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Linksmą dieną atėjo pikti žodžiai iš Maskvos ir Azijos
Po gerų žodžių atėjo pikti... 

Taip galima sakyti apie Chruš
čiovo žodžius, kuriuos jis per 
paskutines dvi savaites siuntė 
Amerikai. Pereitą savaitę, ka
da Amerika džiūgavo pulk- 
Glenn skridimu, Chruščiovas 
paspaudė mygtuką daryti kuo 
daugiau Amerikai nemalonumo. 
Jis pats davė toną: vasario 
22 apkaltino prezidentą Ken
nedy, kad jis. iš anksto trukdąs 
nusiginklavimo konferencijos 
pasisekimą, atsisakydamas nuo 
viršūnių konferencijos. Iš nau-

F
B
AUDIENCIJOJE. Popiežius Jonas XXIII priėmė Lenkijos kardinolą St.
Wyszynskj.

Laoso likimas toks kaip Kinijos?
Amerikos vyriausybė jau nuo 

pereitų metų yra pasiryžusi ne
kovoti dėl Laoso. Ji siekia pa
daryti Laosą tariamai neutralų, 
perduoti jį Souvanna Phouma 
valdžiai. Kai Laoso vyriausybė 
nesutiko su Phouma reikalavi
mais perimti apsaugos ir vidaus 
reikalų ministerijas, Amerika 
paspaudė Laoso vyriausybę, nu
traukdama piniginę paramą. La
oso kariuomenei, kurioje yra 
300,000, Amerika mokėjo mė
nesiui po 3 mil. dol- Pinigų 
neišmokėjo už sausio ir už va
sario mėnesi;

Bendras frontas
— Europos socialisfy grupė 

“bendrosios rinkos” parlamen
te pasisakė prieš Ispanijos pri
ėmimą į “bendrąją rinką”. To- 
kis pat nutarimas profesinių 
sąjungų, socialistinių ir krikš
čioniškų.

— Amerikos profesionalų

zidentui Kennedy, kad Beat
naujintų atominių bandymų. 
Rašė, kad karai turi būti panai
kinti, kaip buvo panaikintas 
kanibalizmas ir vergija (netie
sa: kanibalai Konge suvalgė JT 
tarnyboje esančius italus, o di
desnės vergijos kaip komunis
tiniame režime ir okupacijoje 
nėra buvę, tik Amerikos psicho
logai prieš ją neprotestuoja!)-

— Vokietijos 8 protestantų 
bažnytinės vyriausybės nariai 
pasirašė memorandumą už atsi
sakymą teritorijos anapus Ode
rio Neissės Lenkijos naudai ir 
prieš atominius ginklus.

AMERIKA IR KATANGA

vasario 24 kreipėsi į Amerikos 
senatą, kviesdamas, kad atsiųs
tų komisiją, kuri patikrintų pa
dėtį Katangoje.
— Jaunųjų konservatorių or
ganizacija, kuri rengia mitin- sukėlę triukšmą, bet šiuo atve- 
gą New Yorke ir buvo pakvie- ju nė nepypt.

Maskva vėl grasinamai siūlė virsūniy konferenciją. Kennedy 
sutiko, bet kitu laiku — prieš birželį. Tai Macmillano įtaka.

jo pasiūlė viršūnių konferenci
ją Ženevoje, nusiginklavimo 
konferencijoje, kurioje dalyvau
ja 18 valstybių atstovai; jei 
Kennedy tos konferencijos ne
priims, tai būsiąs jo nenuošir
dumo ženklas. Chruščiovas Įspė
jo ir dėl atominių bandymų at
naujinimo ore: esą jei Ameri
ka atnaujins, tai Sovietai atsa

U. S. News -.. rašo, kad 
Amerikos sąjungininkai Azijo
je šią Amerikos akciją dėl La
oso lygina su Trumano akcija 
dėl Kinijos- Tada Trumano vy
riausybė spaudė Chiang Kaishe- 
ką, kad darytų koaliciją su Mao 
Tsetungu- Lygiai taip nutraukė 
paramą Chiang Kaishekui, kaip 
dabar Laoso vyriausybei. Kini
joje koalidja buvo sudaryta, iki 
viską perėmė Į savo rankas ko
munistai. Amerikos vyriausybė 
dabar nori rizikuoti: o gal La
ose komunistai neperims ...

Amerikos pinigai lotynų Amerikai
Brazilija paprašė Ameriką 

specialios paramos 558 milijo
nus. Vyriausybė susiduria da
bar su rimtu klausimu, ar pras
minga duoti pinigus, kada au
ga įsitikinimas, jog dabartinė 
Brazilijos vyriausybė nėra pajė
gi padaryti reikalingas refor
mas, be kurių gresia chaosas. 
Tokiu atveju pinigas bus veltui 
išmestas-

Unijos ir prezidentas
— Darbo unijų, AFL-CIO 

vadovybė vasario 24 aštriai kal
tino Kennedy vyriausybę, kad 
ji neturinti drąsos kovoti su 
nedarbu. Bedarbių tebėra 4,7 
mil., su daliniais darbais yra 
2.1 mil. Unijos pasisakė už vie
šųjų darbų organizavimą, už pa
jamų mokesčio sumažinimą ma
žai uždirbantiem, už darbo sa
vaitės lankstumą, priklausomai 
nuo darbo gausumo.

tusi kalbėtoju Tshombę, vasa
rio 24 iškėlė bylą teisme valsty
bės departamentui, kad jis ne
davė vizos Tshombei- N. Y. 
Times kolumnistas Krock neda
vimą smerkia ir pastebi: kitais 
tokiais atvejais liberalai būtų

kys naujų ginklų bandymu.
Tai rašė Chruščiovas. O tuo' 

pačiu metu sovietinė spauda 
kaltino Ameriką, kad ji rengia 
invaziją Į Kubą; kad rengian
ti atominę agresiją.

Prezidentas Kennedy ir šiuo 
antru kartu atsakė Chruščiovui: 
vietoj viršūnių konferencijos 
tegul kalbasi keturi užsienių 
reikalų ministoriai.

KINIJOS RAUDONIEJI GRASINA IR REIKALAUJA DE
RYBŲ. AMERIKA: APSIEISIM IR BE DERYBŲ

Komunistinė Kinija visada 
svaidė piktus žodžius prieš 
Ameriką Bet šiuo metu pasiro
dė su grasinimais: vasario 24 
paskelbė, kad Amerikos karinių . 
patarėjų ir instruktorių buvimą 
Piety Vietname laiko "nepa
skelbtu karu"; jis gresiąs Ki
ni jos saugumui, negalįs būti to
leruojamas. Reikalavo, kad 
"tarptautiniai pasitarimai (kon
krečiai: Sovietai ir Anglai) pa
šalintu rimtą karo pavoju Pie
ty Vietname taikingu būdu".

Diplomatai atkreipė dėmesį, 
kad panašius žodžius kom- Ki
nija skelbė, prieš stodama į 
Korėjos karą. Tačiau yra pa
grindo manyti, kad kom. Kini
ja tais žodžiais siekia priversti 
derėtis jau dėl Pietų Vietna
mo. Išmoko iš Maskvos derėtis

J. A.V. atsakymas
Amerika kom. Kinijos siūly
mu nesuinteresuota

Valstybės departamentas va
sario 25 paskelbė, 
ka nesuinteresuota 
nėm derybom dėl 
namo, kurias siūlė 
ja.

kad Ameri- 
tarptauti- 

Pietų Viet- 
kom. Kini-

.— Amerika vasario 24 davė 
Domininkonų respublikai 11.5 
mil. dol. pirmą dalį pagal “pa* 
žangos sąjungos” programą.

TURKIJOJE PERVERSMAS .. I 
LIKVIDUOTAS

Turkijoje vasario 22 jaunes
nių karininkų grupės pervers
mas nepasisekė. Kariuomenės 
štabas parėmė Inonu vyriausy
bę, kuri buvo sudaryta pernai 
spalio mėn. Per tą laiką betgi 
liberalas Inonu, neturėdamas 
parlamente daugumos, nepajė
gė išleisti nė vieno įstatymo. 
Dėl tos negalės ir buvo kilęs 
perversmas.

— Aiži re tebėra chaosas. Die
na iš dienos laukia, kad Alžiras 
patvirtins susitarimą su Pran
cūzija duoti Alžirui nepriklau
somybę. Prezidentas de Gaulle 
yra aliarmavęs kariuomenę, nes 
laukia, kad sutarties paskelbi
mo dieną pogrindinė armija ga
li paskelbti sukilimą.
SOVIETŲ RAKETOS Iš 
LĖKTUVO?

Amerikos ekspertai vasario 
23 paskelbė, kad Sovietai savo 
naujausias raketas, leidžiamas 
Į erdvę, gali paleisti iš lėktu
vo. Tai sumažina jėgą, kuri rei
kalinga raketai atsiplėšti nuo 
žemės.

TAČIAU VIRŠŪNĖS GALI 
SUSIRINKTI VĖLIAU

Vasario 25 paskelbtame pre- 
zid. Kennedy atsakyme Chruš
čiovui pasakyta, kad viršūnės 
gali susirinkti paskiau, kai mi- 
nisteriai atliks paruošiamuosius 
darbus ir kai bus klausimų, ku
rių sprendimas bus reikalingas 
viršūnių autoriteto- Tokia kon
ferencija galėtų įvykti prieš 
birželio 1.’

dėl to, kas yra priešininko ran
kose, bet ne dėl to, kas yra 
mano rankose.

Prezid. Kennedy buvo pa
sikvietęs abiejų partijų lyde
rius ir civilinės bei karinės va
dovybės asmenis. Nors pasita
rimo turinys neskelbiamas, ta
čiau spėjama, kad prezidentas 
kalbėjęs apie, pietų Azijos klau
simus. Esą vyriausybė linkusi 
atsisakyt nuo įsipareigojimų La- 
osui, bot pasiryžusi įsipareigo
jimus didinti Piety Vietname, 
nors prezidentas supranta, kad 
Laoso perleidimas į komunistų 
rankas labąŲ pasunkintų Pie
tų Vietnamo gynimą.

Laoso šiuo metu prokomu
nistinė kariuomenė, kurioje yra 
10,000 iš šiaurės Vietnamo, 
jau turi užėmusi du trečdalius 
Laoso teritorijos- Vyriausybė 
turi likusią dalį su svarbiau
siais miestais , ir su gyventojų 
didžiąja dalim, dviem milijo
nais.

su
TOKIOSE 
kovoja

SĄLYGOSE kariuomenė 
komunistų partizanai*.

BELAISVIS

GEN. PAUL MARKINS, kuri* va
dovauja kariuomenS* instruktavi
mo eigai Piety Vietname.

&
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IR ADENAUERIS PASMERKĖ J. TAUTŲ DVIVEIDIŠKUMĄ
Robert Kennedy lankantis 

Bonnoje pas kanclerį Adenau'e- 
rį vasario 24 kalboje apie Ber
lyną Adenaueris pareiškė: "Jei 
su žmonėm būtų taip elgiamasi 
Afrikoj*, kaip yra elgiamasi čia, 
Europos viduryje, būtų didžiau
si šauksmai. Būtų Jungtinėse 
Tautos* kalbų krisk- Dar 16 
milijonų vokiečių gyvena visiš-

ryty Vokietijoje^ ir mokas ne
taria nė žodžio".

Bonnojė angliškai kalbantie
ji studentai vokiečiai atkreipė 
R. Kennedy dėmes| Į apkarti
mą ir nusivylimą dėl paplitusio 
įsitikinimo, kad Washingtonas 
komunistų užtvertą sieną Ber
lyne laiko Vakarų laimėjimu.

Anglija čia norėjo suvaidin
ti vėl tarpininko rolę. Nors ofi
cialiai paneigta, tariau spauda 
tebekartoja, kad min. pirm- 
Macmillanas telefonu skatino 
prezidentą Kennedy ieškoti 
švelnesnės atsakymo formos ir 
eiti į kompromisą. O užsienių 
reikalų min. Home vasario 24 
skelbė apie galimybę susipras
ti dėl Berlyno — už susisieki
mo su Berlynu laisvę pripažin
ti rytų Vokietiją. Tariau vasa
rio 25 ir Macmillanas atmetė 
Chruščiovo datą-

Piety Vietnamą gina 300,000 
vietinės kariuomenės, kurią in
struktuoja ar talkina 4,000 ame
rikiečių su helikopteriais; pajū
rį saugoja Amerikos karo lai
vai. Ligi šiol Amerikos nuosto
liai nedideli: vienas užmuštas, 
vienas dingęs. Paskutiniu laiku 
nauja Amerikos strategija prieš 
komunistus partizanus davė gė
ry vaisiy. Gal tai ir paskubi
no kom. 
nimus-

Kinijos rūsčius grasi*

JUNGTINĖSE TAUTOSE
J. Tautų sesija, prieš baigda

ma savo darbus, vasario 23 dar 
padarė nemalonumą Anglijai: 
nutarė ištirti, ar Pietų Rodezi- 
ja turi pilną savivaldą- Ji yra 
dabar Anglijos protektorate. 
Pasiūlė Jugoslavija, parėmė Azi 
jos ir Afrikos valstybės.
INDONEZIJA RENGIASI

Indonezijos Sukamo vasario 
24 paskelbė visuotinę mobiliza
ciją. Sukamo nesirengia paklau
syti R. Kennedy patarimų de
rėtis dėl N. Guinejos su Olan
dija.

— Saugumo Taryba vasario 
27 vėl svarstys Kubos skundą 
prieš Ameriką, kad ji rengian
ti naują invaziją

PREZIDENTAS IR ASTRONAUTAS. Prezidentą* Kennedy apdovanojo 
specialiu medaliu astronautą Glenn, pirmadienį iškilmingai sutiko Wash- 
ingtonas, ketvirtadienį sutiks New Y orkas.

PREZIDENTAS KONGRESO AKYSE
Kennedy laikomas vienu iš didžiųjų prezidentų. Jam 

prikišamas tik pasidavimas patarėjų įtakai
Prezidentui Kennedy pradė

jus antrus metus Baltuosiuose 
Rūmuose, U. S. News ... su
rinko Kongreso narių atsiliepi
mus apie jį. Jiem Kennedy labai 
gerai pažįstamas, nes jis išbuvo 
kongresmanu 6 metus ir sena
torium 8 metus. Į anketos klau
simus atsakė 231 kongresmanai 
iš 432, 46 senatoriai iš 99- At
sakymų daviniai:

1. K. kaip prezidentas: kad 
prezidentas stiprus, pasisakė 50 
proc., vidutiniškas 38 proc., ma
žiau nei vidutiniškas 12.

2- Kuo prezidentas stipriau
sias: visuomeniniais ryšiais 43.2 
proc., kaip tautos lyderis 34.6, 
kaip politinis lyderis 15.4, kaip 
administratorius 6.8 proc.

3- O kaip pasaulio lyderis: 
labai veiksmingas 37.8 proc., vi
dutiniškas 35.9, mažiau nei vi
dutiniškas 26.3-

4. Kurioj srity silpniausias: 
administracijoje 48,9 proc., va
dovavime 34. L

5. Kokia jo kryptis vidaus 
politikoje: į kairę 
64-7 proc., centre 
į dešinę 1.8 proc.

6. Kiek sugeba
biauti su Kongresu: vidutiniš
kai 66-5 proc , gerai 31.1, men
kiau nei vidutiniškai 8.4.

8. Kas įtakingiausias prezi
dentui: darbo lyderiai 44.7, neg
rų lyderiai 19.7, biznio lyde
riai 9.7 proc.

9. Kuris jo vyriausybės na
rys veiksmingiausias: jie eina 
tokia eile: McNamara, Rusk, 
Dillon, Goldberg, Hodges.

Bendra visų atsiliepimų išva
da: Prezidentas yra stiprus, ak
tyvus, savo tikslų siekdamas su
geba vartoti visuomeninius ry
šius, propaganda sudaryti įspū
dį, ir dėl to anketos apie opi
niją jam yra palankios. Tačiau 
jis yra silpnas administratorius- Profiles in Courage .. 
Jo veiklai įtakos turi tiesiogiai 
patarėjai ar jis pats turi labiau
siai atsižiūrėti, kad pataikytų 
tenkinti unijų, negrų lyderių in
teresus.

Palankiausi atsiliepimai sena
torių, mažiau palankūs kongres
menų.

Suprantama, kad palankiausi 
demokratų. Tačiau pasitaiko ir

nuo centro
33.5 proc.,

bendradar-

ALŽIRO KARO BALANSAS
Alžiro karas truko 7 metus 4 

mėnesius. Žuvo prancūzų karių 
bent 15,000 alžiriečių 160,000. servatyviu demokratu su kai- 
Nuo teroristų rankos žuvo 2, 
000 europiečių ir 14,000 musul
monų. Prancūzijos vyriausybei 
karas kaštavo 10 bilijonų dol.

— Italijos naują vyriausybę 
sudarė Fanfani: joje yra 19 kr. 
demokratų, 3 soc. dem , 2 res
publikonai. Nenni socialistai į 
vyriausybę neįeina, bet jie pa
žadėjo remti už tam tikras nuo
laidas socialinėje srityje.

— Amerikos pastangas Nato 
taryboje vasario 20, kad euro
piniai kraštai nutrauktų pre
kybą su Kuba, sutiko šaltai. 

demokratų kritiškų pastabų. 
Daugiausia tai pietiečių demo
kratų. Antra vertus, palankių 
atsiliepimų yra ir respublikonų- 
Daugiausia tai vadinamų res- - 
publikOnų liberalų.

Būdingi pvz. senatorių demo
kratę vertinimai: — Preziden
tas darbingas, kantrus, patva
rus, savo programa tikįs, pri
siima atsakomybę už klaidas. 
Išaugs į vieną iš didžiųjų pre
zidentų. 5

Bet kitas demokratas: Prezi
dentas linkęs prisitaikyti, ypa
tingai prie patarėjų nuomonių. 
Kalboje ryžtingas, bet darbuo
se ne. Populiarus, kaip ir vi
sa giminė, bet programa nėra 
tokia populiari, nes ji yra į kai
rę nuo Amerikos daugumos ke
lio. .

Senatorius respublikonas: 
Prezidentas didelio asmeninio 
šarmo, bet perdaug pasiduoda 
patarėjam, kurie politiškai ir 
ideologiškai yra ekstremistai. 
Užsienio reikaluose perdaug at
sargus.

Kongresmanai respublikonai 
yra aštriausi kritikai. Pvz.: La
bai gabus politikas, bet silpnas 
valstybininkas- Manau, jo po- 
populiarumas yra populiarumas 
spaudoje, ne tautoje. Jis yra 
sudarytas kaip kino žvaigždės. 
Jei spauda būtų objektyvi, jo' 
vertinimas tautoje nukristų 30 
proc. Ji nutyli, kad valdininkų 
personalą, apmokamą federali- 
niais pinigais, padidino 100,000, 
o 1963 biudžete dar 50,000. Ki
tas: Puiki logika, meili žmona, 
simpatingi vaikai, gera atmin
tis skaičiam, bet baisus užmar
šumas pažadam, neribota ambi
cija . - - Ironiška, kad jo spren
dimai priešingi tiem, kuriuos 
gražiai skelbė savo knygoje

Demokratai kongresmanai pa
ryškina iš kitos pusės: Kubos 
invazijos fiasco padarė jį at
sargesnį. Stiprindamas karinę 
programą ir kietai kantriai tar
damasis dėl Berlyno jis at
statė mūsų prestižą derybose... 
Kaip visi turtingi žmonės po
litikoje. jis vairuoja į kairę, 
kad neatrodytų dešinus.

Bet ir tarp demokratų: Jis 
sąmoningai vartojo netiesą 
(apie raketų trūkumus), kad 
taptų prezidentu .. - Demokra
tui pietiečiui teko nusiskųsti: 
“Pragaras yra būti pietų kon- 

3
i

riojo sparno demokratu prezi
dentu” ... Tokiem ir preziden
to programa atrodo: “Ultrali- 
beralistinė programa, ta pati 
kaip Americans for Democratic 
Action, kurios 33 nariai yra 
aukštieji prezidento pareigūnai 
ir kurie yra socialistai (ta pras
me. kad siekia sucentralizuoti 
kuo daugiau valdžios į rankas 
privačios iniciatyvos ir nuosa-

šitokfo* pažiūros padeda su
prasti, kodėl prezidento projek
tai Kongrese ne visi randa pa
lankumo, ypačiai Atstovų Rū
muose-
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Lietuvių tautos niekingos atskalos
Atskala vadiname tai, kas 

yra nuo ko nors atskilę. Tai 
dalis visumos. Pavyzdžiui tauta 
laikome tam tikra visuma arba 
bendruomene. Nuo jos atskilu
sieji. sudaro atskalą.

Lietuvių tautos tokia atska
la nesenoje praeityje buvo jos 
diduomenė- Ji atplyšo nuo lie
tuvių tautos kamieno, nuo liau
dies, ir nuėjo su ano meto lie
tuvių tautos priešu — lenkais. 
Skelbė tariamąja brolybę, bet 
gerai žinome, kiek toji lietu
vių tautos atplaiša, susibrolavu- 
si su lenkais, padarė savo tautai 
pikto- Dar ir šiandien jaučiame 
skaudžias pasekmes.

Lietuvių tautos nauja atska
la yra komunistai. Jie užsipuo
la aną lietuvių diduomenę, seg
dami jai “liaudies priešų” var
dą. bet istorija panoro pasity
čioti iš pačių komunistų — ta
riamų liaudies užtarėjų- Jie at
sidūrė toje pačioje kategorijoje, 
kaip ir sulenkėjusi Lietuvos 
bajorija.

Komunistai nuo lietuvių tau
tos nuskilo tuo pačiu pagrin
du: jie nuėjo su mūsų tautos 
priešu. Lietuvoje šiandien turi
me “raudonąją bajoriją”, kuri 
gerai ir patogiai gyvena lietu
vių liaudies vargu. Ta komu
nistinė diduomenė taip pat šlo
vina “broliškumą”, bet šį kar
tą — rusų. Savo tautą ji yra 
išdavusi.

★

Kiekvienos tautos gyvybinis 
interesas yra būti laisvai. Lais
vė yra žmonėm įgimta. Kai jie 
sudaro didesnę grupę arba ben
druomenę. vadinamą tauta, sa
vo įgimtos laisvės nepraranda. 
Kiekviena tauta dar Įgyja lygią 
teisę, kaip ir kitos, valdytis ne
priklausomai, Tai yra laisvo 
tautų apsisprendimo teisė. Da-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoj* mrtama  $600 
Breeklyn, N. V. ------------------  $6.50
Pnaal motu -......... , „ 8150
Užsieny)* --------------------------- $6.50

bar apie ją dažnai užsimenama, 
kada yra naikinami senojo ko
lonializmo likučiai-

Tačiau yra atsiradęs naujas, 
sovietinis kolonializmas, kuris 
rusų pavergtom tautom nepri
pažįsta laisvo apsisprendimo 
teisės. Toji teisė yra paneigta 
ir lietuvių tautai — ji negali 
lasvai pareikšti savo valios- 
Dėl to lietuviai komunistai, ku
rie dedasi su rusais bolševikais 
ir palaiko jų prievartinę kolo- 
nialinę santvarką, yra savo tau
tos niekingi atskalūnai ir 
skriaudėjai. Tokia savo elgsena 
jie kėsinasi Į lietuvių tautos 
gyvybę.

*

Tautos gyvybė geriausiai ga
li būti išsaugota tiktai savoje 
nepriklausomoje valstybėje- 
Tautinė valstybė dėl to yra 
kiekvienos tautos idealas. Tai 
“idealas, kurį sveika tauta ir 
kartu kiekvienas jos narys ne
šioja savo širdyje” (W. Saueris, 
1933). Turėtų būti labai jau 
niekingas asmuo, kad tokio ide
alo neturėtų ir jo nesiektų. Jis 
t jo pačiu nuo savo tautos nu
skyla.

Lietuviai komunistai yra nuo 
mūsų tautos nuskilę, išduoda
mi jos idealą. Jį dar purvina, 
šmeiždami Nepriklausomąją 
Lietuvą. Tuo būdu jie tarnauja 
svetimos valstybės interesam. 
Aiškinimas, kad draugėja su 
rusais bolševikais geriausiai 
‘pasitarnauja lietuvių liaudžiai’, 
yra grynas melas arba apaki
mas.

Kitados buvo apakę Lietuvos 
bajorai, kai jie tarėsi, kad lie
tuvių tautai gerą daro, unijos 
su lenkais laikydamiesi Dabar 
lietuviai komunistai norėtų ras
ti kvailą, kuris patikėtų, kad 
sąjunga su rusais Lietuvą Į pa
danges kelia .. •

Vos išrinkus popiežių Joną 
XXIII, jam kilo mintis sušauk
ti visuotinį Bažnyčios susirin
kimą. ši mintis, kaip savo raš
tuose atvirai pasisako, nebuvo 
jam kilusi giliai besirūpinant 
Bažnyčios reikalais, bet nuže
mintai besimeldžiant šv. Petro 
bazilikoje 1959 sausio 25. “Kai 
nužemintai meldėmės, savo pa
prastos sielos gelmėse pajuto
me dieviškąjį raginimą sušauk
ti ekumenišką susirinkimą”. 
(L’Osservatore Romano 1959 
spalio 15). Nepaisydamas se
nyvo savo amžiaus, pop. Jo
nas XXIII pasiryžo susirinki
mą šaukti.

SUSIRINKIMO PASKIRTIS
Vatikano II susirinkimas nu

matytas Bažnyčios vienybės ir 
reformų reikalam. Tai aišku iš 
šv. Tėvo žodžių, pasakytų šv. 
Petro bazilikoje 1960 lapkričio 
13 ir kitomis progomis- Jis 
nuolat sustoja prie Kristaus 
maldos, kurią kalbėjo ėdamas 
po Paskutinės vakarienės į 
Alyvų daržą, melsdamas Tėvą, 
kad jo mokytiniai pasiliktų 
vieningi — "ut unum sint".

Bažnyčios reformą popiežius,
rinkimą; II — vyskupų ir pre- talavimo. Be to, yra sekretoria- jų generalinio delegato patal-jo paties žodžiais, supranta

POPI’EZIUS Jonas XXIII skaito Vatikano II susirinkimo atidarymo bulę.

s‘- - ..... . ... c : ■ - . .. . . ...... . i . . • -' _ •

Vatikano antrasis susirinkimas
taus Bažnyčiai didingą pirmykš
tį jos veidą, tokį skaistų ir pa
prastą, koks jis buvo jai gims
tant, ir padaryti ją tokią, ko
kią Dieviškasis Įkūrėjas ją į- 
steigė (L’Osservatore Romano 
1960 lapkr. 14-15). Vadinasi, 
susirinkimo paskirtis nėra duo
ti ką nors nauja, bet atnaujin
ti Bažnyčią visose srityse ir pa
daryti ją pajėgią atsispirti mū
sų laikų audrom, “kad tai ma
tydami tie, kurie yra atsiskyrę 
nuo Apaštalų Sosto, pajustų pa
traukimą sugrįžti vienybėn, dėl 
kurios Jėzus Kristus taip karš
tai meldė Tėvą”(L’Osserv. Ro
mano 1960 birželio 5).

PARUOŠIAMIEJI DARBAI
Paruošiamieji darbai didžia 

dalimi yra jau atlikti- Pagrin
dinis darbas buvo atsiklausti 
vyskupų, Romos kurijos įstaigų 
ir katalikų universitetų rūpi
mais svarstyti klausimais. Po
piežiui atsakymus ištyrus, jie 
suskirstyti ir išleisti keturiuose 
tomuose: I apima pop. Jono 
XXIII darbus, liečiančius susi-

T. V. GIDŽIŪNAS, O- F. M.

mai; IV — katalikų universite
tų pasiūlymai.

Tą darbą atlikus, pop. Jo
nas XXIII 1960 birželio 5 pa
skyrė centrinę ir kitas komisi
jas, kuriom pavesta surinktą 
medžiagą išstudijuoti. Komisi
jos tą uždavinį atlieka sekci
jomis- Kiekvienai sekcijai yra 
paskirtas atatinkamas skaičius 
specialistų iš pasauliečių ir vie
nuolių kunigų iš viso pasau
lio- Tuo būdu būtų atstovauja
ma viso pasaulio Bažnyčiai. 
Kiekvienai komisijai pirminin
kauja kardinolas. Pirmininkai 
ir nariai buvo paskirti popie
žiaus. Pradžioje buvo 10 komi
sijų, bet jų skaičius gali būti 
padidintas. Teologijos komisi
jai priklauso Šv. Rašto, tikėji
mo ir doros dalykai. Toliau yra 
vyskupų ir vyskupijų valdymo 
komisija, dvasininkų ir tikin
čiųjų drausmės, vienuolių, sa
kramentų, Rytų apeigų bažny
čių, misijų ir pasauliečių apaš- 

monės: spauda, radijas, televi
zija, kinai ir kt. Kad atsisky
rusios bažnyčios galėtų sekti 
susirinkimo darbus ir grįžimo 
vienybėn mintį, yra dar specia
lus sekretoriatas, vadovaujamas 
kardinolo.

Visų komisijų darbus jungia 
centrinė komisija, kuriai pirmi
ninkauja šv- Tėvas. Nariai yra 
komisijų pirmininkai; kardino
lai, keletas vyskupų, benedik
tinų, pranciškonų ir jėzuitų ge
nerolai. Centrinė komisija dar 
turi patarėjus — ekspertus, pa
rinktus iš vyskupų ir teologų.

NUTARIMŲ SKELBIMAS
Visuotinį susirinkimą pop. 

Jonas XXIII'' jau atidarė per 
Kalėdas- Viešam visuotiniam 
posėdžiui susirenka š- m. spa
lio 11. Nustatyta tvarka svars
tys patiektus klausimus. Kas 
bus svarstyta, priimta, patvir

ŠV. RAŠTO VERTIMAS KINŲ KALBA
Praeitų metų rugpiūčio 2 d- to, kurio paskutinis tomas iš- 

Hong Kong pranciškonų misi- ėjo; rugpiūčio mėn. Nors Kini-

tinta ir įsakyta laikytis, sužino
sime tik po susirinkimo.

Daug kam rūpėjo ir rūpi, ko
kia kalba bus kalbama ir kaip 
bus surašyti susirinkimo nuta
rimai, vadinami kanonais, šis 
klausimas jau kelis kartus bu
vo atsakytas “L’Osservatore 
Romano”. Pareikšta, kad susi
rinkime bus kalbama lotyniškai, 
nes lotynų kalba yra oficialio
ji katalikų Bažnyčios kalba, 
tiksli, pastovi ir labiausiai tin
kanti aiškiai ir vienodai min
tims išreikšti. Be to, ji yra ir 
Bažnyčios vienybės simbolis. 
Susirinkimo nutarimai bus su
rašyti scholastine lotynų kal
ba.

Vatikano 11 susirinkimui pra
vesti yra jau įjungta visa Baž
nyčios hierarchija ir intelek
tualinės jėgos. Reikia tikėtis, 
kad šv. Dvasiai padedant pa
darys naudingus mūsų laikams 
nutarimus. Popiežius Jonas 
XXIII dėl to prašo tikinčiųjų 
maldų- 

joje misijonieriai dirba nuo ne
atmenamų laikų, bet tik pirma
sis ten nuvykęs pranciškonas 
Jonas iš Montecorvino 13-jo 
a. gale buvo išvertęs kinietiš- 
kai Evangelijas ir Psalmes. Jį 
buvo sekę vėlesnieji misijonie
riai, bet pilno kritiško kata
likų vertimo kiniečiai neturėjo 
iki mūsų dienų. Šį darbą pa
siryžo atlikti pranciškonas mi- 
sijonierius Tėv. Gabrielis Al- 
legra, kuris, ordino vadovybei 
leidžiant, suorganizavo Bibliš- 
ką Institutą, į kurį sutelkė ke
lis bibliškų kalbų žinovus pran
ciškonus ir mokytus vietinius 
kunigus kiniečius, kurie 1955 
pradėjo vertimą ir 1961 pra
džioje užbaigė- Visas kinietiš- 
kai išverstas šv. Raštas su pa
aiškinimais sutalpintas į 11 to
mų: Senojo Testamento 8,Nau
jojo 3 tomai.

— New Yorką pasiekė ži
nios, kad vasario 16 buvo mi
nima ir Sao Paulo, Brazilijo
je Bažnyčioje buvo pamaldos 
su Brazilijos ir Lietuvos vėlia
vom, prie kurių stovėjo tau
tiškai apsitaisiusios palydovės. 
Mokyklos salėje kun. P. Raga- 
žinskas pasakė kalbą, dainavo 
choras, vadovaujamas F. Gir- 
dausko, meninėje programoje 
dalyvavo taip pat du solistai, 
ateitininkų tautinių šokių gru-
pė, harmonisčių grupė.
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DR, PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
Dr. Petras Mačiulis čia spausdinamuose 

“Trijuose ultimatumuose” atskleidžia dar netoli
mus Lietuvos nepriklausomo gyvenimo faktus, 
kada trys Lietuvos kaimynai — Lenkija, Vokie
tija ir Sovietų Rusija, kiekvienas puolė Lietuvą 
savo ultimatumu. Lenkijos ultimatumas buvo 
pirmasis (1938), Sovietų Rusijos — paskutiny
sis (1940). Dr. Petras Mačiulis yra autoritetin
gas tais klausimais kalbėti, nes jisai jau nuo 
1919 metų buvo Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos tarnyboje. Paskutinius penkeris Lietu
vos nepriklausomybės metus dirbo Kaune užsie
nio reikalų ministerijos referentu Pabaltijo, So
vietų Rusijos ir Lenkijos reikalam. Tai buvo 
kaip tiktai tas laikas, kada Lietuvai įteikti tie 
trys ultimatumai. Dr. P. Mačiulis taip pat buvo 
narys Lietuvos delegacijos, kuri derėjosi Mask
voje 1940 birželio pradžioje ir sulaukė paskuti
nio ultimatumo. Aukštuosius teisės mokslus au-
torius baigė Romoje daktaro laipsniu. Kilęs yra 
nuo Rokiškio, iš Panemunėlio valsčiaus. Gimęs 
1895 kovo 18. Lietuvoje buvo plačiai žinomas 
savo vertimu G. Papini “Kristaus istorijos”. 
Amerikoje išleisti to paties italų rašytojo “Po
piežiaus Celes t i no TV laiškai”, versti dr. P. Ma
čiulio, kuris dabar gyvena Chicagoje. Prašome 
toliau sekti įdomius jo pasakojimus — ‘Tris ul
timatumus”. Red.

LIETUVOS užsienių reikalų ministerijoje 1938 
kovo mėn. pirmomis dienomis buvo budima be per
traukos ir naktimis. Kauną pasiekė žinios, laikomos 
dar gandais, kad lenkai ruošia Lietuvai įteikti ulti
matumą dėl incidento Trasninkų (vietos dzūkų tar
me — Trasnykų) pereinamame punkte, Alytaus ba
re. Lenkų pasienio sargybinis, kareivis Serafimas, 
peržengęs administracinę liniją, Lietuvos pusėje su
sišaudė su lietuviu sargybiniu Paškevičium. Inci
dentas atrodė nereikšmingas ir paprastas, bet iš jo 
lenkai, matyti, darė nepaprastas ir rimtas išvadas.

Praėjo kelios dienos. Kovo' 17 vakare užsienio 
reikalų ministerijoje teko man budėti su kitais kole
gomis. Apie 10 vai. vakare atvyko pats mūsų šefas, 
užsienio reikalų ministeris St. Lozoraitis. Keli iš mū
sų su ministeriu buvome politikos departamento di
rektoriaus kabinete, kai pasigirdo pažįstamas man 
automatinės telefono stoties skambutis. Pakėlęs tele
fono ragelį, išgirdau: “Prašau kalbėti su Tallinnu”. 
Buvusieji kabinete sužiuro. Kas čia taip vėlai skam
bintų? Kai garsiai pasakiau, kad telefonu kalba mū
sų atstovas Dailidė ir ruošiasi perduoti ultimatumo 
tekstą, gautą lenkų atstovo iš Varšuvos vyriausybės 
ir ką tik perduotą, tai telefoną perėmė ministeris St. 
Lozoraitis. Jis pats užrašė ano nelemto ultimatumo 
tekstą.

Kambarys nuščiuvo. Visų veiduose pasirodė ne 
nuogąstavimas, o labai aitri lenkų adresu grimasa. 
Niekas iš mūsų kurį laiką nekalbėjo, nė ministeris. 
Su mumis atsisveikindamas, pasakė vykstąs painfor
muoti valstybės prezidentą Antaną Smetoną.

Kaip tokiais atvejais paprastai esti, visi tada bu
vusieji ministerijoje mano kolegos, apstoję dar kar
tą klausinėjo, kaip gi ten buvo su tuo nevykėliu Se
rafimu aną. kovo 7, apytamsį rytą apie 5 valandą. 
Ko jis lindo mūsų pusėn? Kodėl taip negudriai pra
dėjo šaudyti, kai mūsiškis sargybinis, pastebėjęs jį 
už eglių krūmo besislepiantį, norėjo sulaikyti? ... 
Man teko pakartotinai pasakoti, ką tos pačios dienos 
popietėje mačiau savo akimis. Matė ir lenkų batalio
no pasienio sargybos viršininkas ir kiti.

Ultimatumui pagrindo nebuvo, bet ultimatumas 
atsirado — pirmasis nepriklausomai Lietuvai ir, tur 

būt. pirmasis toks diplomatinėje istorijoje, nes tuo 
ultimatumu pareikalauta užmegzti su Lenkija diplo
matinius santykius, kurie buvo nutraukti po Suvalkų 
sutarties sulaužymo. Tiesa, tie prievarta užmegzti 
diplomatiniai santykiai neilgai tetruko: tiktai nuo 
1938 kovo 31 iki 1939 spalio vidurio. Kaip jie būtų 
vystęsi toliau taikos metu, nežinia. Vokiečių — len
kų karas ir kiek vėlesnis bolševikų išdavikiškas puo
limas lenkų iš užpakalio, sugniuždė ne vienus lenkus.

Kai antrojo pasaulinio karo siaubas jau buvo 
nuslinkęs, lenkai užsieniuose pradėjo skelbti savo at
siminimus, iš kurių tik tiek galima patirti, kad len
kų politikos vairuotojams, karą pralaimėjus, buvo 
kažkaip nesmagu prisiminti savo negudrios politikos 
faktus. Netenka dėl to stebėtis, kad ir pulk. Juozo 
Becko, paskutinio Lenkijos užs. reik, ministerio, atsi
minimų knygos negalima priimti už gryną pinigą, 
kiek ji liečia lietuvių — lenkų santykius.

Pulk. J. Beckas savo pasakojimus pradeda nuo 
prof. A. Voldemaro, kurio vyriausybė po 1926 metų 
perversmo, girdi, pradėjusi persekioti lenkus Lietu
voje. Tokiom pat represijom atsimokėta lietuviams 
Lenkijoje (suprask, Vilniaus krašte).

Kokia buvo tikrovė, visiems derėtų perskaityti 
J. Cicėno veikalą “Vilnius tarp audrų”, kuriame, be 
jokių perdėjimų ar pagražinimų, atskleidžiami pliki 
faktai, statistiniai duomenys, kiek ir kokių mokyklų 
bei kitokių lietuviškų privačių kultūrinių bei ekono
minių įstaigų uždarė Vilniaus krašte lenkų vaivados, 
ypač paskutinysis Bocianskis, kiek nuo 1927 m. iš
ardė, sunaikino (pav. Šv. Kazimiero d-jos) knygynų, 
skaityklų ir kiekvienam bus aišku, kaip negudriai 
pulk. J. Beckas stengiasi savo politiką pateisinti.

Tikrovė buvo visai kita Lietuvoje. Kaune ir Pa
nevėžyje lenkai turėjo savo privatines gimnazijas ir 
visame krašte, įskaitant miestus, apie penkiolika pra
džios mokyklų, bet jos sunkiai laikėsi dėl mokinių 
mažo skaičiaus. O tų lenkiškų mokyklų dar pagau
sinta.

Kai 1926 m. Lietuvos seimo kairysis blokas iš
ėjo į rinkimus, susiblokavęs su krašto mažumomis, 
žydais ir lenkais, kad rinkimuose laimėtų daugiau 
atstovų prieš trilypį krikščionių-demokratų bloką, tai 

mažumos, aišku, buvo gavusios pažadų. Rinkimus kai
riajam sparnui laimėjus, švietimo ministeriu buvo 
paskirtas soc. demokratų bloko žmogus, prof. V. Če
pinskis. Priešrinkiminius pažadus tesėdamas, jis pra
dėjo tenkinti mažumų projektus. Trumpu laiku švie
timo ministerija išdavė bene dvidešimt leidimų 
steigti naujom lenkų pradžios mokyklom. Tai nebu
vo gyvenimiškas reikalas ar būtinybė, bet politinio 
žaidimo išdava. Po 1926 gruodžio 17 perversmo per
sigrupavus politinėm jėgom, prof. V. Čepinskio naujai 
išduoti leidimai buvo atšaukti. Bet niekas lenkiškų 
mokyklų Lietuvoje neuždarinėjo. Gi buvusios vos vos 
išsilaikė su svetima parama.

Visai kitokia padėtis buvo Vilniaus krašte lietu
viškų mokyklų? Patiems lenkams buvo gerai žinoma, 
kad lietuvių “Ryto” švietimo draugija 1927 metų 
pradžioje turėjo savo žinioje 186 pradžios mokyklas, 
gimnaziją Vilniuje ir Švenčionyse, mokytojų institu
tą, šimtus knygynėlių — skaityklų, dešimtis koopera
tyvų, jaunųjų ūkininkų ratelių, pieninių ir t.t. Visi 
tie skaičiai nėra iš piršto išlaužti. Tai buvo vaisius 
visos eilės metų planingo darbo. Kai kurios mokyk
los buvo išlikusios iš vokiečių okupacijos laikų pir
mojo pasaulinio karo metu. Tos mokyklos ir draugi
jos buvo Vilniaus krašto lietuvių paskutiniais skati
kais sukurtos švietimo ir auklėjimo tautiniams rei
kalams. neliečiant politinių klausimų, kad lenkų ad
ministracija neturėtų preteksto darbą trukdyti. Vis 
tiek tas kultūrinis Vilniaus krašto lietuvių darbas 
lenkam buvo rakštis akyse.

Tai tiek tuo tarpu dėl pulk. J. Becko atsimini
mų, kuriuose savo pasiteisinimui jis užkliudo tą klau
simą. Vėliau prie pulk. J. Becko knygos dar grįšime.

Lietuvių ir lenkų santykių klausimas yra žymiai 
gilesnis: šaknys yra tolimoje praeityje ir lenkų sie
kimuose valdyti Lietuvą kaip savo žemę, o lietuvius 
laikyti neklusniais atskalūnais, įsigeidusiais turėti 
savo atskirą ir nepriklausomą valstybę. Ultimatumas 
atsirado ne tiek dėl ano Trasnininkų incidento, kiek 
dėl priešiško nusistatymo lietuvių atžvilgiu dar iš 
senesnių laikų. Meskime bent trumpą žvilgsnį į pra
eitį. kad būtų aiškiau, ko siekta anuo incidentu ir 
jį sekusiu ultimatumu.

(Būt daugiau)
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Be baimės ir svyravimo lietuviškose pozicijose
Sekant žmones lietuviško gy

venimo įvykiuose, akys susto
ja prie dr. Jono Griniaus. Pa
staruoju metu jis patraukė dė
mesį eile kritiškų straipsnių 
lietuviško gyvenimo klausimais 
— apie Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje, apie šv. Kazimie
ro kolegiją Romoje, apie rašy
tojo A. Škėmos literatūrinio 
palikimo vertinimą lietuvių 
spaudoje ir kt. Anie straips
niai patraukė skaitytojo akis 
tuo, kad jie nėra panegyrikos, 
kuriom taip įprasta lydėti ver
tus ir nevertus asmenis, dar
bus, įvykius. Jie eina prieš vė
ją: jie ardo tylą, kuria priden
giami visuomeninio gyvenimo 
negerumai; jie pakelia balsą 
prieš įsigalėjusius prietarus, 
prieš literatūrinį tuščiažodžiavi
mą, klaidinantį skaitytoją, gi
linantį literatūrinio skonio nuo
smukį.

Minimi straipsniai yra ilius
tracija autoriaus jautrumo vi
suomeniniam klausimam- Ne tik 
jautrumo, bet ir veiklaus rea
gavimo- Tai iliustracija pilieti
nės drąsos pasakyti tiesą atvi
rai ir aiškiai-

Kritika nėra malonus daly
kas nei tam, kuris kritikuoja
mas, nei tam. kuris kritikuoja. 
Jono Griniaus kritikos efektą 
švelnina faktas, kad jo kriti
nės pastabos nėra nukreiptos 
prieš asmenis, o tik prieš ne
geroves. Jose nėra sarkazmo, 
pasityčiojimo, kuris žmogų že
mina. Su kritika eina konkre
tūs taisymo 
daro kritiką 
struktyvią.

Tačiau ne
taip pažiūri į kritiką. Pasitaiko, 
kad kritikuojamieji, jei tik ga
li, stengiasi autorių išstumti iš 
tos visuomeninės pozicijos, ku-

DR. JONAS GRINIUS

rio 16 gimnazijos direktorius.
Pasakyti tiesą nesidengiant 

slapyvardžiu yra didelė dorybė, 
kuria nepriklausomoje Lietuvo
je labiausiai buvo išgarsėjęs 
Adomas Jakštas — Aleksand
ras Dambrauskas. Tose pareigo
se jj pavadavo Jonas Grinius 
labiau nei bet kas kitas iš tos 
generacijos, kurią prof. J. Ere
tas knygoje apie Šalkauskį yra 
pavadinęs 1936 metų, arba 
“amžininkų”, generacija.

Mokslas, menas buvo kita 
Jono Griniaus veiklos sritis. 
Mokslo darbu reiškėsi nuo 1929, 
būdamas universitete literatū
ros, estetikos, meno istorijos 
profesorius. Mokslinius tyrinė
jimus pradėjo nuo Oskaro Mi
lašiaus, apie kurį kaip poetą 
parašė disertaciją (1930). Tai 
buvo pradžia lietuvių jauniem 
tyrinėtojam nukreipti labiau

bu-

J.

akis į tą lietuviško kilimo poe
tą ir filosofą ir jį nagrinėti di
sertacijose (dr. Židonytė, dr. 
šlepetytė) — panašiai kaip Šal
kauskio amžiaus tyrinėtojai 
vo leidęsi į rusų filosofą 
lovjovą.

Dirbdamas universitete,
Grinius parašė ir paskelbė šiuos 
didesnius savo mokslinius dar
bus: Putino lyrika 1932, este
tikos istorija, vardu Menas ir 
grožis, 1938, Vilniaus meno pa
minklai 1940. Mokslinius dar
bus vertindama, L- K. Mokslo 
Akademija išrinko Joną Grinių 
savo nariu mokslininku-

Rašytojo kelyje J Grinius 
pradėjo nuo dramų ir tame žan
re pasiliko. Dramos žanras ge
riau tiko jo dramatiniam cha
rakteriui. šiame kelyje jis pa
liko šiuos veikalus — Sąžinė 
1929. Stella Maris 1947, Gul
bės giesmė 1948-49. Žiurkių ka
mera 1954. Ne čia vieta tuos 
veikalus nagrinėti. Tačiau gali-

ma pasakyti, kad jie labiau pa
ryškina ir paties autoriaus dva
sinę prigimtį, kuri gyvenimo 
konkrečiuose faktuose įžvelgia 
moralinius konfliktus — kon
fliktus visuomenėje, konfliktus 
asmens pergyvenimuose. Kon
fliktus tarp idealiosios gyveni
mo plotmės ir banaliosios, tarp 
žmogaus prigimtyje esančio lin
kimo į principus, idealus, bet 
lygiai toje pat prigimtyje be
sireiškiantį linkimą į oportuniz
mą.

Gyvenime visada yra daugiau 
linkusių į opoptunizmą, iš ku
rio plaukia savanaudiškas nie
ko neveikimas ar abejingumas, 
kas savęs neliečia. Bet visuo
menę gyvą ir dinamišką išlaiko 
žmonės su principais. Dėl to 
juo labiau tenka branginti 
tuos, kurie gyvenime reiškiasi 
kaip kovotojai be baimės ir 
svyravimo.

Tai tenka pasakyti ir apie 
dr. Joną Grinių, kuriam vasa
rio 21 suėjo 60 metų. J.B.

DU LIETUVIŠKI FILMAI BROOKLYNE
būdamas jis buvo mėgi-

projektai, ir tai
pozityvią, kon-

visada ir ne visi

rio j e
nęs tos pozicijos interesus gin
ti. Taip J. Griniui nutiko, kai 
jis Vilke atstovavo Darbo Fe
deracijai. Taip jam nutiko ir 
Vasario 16 gimnazijoje, kai ei
damas tos gimnazijos direkto
riaus pareigas, mėgino patemp
ti auklėtojų ir auklėjamųjų ly
gį. Tačiau aukštesnio dvasinio 
lygio asmens, nors ir paliesti 
dr. J. Griniaus kritikos, kai pra
eina pirmas susijaudinimas ir 
grįžta šaltas vertinimas, su šyps
niu sutinka: taip, dr. Grinius 
turėjo pagrindo prabilti; jis yra 
vienas iš tu nedaugelio, kurie 
turi pilietinės drąsos pasakyti, 
ką galvoja.

Sakyti kitiem tiesos žodį dėl 
visuomeninio veikimo dr. J- 
Grinius turėjo moralinę teisę,

nes jo paties gyvenimo eiga 
nužymėta rūpestingo ir uolaus 
visuomenei tarnavimo faktais 
— nuo 1930 Ateitininkų Fe
deracijos tarybos narys, 1923- 
24 Pavasario Sąjungos centro 

.valdybos narys, 1929-40 Kata
likų Mokytojų Sąjungos vice
pirmininkas ar pirmininkas, 
nuo 1935 švietimo draugijos 
Saulės iždininkas ir tt- O re
daktorius. redakcinių kolektyvų 
narys ar leidėjas buvo šių laik
raščių — Ateities, Pavasario, 
Židinio, XX amžiaus, Tremties 
mokyklos, Aidų- Tremties gy
venime — komitetų narys ar 
pii mininkas, Schwaebisch 
Gmuende gimnazijos mokyto
jas ir paskutinis direktorius, 
Laisvosios Europos kolegijos 
Strasbourge profesorius, Vasa-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES MINĖJIMAS
Grinevičiūtė, Kearny - Harri- 
son vyčių kuopos pirmininkė 
įteikė simbolinę dovaną — me
dinį tautodailės kryžių ir pri
minė, jog toks kryžius būsiąs 
pastatytas Sopulingosios Dievo 
Motinos liet- bažnyčios švento
riuje. Tai buvo plačiai aprašy
ta laikraštyje “Newark Evening 
News” (Febr. 17, 1962).

Visi buvo patenkinti ir me
nine dalimi. Sol. L Stankūnai
tė savo dainomis žavėjo visus 
minėjimo dalyvius. Puikiai savo 
rolę atliko ir Rūtos ansamblis.

New Jersey Lietuvių Tary
bos suruoštas Lietuvos šventės 
minėjimas vasario 16 d. Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centro puošnioje salėje Įrodė, 
jog lietuviai, anksčiau ar vė
liau atvykę Į šį kraštą arba jau 
čia gimę, dar yra patriotai, my
li savo tėvynę ir dėl josios lais
vės kovoja. Tai. sakyčiau, bu
vo didelis dvasinis sustiprini
mas o kartu ir pasiryžimas to
liau ryžtingai kovoti už Lietu
vos laisvę.

Minėjimui 
pirmininkas

vadovavo Tarybos 
adv. Fr- Gelinitis.

Nevv Jersey gubernatorius Ri
chard Hughes teikėsi į minėji
mą atvykti ir mus paguosti. 
Buvo ir kitų aukštų svečių: 
kongresmanas Rodino, Warren 
County prokuroras Ch. Paulis. 
Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey Apygardos pirmininkas 
inž. VI. Dilis. Lietuvos Atsimi
nimu radijo valandos direkto
rius Jokūbas Stukas ir kt.

Kun. R- Tamošiūnas atkalbė
jo maldą- Jauna, daug galimy
bių turin
ti solistė Ir. Stankūnaitė, jos 
tėveliui akomponuojant. pagie-

KEARNY, N. J.

dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Toliau sekė kalbos, kurių 
protarpius paįvairino solistė I- 
Stankūnaitė ir “Rūtos” choras, 
vadovaujamas muz. Alg. Kača- 
nausko.

Gubern. Richard Hughes pri
minė. jog Lietuvos dabartinė 
priespauda yra laikinė ir ne
galinti amžinai būti. JAV yra 
viltis visų žmonių, kurie trokš
ta laisvės. Tos laisvės laukia 
ir Lietuva. Gubernatorius dar 
išleido lietuvių dienos prokla-
maciją.

Patriotiškai ir pamokančiai 
kalbėjo Warren County proku
roras žemaitis Ch. Paulis (Ka
zys Paulauskas). Turime nepa
miršti. jog lietuvis buvo ir bus 
lietuviu- Ir tai yra jam duota 
Dievo dovana.

Jokūbas Stukas papasakojo 
savo įspūdžius iš savo apsilan
kymo Lietuvoje- Lietuvos žmo
nės. pareiškė Jokūbas, yra pa
triotai, tikintieji, laukią lais
vės.

Gubernatoriui R. Hughes M.

Aukų surinkta apie 300 dol. 
Stambesnėmis sumomis aukojo: 
po 25 dol.: inž- VI. Dilis. Fr- 
Gelinitis, po 15 dol. A. Vitkus, 
po 10 dol.: A- Arminas, A. Ge
rulis. Kralikauskas, St. Skrip- 
kus ir P. Šukys. Po 5 dol.: 
Avižienis. Astrauskas. Šilaičiai, 
Belzai. Dargiai. Gražulis. J. Glė
bus. J. Matiejus. Mikalauskai, 
J. Morkūnas. Mėlyniai, P. Mic- 
llis. A- Mockus, J. Svirnelis, 
Pietariai. Ramanauskai, A- Vait
kus, P. Velevas. J. Stukas. P. 
Zalubas. Kiti po mažiau-

J. Mėlynis

Vasario 11 lietuvių piliečių 
klube buvo rodoma brolių Mo
tuzų ir S- Narkeliūnaitės lietu
viški kronikiniai filmai. Filmai 
garsiniai, neblogai pritaikinta 
muzika ir aiškinimo žodžiai.

Brolių Motužų filmas paga
mintas dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Ekrane matėsi 
Nepriklausomybės švenčių di
dingi paraciai, isKyvos. muimi- 
gai žygiuojant musų Kariuome
nė. tankios gretos moksleivių, 
studentų, skautų ir faorikų dar
bininkų. Jaunuomenės šaunus 
pasirociynųas Kaune sporto sta
dione. Jaunimas žavingai išpil
dė sportinės mankštos nume
rius- O ypatingai žiūrovus ža
vėjo mažos geltonkasės mergai
tės, tautiškais rūbais pasirė
džiusios. Panemunėj tiesių pu
šų ir eglių miške linksmai 
krykštavo stovyklaudami skau
tai ir jų svečiai broliai latviai, 
estai ir iš Amerikos atvykę lie
tuviai studentai — skautai. Bu
vo rodoma žemės ūkio paroda 
Žemaitijoj. Pieningos karvės, 
nušerti bekonai, veislinės avys, 
naminiai paukščiai. Taip pat že
mei dirbti įvairios mašinos ir 
riestasprandžiai gražuoliai žir
gai. Matėsi rugiapiūtė, šiena- 
piūtė, žaliuoją Lietuvos laukai.

Kaune matėsi lietuviška 
šventovė — Karo muzėjus, di
dingi jo rūmai. Nažinomam ka
reiviui ir kitiems tautos didvy
riams pastatyti paminklai- Pil
nas sodelis žydinčių rožių-

Reikia tik stebėtis, kad lie-
tuviai per trumpą savo ne
priklausomybės laiką įvykdė to
kius milžiniškus statybos dar
bus. Visame krašte pristatė mo
derniškų mokyklų (net ir kai
muose). Pristatė architektinio 
grožio valdinėms įstaigoms pa-' 
statų, kaip Valstybės Banko rū
mai. Centrinio Pašto rūmai, 
Darbo rūmai. Pienocentro. Tau
pomosios Kasos. Prekybos ir 
Pramonės rūmai, Žemės Ban
ko rūmai ir daug kitų valdiškų 
ir privatinių asmenų didžiulių 
pastatų. Įsteigė medžiagų, dro
bės, šilko audinių, mėsos, mais-

GUBERNATORIUS R. HUGHES pasirašo proklamaciją.

to. cukraus ir kitokių fabrikų.
Brolių Motuzų filmas — tai 

kiekvieno lietuvio pasididžiavi
mas. Kiekviena lietuviška ko
lonija, visų lituanistinių bei šeš: 
tadieninių mokyklų mokiniai 
turėtų šią filmą matyti su tin
kamu mokytojų aiškinimu. Ir 
geriausias pedagogas negali vai
kams perduoti jų tėvų gimtojo 
krašto grožio taip, kaip šis fil
mas. Kad mūsų jaunieji dau
giau pamiltų lietuvišką kalbą — 
papročius ir didžiuotųsi esą lie
tuviais, naudokimės istoriniais 
ekrane įamžintais vaizdais.

Geros kronikines nuotraukos 
ir S- Narkeliūnaitės, padarytos 
okupuotoj Lietuvoj 1961 me-

tais jos lankymosi metu. Mūsų 
žmonės ir pavergti kruta, dir
ba tai, ką okupantas jiems lei
džia.

Bet su liūdesiu tenka pažy
mėti, kad abiejų filmų gamin
tojų aiškinimai yra silpni, be 
entuziazmo, nekovingi.

Filmų pasižiūrėti prisirinko 
apie 100 vyresnio amžiaus lie
tuvių, o jaunuomenė pradėjo 
rinktis tik šokiams. Gaila! Ma
tyti, dar nežino, kas

Liudas

Lietuvos gener. konsulato 
N. Yorke ieškomi asmenys

Baliunas, Adolfas, Kazimie
ro sūnus

Baužinskas, Anicetas, gimęs 
Lietuvoje 1920 ar 1921 metais

Ceponka Aleksas, kilęs nuo 
Radviliškio

Dapšys Stasys, Mykolo sūnus, 
iš Sinkaučiškio km., Pakruojo 
vai., Klovainių par.

Esmantas, Kazys, kilęs nuo 
Radviliškio

Jankovskis Vincas, Jono sū
nus, atvyko Amerikon iš 
tuvos apie 1913 metais

Jaunutis Jonas, kilęs 
Radviliškio

Kutkevičius Marijonas, 
vęs Venecueloje

Maziliauskas Zenonas
Navagruckienė - Paulauskai

tė, Valerija
Pavilionio, kuris buvo gyvenęs 
Šiauliuose ir spėjamai žuvo vo
kiečių kariuomenės tarnyboje

Vaitiekūnienė Pranciška, gy
veno Kankakee, 111-

Vitkienė - Klikunytė, Pran
ciška, Petro Vitkaus našlė, iš 
Smulkių km., Nemakščių vai., 
jos sūnus Domininkas Vitkus, 
ir dukterys Florence ir Grace-

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithu- 
ania, 41 West 82nd St-, New 
York 24, N. Y.

Lio

nu o

bu-

gražu.
Norkus

ir šo-(Filmų demonstravimą 
kius rengė Vienybės laikraštis. 
Red,).

— Adelaidės universitete 
Australijoje medicinos daktaro 
laipsnį gavo Ona - Roma Va- 
roneckaitė. Sydnėjuje medici
nos mokslus baigė Gytis Dan- 
ta ir B. Vingilis.

—A- Landsbergio novelė 
“Graikijos vėjas” atspausdinta 
estų žurnale “Mana”.

VAIZDAI IŠ VASARIO 16 MINĖJIMO NEW YORKE

□ R. V. VYGANTAS, kongresm. William T. 
,hy, koris. V. Stašinskas, P. Montvila.

SIMUTIENĖ, Mrs. Murphy, kons. A. Simutis, 
kongresm. W. T. Murphy, O. Valaitiene, R. Bu
driene.

VIRS. MURPHY, kongresm. W. T. Murphy. O. Va- 
aitienė.

DARBININKO spaudos kioskas nepriklausomybes 

Šventės minėjimo Webstcno salėje.

J. VALAITIS, kons. A. Simutis, prel. J. Balkonas, 
ęongrsm. W. T. Murphy, kons. V. Stašinskas.

’RIE DARBININKO kiosko Tėv. P. Bamunas - 
darbininko administratorius. Z. Jurys. P. Montvila.
Visos nuotraukos Onos Valaitienės.

I
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PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA su anūke Danute Ba
rauskaite. Nuotr. L. Kančausko.

INŽ. J. MIKLOVAS IR OPERA
REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

Aną dieną mūsų spaudos ve
terano red. Juozo Pronskaus 
kambaryje sutikau retą asmenį, 
inž. geologą Juozą Miklovą> 
žemam nuo Kartenos. Jis perei
tą vasarą pabėgo iš sovietinių 
mokslininkų ekskursijos Pary
žiuje ir pasirinko laisvę. Prieš 
keietą savaičių atsirado Chica- 
goje. Daoar yra lietuviškos 
spaudos ir daugelio žmonių dė
mesio centre.

Teko keletą mylių jį pavė
žėti. Laimei, gatves buvo ledu 
apsitraukusios, mašina po ma
šinos vargiai slinko; taigi, ge
rą valandą rungemės su trafi- 
ku- Man tai buvo gera proga, 
niekieno netrukdomam, plačiau 
išsikalbėti su tuo jaunu inte
lektualu, sovietinių mokyklų 
auklėtiniu ir kartu labai nuošir
džiu lietuviu patriotu.

Mūsų pokalbis prasidėjo nuo 
vaikų literatūros išeivijoje. Jis 
stebėjosi, kad mažai vaikams 
knygų išleidžiame- Nupasako
jau jam sąlygas. Ir jis negalė
jo suprasti to skaudaus fakto, 
kad lietuviai tėvai nesirūpina 
savo vaikams lietuviškų knygų 
nupirkti, kad jie tuo savo at
šiauriu mostu žlugdo išeivijos 
vaikų literatūrą.

Kalbėjau apie “tarybini poe
tą”, okupuotos Lietuvos rašy
tojų pirmininką E. Mieželaitį. 
Inžinierius jaukiai nustebo, kai 
jam papasakojau, kad mes E. 
Mieželaičio neskaitom jokiu ra
šytoju. o tik partiniu kalviu, 
kad jis jau buvo išeivijos spau
doje nekartą sukaltas, kaip ne
turįs talento, bet tik partijos 
iškeltas eilių “kalvis". Panašiai 
galvojama ir Lietuvoje- Švie
suomenė nelaiko rašytojais E. 
Mieželaičio. A. Venclovos, T. 
Tilvyčio ir eilės kitų, ištikimai 
partijai tarnaujančių- O J- 
Žiugždos ir K. Korsako pavar
dės tenai virtusios tiesiog 
keiksmažodžiu- Jie persisten
gia tarnaudami partijai.

Sustojom prie operos. Inži
nierius. studijuodamas Vilniu
je. lankydavosi operoje. Buvo 
anam istoriniam “Fausto" spek- 
taklyje 1958 Vilniuje, kai turė
jo dainuoti iš Sibiro grįžęs J- 
Kučingis. Iš visos Lietuvos kam
pų į Vilnių ėmė plaukti Ku
čingio gerbėjai. Vilniuj pritrū-

ŠVENTINA skautų Šarūno draugovės vėliava Eliza
bethe, N. J.

ko gėlių. Minios rinkosi į ope
ros teatrą. Valdžia įsakė “Faus
tą" pakeisti “Pilėnais”. J. Ku
čingis liko publikoje. Pertrau
kos metu išsiliejo ovacijos į 
tėvynę sugrįžusiam Sibiro kan
kiniui. Demonstracija buvo jaut
ri, efektyvi ir visuotinė.

Buvau užklaustas apie mūsų 
operą. Pasirodo, kad šviesesnie
ji žmonės tėvynėje žino ir di
džiuojasi, kad išeivijos lietuviai 
leidžia enciklopediją, kad turi 
savo operą. Ir inžinierius pasa
kė, kad laukiąs lietuviškų “Ai
dos" spektaklių.

Bet atsiranda manančių, kad 
operS nereikalinga, kad be rei
kalo iš žmonių kišenių ištrau
kiami tūkstančiai, kurie galė
tų atitekti kitiems būtinesniem 
lietuviškiem reikalam. Taip ne
seniai Darbininke pasisakė dr. 
P. Mačiulis- Ir dar pastebėda
mas, kad “svetimųjų operų sta
tytojai” nėra prisidėję prie lie
tuviškos operos. Bet tų operų 
statytojai įsteigė “Jūratės ir 
Kastyčio" operos fondą ir su
daro fondo valdybą. Pirmoji 
auka 600 dol- buvo kaip tik 
Chicagos vyrų choro. Gi žinom 
kad fondo vadovybėje yra: M. 
Rudienė. A. Kučiūnas, St. Ba
ras, Vyt. Radžius, VI. Stropus 
ir kiti- Jų pastangomis daug 
pasaulio bibliotekų gaus “J. ir 
K” operos klavirą.

Sausio 27 buvau "Jūratės ir 
Kastyčio" operos fondo baliu
je. Didelė, puošni salė buvo 
perpildyta. Po keturių dienų 
nuvažiavau į “Marginius" geres
nių bilietų “Aidai" pasirinkti. 
Ir nustebau. Tą šaltą, slidų žie
mos vakarą prie bilietų stovė
jo eilė žmonių- Tai buvo sau
sio pabaiga, o “Aidos" spek
takliai balandžio pradžioje. Ži
nia. publika nori operų, jų lau
kia. išperka bilietus ir, svar
biausia. kad turime kolektyvą, 
kuris sugeba ir įveikia operas 
pastatyti. Ir tuomi didžiuoja
mės ne tik mes, bet tie dar
bai stebina ir mūsų brolius tė
vynėje. Tai aną vakarą, važiuo
jant iš 18 kolonijos Chicagoje
pietvakarių link, patvirtino ir 
inž- Juozas Miklovas. jau spau
doje spėjęs atskleisti daug į- 
domios tiesos apie pavergtųjų 
lietuvių gyvenimą. VI. R.

Daugiau vilties laisvės kovoje
LOS ANGELES LIETUVIAI IŠKILMINGAI MINĖJO VASARIO 16-TAJA — SENATO

RIUS ĮNEŠA NAUJĄ REZOLIUCIJĄ J JAV —BIŲ SENATĄ LIETUVOS BYLOS REIKALU. 
— LIETUVIŲ TAUTA TIK PRADEDA SAVO GYVENIMĄ

Los Angeles, Calif. — “Juo 
tamsesnė naktis, tuo labiau tu- 
ri šviesti tikėjimo ir vilties 
šviesa laisvės kovoje”, — kal
bėjo prof. Juozas Brazaitis, bu
vęs Lietuvos ministerių. tary
bos pirmininkas, Vasario 16 
minėjime Los Angeles mieste.

Šiais metais losangeliečiai 
paminėjo trigubą sukaktį: 709 
metų nuo Lietuvos valstybės 
pradžios, 44 metų Nepriklauso
mybės paskelbimo ir 20 metų 
karžygiškojo lietuvių sukilimo 
prieš sovietų vargiją. Ir ameri
kiečių spauda ir kalbėtojai pa
brėžė visas tas tris sukaktis.

Vasario 16 minėjimas, kurį 
organizavo ir pravedė Alto 
skyrius, vasario 11 pradėtas 
pamaldomis šv. Kazimiero baž
nyčioje. Tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje sveikinimo žo
džius tarė latvių ir estų atsto
vai, Lietuvos konsulas dr. J. 
J- Bielskis ir Los Angeles ap
skrities tarybos pirmininkas E- 
Debs. Buvo perskaityta mies
to majoro Sam Yorty prokla
macija.

Lietuvos bylos reikalas pa
judėjęs teigiama linkme
Prof. Juozas Brazaitis, pa

grindinis minėjimo kalbėtojas, 
savo kalboje peržvelgė 1961 
metus, sustodamas ties teigia
mais ir neigiamais reiškiniais 
bei įvykiais Lietuvos bylos rei
kale- Pavergtųjų reikalas buvęs 
pajudintas iš mirties taško, ža
vėjosi losangeliečių dinamika 
ir sumanumu, įnešant į JAV 
kongresą Kuchel - Lipscomb 
rezoliuciją ir į Lietuvos laisvės 
kovą bandant įtraukti ameri
kiečių mases. Ragino lietuvius 
remti šį žygį ir ieškoti kitų bū
dų ir priemonių Lietuvos lais
vės kovai suaktyvinti.

Po oficialiosios dalies, kurią 
pravedė ' Alto skyriaus pirm. 
Julius Jodelė, sekė poros veiks
mų drama “Vieną birželį”, ku
rią režisavo aktorius ir režisie
rius J. Kaributas, o statė dra
mos sambūris.

Nauja rezoliucija senate Lie
tuvos bylos reikalu

Po bendro minėjimo puošnia
me Michael’s restorane Alto 
skyrius surengė prof. J. Brazai
čiui pagerbimą. Iškilminguose 
pietuose dalyvavo eilė žymių 
amerikiečių. Pietuose pagrindi
niu kalbėtoju buvo šen. Ro
man L- Hruska (R- — Nebr.). 
Baigdamas savo kalbą jis pa
reiškė, kad įnešęs į senatą nau-

ELIZABETH, N. I.
Motery Sąjungos 66 kuopos 

susirinkimas sausio 21 pradė
tas dvasios vado kun. J. Pra- 
gulbicko malda šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėje. Pirmi
ninkė J. Bunienė padarė meti
nės veiklos apžvalga ir pranešė 
apie pavasarį įvyksiantį aps
kričių suvažiavimą Elizabethe. 
Ragino visas nares uoliai prisi- 
dėti prie to suvažiavimo. Susi
rinkimui prašant, senoji valdy
ba ir toliau pasiliko vadovauti 
kuopai. Neseniai pakelta į Są
jungos garbės nares Ona Bal-

SUEIGOS metu ps. J. Bružinskas skaito aktą. 
Nuotraukos A. Jaro.

ją rezoliuciją Lietuvos bylos 
reikalu, kuria JAV vyriausybė 
būsianti prašoma iškelti Pabal
tijo kraštų laisvės reikalą J. 
Tautose, pareikalauti sovietus 
pasitraukti iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ir tuose kraštuo
se pravesti laisvus rinkimus J- 
Tautų priežiūroje. Senatorius 
ragino lietuvius nepamiršti sa
vo tėvų kalbos bei papročių, 
visomis išgalėmis kovoti už Lie
tuvos laisvę. Šen. Hruska pasa
kė, kad esąs čekų kilmės. Jau
nas būdamas specialiai vykęs 
į Čekoslovakiją išmokti savo 
tėvų kalbos. Jis pabrėžė, kad 
Lietuvos laisvės kovoje negali
me tenkintis “status quo". Vi
si turį reikalauti Lietuvai ir ki
tiems pavergtiems kraštams vi
siškos laisvės.

Nixono linkėjimai
Minėjime buvo pažadėjęs da

lyvauti buvęs JAV viceprez. 
Richard Nixon. bet tą dieną 
turėjo skubiai iš Los Angeles 
išvykti. Pažadėjo su lietuviais 
specialiai susitikti artimoje atei
tyje. Jo linkėjimus perdavė 
respublikonų partijos centro 
komiteto atstovė Mrs. Patricia 
Hitt. Pietuose dalyvavo ir ta
rė po žodį Kalifornijos univer
siteto (UCLA) prof. dr- M- Gra
bam, buv. JAV ministeris Lie
tuvai dr- O. Norem, Lietuvos 
konsulas dr. J. J. Bielskis. Los
Angeles Herald Examiner ko- 
lumnistas G. Todt, Arizonos 
universiteto prof. dr. Pr. Pa- 
dalis. Pietų programą pravedė 
Alto skyriaus pirm. J. Jodelė 
ir vicepirm. J- Kojelis- Pietų 
metu savo kūrybos davė rašy
tojas J. Gliaudą ir rašytoja Alė 
Rūta - Arbienė. Prieš minėji
mą ir pradedant pietus maldą 
sukalbėjo kan. A- Steponaitis. 
Pietų programos baigiamą žo
dį tarė prof. J. Brazaitis, kurio 
garbei šie pietūs ir buvo su
rengti. cc.

Buvęs JAV viceprezidentas 
Richard Nixon vasario 19 prof. 
J. Brazaičiui rašo:

Mielas Pone Brazaiti,
Šiuo laišku noriu Jums pa

reikšti didelį apgailestavimą, 
kad negalėjau turėti malonumo 
pamatyti Jus, kai Jūs lankėtės 
Los Angeles šio mėnesio pra
džioje, minint Lietuvos nepri
klausomybės dieną.

Ponia Pat Hitt, kuri turėjo 
laimės tą dieną būti su Jumis, 
man papasakojo, kokia dideliai 

tramaitienė buvo pasveikinta 
ir pagerbta prisegant jai gėles. 
Prieš porą mėnesių atšventusi 
savo auksinę vedybų sukaktį, 
Agota Degutienė atsidėkodama 
narėms už gausų dalyvavimą 
ir paramą jos iškilmėse, susi
rinkimui pasibaigus, dalyves 
pakvietė vaišėms-

Korespondentė

Skautu Šarūno draugovė va
sario 4 minėjo 8 metų sukak
tį- Mišias aukojo vieneto ka
pelionas kun. Juozas Pragul- 
bickas. Buvo pašventinta drau
govės vėliava. Vėliavą dovano
jo O. Petrauskienė. Popiet 14 
vai- lietuvių salėje buvo iškil
minga sueiga, kurioje dalyva
vo New Yorko tuntininkas Juo
zas Bružinskas ir Atlanto ra
jono vadeiva Vytautas Pileika 
iš Hartfordo.

Prie naujosios vėliavos skau
to įžodi davė Arūnas Jarmas. 
Jonas Kaspariūnas. Gintautas 
Kliučinikas ir Algirdas Meilus.

Po sueigos buvo laužas, ku
riame pasirodė visos skiltys ir 
būreliai. Po to buvo vaišės.

Už talka ruošiant vaišes, di
delė padėka priklauso A. Bru- 
žėnui. Kaspariūnienei. Ožalie- 
nei. Bartienei ir A. Jarmui.

A.B. 

džiugi ir atmintina proga buvo 
būti su lietuviais.

Aš užtikrinu Jus, kad labai 
norėjau asmeniškai pareikšti sa
vo geriausius linkėjimus Ameri
kos Lietuvių Tarybos Los An
geles nariams ir Jums asme
niškai ir apgailestauju, kad ma
no darbų kalendorius, kuris 
buvo sudarytas daug anksčiau, 
man tai neleido padaryti.

Su geriausiais Jums linkėji
mais Richard Nixon
1962. 2. 19

ŠEN. ROMAN L. HRUSKA kalba Vasario 16 minėjime Los Angeles 
mieste.

LOS ANGELES Vasario 16 minėjime: Lietuvos konsulas dr. J. J. Biels- 
kus, šen. Roman L. Hruska, prof. J. Brazaitis, Alto skyriaus pirm. J. 
Jodelė.

AMERIKIEČIŲ kolumnistas George Todt (Iš Los Angeles Herold Exa- 
miner laikraščio), prof. J. Brazaitis, Lietuvos konsulas dr. J. J. Bielskis.

LF BIČIULIAI su prof. J. Brazaičiu Los Angeles mieste. Iš k. į d. dr. 
P. Padalis, J. Jodelė, prof. J. Brazaitis. L. Valiukas. J. Kojelis.

Nuotraukos L. Kančausko

Mrs. Patricia R- Hitt, respub
likonų partijos centro komiteto 
atstovė, dalyvavusi minėjime ir 
perdavusi Richard Nixon svei
kinimus Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo proga, po mi
nėjimo parašė prof. J. Brazai
čiui ilgą ir labai nuoširdų laiš
ką, kuriame džiaugiasi turėjusi 
progos dalyvauti trigubame 
minėjime: 709 metų nuo Lietu
vos karalijos įkūrimo (1253), 
44 metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo (1918) 
ir 20 metų sukilimo prieš ko
munistų okupaciją- Taip pat 
reiškia didelį džiaugsmą, kad 
turėjo progos asmeniškai prof- 
J- Brazaitį sutikti ir su juo kar
tu pabūti.

IŠ VISUR
^UMi/umuu//umaMmmaffKu/wuuiMUM

Lietuvos genocido paroda
Lietuvos Genocido Parodos 

komitetas praneša, kad parodą 
gali pas save užsikviesti visos 
organizacijos, klubai arba ats
kiri asmenys. Paroda nieko ne
kainuoja.

Iki šiol buvo išsiųsta 2,850 
laiškų į Washingtoną, remta 
Kuchel - Lipscomb rezoliuciją. 
Parašai surinkti iš žmonių, 
lankiusių parodą-

Jonas Girdžiūnas pirmas re
agavo į spaudos paraginimą 
remti L. G. parodą. Atsiuntė 
5 dol. šiam tikslui-

Parodai paremti prašome au
kas siųsti ir kreiptis adresu: 
Aldona Paukštelis, 4122 Drum- 
mond St., East Chicago, Ind.

Balfo vajui Elizabethe 1961 
ir 1962 surinkta 529 dol. ir 
2200 svarų drabužių

— Bronė Jameikienė Hono- 
lulu universitete Havajuose ga
vo meno magistrės laipsni. Ji 
yra baigusi Chicagos meno ins- 
titulą bakolauro laipsniu. Hava
juose dėstė meną ir kartu stu
dijavo oriento meno istoriją.

— Melbourne, Australijoje, 
rengiasi paminėti M. K. Čiur
lionį. Numatomos paskaitos, kū
rinių paroda ir koncertinė dalis.

— Juozas tingis, Švedijoje 
profesoriaująs dviejuose uni
versitetuose, Stockholme ir Up
saloje. yra surinkęs daug etno
grafinės medžiagos apie Lietu
vą

— Penevėžio miesto ir pla
čios apylinkės monografija pa
rašyta 20 autorių, kurie patei
kia 70 straipsnių. Monografiją 
prenumer. keliu leidžia Pane- 

i vėžio sambūrio klubas Chica- 
i goję. Norintieji gauti smulkes

nių žinių ar knygą Įsigyti, krei
piasi adresu: A. Vadopolas, 
1647 So. California Avė., Chi
cago, III.

' — Tėv. J. Vaškas, MIC, ma
rijonas, gavėnios misijas balan
džio 8 ves šv- Kazimiero pa
rapijoje Los Angeles- Tėv. J. 
Vaškas, minint Vasario 16, skai
tė invokaciją Atstovų Rūmuo
se-

— Philadelphijos liet- tauti
nis ansamblis maloniai kviečia 
i Užgavėnių koncertą — balių 
kovo mėn. 3 d.. 7 vai. vaka
re lietuvių klubo salėje, 928 E. 
Mayomensing Avė.

Malonus lietuvi, atjausk ir 
suprask jaunimo pasiryžimą 
ir norą dainuoti tas skambias 
dainas, kurios kiekvienam yra 
taip malonios. Savo dalyvavimu 
suteiksi dainuojančiam jauni
mui naujų jėgų ir stipresnio 
susikaupimo tęsti ši sunkoką 
darbą.

Ateikite! Skambės dainos, 
gros puikus orkestras, visi sve
čiai bus skaniais užkandžiais 
vaišinami. L.B.K.

VASARIS

Katalikiškos spaudos mėnuo
Ar nepamiršote pratęsti 

DARBININKO prenumeratos 
1962 metam?

Ar esate atsilyginę už pra
ėjusius 1961 metus?

Kas dar nespėjote atsily
ginti už 1961 metus, padary
kite tai tuojau. Siųsdami pi
niginę perlaidą sutaupysite 
mums laiką ir išlaidas.

Paraginkite DARBININKĄ 
užsisakyti kaimynus ir pažįs
tamus.

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo 
dienos iki 1962 metų galo 
kainuos tik 5 dol.

Rašykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, 21, N. Y.

I



pirmauja tanaooinėse pirmenybė
se, fltnrlrtkrtkie Po 14 ratų Fi- 
acheriB 10-2 t*. (viena ne
baigta su Yamrfskiu. Kanada), ae-
ka: Gelter tftov. S-ga) 4%-4ty, 
voHetta Ubhusnn 9, Kortaoj 8$,

ko (JAV) po t*. Amerikietis

lenas žalyn, MontreaBo miesto 
atvirose jplrmnytiMf iškopė J vir- 
Mnę, kai jis Įveikė Kanados jaunių 
■neirtai G- BnMnų. Po 10 ratų pa
dėtis buvo tokie: Žalys 8%, Wttt ir

Leder ir Furrtner po 7 t*. Baikovi-
čius grupėje su 6 t*. Betiko vienas 
ratas, knriasse Žalvs susitinka su 
Sehlosser’iu. Saliui užtektų lygiųjų.
kad laimėtų šiaų Montreabo atviras

iteracijos organas, paskutiniam 1961 
m. numery suminėjo Sovietų ap
žvalgoje Lietuvos meisterius, daly
vavusius Spartako baigminėse: V.

apžvalgoj minimas p. Vaitonis, su 
jo dalyvavimu Kanados šachmatų

Latvių žurnalas “šacha pasaule”, 
sausio nr. talpina Amerikos lietu
vių p-tūų nugalėtojo Povilo Taut- 
vaišo šaržų su antgalviu: Lietuvie- 
šu šacha Karalis."

Partija iš tarptautinių rungtynių

MĮMBBBB

ROTA KILMONYTĖ - LEE'

RŪTOS KILMONYTES ŽVAIGŽDE KYLA

I; žaista vasario 9 d. So. Bostono 
Lietuvių piliečių draugijos namuo
se. Baltieji: K- Merkis, juodieji G. 
Proll (Massachusetto čempionas).

Karaliaus - Indiška partija.
1. C4žf6 2. Že3g6 3.d4Rg7 4.e4 

d6 5.213 0-0 6. Re2e5 7. d52e8 8. 
Re3f5 9.Rg5Bf6 10.h4 2g7 ll.Vd2 
2h5 
Ža6 
2c5 
2f5 
Re3Bf8 24. Rd3 2:R 25. V:2h6 26. 
f3a5 27. b5c6 28. d:cb:c 29. Re4d5 
30. c:dc:b5 Šl.d6Ba6 32. Vb3 +
Kh8.33. V:b5 Ba7 34. Bh2 Ra6 35. 
Vb6Bc8+ 36.Bhc2B:B+ 37.K:B 
VdT 38.Kd2Rb5 39. Bei! ir juodie
ji pasiduoda. ? • . - ; "

12. Rh6Be8 13.2g5 2f4 14.Rfl
15. g3 Žh5 16. Re2 2g7 17. 0-0-0 
18. b4ž:e4 19. 2c:2f:ž 2O.Ž:e4 
21. Ž:R+V:2 22. Rg5Vg7 23.

MACHINISTS

Job Sbop Experience on 
HI-PRECISšON

REAL ESTATE

npšlid. attejumi. su Mitu vandeniu.

nauji: langų užuolaidos, stogas. Šal
dytuvas ir krosam. Arti fiv. Gabrie-

aplinka. $15390 Seim. TA 7-5896.

large 2-hamiiy, compieteiy modern, 
flrst floor 5 rooms, iirepiace, bath; 
second A third iloors s rooms, bath, 
storms, screens, oil heat; iarge plot. 
SL Jonu s and SU Peter s Farisnes, 
Near everythmg. Asking $22,700. 
Monthly income $125. Fius drive- 
way. Call YU 1-3256.

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

South Shore, Staten Island. 6 room • 
Ranch, brick tront, low window, 3 * 
bedrooms, L-shaped, living room, ,

closed, bot air heat, ornament. iron 
fenče. Holy Rosary parish & school, 
1 block. 10 min. to Ferry. Conveni- 
ent to everytmng. Mušt be seen! 
Sacrifice $20,500. — YU 1-6551.

BUSS. OPORTUNITY

Queen«. Restaurant - Luncheonette. 
Established, 7 year lease. grossing 
$1^00 weeKly. Big potenūal right 
party. Open 6 days. Comer Street 
next to Theatre. 7a. m. to 9 p. m. 
Good for family, partners. vrice 
$13,000, $5,000 <town. Owner mušt 
seU. 227-20 Merrick Blv. LA 5-9381

DISPLAY

Automobile Custom Coach Work of 
distinetion. Famting, Body altera- 
tions, Upholstery & Collision Work.

GEIGEL CORP. 
11-26 46 Road 

Long Island City 1, N. Y.
EXeter 2-2339 • EXeter 2-2376

Lietuviškų produktų:
DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-6087
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant, didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

REPUBLIC
Liguor Store, Ine,

322 Union Avė. Brooklyn LL N. Y.
TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

Didelis pasirinkimas :
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų j

šventėms bei kitokioms progoms |

Rūta Kilmonytė - Lee, pir
moji ir vienintelė žinomesnė 
lietuvaitė filmų aktorė, yra už
tikrintame kelyje j Hollywoodo 
pasaulio viršūnes. Lietuvių vi
suomenei būtų pravartu stebė
ti jos einamą kelią, nes Kilmo
nytė didžiuojasi savo" lietuviš
kumu. kalba lietuviškai, viešu 
rūpesčiu savo artimaisiais Lie
tuvoje garsina Lietuvos bylą, 
dalyvauja lietuviškoje veikloje. 
Ji — Lietuvos vyčių narė, lie
tuvių respublikonų organizaci
jos narė, Kuchel • Lipscomb
rezoliucijai remti komiteto na- Lee žvalgosi kitos pusės, ir aš 
rė, dažna lietuviškų parengimų netikiu, kad ji turėtų kokių 
dalyvė. Jos karjeros kelią sek- sunkumų ją susirasti. Ji pri-

ti pravartu ir dėl to, kad kil- klauso mergaičių kategorijai 
dama Į filmų pasaulio aukštu
mas, nenutoltų nuo lietuviškos 
žemės.

Hollywoodas apie Kilmonytę 
pastaruoju metu, po “Sergeants 
3” pastatymo, kalba labai daug, rę savo filmui “Sergeants 3". 
Čia norime pacituoti ištraukas 
iš žymiausios Hollywoodo ko
respondentės Louella O- Par- 
sons straipsnio, patalpinto He- 
rald Esammer sekmadienį, va
sario 11, filmų skyriaus ve
damuoju:

“Daili šviesiaplaukė Rūta

kuri vyrams patinka. Ji gyva, 
kalbi, (turi ir ką pasakyti), 
lengva ją suprasti. Todėl su
prantama, kad Frank Sinatra 
paėmė šią veik nežinomą akto-

"Aš IcaR^Ttetoviškai" ...
— Aš maniau, kad kalbate 

su akcentu, — prasitariau; mat 
nors ji ir gimusi Kanadoje, bet 
abu tėvai gimę Lietuvoje, Dzū
kijoje.

— Aš norėčiau turėti akcen
tą, — ji atsakė. — žiūrėkite, 
kaip visoms Gabor seserims ak
centas gelbsti.

Rūtos seneliai tebegyvena 
Lietuvoje, ir ji bando juos ir 
kitus artimuosius išgauti į šią

MAPLE RĘST HOME
Ruth & George Schnaderbeck — 
Owners and Directors. — "Happy 
Haven for Sunset Years.” Where 
the aged, handicapped enjoy 24 
hour care, comfort, pleasant atmo- 
sphere. Special diets. Dining room, 
tray Service. Reasonable. 61 Rose- 
stone Avė. West, Sayville, LL, N. Y.

516 LT 9-4840

IŠTESĖJOME daugiau kaip 100
mėty didindami dividendus

■ PER 
' METUS

normalaus

dividendo plūs specialaus priedo tapomo
sioms sąskaitoms pastovioms daugiau kaip 
keturis metų ketvirčius. Dividendai apskaičiuo
jami metų ketvirčiais pradedant sausio 1, 1962, 
paremti nuolatiniu patenkinamu pelnu.

Dividendai mokami nuo įdėjimo dienos 
Apskaičiuojama pilnais metų ketvirčiais

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

A Mutual Bank “... kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!” 
Narys — Federal Deposit Insurance Corporation

Broadway Office:
135 Broadvvay at Bedford Avė. 

Brooklyn. N. T.
STaųų 2-8874

Maasapeųua Office: 
Hickwilie Road and Jemsalem Avenue 
Prieiais Hotiday Park Shopping Center 

Massapeųua, N. Y.
PYramid 9-6100

Eastern Parkway Office:
539 Eastern Parkway 

at Nostrand Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

PResident 3-7000

Kaip sakoma, Rūta įpuolė į 
sviestu pripildytą vonią. Jos 
karjeros kreivė kyla; ji gyve
na Ritai Hayworth priklausiu
siuose 25 kambarių namuose 
Hollywoodo kalnuose, o Palm
Springs turi nediduką namelį, geležinės uždangos pusę. Rūta 

kt _ r>-* i L o pasakojo apie motinos rūpes-Nors Rūta yra laikoma Si- £ z; : . . . . ,čius dėl gimimų, kūne buvę 
pasmerkti 10 metų į Sibiro ka
torgą; dabar jie jau grįžę j pa
vergtą Lietuvą.

— Aš kalbu lietuviškai ir 
mokausi rusiškai, — kalbėjo 
Rūta, — nes tikiu tuo būdu 
galėsianti prieiti prie kompe- 
tetingų pareigūnų ir išsikvies
ti savo artimuosius į laisvąjį 
pasaulį.

Louella Parsons (kaip pa
prastai filmų koreąiondentai) 
aprašinėja ir asmeninius mūsų 
aktorės pomėgius — rūbus, 
draugus- Vienas kitas įdomes-

natros radiniu, tačiau iš tikro 
ji turėjo kad ir nedidelę ro
lę Arthur Homblow, jr. pasta
tyme “Witness for the Prose- 
ctition”. Ji papasakojo man, 
kad Hornblow ją pastebėjęs, 
kai ji žiūrėjusi Sinatros pro
gramos Macombo restorane-

— Tuoj pat Homblow pa
reiškė norą turėti mane savo 
filme, — pasakojo Rūta. — 
Paskui Frank Sinatra matė ma
ne filme ir pasakė: “AŠ noriu 
tą mergaitę pamatyti, kas ji be- 
būtų”-

“Sergeant 3” filme man bu
vo skirta puiki rolė, — tęsė 
Rūta, — ir aš dirbau su dide
liu džiaugsmu- Buvau viena 
mergaitė tarp 15 vyrų, ir jie 
elgėsi su manim lyg su kara
liene.

— Ką pramatai artimai atei
čiai? — klausiau.

— Spaudžiu nykštį, kad gau
čiau vadovaujančią moters ro
lę filme “Forty Pounds of 
Trouble” su Tony Curtis, — at
sakė ji. — Tai našlaičio ber
niuko istorija ir man ji patik
tų.

. — Aš nepripažįstu vyriškos 
aprangos viešoje vietoje ... Jei 
taikaisi būti filmų žvaigžde, 
taip turi ir elgtis.

Apie draugus ir pasimaty
mus Rūta sako:

— Tokia yra mano regulia
ri pasimatymų tvarka: gydyto
jas, advokatas, prekybininkas. 
Mėgstu draugiją tų vyrų, ku
rie nekalba apie filmus.

Taip garsioji žurnalistė pub
likai pristato lietuvaitę Kilmo
nytę. J, K.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

MANUFACTURER’S CLOSEOUT! 
pe. hedrm.r orig. $499. now $298;

9 pc. diningroom — $595 now $299;
5 pc. bdrm. IL Prov. orig. $699 now 
$399. Many fine buys for every 
room — Ist come first to save!

Queens Fumiture Super Market 
41-01 B’way, Astoria — RA 6-3355

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: Hlckory 1-5220

NEBŪK ŽILAS
' "Flora* Herb” yra nuo- 

stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
Šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL A; PX>. Box 305, Clinton, Ind.

SCHALLER&WEBER|
Augščiausios kokybes produktai • Dabar pas mus galima gauti šviežios žąsienos 
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yerke — 1454 2nd Avenue— TR 9-3447

• Tarp 85 - 84 g-vių)
IUdgewoode — 58-54 Myrtle Avė. — VA 1-7488
Arterijoje — 28-28 Steinway SL — AS 4-3214

Hemprteade — 319 FHrtt Street — IV 3-5544 
Flushinge — 41-48 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 32-14 37th Aveme

— DE 5-1154 r
TTF-rTB

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĄ 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Wedding3 and Parties 

344 Grand Street, BrooUyn H, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvy bis. namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaiea Avė, Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7*4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

RAY’S LIQUOR STORE

163-55 LEEmS BLVD. BKHMGND N. Y.
Telefonas: Vlrgnaa 3*3544

VYTAUTA4 BELECKAS
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DARBININKAS
ne ir
NAUJIENOS,

Juozas Grabau - Grabauskas 
mirė vasario 19, palaidotas iš 
Aušros Vartų parapijos bažny
čios vasario 23 šv. Karoliaus 
kapinėse, L. I., N. Y. Velionis 
buvo gimęs 1895 Daukšių km., 
Padovinio vlsč., Marijampolės 
apskr. Mokslus ėio Veiverių 
mokytojų seminarijoje, Vorone
žo pedagoginiuose kursuose ir 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Atvykęs i šį kraštą 1954 bai
gė Real Estate institutą Nevv 
Yorke. Pirmojo Pasaulinio karo 
metu dirbo mokytojo darbą lie
tuvių mokyklose Rusijoje, o po 
karo Lietuvoje- Vėliau perėjo 
dirbti i socialinės globos sritį. 
Yra išspausdinęs keletą knygų: 
Pramonės įmonių vadovėli — 
1930. Socialinė globa — 1932, 
Darbo ir socialinės apsaugos 
teisė — 1934, Darbininkų na
mų statvba — 1935, Pramonės 
darbininku Įstatymai — 1936, 
Religijų tikrovė — 1939, Ke
lias i pasisekimą — 1953. Taip 
pat bendradarbiavo ir periodi
nėje spaudoje.

Ieškoma Rufh Litvaitis, gy
venusi Worcester. Mass. Ji pati 
ar apie ia žinantieji prašomi 
rašyti: Mr. Anthony Litvaitis. 
20 Stagg St-, Brooklyn 6, N Y.

Moteris ieško darbo šeimo
je. Gali saugoti vaikus arba pa
dėti namų apyvokoje. Kreip
tis VI 9-0099.'

Išnuomojami 2 kambariai su 
baldais vyrui ar moteriai Rid- 
gevvood rajone prie gero susi
siekimo. Kambariai apšildomi ir 
su visais patogumais, galima 
naudotis virtuve. Kreiptis tel 
HY 7-4677.

East New Yorko sekcijoje, 
prie gero susisiekimo už labai 
prieinamą kainą išnuomojamas 
baldais, pilnai apstatytas kam
barys su apšildymu ir visais 
patogumais. Kreiptis: Mrs. M. 
Kaukaras. 453 Essex Street. 
Brooklyn 8. N. Y. Tel- .AP 7- 
9835.

PIANISTE ALDONA KEPALAITĖ. Nuotr. V. Maželio.

šv. Kazimiero dramos skai
tyme sekm., 4 d. kovo, Apreiš
kimo par. salėje, bus vaizduo
jama viena Įdomi scena, kur 
žemaičių ir aukštaičių bajorai 
susikerta su lenkų seimo atsto
vais dėl atskiro Lietuvai valdo
vo klausimo. Lietuvius bajorus 
atstovaus Juozas Lapurka, Ed
vardas Liogys ir Petras Nekro
šius. Vieno lenkų atstovo rolę 
išpildys Stasys Sandanavičius. 
Programos pradžia lygiai 4 vai. 
popiet.

Jurgis Brakas, sūnus Marty
no Brako, Lietuvos Laisvės Ko
miteto nario, laimėjo Nevv York 
State Regents stipendiją ketve- 
riems metams. Gali pasirinkti 
bet kuria Nevv Yorko valstybė
je kolegiją. Varžybose dalyva
vo 77,000 Nevv Yorko valstybė
je bebaigiančiųjų aukštesnę 
mokyklą. Laimėjo 16,242.

A- Didžiulienė, dantų gydy
toja iš Trenton, N. J., dalyva
vo Nevv Yorko lietuvių dantų 
gvdytojų susirinkime vasario 4. 
Vasario 16 gimnazijai paauko
jo 5 dol. Susirinkime nutarta 
paskirti 20 dol. siuntiniui ser
gančiai kolegei Lietuvoje.

N.Y. Lietuviu Filatelistu 
draugija išleido savo biulete
nio šių metų pirmąjį numerį 
kuriame aprašoma draugijos 
veikla, supažindinama su Įvai
riomis Lietuvos pašto ženklų 
laidomis. Biuleteni redaguoja 
K. Matuzas, 107-33 117 St., 
Richmond Hill 19. N. Y.

Jono Grigo, atvykusio 1909 
metais iš Naujamiesčio, Pane
vėžio aps.. į Brooklyną, N. Y., 
ieško Juzė Sadukevičiūtė. Kas 
žino ar jis pats prašomas ra
šyti: Mrs. J- Obelienis. 156 
Wyckoff Avė., Brooklyn 37. N. 
Y.'

Juozas Audėnas, ekonomis
tas. geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

Pirmasis Aldonos Kepalaitčs koncertas
Pianistė Aldona Kepalaitė ko

vo 4 Carnegie Recital salėje, 
Nevv Yorke. debiutuoja, pirmą

DARBININKAS

PRIĖMIMAS New Yorko miesto burministro Robert F. Wagnerio rezidencijoje vasario 16. Burmis
tras skaito lietuvių dienos proklamaciją. Nuotr. V. Maželio.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMAS BOSTONE
Vasario 16 dienos minėjime 

prisirinko pilna didžiulė salė; 
daugiausia buvo senųjų atei
vių lietuvių. Labai gerą invo- 
kaciją kalbėjo prel- Pr- Vir- 
mauskis- Gubernatorius John 
A. Volpe pasakė drąsinančią 
kalbą dėl Lietuvos išvadavimo 
ir pabrėžė, kad Amerikos lie
tuviai turi nesigėdinti lietuvių 
kalbos ir savų papročių ir sa
vo vaikus mokyti lietuviškai, 
pratinti juos nesitolinti nuo lie
tuviškų draugijų. Lietuvos gar
bės konsulas adv. A. Šalna ra- 

kartą atlikdama viso koncerto 
programą- Jaunos menininkės 
gyvenime tai didelis įvykis, rei
kalaująs daug pastangų, darbo 
ir visuomenės paramos. Nuo 
šio koncerto priklausys jos to
limesnė ateitis.

Lietuvių visuomenei pianistė 
Aldona Kepalaitė jau žinoma- 
koncertuose, solo skambinda
ma. akomponuodama. Vasario 
16 minėjime Websterio salė
je ji akomponavo solistei L. 
Juodytei ir Operetės chorui.

Žinoma ji ir amerikiečių vi
suomenei. Tris kartus yra skam
binusi New Yorko miesto radi
jo stoties programose, su 
Broadway Symphony orkestru 
atliko Chopino koncertą.

Ją yra pastebėję ir didieji 
Nevv Yorko laikraščiai. Du kar
tu ji skambino toje pačioje 
Carnegie Recital salėje. 1956 
balandžio 16 pirmą kartą išpil
dė Karen Andree Corning vei
kalą. Ta proga N.Y. Times ir 
N Y. Herald Tribūne atkrei
pė dėmesį ir ja Įvertino kaip 
gerą pianistę. 1959 sausio 21 
bendrame koncerte N. Y- Times 
ja pavadino “admirable".

Savo pirmame koncerte išpil
dys tokią programą: Brahmso 
piano veikalą opus 118, Mo- 
zarto sonata d Major, K. 576, 
Sam Evell — Hommage a Mo- 
liere, Karen Andree Corning 
— allegro, fugue. finale, Cho- 
pin — sonata B Minor. opus 
58.

Prieš savo debiutą su ta pa
čia programa ji koncertavo va
sario 19 — Manhattenville ko
legijoje. vasario 23 — Hofstra 
kolegijoje. Hempstead, L. I, 
vasario 25 — Davis Music 
School, Mamaroneck, N. Y. 

gino stiprinti Lietuvos vadavi
mo darbą. Ukrainiečių atsto
vas pasakė, kad istorijoje Uk
rainos ir Lietuvos buvo ben
dras ilgas kelias ir dabar uk
rainiečiai ir lietuviai turi iš
vien eiti, kad greičiau būtų 
Lietuva ir Ukraina iš rusų ver
gijos išvaduotos. Latvijos at
stovas tą patį pabrėžė. Paskai
tininkas kun. Vac. Paulauskas 
prisiminė Lietuvos dainių Mai
ronį ir skaitė jo nemirštamos 
poezijos. Surinkta 1723 dole
riai Lietuvos vadavimo reika
lui.

Meninėje dalyje visi labai 
Įspūdingai pasirodė, ir jais su
sirinkusieji nuoširdžiai džiaugė
si. Meniniai numeriai: solisto 
S. Liepos galingos dainos, kom
pozitoriaus J. Kačinsko choro 
patriotiniai darnūs garsai. O- 
Ivaškienės Bostono liet- tauti
nių šokių sambūrio šokiai: 40

SV. KAZIMIERO DIENĄ, 
sekmadieny. 4 d. kovo. Ap
reiškimo parapijos salėje. 
Brooklyne, Įvyks koncerti
nėje formoje skaitymas kun. 
B. Zdanavičiaus 4-ių veiks
mų veikalo. “Su. Kazimie
ras. Lietuvos Karalaitis." 
Ši istorinė drama nukels 
klausytoją i Vilnių ir Kro
kuvą ir primins nepaliauja
mus tarp Lietuvos ir Lenki
jos bajorų ginčus ir karalai
čio Kazimiero nekarališką 
Gyvenimą.
Šio parengimo pelnas ski
riamas Lietuvos Vyčių Isto
rijos ir Stipendijų fondams 
ir Maironio šeštad. mokyk
lai. Režisuoja Juozas Boley- 
Bulevičius. Įėjimo auka SI. 
Pradžia lygiai 4 vai. Kvie
čia New Yorko Lietuvos 
Vyčių Senjorai.

Programoje įlalyrau ia : 
piliau Alinskas. Jh-ilhias.
Viktorija Dėfiiniero , Gražina Kn- 
likanukaitė. Juozas Lapurka. Eil- 
varrta* Liogiis. Stasys Lašus. 
Elena Matusrrir ~i >< . Antanas J. 
Mažeika. Antai as !'•. Mažeika. 
Pilnis \eki Juras [’aš-i.
kmi s, Stas./s S'ii'iit' i> :ėi is, I\ a 
zimirras Strolis. Stasys Vaškys. 
Rrotfč Venckienė. 

vaikų nuoširdus ir drausmin
gas pasirodymas, pianu akom- 
ponuojant Lilijai Gailienei; 30 
studentų šokiai su garsiąja Sa
dute. smuikuojant Rimantui 
Budreikai ir dainuojant mote
rų chorui, komp- J. Kačinskui 
pianu akomponuojant; mažyčiai 
deklamavo: Daiva Izbickaitė, 
Laima Baltrušytė, Birutė Ado
mavičiūtė ir Birutė Vaičjurgy- 
tė. Kankliavo jauni kanklinin
kai: Nijolė ir Gintaras Vaičai- 
čiukai ir Daiva Mučinskaitė.

Filmą prieš komunizmą rodė 
studentai lietuviai 330 E. St., 
So. Bostone. Prisirinko studen
tų pilna salė. Tą Įdomią ir 
daug kieno dar nematytą fil
mą kada vėliau studentai ke
tina parodyti ir visiems lietu
viams bostoniškiams.

Padėka
Maironio šeštadieninei mo

kyklai aukojo: dr. T. Savickas 
— 30 dol., Mrs- B. Giovanno- 
ni iš Chicagos — 25 dol., Ra- 
movėnai — 20 dol. Po 10 dol.: 
A Mačionis, dr. J- S. Trajo- 
nai. Atletų klubas. Moterų vie
nybė. V. Bieliackas. gen. kons. 
Budrys /vietoje gėlių a. a. Si- 
dzikauskienei). Po 5 dol.: kun. 
V. Pikturna, kun. J. Maknys, 
dr. S. Dimienė. dr. H- Montvi
lienė. V. Zelenis. dr Vilčins- 
kienė. O. J. Ginkai. Piliečių 
klubas, dr. Plechavičius — 3 
dol.. Bredes jr.. V. Vasikaus- 
kas — po 1 dol. Daiktais au
kojo: kun. J. Gurinskas. Ši
manskis. Andriuškevičius. Jaku
bauskas.

Taip pat nuoširdi padėka pri
klauso akt- V- Žukauskui, dail. 
P. Osmolskiui. V. Kidoliui, Ge
rulaičiui ir visiems kitiems, pri- 
sidėjusiems prie Kalėdų eglu
tės parengimo- Ir visiem moki
nių tėvam, aukojusiem loteri
jai ir bufetui.

Nuoširdžiai dėkoja
Maironio Mokyklos Tėvų 

Komitetas

Norite geros
PORTRETO, SEIMOS. VAIKŲ 

jvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

TYT. MAŽELIS

meniškos fotografijos

422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y.
Tel. HYacint 7-4677

ŽINIOS
J 

gurt
Melrose simfoninis orkestras, 

Jeronimo Kačinsko vadovauja
mas. kovo 4 d. 3 vai. popiet 
Melrose Memorial salėje atliks 
Įdomią programą- Orkestras pa
gros J. Haydn Simfoniją Nr. 
94 ir P Dūkas simfonini Scher- 
zo “Burtininko mokinys” ne
paprasto efektingumo dideliam 
orkestrui. Koncerte dalyvaus 
trys jauni talentingi instrumen
talistai. Jie atliks solinius muzi
kos kūrinius. Nors nei vienas 
jų neturi daugiau keturiolikos 
metų, jau yra pasiekę virtuoziš
kumo. R. Markov ir E. Harlovv 
atliks Saint-Saens “The Carna- 
val of Animals” dviems forte- 
pionams ir orkestrui. J- Kobiel- 
ka 12 metų pagros violenčele. 
Orkestro administnacija turi 
tikslą propaguoti gerą simfoni
nę muziką taip pat jaunimo ir 
vaikų tarpe ir ragina vyresniuo
sius atsivesti savo jaunuosius 
šeimos narius.

Giedraičiai, broliai, rašytojas 
ir Lietuvos mokyklos darbuoto
jas Antanas ir Bostono litua
nistinės mokyklos mokytojas 
Dzidorius, norėdami padėti emi
grantinėms lietuvių mokyklom 
projektuoja paruošti kirčiuotą 
lietuviškų skaitymų knygą.

Felicija Grendalytė paskirta 
Massachusetts respublikonų ko
miteto nare atstovauti Suf- 
folk apygardai. F- Grendelytė 
yra buvusi ilgametė Vyties re
daktorė (anglų k. skyriaus) ir 
sekretorė Lietuvos garbės kon
sulo adv. A. Shallnos. Taip pat 
buvo pirmoji Balfo skyriaus 
fin. sekretorė. Veikia ir kito
se lietuvių labdaringose organi
zacijose.

Petras Bliumas, mokytojas, 
sueidamas su senaisiais lietu
viais, iš jų gauna Įvairios Ne- 
priklausoos Lietuvos laikų li
teratūros. Dabar pasisekė su
rasti Įvairių metų “Kario” žur
nalo komplektus ir kitokių kny
gų. Pas P. Bliumą lietuviška 
spauda jau nebenusimėtys. Ty
rinėtojams pasinaudoti jis mie
lai sutinka duoti-

Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje remti So- Bostono būre
lis yra susikūręs 1952 metais. 
Taigi, veikia jau 10 metų. Per 
tą laiką iš būrelio narių su
rinkta ir per Balfą šiai gim
nazijai nusiųsta 2726 dol. Bū
relio narys kas mėnesį moka 
po 1 dol. Yra daug narių, są
žiningai savo mokestį Įmokan
čių iš anksto už visus metus.

Skautų ir skaučių tuntai ko
vo 11 lietuvių piliečių draugi
jos salėje, antrame aukšte, ruo
šia Kaziuko mugę, kuriai Įvai
rius rankdarbius paruošė skau
tės ir skautininkės. Mugė pra
sidės 1 vai. popiet. Dalyviai ga
lės vaišintis lietuviškais kepi
niais ir karštom dešrom. Pie
tūs kainuos 1 dol. Po pietų 
bus meninė programa, kurią 
išpildys Baltijos ir Žalgirio tun
tų skautės ir skautai.

\ A RADI O VALANDA

a ŠEŠTADIEPlAIS^k

f?64 WH IT ĖST. HILLSIDEJU 
MVAVERLY 6-3325

196? m., vasario 77 d., no. 14.

RADIJO PROGRAMOS
#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr. 

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

Vedėjas

#
LAISVĖS VARPAS

P. VIŠČINIS 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WK0X, Framingham, Mass.

#
SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 

RADIJO PROGRAMA 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
Boston. Mass.

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

Prlelnamiauslomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAšKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuoto jas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. P.ALEAS — Dirpctorius
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTO.TAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

T. B SKOLINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 J AMATO A AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station)

VVOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam g-arbing-as laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. VTrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St.. Nevv York 9. N.Y.

GKamercy 5-1437

VAITKUS
F U N E R A L H O M E

197 V/EBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj 

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dyka: Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas fe 
•r.-.aus: 'irs kainomis Kainos tos 
pačios ir ) kitus miestus 
Reikale iaukite: Tel. TR 6-6434


