik norite tuo 
jos laisvinimo reikalą Jungti- House Office Building, Wash- reikalu kreiptis į saro kong- 
nėse Tautose ir priversti Krem
liaus diktatorius pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų” — kalbėjo 
kongresmanas Leo W. O'Bri- 
en (D.-N Y.), įnešdamas nau
ją rezoliuciją (H. Con. Res. 
283) į Atstovų Rūmus minėtų 
valstybių bylos reikalu.

Šiuo metu turime jau 49 re
zoliucijas tuo klausimu- Juo jų 
skaičius didės, juo lengviau 
bus vieną iš jų pravesti.

Kongresmano LW. O’Brien 
apygarda apima New Yorko 
valstybės sostinės Albany mies
tą ir apylinkes. Lietuvių ir ki
tų pabaltiečių nėra ten daug, 
tačiau jiems pavyko išgauti šią 
rezoliuciją. Gausingesnės lietu
vių bendruomenės turėtų pa
sitemti. jei jų kon^esmanai 
dar nėra įnešę rezoliucijų.

Prisiminkime šį kongresma- liais, kurie yra elektros kont- merginos.

ington 25, D.C.
Naujos rezoliucijos piešimo 

reikalu į savo kongresmaną ga-

kaus Rezoliucijoms Remti Ko-

joms Remti Komitetas, Post

Cabfornia, W007. Malonėkite

mano pavarde IT.

Fordo paviljonas pasaulinėj parodoj
įspūdingas Walt Disney pa- raliuojami. Kelionė bus nepa

ruoštas Magic Skyway kelias į prastai įspūdinga per įvairiau- 
Fordo bendrovės nuostabų sius tunelius. Per visą trumpą 
centrą pasaulinėje parodoje ati- kelionę bus aiškinama angliš-

Fordas, bendrovės pirminiu- vokiškai apie Fordo bendro- 
kas, kartu su Walt Disney ir 
Robert Moses, patys pirmieji 
išbandė šį nuostabų kelią. Tas 
kelias yra pagrindinis Fordo 
paviljono pagražinimas, kuris 
veš lankytojus aplink Fordo

apie pasaulinės parodos tikslą

Antra kelionė tęsis pro įspū
dingas erdves — matysime 
meteoras, žvaigždes, raketas.

Fordo paviljoną
pagamintais Fordo automobi- 197 tam tikslui

aptarnaus 
paruoštos 

(sk.)

piežius Jonas XXIII suras savo 
Hochhutą, nes Hochhutai pra
byla tik po jų priešininko mir
ties, — kuris jį apkaltins anti
semitizmu ir nekrikščionišku
mu?

mobilizuoti į kariuomenę.
— Avėrell Harrimanas pa

skirtas Afrikos reikalam. Men- 
nen Williams neatleidžiamas, 
tik atsidurs Harrimano priklau
somybėje.
MACARTHURAS: Kūrėjos ka
ras buvo pralaimėtas dėl ang
lų išdavimo

Dėl MacArthuro pareiškimų 
dabar valstybės departamentas, 
apsaugos departamentas, Ei- 
senhovveris ir Trumanas atsi
sakė ką nors pareikšti. Tik An-

— Vokietijos kancleris Er- 
hardas pasiryžęs susitikti su 
Chruščiovu, kai tik bus vilties 
kokiam susfpgatimui.
— Prancūzijos min. de Mur- 

viile pareiškė japonam, kad
Prancūziją rems kom. Kiniją gHjos atstovas paneigė kalti- 
į J. Tautas- ' nirous dėl išdavimo.

Galima užsisakyti adresu:

T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M. 
parašyta nauja knyga apie Mariją

DARBININKAS
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Var
pelio ir kitų laikraščių bendradarbio,

Knygoje yra 31 neilgas skaitymas kiek
vienai gegužės mėnesio dienai. Turiny
je išdėstomos tikėjimo tiesos apie* Ma
riją ir įvairios pamaldumo formos vi
siems suprantama kalba. Kaina $1.50.

Maloni žinia Marijos mylėtojams!
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Nustojo srovenęs nemunais ...
Nemunas yra didžiausia ir

svarbiausia Lietuvos upė- Gal 
būt, ji savo vardą gavo iš to, 
kad lietuvių dainose ir šiaip 
kalboje ‘nemunu’ vadinami di
deli vandenys, jų išsiliejimais. 
Sakoma, laukai ir pievos ty
vuliuoja ‘nemunais’.

Vanduo upėse teka, ežeruo
se banguoja. Tai primena sro
venantį banguojantį žmogaus 
gyvenimą, kurį tik mirtis ap
ramina, lyg jūra upės tekėji
mą. Ir žmogaus gyvenimas, lyg 
toji upė, nuteka į amžinybės 
marias.

★

Amžiną atilsį tardami Stepo
nui Kolupailai, vaizduojamės 
tarsi būtų sustoję Lietuvos van
denys jo vardui pagerbti. Ne
bėra jau gyvo žmogaus, kuris 
visą savo gyvenimą skyrė Lie
tuvos vandenims pažinti, kuris 
juos didžiai mėgo, jų tekėjimu 
plūduriavo ir džiaugėsi. Nebė
ra mokslininko, profesoriaus, 
vienintelio 'ligi šiol iš lietuvių, 
kuris būtų tiek triūsęs ir savo 
jėgų skyręs Lietuvos upėm ir 
ežeram tirti, aprašyti ir iškel
ti- Nebėra vieno iš uoliųjų Lie
tuvių Enciklopedijos talkinin
kų, kuris ir mažiausiam Lietu
vos upeliukui bent kelis žo
džius skyrė. Sudėjus visa krū
von, susidarytų Lietuvos van
denų enciklopedija. Neužmirš
tamas palikimas prof. S. Kolu
pailos. kurio jau nebėra gyvų
jų tarpe. .... ,

★

Velionis buvo gimęs ir augęs 
Latgaloje, Dauguvos aukštupy
je, .kur ne tiktai gausūs van
denys srovena, bet ir trijų tau
tų žmonės drauge gyvena — 
latviai, lietuviai, gudai. Tai is
torinės Lietuvos senas kampe
lis. Lietuviška sąmonė čia bu
vo dar gyva k kaitri, kai a-a. 
Steponas Kolupaila gimė ir au
go ant XIX-XX amžių ribos. 
Gimnazijos mokslus išėjo taip

GIOVANNI PAPIKI

ŠEKSPYRAS
Iš veikalo "Bvontioji ir poetai" Varto Dr. P. Mačiulis

(4)
Neseniai dar kartą perskai

čiau Karatię Lyrą, rašo G. Pa
pini. Užbaigęs skaitinį, nuo ku
rio žmogus pasijunti apgtašin- 
tas ir veik pritroškęs, su dide
liu malonumu atgaivini tuos 
senojo Vilhelmo žodžius ir 
tuos miškus. Pabuvęs požemy
je, papuoštame iliustruotais at
virukais, drauge su asmenybė
mis, sukurtomis iŠ plastikos 
lapų, pabuvęs tokioje padėtyje, 
kurioj pažįstamas yra sergan
čios katės pagijimas, po kurio 
staiga pradėdi kvėpuoti nesu
terštu oru, r atrandi gamtos 
bei skausmo didingumą, prisi
meni, kad žemėje gyvena mil
žinai, ir kad danguje yra Die
vas.

Karoliu* Lyras yra viena 
garsiausių ttefcspyro dramų, bet 
ji turėtų būti, anot Papini, ži
nomesnė už Hamletą. Tai yra 
tėvų ir vaikų tragedija, kuri 
apima beveik visą žmoniją* 
Hamletas yra keršto ir valias 
proMetna; Makbuthos nerei
kalingos žmogžudystės; OMIo 

pat Latvijoje, Mintaujoje, kur 
būta judraus lietuvių tautinio 
ir visuomeninio judėjimo. Pas
kui su lietuviais susitikdavo 
Maskvoje, eidamas ten aukštuo
sius mokslus- Bolševikų revo
liuciją užtiko beprofėsoriau-
jant Lietuvon parvyko 1921 ir 
visas savo jėgas skyrė mokslo 
darbui universitete bei Lietu
vos vandenų tyrinėjimam.

Molcslo srityje, hidrologi
joje, velionis plačiai reiškėsi 
ir už Lietuvos sienų. Yra daly
vavęs daugelyje tarptautinių 
konferencijų, lankęs kitus 
kraštus, daug rašęs straipsnių 
vokiečių, prancūzų, anglų kal
bomis. Nuo 1949 dirbo Notre 
Dame universitete, Indianoje, 
atvykęs į Ameriką iš Vokieti
jos. Teta) keliauti tuo pačiu lai
ku. Žvejgdamas į didžiuosius 
Atlanto vandenis, atsiduso: čia 
suplaukia Lietuvos upės . - Jos 
buvo likusios paliktoje tėvynė
je.

Tėvynes vandenis buvo iš- 
plaukiojęs skersai ir išilgai. 
Dažnai nebe vienas. Mėgo pas-i 
telkti jaunimą nuotykingom 
valčių kelionėm upėmis ir eže
rais. Ir jaunimas velionį mėgo. 
Vokiečių okupacijos metu, pa
tiem studentam ir profesoriam 
bekertant universitetui mal
kas, vadovavo Skardupio sto
vyklai. Daug kam ji liko ne
užmirštama.

Velionis uoliai dalyvavo įvai
riose organizacijose, būdamas 
ne tiktai judrus ir visada jau
nos dvasios, bet ir mokėdamas 
prisitaikyti prie žmonių ir ap
linkybių, lyg toji upė, pra- 
grauždatma kliūtis arba jas 
lenkdama. Niekas veliones 
vardo negailės aplenkti ir nesu
minėti, kai tiktai moksle susi
durs su Lietuvos vandenimis- 
Tebūnie jam amžinybės jūroje 
ramus dieviškas atilsis!

suketto pavyduliavimo ir nu
baustos nekaltybės. Tai vis gi
lios žmogiškos problemos, bet 
tik nedaugelio, ne visų žmo
nių. O KaroKujo Lyro yra visa 
šeimos tragedija: aklo tėvišku
mo, bejėgio ar tėvažudiško sū- 
nžškumo, pavydulingo ir brol
žudiško brutiškumo. Ir visi mes 
esame vaikai, ir veik visi tari
me vaikus ir brokus. Karalius 
Lyras — daugelio išgyventa 
drama, negailestingos gigantiš
ko poeto vaizduotės paversta 
gigantiška — paliečia mus vi
sus. Drama yra didelė ne vien 
dėl sukuriu vaizdų ir figūrų 
sutelkimo bei jų užrimamos 
vietos, bet, gal būt, daugiau 
dėl to, ką rodo konfitatai ir ne
laimės prigimtyje to vargano, 
panašaus į k&pą gyvulio, kokas 
yra žmogus.

Šekspyras nerašo pasimė
gauti, arba padaryti kitiem 
pramogą; pirmon galvon jis 
siekia pamokyti ir išgąsdinti. 
Kas svaičiojo, kad jo veikalai 
priklauso filosofui, o ne teat
ro “Gtobo” aktoriui, tegtiė- 
jo tik šešėlį tiesos pamatyti.

Praėjimiema Darbininko nu
meryje buvę rašyta apie žydę 
tautos Ir tikėjime stelbimą So-
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Ir kituota mmioHuooo duodo* 
mo poj^widifiO5 tututis iš vo
kiškojo • Ttheinischer Mer- 
kur" (kev. 13) atr. 'Baimė prieš 
mirtiną smūgį". Rašė Jesef Pa- 
nowsid, lankęsis anapus galo 
žinės sienos. Jis nurodo apskri
tai religijos persekiojimo prie 
šaltis h* tikinčięię padėtį So- 
viotę Rusijoje bei jos paverg
tuose Baltijos kraštuose. Red.

' Sovietę Sąjungoje per pasku
tiniuosius ketveris metus spau
dimas Bažnyčiai ir tikintie
siem nuolatos didėja. Bedie
viškos tironijos grandines žmo
nėm darosi kaskart sunkesnes 
ir skaudesnės. Kodėl?

Priežastis nėra lengva ir pa
prasta nurodyti. Visų pirma, 
reikia turėti galvoje, kad Krem
liaus aukščiausią vadovybę 
sudaro tikrieji komunistai, ku
rių ateizmas yra kietas ir ne
atlaidus, pagrįstas Markso - 
Lenino doktrina. Jei kas iš jau 
nesnės kartos rusų komunistų 
ta doktrina ir suabejoja, tai 
juos vis tiek dar persveria ir 
prilaiko šio amžiaus pradžioje 
gimusi karta. Ji ateistiškai “re
liginga” t.y. komunizmas, ateis
tinis, jai yra toks ‘šventas’, 
kaip amerikiečiam demokrati
ja ar kitados vokiečiam — na
cizmas.

LIETUVIiKAS kryžius paruožiamas vežti j New York}. Iš k. j d. architektas Jonas Mulokas su sūnumi Dai
niumi, Aldona Daukuvienč, skulptorius Ramojus Mozoliauskas, V. Klevienė, Feliksas Daukus ir statybininkas 
Valerijonas žimkus. Nuotr. Jono Klevio.

Begaliniai jo kaip lyriko, skulp
toriaus ir burtininko gabumai 
dažnai tarnaudavo skelbti min
čiai, kurią pažadina skausmin
gos ir aistringos žmogiškos sie
los atskleidimas. Šekspyras, 
kaip visi genijai, norėjo žino
ti, kas yra šis dieviškas ir nie
kingas padaras, vadinamas 
žmogumi- Todėl jis kūrė bū
tybes, geresnes ar blogesnes 
už tikrąsias, versdamas jas 
mylėti, nekęsti daugiau nei 
paprastai taip, kad jos būtų 
pagaliau, priverstos ištarti žo
džius, kokių niekas neišdrįsta 
pasakyti. Ir veik visas versda
vo mirti prievartos mirtimi, 
kad gyvųjų nustebusioje atmin
tyje jos išliktų nemarios.

Karaliuje Lyra vienu ar kitu 
būdu visi yra nusikaltę, ir be
veik visi miršta nuo kalavijo, 
nuodų arba pasmaugti. Jau 
nuo pirmo tragedijos veiksmo 
yra niMikaitėtiai du veikėjai: 
senasis karatais, linkęs j už
gaulumą ir kvaibojimą ir pra
laimėti bei pasmaugti skirta 
miela jo dukrelė. Kaitas kara
tais, iš dukters Kordetijos ne- 
uteargių žodžių nesugebėjęs 
suprasti mažosios dukters mei
lės nuoširdumo. Bet ir Kordeli
ja, gera ir nuolanki Kordelija, 
yra kalta, kad nesuprato senat
viško Lyro silpnumo; nedova
notinas jos nesusivokimas, ma-
nant, kad meilė savo vyrui ga
lėtų mažinti meilę tėvui.

Tikintieji anapus geležines uždangos prieš naują smūgį

Sureliginę savąją ideologiją, 
Kremliaus komunistai visas ki
tas religijas laiko “atgyven- 
tom”, rautinom su šaknimis. 
Tai yra, tarp kitko, konkuren
cijos reikalas. Totaliamas nie
ko šalia savęs nepakenčia. Už
tat yra nusistatyta ligi 1980 
metų su visom religijom baig
ti-

IŠLIKĘS SAVARANKUMAS
Totalinėje valstybėje negali 

būti autonominės, savarankiš
kos organizacijos; gi religinės 
bendruomenės tokios yra. So
vietų Rusijoje jos liko ir po to, 
kai visos kitos organizacijos 
buvo sunaikintos. Tuo atžvil
giu tikintieji sudaro vienintelę 
opoziciją, nors ir neaktyvią, bet 
faktiškai egzistuojančią. Tai 
svetimas kūnas komunizmo sis
temoje. Jeigu ligi šiol tas sa
varankumas buvo pakenčia
mas, tai tik dėl to. kad ištisos 
žmonių masės buvo religingos 
Tikėjimas šalia tautybės buvo 
visuotinis — nei luominis nei 
klasinis, ir dėl to nebuvo ga
lima iš pat pradžių jo už
gniaužti.

Tačiau ateistinė akcija buvo 
vedama visą lai’ką. Ir ji savo 
vaisių pasiekė, šiandien apie 
trys ketvirtadaliai ar gal net 
keturi penktadaliai žmonių yra 
jau sudrumsti ir tikėjimą pa
metę ar bent gerai nesuvokia, 
kas jis yra. Jau nebėra daugu
mos bažnyčių, kunigų, religi
nių knygų, laikraščių, tikėji

Karalius yra pateisinamas dėl 
jo amžiaus svorio, kuris jį da
ro palankų staigmenoms, Kor- 
delija dėl savo pemelig tra
paus jaunuolės amžiaus, kuris 
daugiau, negu reikia, padaro ją 
santūrią ir jos neiškalbingu- 
mui teikia sunkiai suprantamą 
šaltumo atspalvį. Bet klysta 
juodu abudu ir savo klaidas tu
rės žiauriai pakelti, tarsi tai 
būtų nusikaltimai.

Kai prasideda valksmas, vi
sai aišku, jog Lyro protas 
yra nusilpęs, jeigu dar ir ne
visai nukalba, kaip kad įvyko 
po Reganos ir Goneritos gar
bės netekimo. B pat pirmųjų 
akimirkų jo žodžiai parodo, 
kad jis nebesižmo nesąs nei 
tikras valdovas nei tikras tė
vas. Išmintingas h* tikros kara
liškos dvasios valdovas nedali
na savo karalystės be reikalo 
į tris dalis su grasinimu skir
tą dalį sumažinti.

Jeigu gyveno su dukterimis 
ir sugebėdavo atspėti jų no
rus ir nuotakas, atspėti jų 
žvilgsnius ir šypsnius... jo šir
dis būtų galėjus pajusti be jo
kių reikalavimų, kas mylėjo jį 
ir kas jo nemylėjo, kas labiau 
ir kas mažiau jį mylėjo. Tam 
tikri dalykai atspėjami, bet jų 
nereikalaujama- Ir kas jų ne
atspėja, visuomet turės netik
rus ir nemalonius atsakymus.

Kristus galėjo klausti Sarno- 
ną-Petrą, ar tikrai Jį mylėjo. 

mo pamokų. Iš kur sužinosi? 
Beliko tiktai kietas tikinčiųjų 
branduolys, kurio sovietai jo
kiom priemonėm sumalti neį
stengia, bet ryžtasi kirsti mirti
ną smūgį-

MIRTINAS PRIEŠAS
Reikia žinoti^ kad Kremliaus 

komunistai nėra nei rytiečiai 
nei kokie mongolai, kaip kar
tais manoma, bet vakariečiai 
racionalistai. Jie galvoja taip, 
kaip ir vakarietis ateistas — 
tasai, kuris tarėsi esąs pažan-

Lietuvių kryžius pasaulinėj parodoj
New Yorko parkų komisio- 

nierius vieniems lietuviams iš 
30 kitų tautų leidžia pasaulinės 
parodos aikštėje pastatyti nuo
latinį paminklą, kuris puoš Flu- 
shing Meadovvs, Long Island 
parką, ir pasibaigus pasauli
nei parodai.

Tas lietuviškas kryžius bus 
vienintelis Paverytyję Tautę 
ženklas pasaulinėje parodoje, 
nes atskirų tautinių paviljonų 
nebus, tik valstybiniai.

Lietuviškas kryžius bus lais
vės šauksmas — mirusiųjų ir 
mirštančiųjų už Lietuvos lais
vę.

Kryžiaus pastatymas yra 
visų savo tėvynę mylinčiųjų 
lietuvių svarbus reikalas, nes 
numatoma, kad pasaulinę pa
rodą aplankys 70 miljonų sve
timtaučių lankytojų. Tuo būdu

Bet Petras buvo išsigynęs Mo
kytojo, ir Mokytojas norėjo 
priversti jį, kad panaikindamas 
aną jo nakties silpnumą, at
gautų jam suteiktą pirmenybę 
tuo iš jo sielos išsiveržusiu 
verksmu Cezarėjos kelyje.

Bet vargšė Kordelija nebu
vo tėvo išsižadėjusi ir negalėjo 
veržtis pirmauti. Tėvas pažadė
jo jai vieną karalystės dalį, 
turtingesnę už tas, kurios bu
vo skiriamos jos seserims, tai 
Lyro užgaida — sakytame, tik
ra neteisybė — bet tai ne mer
gaitės įgeidis. Turime pripažin
ti, kad Kordelijos atsakymas į 
tėvo parodytą jai skirtingą 
palinkimą yra greičiau šiltas 
negu nenuoširdus. "Esu labai 
nelaiminga: negaliu savo širdies 
įdėti į lūpas. Myliu jūsų dide
nybę, kaip mano pareiga liepia, 
nei daugiau nei mažiau.” Jeigu 
tėvas iš dalies yra keistokas ir 
išdaigingas, duktė gal kiek per
dėtai yra pareigingai sausa- 
Jausmas yra ne vien tiktai pa
reiga; privestas tik fla parei- tvarkoje, bet širdis mergaitės, 
gos, nustoja viso to, kas lai- tikrai mylmčios tėvą visuo- 
koma jausmu. Medė paskatina
peržengti ribą, tuo tarpu ma
žoji Kordelija kalba tartum sąs
kaitininko sausumu. Aš duodu 
tau tai, kas tau priklauso: “nei 
daugiau nei mažiau”.

'nesą, ji pasipiktinus seserų 
pašaipom ir -užuominom; ji, ro
dos. norėtų bet kurta karna iš 
jų išsiskirti, net aukodama sa
vo ir tėvo laimę. Kraštutmia-

gus, mckslus ir modemus 
XVin-XIX amžiuje. Iš tos gal
vosenos ir pasaulėžiūros išau
go neapykanta pirmiausia kata
likybei, kadangi ji yra taip 
pat vakarietinė.

Kai katalikai griebiasi racio
nalių argumentų savo tikėjimui 
pagrįsti, tai komunistai jaučia
si plakami tuo pačiu ginklu, ku
rį jie vartoja: vadinamą 
“mokslinį metodą”. Katalikybė 
jiem yra nepakenčiamas prie
šas, konkurentas, nes tikėjimą

bus geriausiai pasitarnauta 
Lietuvos bylos iškėlimui pasau
lio akyse.

Kai kas klausia, kodėl stato
mas kryžius, o ne koks kitas 
paminklas: Kryžius geriausiai 
atvaizduoja tėvynės kančias ir 
lietuviško liaudies meno tur
tingumą bei originalumą. Pir
moje eilėje ir buvo gautas to
kiam paminklui statybos leidi
mas. Be to, pasaulyje Lietuva 
plačiai žinoma kaip 'Kryžių že
mė.

Kryžiaus projektą paruošė 
architektas Jonas Mulokas Ga
mybos darbai baigiami Valeri
jono Šimkaus sodyboje Chica- 
goje. Netrukus šis paminklas 
bus nugabentas į New Yorką.

Kryžių puoš lietuviški orna
mentai. Bus 8 simbolinės Lie
tuvą vaizduojančios statulėlės. 
Paminklo aukštis 30 pėdų. Tai 
didelis, iš toliau akį patrau
kiantis paminklas.

Kryžiaus statybos išlaidos at
sieina apie 4000 dolerių. New 
Yorko pasaulinės parodos lie
tuvių komiteto pirm. Jokūbo 
Stuko pavesti Chicagos Sop- 
hie Barčus radijo šeima, Aldo 
na ir Feliksas Daukai, taikina 
statybos lėšų vajui. Jų radijo 
pranešimų dėka, iki šiol dos
nūs ir susipratę Chicagos ir 
apylinkių lietuviai jau turi su
telkę 2500 dol. Dar trūksta 
1500 dol., o laiko liko nedaug.

Ta proga ir plačioji Ameri
kos ir Kanados lietuviška vi
suomenė bei organizacijos kvie
čiamos prisidėti prie šio išlai
dų padengimo. Aukas prašoma 
siųsti adresu: Lithuanian Pro- 
grams, Radio Station WOPA, 
Oak Park, Illinois.

me jos atvirume jausti šiek 
tiek išdidumo ir noro durste- 
lėti: nenoriu būti panašį į sa
vo klastingas seseris, net jeigu 
savo senam tėvui tuo padary
čiau didelę nuoskaudą. Tokiais 
jausmais apgaubtas atvirumas, 
kuris duoda tokius padarinius, 
daros veik nuodėmė.

Lyras tikėjosi daug šiltesnio 
atsakymo, galėjusio taip skam
bėti: “O mano gerasis viešpa
tie, jūs suteikėt man dienos 
šviesą, auklėjote ir mylėjote 
mane, ir aš, kaip dera, jums 
atsakau tuo patim jausmu: jus 
labai myliu, esu jums klusni ir 
labai jus gerbiu”.

Niekas nebūtų pasikeitę. Mei
lės jausmas negali būti grin
džiamas tiktai atsiskaitymu — 
pagimdei mane ir išauklėjai, ir 
aš tau atsimoku šiek tiek ge
riau. Niekiu* nepasakyta, kad 
ribojasi klusnumo pareiga ir 
gimdytojų gerbimu, kad ji ta
tai iš šitų dalykų susideda 
Su įsakymais Kordelija yra

met iš savęs dar prideda kaž
ką malonaus.

Kad ji labai šykščiai tėra ap
dovanota nusivokimu, pasireiš
kia tuomet, 'kai savo drungnu- 
mą norėdama pagrįsti, pridu- ' Jeigu būtų buvęs meilesnis tė-
ria jai atrodančią neišvengiamą 
priežastį. ^Kai išeisiu už vyro, 
kuris kaip užstatą gaus mano 
ranką, gal būt, jis pasiims su 
savim taip pat ir pusę mano 

derina su mokslu, kai komu
nistai nori moksliškai pagrįs
ti netikėjimą. Savaime supran
tama, kad jokie oponentai to
talinėje sistemoje nepageidau
jami, nes kritika atidengia silp
nas jos vietas. Užtat prieš 30- 
40 metų katalikai Sovietų Są
jungoje buvo labiau persekio
jami ir apšaukiami “liaudies 
priešais”, negu rytiečiai krikš
čionys, ortodoksai.

Paskutiniu laiku ir ortodok
sai puolami, kad jie pradeda 
vartoti taip pat mokslinius ar
gumentus tikėjimui ginti- Esą 
naudojasi katalikų pavyzdžiu ir 
šaltiniais. Kremliaus komunis
tai tariasi turį ‘mokslo’ mo
nopolį; tik jie pažįstą tikrą 
‘mokslinę’ tiesą. Kas tą jų 
monopolį griauna, laikomas 
mirtinu priešu.

(bus daugiau)

KRYŽIUS, kuris bus pastatytas 
pasaulinėje parodoje.

meilės jam, pusę mano parei
gos, mano rūpesčių”. Sudaran
čiai naują šeimą moteriai, gali 
būt, atsiranda ir naujos parei
gos. Bet kad meilė vyrui atim-
tų pusę to jausmo tėvui, visai 
netiesa, arba bent nevisuomet 
tiesa. Kas padalina karalystę, 
gauna dvi lygias arba nelytas 
dalis, bet meilė, jeigu ir esti 
paskirstyta, nesumažėja. Ji yra 
dvasinis dalykas, yra be griež
tų ribų . . Didžioji dukters 
meilė gali, kaip u* anksčiau, 
išlikti gyva draug su didžiąja 
žmonos meile. Pavyzdžių ga
lėtų kiekvienas duoti, ir aš 
pats galėčiau tiesiogiai paliudy
ti, sako G. Papini.

Kuomet Kordelija kalbėjo 
su tėvu, vyro neturėjo ir ne
meluodama galėjo pareikšti 
kad ji mylėjo savo tėvą labiau 
už visus kitus vyrus. Bet, gal 
būt, ji jau nujautė, kad Pran
cūzijos karalius ją buvo tiek 
pamilęs, jog būtų galėjęs ją 
vesti ir be pasogos, ir jai ne
labai rūpėjo gauti ūkanotos 
Britanijos dalį.

Tačiau lakoniškas jos šaltu
mas ir žmogiškosios psicholo
gijos nepatyrimas Lyro pasipik
tinimo nepateisina. Skaudus 
nusivylimas jo neturėjo nuves
ti iki dukters išsižadėjimo, tei
kiant vietoj vestuvinės dova
nos rūstų prakeikimą. Jeigu 
būtų buvęs nepersenęs tėvas, 
nebūtų kėlęs klausimų, labiau 
tinkamų vaikui negu karaliui.

vas, tratų atspėjęs dukters dva
sinę nuotaiką ir švelnumo karš
čiu gal būtų ištirpdęs atlai
džiai tą ledinę užsklandą

(nukelta į4fdj
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AUKSINIAI
Kai mes Chicagoje, žvelgda

mi į savo augančius vaikus, 
pagalvojame apie vidurinį jų 
mokslą — gimnaziją, mūsų 
žvilgsniai krypsta į Kennebunk- 
portą — į Tėvų Pranciškonų 
vedamą gimnaziją, kuri mus, 
ir toliau gyvenančius, žavi ir 
traukia.

Kai norim savo augantiems 
vaikams įkvėpti lietuviškos dva
sios, juos vežam pas Tėvus Jė
zuitus, į jų išlaikomą Jau
nimo Centrą Chicagoje, kur 
pulsuoja lietuviškasis Chicagos 
gyvenimas, kur begalės 'minė
jimų, susirinkimų, sueigų, kur 
mūsų mažieji visada su dide
liu noru traukia.

Lietuviškos spaudos 'galybės 
švyturiu Chicagoje žėruoja Tė
vai Marijonai, kurių leidžiamas 
“Draugas” kiekvieną dieną lan
ko mūsų namus ir be kurio 
būtumėm lyg žuvys be van-. 
dens...

Iš šių trijų garbingų lietu
vių vienuolijų šį kartą specia
liai tenka akcentuoti Chicago
je tvirtai įsikūrusius Tėvus 
Marijonus, kurie ką tik užbai
gė savo vienuolijos 50 metų 
gyvavimo JAV sukaktuvinius 
metus.

ši reikšminga sukaktis buvo 
atžymėta specialiu banketu, ku
ris įvyko kovo 5 viename iš 
puošniausių Chicagos viešbu
čiu — Palmer House- Nors bi
lietai buvo brangūs (15 dol. as
meniui), bet į šį auksinį ban
ketą susirinko per 500 rinkti
nių asmenų, kurie didžiai ver
tina Tėvų Marijonų per 50 me
tų padarytus milžiniškus dar
bus Dievo garbei ir lietuvių 
tautos bei lietuvybės labui ir 
kurie su Tėvais Marijonais dar 
tampriau susirišo baisiosios Ma- 
rianapolio nelaimės, gaisro 
akivaizdoje.

Toje 500 svečių masėje be
veik pusę dalyvių sudarė nau
josios ateivių kartos žmonės. 
Juos Marijonų bičiuliais pada
rė nuolat tobulėjantis ir augan
tis dienraštis “Draugas”, kurio 
kultūrinis priedas, naujojo re
daktoriaus Kazio Bradūno 
redaguojamas, pasidarė jau 
nebeatskiriamo jaunimo da
lis, nesvarbu kokiomis_ po
litinėmis pažiūromis tie žmo
nės priklausytų, o žalieji Hins- 
dalės sodai, kur stovi garbin
gojo arkiv. J. Matulaičio paš
ventinti seminarijos rūmai. Chi
cagos lietuviškąją visuomenę 
neatskiriamai suartino su Tė
vais Marijonais.

Ir kada auksu žibančioje 
Palmer House Ballroom salėje, 
prieš pradedant banketą, buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, pastarasis, visų gieda
mas, skambėjo su tokiu užsi
degimu, kuris aiškiai bylojo, 
kad Marijonų vienuolija ir atei
tyje turi eiti drąsiu lietuviškuo
ju keliu

Malonu buvo aukštosios dva
siškuos tarpe matyti vyriau
sia savo laipsniu jos atstovą, 
vyskupą — latvį J. Rancaną, 
kuris gražiausiai lietuviškai pa
sakė nuoširdžią, tikrai lietuviš
ku tautiniu jausmu degančią 
kalbą.

Reprezentacinę menine pro
grama išpildė Alice Stephens 
dainininkių oktetas, solistai D. 
Stankaitytė ir J. Vaznelis. Pro
grama paliudijo puikų dabarti
nio Marijonų vienuolijos pro
vincijolo kun. dr. V. Rimšelio 
meninį skonį, kad į reprezen
tacines vietas turim eiti ir su 
reprezentacine programa-

šilti, taurūs ir verti dėme
sio buvo Lietuvos gen. konsu
lo Chicagoje dr P. Daužvar- 
džio ir teisėjo Wells, kuris at
stovavo ir miesto burmistrui, 
žodžiai. Tie žmonės, Ameriko
je savo amžių ar didesnę jo da
li praleidę, ilgą laiką stebėję 
Tėvų Marijonų darbus, auten
tiškai galėjo pasakyti daug tie
sos apie šios garbingos vienuo
lijos 50 metų nueitą kelią, ku
ri savo laiku taip diegė lietu
vybę augančioje Amerikos lie
tuvių kartoje, kuri taip pat 
nesugriūvančiais tiltais buvo

LAPAI PAVASARIO PADANGĖJE
Reportažas iš Chicagos

susirišusi su gyveniman pakilu
sia nepriklausoma Lietuva.

Įžanginę invokaciją angliš
kai atkalbėjo čia gimusios lie
tuvių kunigų kartos atstovas, 
naujasis Marųuette Parko lie
tuvių parapijos administrato
rius prel. V. Cernauskas, o 
baigiamąją maldą — garbinga
sis Dievo ir lietuvybės apašta
las prel. I. Albavičius gražia, 
pakilia lietuvių kalba. Banke
tą abejomis kalbomis pravedė 
prof dr. J. Jerome, Chicagos 
Lietuvių Prekybos Rūmų ilga
metis pirmininkas, lietuviškos 
dvasios Amerikos lietuvis.

Malonu, kai angliškai kalban
čiuose Amerikos lietuviuose 
pajuntam teberusenančią lietu
višką tautinę dvasią. O tokių 
mes turim taip pat didelį būrį.

NIAGAROS PUSIASALY PO 15 METŲ 
Lietu viii pranciškonŲ misijos sukaktis

šį pavasarį sueina penkioli
ka metų nuo Tėvų Pranciško
nų atvykimo į Niagaros pusia
salį. 1949 birželio 16 buvo ka
noniškai atidarytas vienuoly
nas.

Viešpaties keliai yra nuosta
būs! Jau 20 metų, kai paliko
me Lietuvos žemelę, apšlaksty
tą kankinių krauju, komunis
tams antrą sykį grįžus į mūsų 
šalį. Dar prisimename vaizdus 
paskutinių atssikyrimo memon-

- Lituanus vakaras 
Baltimorėje 

Baltimorės studentai ruošia 
literatūros ir meno vakarą ba
landžio 18 d., 7:30 vai. vak. 
lietuvių salėje. Programoj da
lyvaus balerina Livija Kaspe- 
ravičiūtė ir pianistė Marytė Gai- 
liušytė iš Clevelando, rašyto
jas Kazys Almenas iš Chicagos 
baritonas Liudas Stukas iš New 
Jersey. Ta pačia proga įvyks 
baltimorietės Vidos Misiūnai
tės meno - paroda. Po koncer
to bus šokiai, grojant Lekevi- 
čiaus orkestrui. Vakaro pelnas 
skiriamas Lituanus žurnalui 
paremti.

Autobusu į pašauI. 
parodą

New Britain, Conn. Į lietu
vių dieną pasaulinėje parodoje 
rugpiūčio 23 organizuotai vyks
ta suaugusiųjų (auksinio jubilė- 
jinio amžiaus) klubas. Jau pa
samdytas autobusas ir visi bi
lietai išplatinti.

Varpo dramos klubas lietu
vių pasaulinės parodos komite
tui paaukojo 50 dol. Pr. N. 

Nuotr. B. KerbelienėsLIETUVIŠKOS vestuves.

fa- jiems, angliškai kalbantiem 
lietuviam, Tėvai Marijonai jau 
kuris laikas leidžia žurnalą 
“Marian” anglų kalba. Šis žur
nalas, savo turiniu pergyvenęs 
įvairius etapus, paskutinio mė
nesio laikotarpyje perėjęs į ku
nigo V. Bagdonavičiaus, kuni
go J. Prunskio ir kitų redakto
rių rankas, staiga atjaunėjo sa
vo dvasia, smarkiai suiietuvėjo 
(veik visi straipsniai lietuvių 
autorių, rašytojų, mokslininkų, 
žurnalistų), ir taip pasidarė ma
lonus angliškas žurnalas, lie
čiąs lietuvių gyvenimą, lietuvių 
laimėjimus ir kūrybinius dar
bus

Tokie tai gražūs auksiniai la
pai atsiskleidė pavasarėjančio- 
je Chicagos padangėje. Ir jie 
liudija ryžtingą ir kūrybingą 
Marijonų vienuolijos ateitį.

VI. Rmjs

tų, kai su ašaromis sakėme 
paskutinį Sudiev. Tūkstančiai 
lietuvių traukė į vakarus, tvir
tai tikėdami greit sugrįžti. Ta
čiau tos viltys neišsipildė. Te
ko apsigyventi svetimoj že
mėj.

Mūsų broliai lietuviai liko 
ten ryžtingi bandymams, per
sekiojimams, kentėjimams ir 
mirčiai. Jie pergyveno kalėji
mus. Sibirą ir pačią mirtį. Jie 
daug iš mūsų neprašo, tik lin
ki, kad mes būtume vieningi ir 
dirbtume tautinį darbą, tvirtai 
tikėdami Dievo Apvaizda, kad 
išliktume ištikimi Dievui, Tau
tai ir Bažnyčiai.

Sis vienuolynas atlieka labai 
reikšmingą pastoracijos ir tau
tinės misijos darbą nedidelė
se bendruomenėse. Penkiolika 
metų nėra ilgas laikas, tačiau 
išeivijoj jis sudaro istoriją. Nie
ko didesnio nelaimėsime be 
darbo, kovos ir aukos-

Nuoširdžiai kviečiu visus ge
ros valios lietuvius jau nuo 
dabar aktreipti dėmesį į šią 
garbingą sukaktį ir ruoštis ją 
paminėti. Čia jau nėra eilinė 
metinė šventė, bet reikšminga 
sukaktis, kurios negalima nei 
apleisti nei atidėti.

šį laiškeli rašau Jums, mie
li lietuviai, norėdamas gražiai 
prašyti, kad prisidėtumėte šią 
sukaktį gražiai atžymėti. Iš 
anksto dėkoju visiems^už pa
galbą. darbą ir patarimus. Ne
turiu didelių talentų, tačiau ti
kiu atidavęs viską šioms bend
ruomenėms: jėgas, darbą ir di
džią atsakomybę, kurią tose pa
reigose tenka nešti. Didžiausias 
mano džiaugsmas, jog galėjau 
atnaujinti vienuolyną, koplyčią 
ir pastatyti Lietuvai kuklų pa
minklėlį.

T. B. Mikalauskas, O.F.M- 
Vienuolyno viršininkas

GARBES stalas marijonų sukakties minėjime Chicagoje. Svečių tarpe: kun. J. Kupris, MIC, kun. P. Cinikas, 
MIC, kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, kun. J. Kubilius,S. J , prel. I. Albavičius, Lietuvos konsulas dr. P. 
Dauivardis, dr. P. Jerome, vysk. Rancans, teisėjas A. VVells ir kit.

DRAUGO dienraščio tarnautojų stalas tėvų marijonų sukaktuviniame bankete. Nuotraukos A. Gulbinsko.

ANATOLIJAUS KAIRIO “DIAGNOZES” BELAUKIANT
Pasikalbėjimas su veikalo autorium

Jūsų komedijos DIAGNOZE 
premjera įvyksta Brooklyne, 
Apreiškimo parapijos salėje, 
šio mėnesio 25- Kadangi mus 
skiria tūkstančio mylių nuoto
lis. esame visai nepažįstami ir 
niekada nebuyome susitikę, bū
tų miela išgirsti Jūsų nuomonę 
bent keliais , mus intriguojan
čiais klausimais, turint galvo
je retą atsilikimą. kad tą pa
čią dieną įvyksta ir kita šio 
veikalo premjera prie Pacifiko 
pakraščių.

Kada parašėte Diagnozę 
ir ar ją rašydami tikėjotės to
kio staigaus pasisekimo?

Taip, balandžio 25 įvyksta 
dvi DIAGNOZES premjeros: 
viena Los Angeles mieste, re
žisuojama J. Kaributo, antra— 
Brocklyne, režisuojama Jūsų- 
Kas dėl pasisekimo, tai kiekvie
nas statydamas laivą tikisi 
plaukti. Nemeluotas žiūrovo su
sidomėjimas mane džiugina ir 
kūrybiškai nuteikia, bet, noriu 
pastebėti, kad šis pasisekimas 
nebuvo staigus. DLAGNOZE bu
vo parašyta 1955 ir Terros lei
dyklos išleista 1956 metais — 
vadinasi praėjo 7 skaudūs ir il
gi laukimo metai kol iškeltas 
bures pajudino šiltas vėjas.

2. Kas jau yra DIAGNOZĘ 
statęs, kur ir kada?

Vienas iš didžiųjų mūsų, teat-

VITALIS ŽUKAUSKAS

ro tremtyje menininkų Stasys 
Pilka šia komedija susidomėjo 
dar jai rankraštyje esant. 1955 
metais St. Pilka, sukvietęs žy
mesniuosius teatro bičiulius, 
surengė pirmąjį DIAGNOZES 
skaitymą. Gerai prisimenu 
mano susitikimą su juo po ano 
skaitymo. Jo žodžiais: bendrai 
veikalas įdomus, pripažinta iš
keltų minčių aktualumas bei 
technikos naujumas, bet... to
kio kaip yra, statyti negalima- 
Visuomenė neparengta, klausi
mai per aštrūs ir per nuogai 
atidengti, žiūrovas nesupras, į- 
sižeis ir gali gautis priešingas 
efektas, ir t.t. Išvada — reikia 
keisti, švelninti, nuleisti daug 
idėjinio kraujo-

Šita piliulė man buvo per 
karti — aš jos negalėjau nury
ti. Sekantį vakarą nunešiau 
rankraštį Terros leidyklos savi
ninkui VI. Civniskui, kuris be 
svyravimų sutiko išleisti atski
ra knyga. Tačiau ir išleista DI
AGNOZE nesusilaukė platesnio 
atgarsio spaudoje — nei recen
zijų, nei komentarų. Visi tylė
jo kaip susitarę, lyg nutautė
jimo ligos, kuri DIAGNOZĖJE 
svarstoma, nebūtų arba ją 
reikėtų slėpti.

Pirmas išdrįsęs šią komedi
ją išvesti į rampos šviesą, buvo 
Detroito Dramos sambūrys su 

Lietuviškos Balandžio 26 
sekmadienį, 3 v. p.p. 

Apreiškimo parapijos salėje

Nepraleiskite progos 
pasidžiaugti

• Lietuvos liaudies papročiais
• Tautinių šokui pynėmis
• Gražiosiomis dainomis

Vaidina Putnamo bendrabučio mergaitės

Po programos ŠOKIAI i VESTUVES

rež. J. Pusdešrių 1959 rudenį, 
veikalas buvo priimtas nelauk
tu pasisekimu. Antras DIAG
NOZES pastatymas įvyko Ka
nadoje, Winnipege (1962), su- 
trumpintoj formoj J. Cingos 
rūpesčiu Trečias Chicagoje pra
eitais metais spalių 12-13. Jau
nimo Centre, Scenos Darbuoto
jų Sąjungos vardu, St. Pilkai 
režisuojant. Nors šiame mieste 
daug gerų veikalų ir jų kūrėjų 
buvo pabarti ar papeikti, bet 
DIAGNOZĘ Chicaga priėmė ka
rališkai. už ką aš visada liksiu 
jai dėkingas. Dabar ateina New 
Yorko ir Los Angeles pastaty
mai. Kitų kolonijų teatralai ir
gi rengiasi statyti, nes turiu 
keletą laiškų su užklausimais.

3- Dramaturgija yra viena 
sunkiausiu ir sudėtingiausiu li
teratūros žanry. Kada pradėjo
te rašyti scenai ir kodėl? Ar 
turite daugiau dramos veikalu?

Tiesa, kad drama, ypač ko
medija, yra sunkiausia kūrybi
nio reiškimosi forma, bet taip 
pat tiesa, kad ne visus baido 
gelmė ar kalnai. Tai daugiau 
charakterio ar įgimto palinki
mo žymė.

Dramaturgijoj aš randu dau
giau džiaugsmo proceso metu, 
negu pav- poezijoj, kuria taip
gi kultivuoju. Drama man nė
ra ir niekada nebuvo atsitikti
nė, pramogai ar laikui praleis- 

(nukelta i 8 psl.)

IŠ VISUR 'MMMMMRMMMMMMMMMmm*
— Lietuvių Fcndo pelno pa

skirstymas. Lietuvių Fondo pa
grindinio kapitalo procentai— 
3000 dol. už 1963 m. — fon
do įst. 30 str. tvarka paskirta: 
LB Centro Valdybai 500 dol., 
jaunimo grožinei literatūrai 
pramijuoti; LB Kultūros Fon
dui 1,450 dol., S. Jonynienės 
vadovėliui “Tėvų šalis", J- Min- 
gelos eilėraščių rinkiniui ir L. 
Dambriūno veikalui “Lietuviš
kas auklėjimas šeimoje” iš
spausdinti; Pedagoginiam Li
tuanistiniam Institutui 350 dol. 
dėstomai medžiagai spausdin
ti; Lituanus žurnalui 200 dol. 
K. Donelaičio “Metų” dalies 
vertimui, kuris numatytas pa
naudoti Lituanus nr. apie K. 
Donelaitį, ir 500 dol- jauni
mo sporto veiklai paremti.

— Dr. Balys Matulionis Ve
lykų švenčių proga per Wor- 
cesterio apylinkės komitetą į- 
mokėjo Lietuvių Fondui 20 0 
dol. tuo savo įnašą pakeldamas 
iki 300 dol- Dr. B. Matulionis 
dirba Memorial ligoninėje, Wal- 
lum Lake, Rhode Island valsty
bėje. Ten pat ir gyvena.

— Dr. R- Zalubas, ba
landžio 19 d. iš Washing- 
tono atvyksta į Philadelphiją, 
kur skaitys paskaitą ateitinin
kų metinėj šventėj.

— Hamiltono ateitininkai 
Kanadoje savo metinę šventę 
rengia gegužės 3, sekmadienį. 
Paskaitą skaitys Ateitininkų 
Federacijos vadas dr- Juozas 
Girnius. Meninę programą iš
pildys Toronto kvartetas.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro Valdybos rinkimai 
įvyks gegužės mėn. Kandidatų 
sąrašus į Centro Valdybą, Gar
bės Teismą ir Kontrolės Komi
siją prašome prisiųsti iki š.m. 
balandžio mėn. 27 d- Rinkimų 
Komisijai adresu: Arūnas L'd- 
rys, 12011 Mansfield, Detroit, 
Mich.

— Mečys Burba, salezietis, 
41 metų, balandžio 18 įšventi
namas Italijoje kunigu. Primici
jas aukos Torine. Naujasis ku
nigas, kilęs iš Šilalės vals. Lie
tuvoje, 1947 metais iš Vokieti
jos išvyko Anglijon, o 1952 iš 
Anglijos pas lietuvius salezie
čius Italijon.

KUN. M. BURBA
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Drebėjimo centras buvo 
100 mylių į rytus-pietus 
Anchorage, negyvenamam 
dų ir kalnų regione- Jei

1060000 karty didesnis už atam. bomhy
Ilgo grojimo plokštelė —

Aliaslcoje žemės drebėjimas 
Didįjį Penktadienį pareikalavo 
mažiau aukų, nei atrodė po pir
mo įspūdžio: vietoj 600 dabar 
priskaityta tik per 10 0. Bet 
materialiniai nuostoliai 
ni, nei buvo manyta: dabar 
skaičiuojama apie pusę bilijo
no dol.

Taip geologų, kurie ta proga 
pareiškė savo nuomones apie 
Aliaskos žemės drebėjimą ir 
apskritai apie žemės drebėji
mus, dėmesį patraukė įsidūrė 
Zietz pastabos U.S. News. •. 
žurnale. Jis priminė, kad Alias
koje yra gausu drebėjimų, tik 
jie smulkūs. Per paskutiniuo
sius keleris metus buvę apie 
800 drebėjimų. Tačiau pasku
tinis priskiriamas prie pačių di
džiųjų žinomų drebėjimų.

Aliaskos drebėjimo pasireiš
kusi ąnergija esanti milijoną

dides-
chorage pridaryta daugiausia 

. nuostolių, tai tas daugiausia 
priklauso nuo žemės ir staty
bas pobūdžio. Atspariausia 
drebėjimui uolinė žemė, la
biausiai netvirtas yra smėlis, 
žvyras. Namai atspariausi gelž
betoniai, neatsparūs plytiniai, 
tinkuoti. Jei 1906 San Francis- 
co žuvo 452, tai dėl to, kad na
mai tada nebuvo priderinti prie 
drebėjimo, o dar labiau, kad ki
lo gaisrai-
_ Kokia yra tokroįi žemės dre-

Mylėsi Lietuvę iš tolo i

ll-$ios Dainų šventės rinktinė S

High Rdelity — $4-00 Stereo — 5.00

Galima įsigyti: '•&
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE |

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221 1

K. DOČKUS |
1901 S<». 49th Ct.. Cicero, III. 60650 »

PUIKI PROGA —
Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem! . . .

Dovanokite

LIETUVOS KANKLES

Ateitininky mėtine 
švente

Philadelphia, Pa. —Balan
džio 19 Philadelphijos ateiti
ninkai švenčia savo metinę 
šventę. Tą dieną 10:30 visi 
ateitininkai su svečiais daly
vauja pamaldose šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Po pamaldų 
tos pat parapijos salėje bus už
kandžiai ir šventės programa, 
kurios metu svetys iš Washing- 
tono dr. R- Zalubas skaitys pa
skaitą tema: “Ką mums duoda 
aktyvus priklausymas savo 
tautinei grupei”. Po paskaitos 
— narių pakėlimas ir meninė 
šventės programa. Visi Phila
delphijos lietuviai, ypač jauni
mas, nuoširdžiai kviečiami 
je šventėje dalyvauti ir 
kioje nuotaikoje praleisti 
madienio popietę.

šio- 
jau- 
sek-

dro aiškinimo nėra. Aišku, kad 
žemėje susirenka milžiniška e- 
nergija, kuri sprogdina žemės 
plutą. Bet kas tą energija duo
da, lieka be atsakymo. Energi
jos spaudimą į žemės plutą pa
lygina su plieno juosta, kuri 
pertempta lūžta ir atlaužos 
grįžta atgal su didele jėga. 
Skaičiuojama, kad Aliaskoje 
drebėjime energija buvo po 
pluta 30-40 mylių storumo, ki
ti skiria tik 20 mylių. Šiaip že
mės pluta nesanti vienoda sto
rumo įvairiose vietose- Plo
niausia esanti vandenynuose— 
5 mylių.

Žymėtina, kad žemės drebė
jimai labiausiai susitelkę j dvi 
juostas. Viena juosta eina pa
gal Pacifiką, nuo Aliaskos pie
tų Amerikos link, šioje juosto
je įvyksta apie 80 procentų vi
sų drebėjimų. Joje buvo ir bai
susis Čilės drebėjimas, kurio 
metu žemė virpėjo protarpiais 
per porą savaičių. Į juostą Įei
na ir eilė ugniakalnių, nors jie 
nebūtinai sietini su žemės dre-

DIDELĖ NAUJIENA CLEVELANDE
Iš Chicagos atvyksta baleto ansamblis

Ne tautiniai šokiai, bet bale
tas Clevelando lietuviams da
lykas labai retas. Turime pa
gerbti A.L.R.K. Moterų Sąjun
gos 36 kuopos iniciatyvą, iš- 
drįsus iš Chicagos S Velbasio 
baleto studiją originaliam kon
certui. Naujosios parapijos sa
lėje balandžio 18.

bėjimu. Teigiama, kad šioje 
juostoje kalnynai yra naujau
sios formacijos. Jie dar vis te
besiformuoja. Kita žemės dre
bėjimo juosta eina nuo pietų 
Azijos pro Viduržemio jūrą j- 
Atlantą- Tai juostai tektų pri
skirti ir pati galingiausią žino
mą drebėjimą Tibete.Phila. Ateitininkai

NEWARKO, M. J- ALRK Motery S-gos 68 kvipoš valdyba su dvasios vadais prel. Ig. Kelmeliu (k.), ir kun. 
P. TotoraMiu (d.). Iš k. į d. Ona Pociene p»rm„ Demskienė — vicepirm., Tamošiūnienė — eekret. Drazdaus- 
kienė — ižd. ir Tiknienikoresp. Nuotr. V. Maželio.

Malonūs svečiai savo gausiu 
ansambliu žada duoti įdomią 
programą. Bus atlikta klasiško, 
laisvesnio, modernesnio ir 
daugeriopai stilizuoto baleto 
pavyzdžių. Dalyvauja ne tik 
suaugę šokėjai, bet ir vaikai. 
Iš viso bene 24 asmenys

G. Verdi “čigonai” (S. Vel
basio choreografija) užims vi
są pirmąją koncerto dali. Vė
liau ištisą puokštę sudarys lie
tuvių ir jau pagarsėję kitatau
čių kūriniai, ilgi ir trumpi, poe
tiškai svajingi, linksmi ir en
tuziazmo kupini, štai bent ke
letas jųjų: VI. Jakubėno — Jo
nukas ir Magdutė, A- Kalvai
čio — Žibuoklių šokis, W. A. 
Mozarto — Turkų šokis, P. 
Čaikovskio — Katinas ir katy
tė, F.P. Schuberto — šokis su 
kaspinu, F. Treatono — Varia
cija, ir dar antrą tiek kitų.

Be to, prie koncerto priside
da deklamuotoja B Zerembai- 
tė — Briedienė. Pažįstame ją, 
kaip pasišventusią, gabią, ne 
improvizuojančią, bet prasmin
gai perteikinčią visas smulkiau
sias smulkmenas.

Po koncerto vaišės, šokiai 
ir kitokios pramogos. Pradžia 
7 v. 30 m. vak- Bilietų kainos: 
2.50, 2.00 ir 1.00 dol. Gauna- 
nami krautuvėje pas S- La- 
niauskienę (IV 6-2152), E. Ig

natavičienę (531-2446) ir pas
S. Stasienę (IV 6-2111).

Pelnas skiriamas scenos už
dangai įsigyti. Didingi klebono 
kun. J Angelaičio planai jau 
artėja prie galutinio įvykdymo. 
Naujoji bažnyčia, klebonija, sa
lė ir mokykla įgalins mus di
džiuotis ir džiaugtis lietuviškos 
gyvybės plazdenimu, lietuviš
kai katalikiškos visuomenės 
turtu

Vladas Braziulis

REAL ESTATE

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

Užsakymus, kartu su money order ar čekiu siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID, OHIO, 44119

----------KAINA:-------------------
STEREO $4.95 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.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
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 — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 va) popiet

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. V» 7-4477

RESTAURANTS

Suburban dtnin<r with a 
Continental flavor

MA RCPI ERE
Your Hosts:

Peter Corte - Marco Gardenghi
Rte 110. MELVTLLE. L.I.

CHapel 9-8221

Parduodama Hathavvay Lodge. buv. 
Macy Estate. Haines Falls, N. Y. 
Savininkas priverstas parduoti su 
nuostoliais. Pilnai įrengti 59 kamba
riai. valgomasis, baras, virtuvė, kiti 
įrengimai. Puiki kalnuota ir miš
kinga aplinka. Tinka restoranui ar 
viešbučiui. Aukštuma 2,300 pėdų, 
200 akrų miškingos žemės. Skam
binti telefonu Tannersville 374.

i

į Washington, D. C. - Baltimorc, Md.

Balandžio-April 25-26 d. d

Iš Brnoklyno išvykstame balandžio 25, šeštadienį, tuojau 
po mišių, kurios maldininkų intencija bus aukojamos 6:30 
vai. pranciškonų vienuolyno koplyčioje — 680 Bushwick 
Avė.. Brooklyne. Jeigu bus keleivių, autobusas sustos pa
keliui ant Route No. 1-9 prie Sacred Heart Church, Eliza- 
beth, N.J. • Kelionė ten ir atgal. įskaitant nakvynę vieš
butyje ir pusryčius bei vakarienę, kaštuos $30.00 asme
niui. Vietas prašome rezervuoti iš anksto, nes eis tik vie
nas autobusas, o ir nakvynes reikia užsakyti iš anksto.

Vitais kelionės reikalais prašome kreiptis j DARBININKO admi
nistratorių tėvą Petrą Baniūną, OF M, 910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11221: TeleL GL 2-2923, vakarais — CL 5-7069.

LA CARAVELLE 
RESTAURANT

Supcrb French Cuisine in an de
gant. intimate atmosphere. Private 
Partv Facilities.
33West 55th Street. New York City

JUdson 6-4252

QUEENS. Corona — Ask for Julius 
HI 6-7296 — World’s Fair Area. 
Our Lady of Sorrows Parish — 4 
family brick, finished basement, 3 
apartments vacant__ Can see at
106-76 38th Avė. (Corner 111 St.i.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

Tel HYacint 7-4677

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 pigiiausipmis 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.

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

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

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

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RICHMOND CLEANERS
Frce Pick-Up and DeM^cy Service. 
Expert vvork on VVedding Gowns. 
Slip Co^ers - Laundrv and Shirts. 
We operate our ov.-n Plant. Formai 
Wcar to Kire. — Mlchigan 1-0303.

112-08 Liberty Avenue 
Richmond Hill. L. I.

NEVINS RAOIO & T.V.

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORPr Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant. LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki 
12*% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus "niortgage ’. namus ir t-t. Progai pasitaikius, nedidelė ka* 
pitato dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą. Šiuo metu vienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelia.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS. 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford, Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vaL

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

; GRANE SAVINOS &Loan Association

E Z WAY Automatic Dry Cleaning 
• coin op.» 172 East 89th St., W.
of 3rd Avė. - 8 Pounds only $2.50 
pick-up & delivery Service offered. 
Typical family load: 1 ladies suit. 2 
men s sport coats. 3 sutaters. 2 pair 
sia.'ks. 2 ladiea blov.ses 3 scarfs or 
1 pau- x v>; gloves. —- TR 6 9964 - 
Hours 8 AM tu 9 PM

90 days vnitten guarantee Service 
on all makes & modcls. Most vvorlt 
donc in your honie. CSor. Hi-Fi. 
S;erco Dcal r.lth a reliabk Service. 
VVe covcr all of Brooklyn. 461 At
lantic Avė., near Nevins St.. For 
fast service call MA 4-896i.

♦
MggV&UF e-A82K>W£A core JOT

ŠEŠrADĮENĮĄĮS-5^ 6,

' i mi '

B. B. PIETKIEWICZ, Pre».

~ r n n ''-v" I1"”1

47 and Rockwell Street. Tel. LAfa.vette 3-10X3 
Nemokamai vieta aiitomchiiian,..

41 /2 % INV*«TMFNT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėnesą. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir kėtvirt 9:00 ryto 8.30 vakaro; Antrad tr 
penktadienį 9 00 ryto — 5 00 vakaro; šešladienala 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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svarai visiem mu-

lietuviškąją vi-

muneje apy-

Visaas tietimą taviąAiMtą Klubo salėje (1332

vąąr ąetir daagiM.

REIKALAMS PAJAMOS IR 
IŠLAIDOS

Antanas šetikas, lietuvių ko
miteto pasaulinei parodai iždi
ninkas, patiekia lietuvių visuo
menei LKPP finansinį stovį 
1964 kovo 25

Pajamos (Aukos)

renio vardo mokyklos vaikų kaukių 
vakaras Apreiškimo parap. salėje.

Balandžio 25 —r Brooklyno vaidin
tojų grupė stato A. Kairio “Diag
nozę” Apreiškiino parapijos salėje.

Balandžio 25-6—Tradicinė išvyka

LSK NERIES JAUNUČIŲ D pirmoji komanda, dalyvavusi V.V. sporto 
apygardos krešinio varžybose ir laimėjusi l-mą vietą. Nuotraukos Z. De
gučio.

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

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

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.

Gksmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms j bet kurią SSSR dalį 

Licensed by V/® Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimu medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue.....
o NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ..... 
o BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .....
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue -----
• ATHOL, Mass. — 61 ML Pleasant Street ..........
o BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ...
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay ....
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fiilmore Avenue .......
o CHICAGO 22, III. — 9999 w. Cbicago Avenue ..
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ....
• CLEVELAND 13, Ohio— 904 LiteraryRoad
• DETROIT, Mich. — 730 -Michigan Avenue........
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge S t., N.W. GL
• HAMTRANCK, Mich. -------
• HARTFORD 14, Conn. _
• ’ IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfield Avė.............. ES

YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ........   Rl
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė...................... GR
LOS ANGELES 22, Caltf. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 
LAKEWQOD, N-J. — 126 - 4th Street......................  FO
NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue ........... Bl
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO
PATERSON 1, N J. — 99 Main Street...................... MU
PASSAIC, NJ. — 176 Market Street......... . .............. GR
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........  PO
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street.......  HU
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl
WATERBURY, Conn. — 6 John Street.......
WORCESTER, Mass. — 174 Mitlbury Street

zuoja Darbininko administracija.
Balandžio 26 — Putnamo seselių 

globotinių statomos Lietuviškos ves
tuvės Apreiškįmo parapijos salėje. 
Rengia Rėmėjų Komitetas N. Y.

Gegužės 2 — '•Sekminių Vainikas’ 
vaidinamąjį L Vyčių 41 kuopos, kon 
certas ir šokiai. Rengia V J. Atsi
mainymo par. choras par. salėje.

Gegužės 3 —r šv. Jurgio šventės 
minėjimas Apreiškimo parapijos sa
lėje. Rengia ' New Yorko skautai.

Gegužės 10 — Viešas Motinos 
Dienos minėjimas Apreikimo para
pijos salėje. Rengia Marijos Peė- 
kauskaitės moksleivių ateitininkų 
kuopa.

Gegužės 17 — Moterų Vienybės 
jubilėjinis balius Granada 'viešbučio 
salėje, Brooklyne.

Gegužės 24 — New Yorjto Lietu
vių vyrų choro koncertas Franklin 
K. Lane mokyklos salėje.

Birželio 28 — Darbininko metinis

New Yorkas ............ ...3113.74
New Jersey 1522.50
Illinois .................... .... 322.00
Connectkut _____ 286.00
Pennsylvania ............ .... 236.00
Ohio ___________ ___ 67 00
Florida ...... ......... .... 60.00
California ____  . .... 60.00
Kitos valstybės ........ .... 110.00

Viso ........... ....5837 24
Išlaido*

Damų repertuaro išl. ...560.00
Raštinės ir piniginio vajaus

išlaidos .......... .....469.25
Spausdinių .......... ..... 262.59
Telefono .............. ..... 185.45
Kelionių ___ 185.16
Reprezentacinės ..... 170.58
Radijo------------- ___68.00
Fotografijos spaudai .... 28.00
Kitos išlaidos ...... ;..... 51-94

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

4-5456
3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068 
.... TL 6-2674 
... BR 

... WA 

.... TO 
..... VI

8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-22-j6

- 11333 Jo*. Campau ........ TO 7-1575
200 Franklin Av, Tel. 233 8030,246 0215
- 762 Springfield Avė.

Ekskursija į 
HP SPORTAS Washingtoną

Ekskursija į Washingtoną 
bus balandžio 25-26. šeštadie
nio ryte 7 v. išvyks iš pran
ciškonų vienuolyno, 680 Bush- 
wick Avė., sustos Elizabethe, 
kur paims kitus ekskursijos da
lyvius. Washingtone sustojama 
Commodore viešbutyje. Iš ten 
autobusu lankoma žymesnės 
sostinės > vietos: Czneno galerija, 
Arlingtono kapinės, Lincolno, 
Jeffersono ir Washingtono pa
minklai, Baltieji rūmai, Lietu
vos pasiuntinybė. Sekmadienio 
ryta 9 v. lietuviams pamaldos 
BUS Šv. žemės pranciškonų ka
takombų bažnyčioje. Aplanky
sime Marijos šventovę, kur 
ous įrengta lietuvių Šiluvos 
koplyčia. Grįždami aplankysi-

- me Baltimorės lietuvių šv. Al
fonso bažnyčią. Į Brooklyną 
grįšime apie 11 vai. Autobuse 
yra kelios laisvos vietos- Kas 
norėtų važiuoti, prašom kreip
tis į tėvus pranciškonus, 680' karkmė ir pusryčiai) vienam 
Bushwick Avė., GL 2-2923, va- asmeniui — 30 doL

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MiNKUS
WLYN —1360 kilocydes 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

Waterburk> Gintaras

Pereitą sekmadieni Toronte 
įvykusiose Š- Amerikos ir Ka
nados lietuvių sporto žaidynių 
krepšinio varžybose Waterbu- 
rio Gintaras laimėjo pirmąją 
vieta. . Tai jau ketvirtos, meis
terio titulas Gedimino Švelnio 
vadovaujamam klubui- Antro
je vietoje liko Toronto Aušra. 
Brooklyno LAK nenuvyko. Gai
la, nes dėl savo pajėgumo galė
jo drąsiai dalyvauti. Atletas.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Padėka
Kat. Moterų Sąjungos 29 

kuopos suruoštose velykinėse 
vaišėse tarp visų kitų svečių 
dalyvavo Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. N. Pakalnis. Nuo
širdžiai dėkoju gerb. klebonui 
už pasakytus gražius žodžius; 
dvasios vadui kun. A. Rač
kauskui už įvairius patarimus 
ir už įspūdingą velykinio sta
lo pašventinimą; T. Dzikienei

Viso . ,1980.97

yra 3,856.27 dol.
Amerikos Lietuvių Taryba į- 

nesė iki šiol didžiausią finansi
nę auką — 1,105.40 doL Šia 
auka bus atspausdinta 25,000 
egzempliorių leidmio “Uthua-

saulinėje parodoje-
Spaudo* — Informacijos 

sekcija

karais GL 5-7068. Kelionės iš
laidos (autobusas, nakvynė, va-

Numatomus parengimus pranešt: 
S. Brikui, 89-17 97 Str, Woodha- 
ven, VI 7-5113,
--------------------- ----------------------------------

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
vadovaujama Sėtuvių: katalikų pa-

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mass.
TeL JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

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

Šeštadieniais 4:30 - 5130 popiet

RADU© VALANDA

WEDO
Mckeesport, Pennsylvania

HARTFORD, CONN.
Ved! ALG. DRAGONAVIČIUS 

WBMt - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: 249 - 4502 
Sekmadienį —10-11 priešpiet

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu: 
LITHUANIAN CATHOLIC HOUR

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

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

HOvard 7-4176 
šeštadieniai* nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

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

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robtowood Road 

pran. E d v. Melninkas 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vaL pup.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, HL AM 1490 klc.; FM

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

šešL - sekm. 8:30-9:30 vaL r.; Lietu-

PARAFUOS SALĖJE

MA

Pradžia 4 vai popiet

R. Leleivaite, R- Navickaite, R 
Stonyte ir L. Surdėnaite, ku
rios taip sužavėjo visus susi
rinkusius gražiomis dainomis, 
pritardamos kanklėmis; jau
niems deklamotojams, R. Na
vickaitei, M. Sandanavičiūtei ir 
P. Sandanavičiui, taip links
mai visus nuteikusiems; Stra- 
maitienei už skambinimą gita
ra ir dainavimą; dėkoju sėk
mingai pravedusioms loteriją 
P. Ąžuolienei ir E.

toms, be kurių ši šventė būtų 
neįvykusi ir kurios tiek 
pasidarbavo ruošdamos 
— tai sąjungietės E- K 
A. Šmitienė. Dėkoju visoms 
toms, kurios kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šventės parau
šimo. Ačiū už atsilankymą ku
nigui L Jankui ir kun. J- Pa
kalniškiui, PLKOS valdybos 
pirm. M. Galdikienei, ALRK 
Federacijos New Yorko ir New 
Jetsey apskr pirm. P- Ąžuolui, 
New Yorko ateitininkėms ir vi
siems kitiems svečiams ir, ži
noma, mieloms sąjungietėms.

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

C A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

- LAIKRODININKAS

laikrodžiai 
9408 Jamaica Avė. 

Woodhaven 21, N. Y.
VI 7-2573

Balandžio 19, sekmadienį

PAVASARIO

KAUKIŲ VAKARAS

Kaukių Paradas,
Vaišės, 
Šokiai

Rengia Maironio Šeštadieninė Mokykla

Kviečiami visi tėvai su vaikais ir visuomenė

2- 4685
3- 0440 
6-2781
1- 2994 
3-8569
3- 1797
2- 1446
4- 4619 
2-6387
5- 58S2 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868sw

Krautuvės atviros kasdien ir aekmadieruais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 va k.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusttai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Esseuc Street keltis elevatorium į ■ 
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delaricey SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

Siųskite į Lietušąaėr SSSR- 
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepapratai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės - trijose krautuvėse:

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELAFtCY, N. T. C.

WHTTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, sartatakas 

86-16 JAMAICA AVĖ. W0ODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519 ___

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gatt tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jemaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. * Tel. VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

M0 Grand Street, BrooHyn II, N. Y. • Tel. STagę 2-4329 
P» pigintomis kainomis priimame uCaakymus 

VESTUVĖMS ir POBuŪAMS
Pristato | namus lietuviškus eklmndUus Ir sūrius

— We take aU orderi special prtce for Veddinga and Parties------
Home-Made Botopa

WIMTB GAUBI TAVBH

tm MADISON STREET

(Rkfcevood)

. Be to, duodami 
pietos. Pirmo* rl

VYTAUTAS BELECKAS



LMA NEW YORKO klubo surengtoje Atvelykio Švėnoje New Yorke prie vaikių stalo. I* k. j d. J. Vytuvie- 
nė, p. Gruodienė, J. Gruodis, dr. J. Kazickas, A, Kazickienė, A. Oilapas. Nuotr. V. Maželio.

Pasaulinės parodos lietuvių 
komiteto valdybos posėdis bus 
balandžio 17, šį penktadienį, 
8 v.v- Lietuvių Atletų Klube, 
Brooklyne.

Garbės komitetas. J. Rajec
kas, Lietuvos atstovas, J- Bud
rys generalinis konsulas New 
Yorke, V- Sidzikauskas, LLK 
pirm., L šimutis, Alto tarybos 
pirm., Juozas Bačiūnas, PLB 
pirm., kan. J. Končius, BALF 
pirmin., J. Jasaitis, JAV LB 
pirm., dr. B. Nemickas, LNT 
pirm., V. Mažeika, Korp Neo 
Lithuania vyr valdybos pirm., 
prof. S. Dirmantas, Lietuvių 
Veteranų S-gos, Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
S-gos ir Lietuvių Profesorių D- 
jos pirmininkas, E. Čekienė, 
LNF pirm-. K- S. Karpius, L. 
Bieliukienė, LMA pirm, sudaro 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 20 metų mirties mi
nėjimui ruošti garbės komite
tą.

N.Y. City kolegijos baltų 
klubas rengia šokius studen
tams balandžio 17 d. 8 v. v. 
Festivalio restorane, 40 E. 26 
St., prie Park Avė-, South. Į- 
ėjimas 1.25 dol.

Kaukių balius
Jau ketvirtieji metai, kai 

Maironio lituanistinė mokykla 
Brooklyne rengia pavasario 
kaukių vakarą. Tai dar vienas 
džiugus paįvairinimas lietuvių 
atžalynui. Numanu, kad ir šį 
kartą nebus nunirta į beskonį 
perkrovimą ar pigiai žibančią 
prabangą, bet bus laikomasi ke
lio, kuris nereikalauja daug iš
laidų, o liudija išradingumą.

Įdomiausiems drabužiams 
bus įteiktos dovanos, svečiai 
vaišinami kava ir užkandžiais.
Be kaukių parado, gros muzi
ka šokiams ir tikimasi jaukios 
nuotaikos. *

Vakaras įvyks Apreiškimo 
parapijos salėje, balandžio 19 
d., 4 vai. Suaugusiems įžanga 
1.50 dol., vaikam — veltui, (k)

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

kw iš keturių kambarių. Yra 
prie Woodycrest Dr., Fanmng- 
ville, LJ. Kaina tik 84,500. 
Vasarnamis yra lietuvių-vokie
čių gyvenamoje vietoje- Teirau
tis Tel. (516) GR 5-5046 .

Seniausio Amerikoje

OPERETES CHORO

Apreiškimo parapijos salėje

Auka 2 dol. asmeniui
1 dol. studentams

109 Warwfck SL. BTdyn. N.Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4 648d

Po programos šokiai grojant Romo Butrimo orkestrui

■... 1 Veiks bufetas ----------

Programoje:

OPERETES CHORAS, vad. muziko Mykolo Cibo 

solistė IRENA STANKŪNAITE 

aktorius KAZYS VASILIAUSKAS

žiūrovo reakcija nauja kūrybi-

ATEITININKU Ir latvių katalikų studentų bendras susirinkimas balandžio 3 Pert Washlnften, L. I. lt k. 
i d. Antanas Vainius, Jr, Agerts Balodis, Monika Gsttni, kun. N. Tropta, dr. V. Vygantas, Lydija Kučins
ku Vlktorla Mekas.

jvyks

balandžio 18, šeštadienį
7 vai. vak.

Vienuolynas

GL5-7MI

GL 2-6916
GL 5-7068

26. Mat, ten lietuviškas vestu
ves vaidins Putnamo bendra
bučio 30 mergaičių. New Yor
ko jaunimas ateis jų pakriti
kuoti ir po to pasišokti.

New Yorko vyrų oktetas ba
landžio 19 koncertuoja Phila- 
delphijoje Balfo vakare. Gegu
žės 2 koncertuos Worcester, 
Mass., skautų parengime, o ge
gužės 9 vyksta j Bostoną, kur 
dainuos šeštadieninės mokyk
los vakare.

Santaros-Šviesos Federacijos
New Yorko skyriaus narių susi-' 
rinkimas bus balandžio 24 8 
v-v. p. Arūnų namuose 86-04 
96 str. Woodhavene.

Elenos Kepalaitės skulptū
ros parodos atidarymas buvo 
balandžio 5, sekmadienį, nuo 
2 iki 5val. Atsilankė gana 
daug lietuviškos publikos bei 
dailininkų. Taip pat buvo ir 
amerikiečių, daugiausia jos bi
čiulių. Paroda vyksta Brookly- 
no muzėjaus meno mokyklos 
galerijoje- Vos patekęs į muzė- 
jų, dešinėje viršum laiptų ma
tai didelę iškabą apie vykstan
čia parodą. Pagal galerijos tra
dicijas, tuo pačiu metu sieno
se yra iškabinta ir tapybos kū
rinių, kita paroda, (šiuo atveju 
— mokyklos studento). E. Ke- 
palaitės skulptūros paroda tę
sis iki balandžio 25.

LMA New Yorko klubas 
nuošrdižiai dėkoja visiems sve
čiams, gausiai atsilankiusiems 
į balandžio 5 d. Atvelykio po
pietę ir tuo parėmusiems mū
sų klubo veiklą. Apgailestauja- Teatro direktorius, su savo 2 
minkai kuriuos parengimo trū
kumus ir stengsimės, kad atei
tyje jų nebūtų. Dar kartą dė
kojame už malonų atsilankymą-

Klubo Valdyba

Ateitininkę susirinkimas pas latvius
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos New Yorko draugovės per
eitas susirinkimas įvyko šešta
dienį, balandžio 4, Port Wash- 
ington, drauge su latvių kata
likų studentų draugove Dzin- 
tars- Pirmininkas Antanas Vai
nius Jr., pravedęs einamuosius 
reikalus, susirinkusiems prista
tė paskaitininką dr. V. Vygan
tą. Dr. Vyt. Vygantas dabarti
nis Pax Romana pirmininkas 
paaiškino abiem studentų gru
pėm pagrindinį šios organizaci
jos tikslą ir metodus, kuriuos 
ji naudoja savo uždaviniam 
siekti ypatingai pabrėžė atei
nantį Pax Romana interfedera- 
linį suvažiavimą, kuris bus lie
pos 20-30 Washington, D. C-,

Anat. Kairio “Diagnozės” belaukiant 
naują 3 v. komediją, kuriai dar 
-neturiu galutinio pavadinimo.

4. šalia teigiamų atsiliepimų, 
kai kas Jūsų veikale pasigenda 
literatūros- Kokia Jūsų nuo-

(atkelta iš 5 psl.)
ti, valanda. Nuo pat pirmųjų 
kūrybinių metų teatras man 
yra nakties svajonė ir dienos 
ilgesys. Scenai pradėjau rašyti 
jau 1934, nes kiek vėliau da
lyvavau “Kario” rengtame dra
mos veikalų konkurse su veika
lu iš mūsų Nepriklausomybės 
•kovų. 1936 parašiau dviejų 
veiksmų vaizdelį vaikams; jis 
buvo plačiai vaidinamas ir 
1938 Marijampolės Marijonų 
išleistas atskira knygute- 1938 
ir 1939 vienas mano vaizdelis 
buvo skaitomas iš Kauno radi
jo, berods, “Rarotų rytas”, 
taipgi tais pačiais metais lan
kiau J. Miltinio vedamą dra
mos studiją Kaune, Ateitinin
kų rūmuose. 1943 supažindi
nau Faustą Kiršą, kuris tuo 
metu buvo Šiaulių Dramos 

ANATOLIJUS KAIRYS

v. drama “Kražių skerdynės”,, 
bet veikalas žuvo per karą.

Rašau ir dirbu scenai nuo 
pat pirmųjų kūrybinių dienų 
iki dabar, šįmet manau išleisti

ir labai ragino, kad abidvi stu
dentų sąjungos atsiųstų savo 
atstovus į šį suvažiavimą.

Po susirinkimo sekė vaišės, 
per kuriais nariai abieju orga
nizacijų “Dzintars” ir “Atei
tis”, turėjo progos geriau susi
pažinti ir tęsti diskusijas apie 
kataliko studento problemas 
tremtyje. (g.)

Regina Siniutė prašo praneš
ti, kad Darbininko praeitam 
numeryje apie ją tilpusi žinia 
neatitinka tikrenybei — ji dar 
nėra gavusi doktorato. *

N.Y. lietuvių fHsfelistų drau
gija išleido savo biuletenio 
naują numeri, kuriame tęsia 
Lietuvos pašto ženklų aprašy
mą, pateikia kitos įdomios me
džiagos, surištos su pašto ženk
lais. Redaguoja C. Matuzas, juo labiau- Aktorius veikia žiū- 
107-33 117 St., Richmond ffill, rovą ir priverčia jį reaguoti, o 
N. Y.
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ne jėga uždega aktorių — ir 
taip iki pabaigos.

Tokiai paskirčiai ne visi žo
džiai, žodžių formos ar kalba 
tinka, ir tik veikalo kompozi
torius gali jausti, kas tinka ir 
kaip. Pav., Vinco Krėvės dra- 

< mos yra neabejotina literatūra, 
bet Lietuvos Teatras negalėjo 
jų statyti nepritaikęs scenai, 
nes jos yra parašytos skaityti, 
ne vaidinti. Tam tikslui, paties 
V.. Krėvės pasirinkimu, buvo 
paprašytas P. Vaičiūnas, kurio 
dramos veikalai nelaikomi ge
ra literatūra-

Daugiausia literatūrinės ver
tės klausimais spekuliuoja for
malistai, nors jie gerai žino, 
kad forma ne visiems yra kū
rybinis tikslas. Formalistams 
dramaturgas yra, sakytum, ak
robatas, privalęs eiti viena, jau 
nustatyta linija. Formalistai 
dažnai ima pataikauti publikai, 
kad jai įpirštų savo pažiūras, 
savo dėslius, taisykles, formas, 
stengdamiesi išlaikyti ją pasy
vią, be savo nuomonės, nedaly
vaujančią gyvojo teatro kūrime. 
Kiekviename naujame kūriny
je jie žiūri “nesuinteresuoto 
žanro”, atsieto nuo gyvenimo 
ar aplinkos. Lygina, ieško me- 
no, estetikos, panašumo su jau 
žinomais ir įsipilietinusiais ar 
jau kitų kritikų aprobuotais kū
riniais, nelyginant jiems vie
niems priklauso teisė priimti ar 
atmesti.

Man formalizmas yra “per
nykštis sniegas”.' Gyvenimas 
eina pirthyn, nešdamas naujas 
taisyklės, naujas fomlas ir nau
jus reikalavimus ir‘ manau, 

Literatūros “stoka” literatū
roj nėra nei naujiena, nei nuo
staba. Jei paseksime mūsų žur
nalų ir laikraščių puslapius, pa
matysime, kad tūkstantinės pre 
mijas nusinešę veikalai “pa
puošiami” TfQŠ*&tūrinės vertės 
neturėjimo etikete. Tai dau
giau priklauso 'kritiko koncep
cijai, jo literatūrinei sampra
tai: įkas yra literatūra ir kas 
yra jos mastas?

Gerai žinote, kad teatras, lyg 
tamsus miškas, kur net aidas

gą matuoti vien teorinėmis nor
momis.

(Bus daugiau)

Žodis ištartas garsiai skamba 
kitaip, negu tyloje. Scenoje

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
bėrus pirkti, b) sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi-.

Jūrų skautų Nemuno Tunto 
iškilminga sueiga bus balandžio 
25 šeštadienį 6 vai. vak. Tau
tinės Sąjungos namuose 
gerbti skautų globėją — šv.
Jurgį.. Tikimės svečių iš toli 
ir arti. Po programos —

pa-

vai-

Kovo 22 išrinktas naujas Ne
muno Tunto tėvų ir rėmėjų ko
mitetas: pirmininkė Irena Ma- 
nomaitienė, vicepirm. Bronius 
Utenis, Sekr. Felicija Izbickie- 
nė, ūkvedis Edvardas Bajer- 
čius, ižd. Stasė Gruzdienė. Re
vizijos komisija: pirm. Petras 
Ausiejus, nariai — Romas Je- 
siūnas ir Kazys Ulevičius. .

. ..Tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Ona Ivaškienė, tal
kininkaujant šv. Antano gimna
zijos mokiniam iš Kennebunk- 
porto, balandžio 25 dalyvaus 
Naujosios Anglijos kasmetinė
je tautinių šokių šventėje 
Manchester, N-H.

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyr. valdybą šiais metais su
daro: pirm. inž. J- Dačys, vice
pirm. L. Lendraitis, sekr. J. 
Vizbaras, ižd. A. Griauzdė, na
mų adm. A. Vileniškis ir na
rys St. Jakutis.

Jono Rūtonio tapybos darbų 
paroda atidaroma kultūriniu 
sutatvakariu bal- 18 d. 7 
vai. Tautinės S-gos namuose. 
Tuo pačiu laiku bus lietuviškos 
knygos paroda, rengiama ry
šium su prezidento A. Smeto
nos mirties 20 metų sukakties 
minėjimu.

3

BROCKTON, MASS.

Balandžio 19, sekmadienį, 
vai. popiet šv. Kazimiero pa

rapijos salėje bus Lietuvos 
šaulių tremtyje pirmojo dešimt 
mečio minėjimas. Ta pat pro
ga bus prisiminta ir Vlado Pui- 
vio 35 metų mirties sukaktis. 
Su Vlado Putvio asmenybe su
pažindins šv. Kryžiaus kolegi
jos profesorius Vaidevutis 
Mantautas iš Worcesterk>. Me
ninę programą atliks Bostono 
šv Petro parapijos choras, va
dovaujamas kompozitoriaus Je
ronimo Kačinsko. Programą 
dar paįvairins vietinės meno 
pajėgos Julija Šaulienė ir Bro
nė Stundžienė dainuos duetu, 
Rimantė Bielkevičiūtė skaitys 
ištraukas iš Donelaičio “Metų”. 
Bostono šv. Petro parapijos 
choras yra davęs koncertų toli
mose nuo Bostono vietovėse, 
bet Brocktone retas svečias- 
Nuo paskutiniojo koncerto 
praėjo jau 12 metų. Brockto- 
no lietuviškoji visuomenė turi 
retą progą jį išgirsti- (B.)

BROOKLYNO
VAIDINTOJŲ TRUPE

f balandžio 25
S žežtadtenj 7 vai. vak.
® (punktualiai!
| APREIŠKIMO PARAFUOS
| SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer St„ 
g Brooklyn, N. Y.

S vaidina
[ Anatolijaus Kairio

DIAGNOZĘ
3 veiksmų komediją

Režisierius
VITALIS ŽUKAUSKAS

Dekoracijos
Marijos Žukauskienės

Scenos paruoMmo darbai 
Petro Petraičio

Vaidinime dalyvauja:
Vida Gintautaltė 

Marija Žukauskienė 
Tadas AHnskas 
Stasys Dėdinas 
Stasys Vaikys 

Vitalis Žukauskas S vAuka: 
12M asmeniui .
>1.50 studentams

)

84-14 Jamaika Avenue 
Woodhaven 21, N. T.

Tol Hlckory 1-5220

Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS

JONAS ŽILINSKAS
629 E. Sixth St., So. Boston

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STffHEN AR0M1SKB
( ARM AKAUSKAS) 

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 SL, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pne Korest Parkway statlon) 
WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE W0UNHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-4757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

RIMBUI. HOME
946 Esat Broadway

So. Boston. Mass.
Priedais miesto teismo rdmus 

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžial UL 
ptldome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Diroctor 

Tobfonoc 268-5185


