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LIETUVOJE MIRK KUN. V. MIELEŠKA

;elhetu mokesčiu mažinimas, darbo 
kos į Europą atidarvmas. Tai ato- 
itarti, susilaukusios kritikos namie

proc., nes darbo jėga 
automatizacija, masi

namasis i Kongresą, 
ntas tvirtino: “Mes da- 
lažiau, nei mes galime’’ 
ausimui išspręsti. Pirma 
i yra sumažinti mokes- 
:ad įsilietu kapitalas į 
ta ir padidintu suvarto- 
Suvartojimui padidėjus. 
5 ir darbo galimybės.

AFL-CIO prezidentas Meany 
tuojau paskelbė antrą priemo
nę — reikalavimą pereiti prie 
35 valandų darbo savaitės, su
darant tokiu būdu darbo tiem, 
kurie be darbo.

Prezidentas dar pastebėjo, 
kad darbo rinka reikalauja vis 
mažiau nekvalifikuotų darbi
ninkų. Dėl to kyla reikalas at
einantį i darbą jaunimą pa
ruošti specialybėm.

Kun. Vincas Mieleška, bu
vęs ilgą laiką Kauno Karmeli
tų parapijos klebonas, o pasku
tiniu metu altarista, sulaukęs 
70 metų amžiaus, mirė, kovo 
5 d. Kaune. Vasario pabaigoje 
autobusu buvo nuvykęs Į La
pes, užpusčius kelius ir nesant 
susisiekimo priemonių, į Kau
ną su kitu kunigu grįžo per 
pusnynus pėsčiom. Pervargo, 
peršalo, o be to. dar ant spran 
to turėjo votį, tad grižus į Kau
ną pakilo temperatūra, prieš 
mirtį dvi dienas ligoninėje iš
gulėjo be sąmonės.

Velionis buvo gimęs 1893 
sausio 8 Paliepių km., Arioga
los valse. Kunigu įšventintas 
1915 rugsėjo 27. Petrapilio dva
sinę akademiją baigė 1918 ka
nonų teisės kandidato laipsniu. 
Rūpinosi tremtiniais Rusijoje, 
vėliau kaip Lietuvos Valstybės 
Tarybos atstovas rūpinosi grįž
tančiais lietuviais iš Rusijos. 
Grįžęs Į Lietuvą dirbo įvairio
se parapijos vikaru bei gim- 
nazijojes kapelionu. Nuo 1922 
buvo paskirtas šv. Kryžiaus 
(Karmelitų) parapijos klebonu 
Kaune ir tose pareigose išbuvo 
iki antrosios bolševikų okupa
cijos. Dešimt metų išbuvo Si-

A. A. kun. V. Mieleška. Nuotrau
ka 1933 metų.

biro tremtyje. Grižo 1956, bu
vo paskirtas altaristų Kaune. 
Visą laiką gyvai reiškėsi visuo
meninėje veikloje, buvo ilgą 
laiką Katalikų Veikimo Centro 
Kauno vyskupijos pirmininku, 
dalyvavo 1917 Petrapilio lietu
vių seime, 1920 išrinktas i Stei
giamąjį Seimą.

IRANAS, SLIPYI, ADŽUBEI IR GAL CHRUŠČIOVAS
pauda kreipė dėmesį, informuodama apie Adžubei 
ncija pas popiežių Joną XXIII
ežius Jonas XXIII kovo 
ačioje audiencijoje pri- 
Jeksejų Adžubei ir jo

Adžubei yra Chruščio- 
itas ir valdžios dienraš- 
vestijų redaktorius, 38 
Sprendžiant iš AP infor- 
s, priėmimas buvo taip 
nizuotas, kad sudarytų i- 
buvęs atsitiktinis. Adžu- 

i žmona buvę bendroje 
•nalistų audiencijoje, ku- 
jopiežiui buvo Įteikta ita- 
Izan taikos premija (51, 
oi.). Po šios bendros au- 
jos Adžubei su žmona 
pakviesti Į popiežiaus bi
tą. Po audiencijos, kuri

20 minučių. Ažubei 
ileviziją pareiškė ir apie

TARPININKAS: Kar
dinolas Bea.

M. C1EPLINSKI

nerika ir Kuba
įbos klausimas labiausiai 
s Kongrese. Daugumos ly- 
; Mike Mansfield protesta- 
•rieš panikos kėlimą, faktų 
tipima. prezidento padėties 
linimą. Opozicijos lyderis 
senas reikalavo, kad “vi- 
aktai būtų padėti ant sta-

auju priekaištu vėl virto 
p-esmano D. G. Hali, Mis- 
i r., primintas faktas, kad 
paskyrė 135,000 dol. Kubos 
Kėliam, kuriuose “mokoma 
mnizmo Kubos mokyklose", 
erika tam duoda 40 proc. 
:sčiau panašus kaltinimas 
o dėl Amerikos pinigų da- 
o Kubos žemės ūkiui.

- Maskvos radijas kovo 10 
Ibė, kad du sovietinius lai- 
, kurie plaukė j Kubą, sekė 
erikos lėktuvai ir karo lai-

galimą Chruščiovo vizitą pas 
popiežių, jei'jis lankysis Romo
je-

Šiam įvykiui suprasti primin- 
tini kai kurie kiti iš tos gran
dinės įvykiai.

Ryšium su Ukrainos arkivys
kupo Slipyi išleidimu iš kalėji
mo ir atvykimu Į Romą, Darbi
ninko bendradarbis iš Romos 
minėjo ten einančius gandus 
apie galimus pasikalbėjimus 
tarp Vatikano ir Maskvos 
sluoksnių. Ta pačia proga žur
nalas Time informavo paties 
arkivyskupo Slipyi paleidimo 
kai kurias smulkmenas. —Ar
kivyskupui paleisti daugiausia 
pasidarbavę du artimi popie
žiui Jonui XXIII kardinolai — 
Augustin Bea, krikščionių vie
nybei skatinti sekretarijos še
fas, ir Gustavo Testą, rytų Baž 
nyčios kongregacijos sekreto
rius. Lapkričio pabaigoje Bea 
suvesdinęs Testą su dviem ru
sų stebėtojais Bažnyčios visuo 
tiniame susirinkime. Testą pa 
sakęs, kad popiežius oficialiai 
nepriėmęs ukrainiečių vyskupų 
grupės protesto prieš rusų da
lyvavimą Bažnyčios susirinki
me ir iškėlęs Slipyi klausimą. 
Rusai pažadėję padaryti, ką 
tik galės, ir sausio mėn. pra
nešė kardinolui Bea. kad Slipyi 
bus laisvas. Sausio gale Bea 
padėjėjas olandas Jan Wille- 
brands slaptai nuskridęs į Mas
kvą ir iš ten traukiniu parlydė
jęs arkivyskupą Slipyi pro Vie
ną i Romą.

Time rašė, kad Vatika
nas vertinąs Slipyi paleidimą 
tik pradžia. “Tai buvo papras
tas Rusijos vyriausybės respek- 
tas popiežiui Jonui". Time taip 
pat minėjo vieno Vatikano pa
reigūno pareiškimą: “Yra vil
ties, kad pasitarimai duos dau
giau vaisių". Eilėje esą turėtų

būti Vengrijos kardinolas Min- 
szenty, kuris dabar turi azylį 
Amerikos atstovybėje Budapeš 
te, ir Prahos arkivyskupą Be 
raną, kuris čekoslovakų komu
nistų buvo suimtas 1950, ir 
nuo tada nieko apie jį negirdė
ti.

—o—

Antras tos eilės įvykių yra 
Adžubei pareiškimas Romoje 
spaudos konferencijai, suorga
nizuotai komunistų vadovauja 
mos rusų-italų draugijos. Pa
gal Our Sunday Visitor paskelb
tą tos konferencijos aprašy
mą į Ukrainos arkivyskupo Sli
pyi paleidimą atsiliepė politiš
kai: "Mes su pasitenkinimu su
tinkam Josit Slipyi paleidimą 
iš kalėjimo, jei tai padės at
leisti pasaulio įtampą". Kai va
sario 26 vienas žurnalistas pa
klausė, ar galimas susiprati
mas tarp Šventojo Sosto ir ko
munistinės Rusijos valstybės, 
kokia yra Sovietų Sąjunga, tai 
Adžubei aiškino, kad “koegzis 
tencija liečia valstybes, ne idė
jas... Būtų klaida laikyti san
tykius su Katalikų Bažnyčia iš
imtinai ideologiniu klausimu. 
Vatikanas yra valstybė su sa
vo politine organizacija, ir mes 
tai priimame su dėmesiu. Jis 
turi didelės įtakos daugely kraš
tų". Pažymėjęs, kad popiežius 
Jonas XXHI nesąs tik religinis 
vadas, bet ir valstybės galva, 
Adžubei aiškino, kad popiežius 
kaip tik šia antrąja prasme per
eitą rudenį ir ragino ginčija
mus klausimus spręsti taikin
gom priemonėm. Esą popiežius, 
pasisakydamas už taik i n gą 
sprendimą, paskatino Chruščio
vą pasiųsti jam linkėjimus 81 
metų sukakties proga. Esą po
piežiaus prašymas padarė “gi
lų įspūdį" Sovietų viešajai opi-

ANTIKRISTO ATSTOVAS Adtu 
bei su imona Romoje.

KRISTAUS ATSTOVAI: popie- - 
žius Jonas ir arkiv. Slipyi.

nijai . . . Sulig tais Adžubei žo 
džiais žurnalistai ėmė ploti, 
plojo sykiu ir Adžubei. Paklaus
tas. ar Chruščiovas padarys vi
zitą popiežiui, lankydamasis Ita
lijoje. atsakė: “Aš nieko galu
tinai tikro nežinau. Bet mes ži
nome, kad popiežius nesikan
džioja. kaip ir mes nesikandžio- 
jame”. Paklaustas apie “katali
kų persekiojimą Stalino lai
kais”. Adžubei, užuot pripaži
nęs ir pakaltinęs Staliną dėl 
žiaurumo ir neteisybių, ėmė 
kaltinti katalikų kunigus, kad 
jie “laimino nacių kariuome
ne" jos žygyje prieš Sovietų 
tautas".

Tokios yra spaudos informa
cijos. Jei teisingai informavo 
Time žurnalas, tai Vatikanas 
siekia tuo tarpu karitatyvinių 
tikslų — palengvinti atskirų 
Bažnyčios hierarchu likimą ir 
katalikų padėtį komunistų val
domuose kraštuose. Jei teisin
gai atpasakojo Our Sunday Vi 
sitor Adžubei pareiškimus, tai 
Sovietai siekia politinių ideolo
ginių tikslų sukta klastinga lo
gika: su Vatikano idėjom mes 
kovojam, su Vatikano valstybe 
mes koegzistuojam: galim pa
daryti karitatyvinių Vatikanui 
nuolaidų, kurios sumažintų Va
tikano ideologinę akcija prieš 
mus. “mažintų įtampą".

Apie pasikalbėjimus su Mas
kvos pareigūnais ir galima 
Chruščiovo atvykimą pirmiau
sia Italijoje pranešė komunistu 
laikraštis Unitą. Tai ženklas, 
kas tuo labiausiai yra suintere
suotas — Italijos komunistai 
prieš artėjančius rinkimus. Ad- 
žubei, o juo labiau Chruščiovo 
atsilankymas turėtų neutrali 
zuoti velionies popiežiaus Pi
jaus XH draudimą katalikam 
balsuoti už komunistus ir *u 
jais bendradarbiauti

Laiškas iš Lietuvos
Dabar visų kišenės tuščios ir 

viskas stovi ramybėje. Dar tik
sliai ir pats nežinau, ką aš už
dirbau per vasarą besikamuo
damas su įvairiausiais darbais 
mūsų kolchoze.

Vasara buvo šiemet Lietuvo
je labai šlapia ir šalta, o dėlto 
mes šiemet esame ir “biednes- 
ni” už visus kitus savo gyve
nimo metus. Nesiliaują lietūs 
didelę dalį derliaus supūdė lau
kuose. Bulvių labai mažai tu
rime, bet "čėdijame” pavasa
riui, kad būtų kas pasodinti sa
vo darže (60 arų). Nežinome, 
kaip laikysis bulvės per žiemą 
kapčiuose,- nes žiema šalta ir 
be jokių atlydžių ir nėra kaip 
patikrinti. Šiemet žiemą daug 
sniego ir visas palaidas. Jeigu 
nėra vėjo, tai yra ramu, bet kai 
pakyla vėjas, tai dangus ir že
mė maišosi toks didelis pusty
mas esti.

Visomis jėgomis stengiuosi 
išlaikyti savo karvutę, avytę, 
paršiuką, 6 višteles su gaideliu 
ir peniu runkeliais du kalaku
tus. Savo gyvulėlius laikau ma
žame savo rankomis iš molio 
pastatytame tvartelyje, kuria
me anksčiau laikiau daržoves 
ir bulves. Mano visi ūkio pasta
tai nusavinti kolchozui.

Šiemet truks “pašaro" dau
geliui žmonių, (Kad laiškas pra
eitų pro cenzūrą, tai čia laiš
ko autorius “pagarbina” ko
munizmą) Girdi, dabar gerai 
ir žmonėms klapatai atpuola 
šiuo metu. Anksčiau viską žmo
gus savo rankomis turėjo at
likti, o dabar, nuėjęs į krautu
vę, paskutiniu skatiku nusi
perki . . . Gaila, kad pas mus 
duona žalia.'

Seniau vyrai naktimis linus 
mynė, virves vijo, tinklus mez
gė. Moterys verpė linus ir vil
nų tolkas — krovė kraičius. 
Merginos - audė įvairių audek
lų gražiausiais raštais. Tauti
nius rūbus, puikias juostas su
dėjo į kraičių skrynias- Atėjus 
žiemos tamsiem vakaram ir il
gom naktim, vagys tyliai iš
plėšdavo klėtis, išveždavo ja
vus, drabužius ir net arklius 
iš tvartų išvesdavo.

Dabar Lietuvoje viskas stovi 
ramybėje ir visur tik tuščia . . 
nieko neturime-

Eidavom bažnyčion su šei
ma, tai mūsų kišenėje būdavo 
mamytės įdėta didelė maldų 
knyga, o kiti net maldakny
gę — Šaltinį nešdavosi ir palto 
skvernas nutysęs kreivai stovė
davo nuo knygos. Moterys ba
sos j bažnytėlę bėgo ir ryšulėly
je batus bei maldaknygę neš
davosi. Dabar gi jau visiems 
kišenės tuščios ir paltų skver
nai vienodi. . .. nei knygos nei 
pinigų.

VASARIO 16 Lietuvos pasiuntinybes VVa 
jas VVilliam J. Tonnesk, Katalikų Univer:

MANO PAKLAUSI)
Rašiny “Perskaičius apie po

etą J. Tysliavą” iDarbininkas, 
1963 vasario 8) aš iškėliau ke
lis nusistebėjimus — paklausi
mus. Svarbesnieji jų buvo: 1. 
“Aplankytų vietovių skaičiuje 
nėra paminėti Keturvalakiai, 
kurių kapinėse yra palaidoti 
poeto tėvai, ir velionies tėviš
kė", 2. “Savotiška yra ir laido
tuvių Rasų kapinėse nuotrau
ka .-. Ir čion nėra nieko pasa
kyta apie a.a. T. gimines", 3- 
“Nuotraukoje nematyti vyres-

Mano sesers ženotas sūnus 
mirė džiova, tai ji pradėjo 
gauti pensiją 86 m. būdama.

Mes dabar susitaisom rožan
čius ir bažnyčioje karštai mel
džiamės ir taip niekas daugiau 
nebevargina mūsų kišenių ir se
niems žmoneliams akių, besi
meldžiant iš gražių maldakny
gių.

Jūsų jau kelintą kartą pa
siųstos maldaknygės kaip ne
gaunu. taip ir negaunu ... Ma
tyt. atsirado vargingesnis žmo
gus už mane ir iš mano mal
daknygės “meldžiasi”, Lenino 
muziejuje (Visos iš pašto kon
fiskuotos knygos kraunamos į 
Lenino muziejų).

(Šis laiškas rašytas š.m- va
sario pabaigoje)

nių velio 
suomenir 
“Kažkaip 
lyvavima 
tai atroc 
skubėjirr 
nies pal 
tuvą” 6. 
vyčio ka 
nu, turir 
veikslą 
spalvomi 
žodžiu, 
tai turėt 
ka ir p

Tuos 
giau po 
lonu, ka 
simų ne 
autentiš. 
žiau, ka 
tik hom 
apie tuc 
ti. Tas 
ras pab 
suomen: 
gumą n 
rojo pr 
Inkvizic 
bučių 

P.V. 
je" vas 
no pak. 
amžiaus 
vimu a 
ir tt. — 
žiauri

ALTO pastangomis surengtame Lietuvos nepriklausomybes minėjime JAV Sena 
Brown Harris, lietuvių evangelių klebonas (China. Me.) Alg. Jurėnas. Lietuvos a



DARBININKAS

B. PLIOPLIENė — madų parodos pranešėja.

mUOA
NAUJIENOS

Kunigų Vienybės New Yor- 
ko-New Jersey provincijos su
sirinkimas įvyko pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne vasario 
21. Kun. ’V. Dabušis kalbėjo 
apie katalikiškojo jaunimo va
saros stovyklų problemas, kun- 
J. Pakalniškis paaiškino Imp- 
rimatur reikalingumą religi
niams leidiniams. Provincijos 
sekrątorius kun. L. Jankus iš
kėlė katalikiškų organizacijų 
dvasios vadų rūpesčius ir pa
reigas. Kun. A.' Račkauskas pa
informavo kunigus apie kata
likų metinį seimelį kovo 10 V. 
J. Atsimainymo parapijos salė
je, Maspeth, N.Y., ir kvietė vi
sus dalyvauti. Buvo susirin
kę 15 kunigų. Visi labai gyvai 
reiškėsi iškeltų problemų svars
tyme ir pateikė savus siūlymus 
joms spręsti. Provincijos pirmi
ninkas klebonas kun. N- Pakal
nis pabrėžė katalikų asmeninės 
ir visuomeninės vienybės rei
kalą ir prašė konfratrus ta 
prasme veikti savoje aplinkoje. 
Kitas susirinkimas numatytas 
kovo pabaigoje.

Lietuvių Religiniam Kongre
sui rengti komiteto posėdis 
šaukiamas kovo 14, trečiadienį 
8 vai. vakare. Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje- Bus svars
toma kongreso programa ir 
lietuviu muzikos šventės reika
lai.

damas ilf Darbininko koncerto 
kovo 3 d., 11 vai. nakties, šir
dies smūgio ištiktas, mirė ao> 
tomobSvie keliolika blokų nuo 
klebonijos Paterson, N JI.

Jaunučių ateitininkų New 
Yorko Marijos • Pečkauskaitės 
kuopa Vasario 16 proga išleido 
antraii savo laikraštėlio nume
rį. Laikraštėlį redaguoja Vyt 
Radziv^tnas, iam padeda Rasa 
Navickaitė, Algis Norvilą ir Jo
nas Vainius, šio numerio ve
damąjį rašo kuopos dvasios va
das kun. J. Pakalniškis. Kitų 
straipsnelių autoriai yra patys 
mažieji: Jonas Vainius, Rasa 
Navickaitė, Ramunė Stonytė, 
Jūratė Balsytė ir A. Norvilas.

Prcf. dr. Aldona Slepetytė- 
Jenačienė skaitys paskaitą te
ma “Moteris Vienytoja” Pasau
lio Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Sąjungos 40 me-_ 
tų iškilmingam minėjime ko
vo 9 d. 4 vai. popiet Baltų lais
vės namuose New Yorke.

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos New Yorko skyriaus at
stovais į Nepaprastąją AF kon
ferenciją liepos 7-9 New Yor
ke išrinkti: Antanas Ivaška, 
Teresė Ivaškaitė, Kęst. Kudž- 
ma ir Antanas Masionis. Rinki- 
mus skyriaus ’ valdyba pravedė 
korespondenciniu būdu. Iš 102 
turėjusių teisę balsuoti 
balsavo 80.

MADŲ PARODAI ARTĖJANT
n arijų

metus
Wood-

r

Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Sąjungai sueina 
šiais metais 40 metų. Ta pro
ga rengiamas minėjimas kovo 
9 Baltų laisvės namuose (131 
E. 70 th Str., N.Y). Invokaci- 
ją atkalbės prel. J. Balkūnas. 
Pirmininkė M. Galdikienė ir vi
cepirmininkė G. Kaneb pada
rys pranešimus. Dr. A. Šlepe- 
tytė-Jannace skaitys paskaitą 
“Moteris — vienytoja”. Poetė 
K. Grigaitytė-Graudienė skaitys 
savo kūrinius. Be to, minėjimo 
proga dail. A. Vitkauskaitė - 
Merker organizuoja vienos die
nos newyorkiečių dailininkių 
kūrinių parodą. Kregždienė 
ruošia parodėlę pokarinės mo
terų spaudos. Minėjime pasiža
dėjo dalyvauti Pasaulinės Kata
likių Moterų Unijos vicepirmi
ninkė Spillman ir unijos atsto
vė Jungtinėse Tautose C. Scha- 
efer- (U.)

tuvė-Stationery už labai priei
namą kainą, nes šeimoje susir
go asmuo, kuris tai krautuvei 
vadovavo. Norima kuo grei
čiau parduoti. Geros pajamos. 
Dėl sąlygų teirautis po 6 val- 
vakarais. E V 2-9661.

Pijus Jalinskas, ilgus 
vedes laidotuvių įstaigą 
havene, pablogėjus sveikatai, 
persikėlė gyventi į Delray 
Beach, Floridą. Vasario 19 jis 
atšventė 75 metų amžiaus su
kaktį. Iškilmėse dalyvavo sū
nus Juozas iš Woodhaven, N. 
Y., dukra Florence su vyru, 
kun. J. Bakšys, buvęs Roches- 
terio parapijos klebonas, J- 
Lazauskas iš Woodhaveno, Au- 
gūriai, Plekščiai, Jankai. J. Ba
ranauskas ir kiti artimieji bei 
kaimynai, gyveną Floridoj. Lin
kėta daug sveikų ir gražių me- 
tu-

Liet- Stud. Sąjungos >New 
Yorko skyrius kovo 9, šešta
dienį, 7:30 v.v. ruošia antrą 
tarptautinį susirinkimą Festiva
lio restorane, 40 E. 26 Str., N. 
Y.C. Susirinkime dalyvaus stu
dentai iš Pietų Amerikos. Juo
zas Miklovas skaitys paskaitą 
apie Vilniaus universiteto stu
dentus. Pietų Amerikos prele
gentas kalbės apie studentų gy
venimą-P. Amęrikfje, jų veik
lą ir pasaulėžiūrą. Po susirin
kimo bus vaišės.

Aleksas Vaitekūnas iki šių 
metų pabaigos pirmininkaus 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
New Yorko draugovei, vietoj 
pasitraukusio iš tų pareigų G. 
Trimako.

Dviem žmonėms reikalingas 
butas 
turėtų 
6 vai.

iš 4rių kambarių. Kas 
prašau skambinti nuo 
vakaro VA 1-0463.

Reikalinga mergaitė-studen- 
tė vasarvietei Echo Valley, va
saros sezonui. Kreiptis: Echo 
Valley, Echo Lake, Pa. Telefo
nas: Area Code: 717424-1920 

* Helen Garmus.

vių bendruomenės susirinkimas 
šaukiamas kovo mėn. 9 d. 5 
vai. popiet Lietuvių Atletų Klu
bo salėje, 1332 Halsey Str., 
Brooklyn 27, N.Y.

Atitaisymas. Darbininko nr. 
16, kovo 1 d., straipsnyje 
‘Piniginis vajus Vasario 16 
gimnazijai’ dr. E. Mekio adre
sas įrašytas klaidingai; turi bū
ti 1558 Greene Avė, Brook
lyn 37, N.Y.

Kaip jau žinome iš spaudos, 
New Yorke veikiančių Vasario 
16 gimnazijai remti būrelių va
dovai kovo l-10d.d- skelbia pi
niginį vajų Vasario 16 gimna
zijos naudai. Vajus užbaigia
mas kovo 10 d. parengimu-ma- 
dų paroda, kurios visas gautas 
pelnas skiriamas taip pat Va
sario 16 gimnazijai.

Būrelių, vadovų New Yorke 
yra 5. Madų Parodos surengi
mo idėja kilo pačiai veikliau
siai būrelių vadovei EI. Baltru
šaitienei (ji turi 3 būrelius, 60 
narių) nuolat besirūpinančiai, 
kaip nors padidinti paramą Va
sario 16 gimnazijai, nes tų ke
lių veikiančių būrelių pajamos 
nėra didelės Geresniam madų 
parodos įvykdymui E. Baltru
šaitienės iniciatyva buvo sutelk
ta grupė ponių ir sudarytas ko
mitetas, kuris ir imasi šio ne
paprasto įvykio New Yorke į- 
vykdymo.

Kadangi tokios rūšies paroda 
bus pirmoji New Yorko lietu
vių gyvenime, tikimės didesnio 
visuomenės susidomėjimo ir at
silankymo. Kiekvienas atsilan
kęs lietuvis atliks savo patrio
tinę pareigą-parems Vasario 16 
gimnaziją. O apie reikalą šią 
^gimnaziją remti bereikalinga 
būtų jums, mieli tautiečiai, pri
minti. Leiskite man pacituoti 
Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus kun. Broniaus Liubino žo
džius: .. “Neužmirškite, kad 
jūsų rankose yra Vasario 16 
gimnazijos ateitis ir jos gyvy
bė! Nepagailėkite nuolatinės au
kos, nes mokiniai nori valgyti 
kasdien. Kiekvienas centas yra

KVIETIMAS

Lietuviai demokratai, 13-jo distrikto,

maloniai kviečiami aplankyti naują

demokratų būstinę — 86-03 Jamaica

Avė.. Woodhaven, N. Y.
G

pres. ANTHONY SADOWSKI 
tel. VI 9-0208

tm
ŽINIOS.

SOLISTĖ D. STANKAITYTĖ

brangus, nes tik bendru darbu 
ir bendra auka bus Įmanoma 
išlaikyti gražų lietuvybės židi
nį — Vasario 16 gimnaziją.”

Be to, jūs turėsite tikrai ma
lonią sekmadienio popietę, gra
žioj aplinkoj, prie kavos puo
duko, besigėrėdami mūsų lie
tuvaičių elegantiškumu, kurio 
ji nenusiperka didžiuosiuose A- 
merikos salionuose, bet sukuria 
pati dėka savo sumanumo, ge
ro skonio, darbštumo ir taupu
mo. Jau yra užsiregistravusių 
18 nevvyorkiečių, kurios mode
liuos savo pasiūtus drabužius, 
įvairiomis progomis dėvimus. 
Kai kurios iš jų yra tik mėgė
jos, kai kurios baigusios mode
liavimo mokyklas ir jau dabar 
dirbančios savo profesijoj. Jūs 
atsilankiusieji, suteiksite mūsų 
lietuvaitėms progos parodyti sa
vo talentus, pasidžiaugti savo 
darbo vaisiais, o savo nuošir
džiais plojimais paskatinsite jas 
ir toliau lavintis šitoj didelio 
meno ir skonio reikalaujančioj 
profesijoj- Be suaugusių daly
vaus ir keletas vaikų, kurie de
monstruos jiems mamyčių pa
siutus drabužius.

Todėl, komiteto vardu, nuo
širdžiai kviečiu visus lietuvius, 
vyrus ir moteris, atsilankyti į 
ši nepaprastą įvykį New Yorke- 
lietuvaičių madų parodą, o mes 
pažadam jums tikrai. malonių 
staigmenų.

Turėsime viešnią, net iš Chi- 
kagos. Ji savo sukurtais ir pa
siūtais rūbais žavėjo ne tik 
Chikagos, Clevelando. Detroito 
lietuvius, bet ir New Yorko a- 
merikiečius. Tai dantų gydyto-

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutie
nė, kuri dėsto Harvardo univer
sitete, parašė antrąją dalį sa-

BALTŲ KONCERTAS
Antrasis Baltų serijos kon

certas įvyks kovo 8 d. 8:30 v. 
v. Jordan Hali patalpose Bos
tone. Koncerto programą išpil
dys solistė Dana Stankaityti— 
dramatinis sopranas.

Solistė yra tiek žinoma, kad 
jbs pristatyti nereikia. Be savo 
asn eninių koncertų ji daina
vo pagrindines roles lietuviškos 
operos pastatymuose Chicago- 
je, dainavo su simfoniniais or
kestrais. )

__ išiąjn koncertui ji parengė vi- 
sai naują programą; išpildys 
Banaičio, Kačanausko, Gruo
džio, Jakubėno ir Račiūno kūri
nius. Iš pasaulinių kompozito
rių girdėsime Marcelio, Gluck, 
Schubėrt, Schumann, Strauss, 
Wagner, Ponchielli, Hageman,
Horsonan ir Verdi. Repertua- vo mokslinio veikalo apie Ry- 
ras labai platus ir įdomus. tų Europos priešistorinių laikų

Akomponuoti pakviestas estų kultūrą. Veikalas turės apie 
pianistas Leonid Milk. 1000 pusi, ir 6Q0 iliustracijų.

Neturintieji sezoninių bilietų. Leidžia Harvardo universitetas, 
galės jų įsigyti prie įėjimo. Stu- Pirmoji to veikalo dalis išėjo 
dentams kaina tik vienas dole- 1956 metais-
r’s- Danutė Liaugaudaitė Bosto-

Komp- Jeronimo Kačinsko n universitete baigė biologijos 
instrumentalinės muzikos kūry
bos apžvalga vasario 26 buvo 
surengta Cambridge Adult 
ucational center patalpose, 
vo pademonstruoti keli J. 
činsko kūriniai.

Cambridge lietuvių parapi
jos choras Palmių sekmadienį, 
balandžio 7, išpildys Dubois 
“Septynis Kristaus žodžius”. 
Chorui diriguoja muzikas Iz. 
Vasyliūnas.

Morta Jurienė išgyveno sėk
mingą operaciją- Baigia sveikti 
namie. Ji uoliai remia katali
kiškus lietuviškus reikalus. Nu
kryžiuotojo Jėzaus vienuolyno 
statybai Brocktone paaukojo 
1000 dol.

Ed-
Bu-
Ka-

ja P. Vaitaitienė- Iš New Lon
dono, Conn., atvažiuoja Laima 
Mikniūtė, taip pat dirbanti to
je srytyje. O modelius pristatys 
ir juos apibudins gerai žinoma 

įamerikiečių tarpe pati profesio
nalinis modelis Birutė Plioplie- 
nė.

Parodos metu loterijoj bus 
galima laimėti mūsų dailininkų 
K. žoromskio ir R. Viesulo pa
veikslus, kuriuos jie šitam tiks
lui padovanojo.

Tad iki malonaus pasimaty
mo kovo 10, 5 vai. p.p., Ridge- 
wood Lanes gražioje salėje, 
1001 Irving Avė. (Važiuoti Ca- 
narsie linija — Halsey stoties). 
Laukiame visų!

Bilietus ar stalus (10 asme
nų) galima ir pageidaujama už
sisakyti iš anksto pas E. Balt
rušaitienę, Tel. EV 4-3440‘ar
ba pas F- Ignaitienę, tel. TA 7- 
6245. Kaina — 3 doleriai, į- 
skaitant ir kavutę.

A Kazickienė
Madų parodai ruošti ko

miteto pirmininkė

mokslus bakalaurės laipsniu. 
Dirba Tufts universiteto medi
cinos klinikų laboratorijoje.

Skautų akademikų šventę 
bus gegužės 4, So. Bostono lie
tuvių piliečių draugijos didžio
joj salėj.

Antano Smetonos koncertas 
vasario 24 sutraukė labai daug 
žmonių. Daug lietuvių grįžo 
nuo didelės salės durų. Į kon
certą A. Smetona pateko kon
kurso keliu- Šie koncertai a- 
merikiečių organizuojami pla
čiu mastu. Džiugu, kai lietuvis 
eina į pasaulio meno aukštu
mas.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono skyriaus visuotinis meti
nis susirinkimas bus kovo 9 d. 
7 vai. vak. Stepono Dariaus 
posto patalpose (H ir E. 7th 
Str. kampas ). Skyriaus valdy
ba prašo visus narius gausiai 
dalyvauti susirinkime

"Neužauga" arba “Gatvės vai
kas”, 3 veiksmų komedija, vai
dinama sekmadienį, kovo 10, 
3 vai- popiet. So. Bostono 
aukštesnės mokyklos salėje. 
Vaidina A. Gustaitienės vado
vaujami Dramos sambūrio na
riai. Jau keleri metai šis sam
būris nesirodė scenoje, tai bus 
malonu vėl jį pamatyti. Vaidi
nimą globoja Balfo skyrius. 
Pelnas eis lituanistinei mokyk
lai.

Dail. Viktoras Vizgirda pie
šia dekoracijas komedijai “Ne
užauga” (Gatvės vaikas) Kome
diją vaidinant matysime kovo 
10 d. 3 vai. popiet, So. Bosto
no aukštesnėje mokykloje.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyko kovo 4, sekma
dienį, Baltų namuose, Milton, 
Masj^ Diskusijas mišrių vedy- 

>imu pravedė dr. J.b
Gifnius. Išrinkta nauja sky
riaus valdyba: dr. J Leimonas, 
adv. R. Ivaška, V. Kulbokienė, 
J. Vembrė, Z. Kucinienė. Bos
tono, sendraugiam atstovauti 
Nepaprastoje konferencijoje 
New Yorkė išrinkti dr. P. Ka
ladė ir A. Sužiedėlienė.

Stephen B rėdės, J r:

$

•ftPONO DARIAUS posto S. Bostone legionieriai aplink oveteranua invalidus Chelsea, Mas.

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue.
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 74335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERALHOME
Moderni koplyčia - Air condįtioned

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notarv Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

- Šalinskas 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prlf Fomst Parkway Station) 

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalvse: veikla ventiliacija 

Tel. Vlrtfnia 74499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL 
Funeral Home 

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY RUBLIO 

Patarnavimas dlenę Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus. 
Pelkele Mukite* Tel TR 64M94

Vokietaitis
advokatas

41 — 40 74tb SL 

Jackaon Heights, N. T. 

Tel. NEwton 9-6620

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERALHOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
Prienais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patamaujam#' vi
guose reikaluose, atydžiai iž- 
pildome kiekviena pageidavi
mu- JO* galite’ pilnai pasiti
kai mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268 -5185
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LIETUVOS astovas J. Kajeckas, Mlss Peggy Rusk, Mrs. Dean Rusk. Valstybės sekretoriaus žmona, Asta Vitėnaitė, Pranutė Laučkaitė.

SENATORIAI SCOTT IR McINTYRE STOJA Į LIETUVOS LAISVĖS KOV|
Los Angeles, Calif. — Sena

torius Thomas J. Mclntyre (D. 
—N.H.) ir senatorius Hugh 
Scott (R.-Penn.) prisijungė prie 
senatoriaus Thomas H. Kuchef 
(R.-Calif) rezoliucijos S. Con.

sutampa su Lietuvos daugiau 
kaip 700 metų kovos už lais
vės sukaktimi. . . JAV prezi
dentas. JAV Senatas ir visos 
tautos laisvajame pasaulyje tu
rėtų skirti visą dėmesį Lietu-

gos turėtų būti atitrauktos iš 
Lietuvos; ir Jungtinės Tautos 
turėtų pravesti Lietuvoje lais
vus rinkimus ... Aš tikiu, kad 
Pabaltijo tautų aspiracijos bus 
patenkintos atitinkama Jungti-

Res. 15 pasirašydami visi trys 
kaip tos rezoliucijos autoriai. 
Tuo reikalu Į senatorių Mcln
tyre ir senatorių Scott -buvo 
kreipęsi Rezoliucijoms Remti 
Komiteto nariai iš New Hamp- 
shire ir Pennsylvanijos valsty
bių.

Demokratas senatorius Tom 
Mclntyre rašo vienam Rezoliu
cijoms Remti Komiteto nariui: 
“ . ■ .šios rezoliucijos įnešimas

vos bylai. Sovietų karinės jė- niu Tautų akcija.”

Visi trys legislatoriai yra už
sipelnę tikrai didžios visų geros 
valios lietuvių pagarbos ir pa
dėkos. Parašykime jiems po 
trumpą padėkos laiškutį už S. 
Con. Res. 15 rezoliucijos į JA-

Lietuvos pasiuntinybės 
žinios

JAV Prezidento John F- Ken- 
nedy priėmime Baltuose Rū
muose vasario 21 dalyvavo Lie
tuvos atstovas Juozas Kajeckas 
su žmona.

Lietuvos atstovo J. Kajecko 
kalba pasakyta angliškai Vasa
rio 16 proga Hollyuood Roose- 
velt viešbutyje Los Angeles, At
stovų Rūmą pirmininko, John 
W. McCormatk įtraukta į “Con- 
gressional Record” vasario 25

JAV Kongrese vasario 16 
minint Lietuvos atstovas J- 
Kajeckas asmeniškai pareiškė 
padėką Atstovų Rūmų pirmi
ninkui John W. McCormack, ir 
kongresmanui Daniel Flood.

Amerikos Balsas Lietuvos at
stovo J. Kajecko lietuviškai pa
sakytą kalbą Los Angeles per
davė į Lietuvą.

Venezuelos prezidento Bet- 
ancourt vizito Washingtone me
tu surengtam priėmime vasa
rio 20 Venezuelos ambasadoje 
dalyvavo ir Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas su žmona.

Etiopijos ambasadoriaus pri
ėmime, surengtame vasario 26 
Etiopijos kabineto nario Wash- 
ingtone atsilankymo proga da
lyvavo Lietuvos atstovas J. Ka
jeckas ir ponia O. Kajeckienė.

Raudonojo Kryžiaus šimtme
čio proga jo steigėjams pagerb
ti kovo 1 suruoštuose priešpie
čiuose dalyvavo Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas su žmona.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy
kite/ skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

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

Cosmos Parcels Express Corporation
PasKuDma jūsų siuninų jūsų maigams ir giminėms j bet kurią 

............................................................. oy v nesiiposmorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PKISl ATYlVIAS GAHANIUDTAS 
-------- UlAVtJAS NIC.A.U N&IVIUAA --------

Visuose musų skyriuose jus rasite diueų pasiriiuumą medžiagų
H1VLC1X^K1CiaK> ir V j X ura buza Lili li> 11 lliU čUlalipj S>1LC nei pul*-
Kn 111 zkiLui. juž> £<auU ir kilukiu iciiviiiciių uimoiiių ^iliiili-
1 U<v» ti>> AAC1 MCI AG1 rvlLUl. pv»piAClVilii* AAAAVA lllvLUAJAl AAC11AU*

Kaulių k.hihh rH.sc.iu rasyKiie ar apiairnymie jums ai ūmiausių skyrių;

• ne.w YOrtK, 3, N. y. — 39 - ztia Aveuue ......................... Al 4-3406
• ivuiz Y wn<\ i i, ii. >. — m v» . itin OLicei .................... Gri o-ijoi
• onUdautN Ii, N. Y. — o/u uiuon Aveuue ..................... c.V ų-taoa
• onvunL i N /, IV. r. — ouu ouiucr Aveuue ..................... l/i o-oouo
• r^iiiv>i_, itiass. ---- Oi i»il. <-ieasaiii oliccv ........................... o n a-uu-ru
• duoiuiv io, mass. — z/I onuvvinui. avciiuc ..................... UI z-i/o/
• omui n bvaijH, iviass. — »veoi oruuuvvay .... I ei. zou-vood
• Dur-AUUu o, N. r. — o3Z rmmurc Aveuue ..................... lu o-zo/4
s unlUAuu zz, lll. — Zzzz vv. Giiivayo Aveuue .............. ort o-ojoo
• un IMAMU o, lll. — uziz oy. naistcuU ou cei .................. Vva o-z/u/
• m u u v t i_ a I v u i s, uiuu — »u-+ uiiciary nuaii ................ lu i-iuuo
• ULinuil, iviicii. — iouu ivimiuyaii Aveuue ..................... VI l-ouoo
• lurtAivu aakiuo, ivlioii. — omo oriuyc oi., N.vv........... gu a-zzoo
• naui I rtAiVurv, iviion. — Holo Jus. vampau .................. IU /-ij/o
• n a n i r u n m, mm u i i. — l oz r rauiMni a ve., un 0-4/44 / zu j aviu
• i a v i ivmi i uit ii, Iv. j. — / oz opi my i leiu avc.................. c. o z—ruou
• Y uuivmo i u w iv 3, uuio — zl Pirui Aveuue .................. ni j-o-ttu
• Y u Iv r\ eno, iv. Y. — zoo Neppernan Avc., ........................ Grt 0-2ooi
• LMS AivucLtS ZZ, Gaut. — aoU 90. AUanuc UlvO. .. AN I-Z994
• lakevvuuu, n. j. — ižo - 4tn Street ............................. m 3-«oO9
• NtMAKA 3, N. j. — 4za Sprmgueia Aveuue .............. BĮ 3-1/9/
• Ntvv 1-iAVt.N, Gonn. — oua Gouyress Avė...................... LU z-144b
• PATEHSON 1, N.J. — 99 Mam Street ............................. MU 4-4619
• PASSAIG, N.J. — 17b MarKet Street _______  GR 2-6337 ,
• PHILADELPH1A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___  PU 5-6392
• PITTSBUKGH 3, Pa. — 101b E. Carson Street ......... HU 1-2750
• SAN PHANGISUO, Galit. — 2U7b sutter Street ............ F1 6-1571
• VVATEHBUKY, Gonn. — 6 Jonu Street .......................... PL 6-6766
• VVOKGESTER, Mass. — 1/4 IVllIlbury Street ................. SW 3-236b
• VINtuANU, N.J. — W. Gandis Avė., Greea Ortnodox Club bidg.

AMERIKOS ŪKIS I GERĄ PU
SĘ AR Į BLOGĄ?

Prezidentas Kennedy vasario 
25 Įspėjo, kad gali ateiti ūkinė 
stingtis, jei nebus sumažinti 
mokesčiai. Kad to išvengtų, 
prezidentas pasiryžęs atjungti 
mokesčių mažinimą nuo mo
kesčių įstatymo keitimo, kuris 
sutinka didesnių kliūčių Kong
rese.

Pats ūkinis gyvenimas dabar
tiniu metu nerodo nei kilimo 
nei stingties. Pvz. Fordas ir 
Chrysler kai kuriuos savo fab
rikus uždarė. Studebaker dirba 
tris dienas per savaitę. Bet Ge
neral Motors dirba su antvalan- 
džiais. — Plieno gamyba vasa
rio 23 pasiekė aukščiausia laips
nį nuo 1962 balandžio. — Ga
myba sausio mėn. truputi su
mažėjus- Darbo valandų vidur
kis iš 40.3 gruodyje nuslinko į 
40.2 sausyje.

V-bių Senatą įnešimą- IT. Washington, 1963.III.2

WASHINGTONE Lietuvos atstovybes priėmime Vasario 16 Lietuvos atstovas J. Kajeckas. O. Kajeckienė, Mrs. Horace E. Hennderson ir 
jos vyras Horace E. Henderson iš Laisvos Europos Komiteto.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IM^OKiUOiOS IK VltlINtS

J Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkines, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, viionės skaros ir Į

J salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- !
> tarnavimas paruošiant pakietus { Europą. Užeikite ir Įsitikinsite) j

SUPERJLOR P1ECE GOODS CORP. |
200 Orchard St. Tel. AL 4-83 19 New York 2. N. Y.

Įį Į?1

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GB 7-1130

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienj.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

KONGRESAS IR BALTIEJI
RŪMAI

Kongrese ne visi vyriausybės 
projektai randa pritarimo. Spė
jama. užklius ilgiau medicini
nė parama vyresniojo amžiaus 
asmenim, parama mokyklom, 
išskyrus paramą kolegijom; už
sienių parama bus apkarpyta; 
viešiesiem darbam sumos gali 
būti net padidintos- Taip pat 
pietiečiai nepalankūs preziden
to vasario 28 pateiktam civi
linių teisių įstatymui, kuriuo 
aiškiau apsaugojamos negrų 
balsavimo teisės.
Ką galvoja anglai?

Anglų Times smerkia Ameri
kos nusistatymą nesutikti su 
Maskvos siūlomais 2-3 kontro
lės sykiais.

-i-
V/AGNER THEATtR

110 Wyckoff Avė., prie OeKalb Avc. 
Brooklyn Ridgewood, tcl. VA 1-2513 
K.is.> atidarai F. nktadi-niai.< *> • >1 r p.

.4. .t;,,).. n::ii“ iki pibiiigii.i
Tr/'r,nz|i<-niai?i 12 vai dirn-.j.
Penktadicnj. kovo 8 d. — iki 
Trečiadienio, kovo 13 d.. 1963 

Linksma muzikalinė filmą
“DORT IN DER VVACHAU" 

Vaidina
G. Izifkcr. W. A Rctty. R. Carl, L. 
Iz'dl. B. Gobert. K Aldcr ir kt.

Priv/linv ffln’n
"Der Fischer vom Heiligcnsec" 

Ir naiiln'iam Voki<-H)/>a anvait
{•i • • •, t • • • - i s • t • e

MASKVOS CENr
Laikui bėgant keičiasi ne tik 

bendroji tarptautinė padėtis, 
bet vyksta pakitėjimai ir ko
munistinės imperijos viduje. 
Tuos reiškinius išeivija turi 
sekti ir teisingai interpretuoti, 
kad ir savo pastangas kreiptų 
reikiama linkme-

N’evv Yorko krikščionys de
mokratai tuo tikslu surengė 
studijų seminarą vasario 23 
Apreiškimo parapijos mokyk
loje Brooklyne. kur pagrindi
nius pranešimus apie pastarų
jų metų struktūrinius pasikei
timus Sov. Sąjungoje ir okup. 
Lietuvoje padarė dr. D. Krivic
kas ir ekon. J. Audėnas. Pra
nešimai buvo tikrai studijiniai 
— objektyvi analizė padėties, 
apie kurią ne visada įmanoma 
gauti žinių iš pirmųjų šaltinių, 
nes nuo 1958 m. oficialių ten 
leidžiamų Įstatymų tekstų ne- 
begaunama.

Pagal pačių komunistų inter
pretacija. sovietinė santvarka 
po^StAlino mirties iš proletaria

to diktatūros, paremtos smur
tu. kuri, išnykus buržuazinėm

klasėm,- netekusi parindo. ban
doma pereit ii "visaliaudinės” 
valstybės santvarką. Toji kai
ta išreiškiama atitinkamu teisi
nės santvarkos pakeitimu.

Aukšč. Tarybos reikšmė pa
laipsniui didinama. Prieš pri
imant įstatymus, kurių ankš
čiau per metus būdavo priima
ma tik keletas, o dabar kelis 
kartus daugiau, įvestas jų dis
kutavimas. Nuo 1957 m. biu
džetas priimamas prieš jo vyk
dymo pradžią, o ne metams į- 
pusėjus. Prie tarybos yra suda
rytos komisijos įstatymų vyk
dymo kontrolei ir naujų paruo
šimui. Iš kelių dešimčių sąjun
ginių ministerijų palikta tik 
penkios. Tačiau paliktas vad. 
demokratinio centralizmo prin
cipas, pagal kurį aukštesnis or
ganas gali naikinti žemesniojo 
nutarimus, taigi savivaldybės 
nėra

Pernai sudaryta koh>ų£ija 
konstitucijai keisti. 1961 m. i- 
vesti nauji kodeksai, kurie jau 
paruošti, nusižiūrint i kaiku- 
riuos Vakarų teisės principus.

[ROLE STIPRIA AM
Pabrėžiama įstatymo vykdymo 

pirmenybė prieš tikslingumą 
“Respublikoms” pavesta civili
nė. darbo ir baudžiamoji įsta- 
timdavystė. paliekant bendrųjų 
teisės principų nustatymą Są
jungos kompetencijai. Ir toliau 
lieka teisinių normų gradaci
jos trūkumas, nes konstituci
ja nėra aukščiausias įstatymas.

Pakeitimai, liečia kalbu dės
tymą mokyklose, po nemažų 
ginčų nustatė principą, kad tė
vai nusprendžia vietines kal
bas — šalia privalomų rusų ir 
svetimosios, — mokymo klau
simą. Taigi rusų mokyklose Lie
tuvoje lietuviu kalba nėra pri
valoma-

1957 m. įsteigtos vietinės 
ūkio tarybos. Pabalto sudaro 
viena iš sept' niolikos ūkio ra
jonų. Praeitais metais vėl į- 
steigta sąjunginė ūkio taryba ir 
centralizuotas kolchozų ir sov- 
chozų valdymas, kontrolę pa
vedant partijai ir komsomo- 

4ui. Sovchozu skaičius didina
ntis. Dėl visuotinio ūkio Įsta
tymų nepaisymo Įvesta žiau
rios bausmės ir partijos narių

L IR PLEČIAMA
■■ 1 -v 

vykdoma asmeninė priežiūra. 
Jei valstybės aparato decentra
lizacija kiek įgyvendinta, tai 
partijos centralizuota kontrolė 
iš Maskvos stiprinama ir ple
čiama. Jos įsakymai ir nutari
mai privalomi valdžios orga
nams.

Tikroji kaitos prasmė išryš
kėja turint galvoje, kad sovie
tinė valstybė, išgyvenusi revo
liucinį periodą, rengiasi eks
pansijai. Per kom. partijos cen
tralizuotą hierarchiją praktiš
kai vykdomas rusiškasis impe
rializmas. Tačiau nežiūrint 
varžtų, fermentacija yra prasi- 
dėjusrrkuri tapo galima, atsisa
kius smurto ir leidus diskusi
jas. kad ir ne principiniais 
klausimais.

Siu pakitimų analizė semina
ro rėmuose su dėmesiu buvo 
išklausyta gražaus susirinkusių
jų būrelio ir dar paryškinta 
diskusijose, kuriose dalyvavo 
kons V. Stašinskas. Vilko pir
mininkas dr. A. Trimakas, 
inž. A. Novickis ir kiti. Semina
rą pravedė St Lūšys.

S. Dx.

' SIŲSKITE į LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po lį/2 — 2 mėnesių 

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London E. 2, England — Tel. SH 0-8734

• Tikra lietuviška bendrove, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pasiunėiamc: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus. suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
užd?irX>io sumažinimą (Incomc TaxL

• Pakvitavimą, su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu.'
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Lietuviam reikšminga proga
Yra dideliu darbu, kuriuos 

padaryti pasitaiko tik viena 
trumpo laiko proga. Ta proga 
nenasinaudoius. daugiau ji nie
kad nesugrįš.
, Tokia vienkartinė ir trumpo 
laiko proga vra dabar Amerikos 
lietuviams. Mums duota proga 
įamžinti lietuviu vardą Ameri
kos sostinėie Washington, D. 
C., visos Amerikos Globėios— 
Nekaltai Pradėtos šv. Marijos 
šventovėje.

Šventovės administracija, ku
ria sudaro visu Amerikos vvs- 
kiiou išrinkta kelių kardinolų 
ir vvskupų tarvba. lietuviams 
narodė ypatingo pasitikėjimo, 
duodama pirmenybe prieš ei
le kitu prašančiu tos progos— 
leisdama isiruošti lietuvių pa
minkline koplyčia načioie šven
tovės širdvie — viršutinės baž
nyčios viduryje dešinėje pusė
je

Konlvčios įruošimas ir išpuo
šimas kainuos 325.000 doleriu. 
Turėsime kelis tūkstančius do
leriu išlaidų, kol to tikslo pa
sieksime Pasiryžimas nemažas, 
kuris pareikalaus visu pasišven
timo ir dosnumo. Laiko mums 
duota nedaug. Jeigu iki šių 
metu rudens nesurinksime žy
mios dalies lėšų, koplyčia bus 
atiduota kitiems, ir kitos tokios 
progos jau niekad neturėsime. 
Užtat -nuoširdžiai raginame vi
sus Amerikos lietuvius šia pro
ga panaudoti. Kiekviena Lietu
viu parapija saviems reikalam 
sukelia žvmiai didesnes sumas, 
negu reikės šiam visos Ameri
kos lietuviu paminklui. Kartą 
sukurtas, daugiau mūsų para
mos nereikalaus ir bus pasto
vus visiems laikams Amerikos 
sostinėje. Būdami vieningi, ne
sunkiai pajėgsime šį gražų pa
siryžimą ištesėti.

Mūsų planuojama koplyčia 
bus skirta švč. Marijos garbei. 
Apsireiškimo Šiluvoje vardu. 
Koplyčioje bus ir kitų lietu-

viam savu istorinių vaizdu, švč. 
Mariia neliks mums skolinga 
už mūsų meilę jai. Dosniai pa
remkime ši pasiryžimą ir mels
kimės už gražų šio darbo pasi
sekimą.

Informacijų ir literatūros 
prašykite pas savo parapijų ku
nigus ir savo organizacijose.

Parpinklinės Lietuvių Koply
čios Komiteto vardu:
Vyskupas Vincentas Brizgys,

Kauno Koadjutorius 
Vykdomojo Komiteto Pirm.
Vvskuoas Kazimieras Salatka
Grand Rapids Augzilijas
Garbės Komiteto Narys

Amerikos antrasis lie- 
‘ tūrių kongresas prasidėjo, va

sario 22 Montevideo mieste) U- 
rugvajuje. Numatyti oficialūs 
vizitai dėl telefonų, elektros .ir ' Grišonas — Lietuvos atstovas 
susisiekimo streikų susidūrė Urugvajuje, prel. P. Ragažins- 
su kliūtimis. Prezidentūroje nu- kas iš Brazffijos, muz. Alf. D. 
brauktos visos audiencijos. Vis Petraitis iŠ Buenos Aires. Dar- 
dėlto muz.. Vyt. Dorelio asme- • -bo prozidkąnų sudarė Vyt. Do- 
ninio apsukrumo dėka lietuviai relis (Urugv.), inž. St. Babronis 
priimti prezidentūroje. Prezi- (Arg.). O. Kairelienė (Arg.). Ra- 
dento kalba visus sužavėjo, sa
vo nepaprastu nuoširdumu ir 
pagarba lietuvių tautai. Pade
dant vainiką prie Urugvajaus 
karžygio generolo Artigas pa
minklo, stovėjo kariuomenės 
garbės sargyba.

Montevideo miestas dėl strei
ko atrodo apmiręs. Neveikia 
autobusai, nėra šviesos, ne
skamba telefonai... Lietuviai, 
laimei, buvo gavę iš miesto sa
vivaldybės porą naujutėlių di
deliu moderniškų autobusų. Ir 
tai išgelbėjo iš pirmųjų sunku- 

autobusai yra skirti 
susisiekimo linijoms, 
dabar naujos susi- 

linijos atidarytojai.

ŠILUVOS MARIJOS statula Put- 
name. Skulbtūra V. Kašubos.

mų- Tie 
naujoms 
Lietuviai 
siekimo 
Kiekvieni autobuso priekyje bu
vo užkabintas ispanų k. plaka
tas: "Antrasis Pietų Amerikos 
Lietuviu Demokratų Kongre
sas". Važiuojama pagrindinė
mis miesto gatvėmis, kad eks
kursantai bent prabėgom susi
pažintų su Montevideo šaunio
mis gatvėmis ir kad žmonės 
matvtų. jog kongresas jau pra
sidėjo

Lietuvių gyvenamoje vietoje 
komunistai vra iškabinę pla
katus. jog tai esąs fašistų Eich- 
mano sėbrų suvažiavimas. Tų 
bolševikinių plakatų yra daug. 
Nemažai jie kainavo. Bet ne
gi rusų konsulate pinigų trūks
ta? ...

Cerro miesto kvartalo dalis 
— pačio kongreso centras, čia 
jau laukė nemaža dalis lietuvių. 
Po trumpos pertraukos prasidė
jo kongreso posėdžią|i.

Atidarė, muz. Vyt. Dorelis. .
Jis trumpoje savo kalboje nu
švietė kongreso paruošimo ei
gą. lietuvių patriotų sutartini 
bendradarbiavimą ir urugvajie
čių palankumą- Sekė Pietų A- 
merikos lietuvių pirmojo kon
greso protokolas, kurį skaitė 
inž. Stasys Babronis. Kaip jau 
žinoma, praeitas kongresas įvy
ko 1960 gruodžio 2-5 Avella- 
nedoje (Buenos Aires)- Proto
kolą perskaičius, išrinktas gar
bės prezidiumas. PLB pirm. dr.

j LAHKASr-i& pirmąją ugnį atidengė Z. Juk-
1 MONTEVIDEO ' ' nevičius. Patys didžiausi sun-

I • -'į? kūmai, be abejo buvo pirmiau-
J. Songaila iš Kanados, A šia atvykusiems. Jie glaudėsi 

prie miestų, bet didžiųjų kri
zių metu daugelis turėjo vykti į 
kaimą ir ten dingo, susimaišę 
su vietiniais. Po pirmojo di
džiojo karo į Argentiną nauja 
banga atvyko apie 30,000 lie
tuviu. Buvo akredituotas Lietu
vos konsulatas Buenos Aires. 
Suminėta kons. Skinkio veikla, 
gen. T. Daukanto bedarbių šel
pimo komitetas, dr. K. Grauži
nis, kunigai Janilionis ir Bum-. 
ša. šv. Cecilijos choras, šv. Ka
zimiero draugija, “Arg- Liet. 
Žinios”, Borisso miestely įsi
kūrusios Vargdienio ir Mindau
go draugijos. Po paskutinio ka
ro atvykusieji, gerai Lietuvą pa
žine ir jos nepriklausomybės 
metu gyvenę, iš karto stipriai 
įsijungė į esančias lietuvių 
draugijas, bet greit ėmė iške
liauti į Šamo žemę- Lietuvybės 
frontą tebelaiko senieji veikė
jai. vienas antras likęs naujųjų 
emigrantų ir jau pradėję įsi
jungti vietoje gimę jaunuoliai. 
Jie šiuo metu užima daugumos 
draugijų veikėjų vietas, suda
ro “Rambyno” 
nai užpildo šv. 
gretas.

Iš pranešimo 
daugiau kreiptina dėmesio į lie
tuviška šeimą ir į lietuvišką 
draugiją. Lietuviškos mokyklos 
klausimas irgi yra nepaprastai lą informavo mok. Halina Mo- 
svarbus; deja, šiuo metu nėra šinskienė. Jos pagrindinė min- 
galimvbės ekonomines proble- tis buvo lietuvybės išlaikymas 
mas tinkamai išrišti. mūsų priaugančio jauni m o

zoliucijv komhiją — Ant- Bal
čiūnas (Ąrg.), inž. Zen. Mače- 
lis (Braz.) kun- J. Giedrys (Ura- 
gvav) ir N. Mošinskienė (Braz.)

Studijų diena atidaryta Lie
tuvos atstovo Urugvajuje Ana- 
tolio Griiono kalba. Jis pasvei
kino atvykusius ir palinkėjo vi
sokeriopos sėkmės. Dr. J. Sun- 
gaila savo kalboje priminė pa
vergtą Lietuvą ir ragino visus 
bendromis jėgomis kovoti už 
jos laisvę, žodžiu sveikino dar 
prel, P. Ragažinskas. Sveiki
mus iš užsienio raštu skaitė 
K. Čibiras iš Urugvajaus. Iš 
klausyta sveikinimų vysk. V. 
Brizgio, dr- A. Trimako iš JAV 
Lietuvos atstovo J. Kajecko, 
gen. V. Grigaliūno Glovacko iš 
Kolumbijos ir k

Popiet atskiru temų nagrinė
jimas buvo lietuvių kultūros 
draugijos patalpose, o jauni
mas buvo susirinkęs lietuvių 
parapijos salėje. Čia paaiškėjo 
vienas dalvkas: nors užsienio 
lietuviu vaikai geriau kalba vie
tos kalba negu lietuviškai, bet 
susirinkimo metu pajausta, kad 
tik savo tėvų kalba jie gali 
vienas kitą labiau suprasti

Kultūros draugijos patalpose

MONTEVIDEO. Salvo rūmai.

ansamblį, dali- 
Cecilijos choro

paaiškėjo, kad

Paminėtina, kad šio praneši
mo referentas yra jau vietinis 
jaunuolis, nelankęs lietuviškų 
mokyklų; tik savo lietuvių tė
velių dėka tobulai kalba lietu
viškai.

Apie Brazilijos lietuviu veik-

NEPRIKLAUSOMYBĖS aikštė Montivideo.

tarpe. Vaikams lengviau išsi
reikšti krašto kalba, nes lietu
viškąją jie vartoja tik namie. 
Tėvai dažnai eina į nuolaidas, 
leisdami vaikams kalbėti, kaip 
jie nori. Siūlė laikytis tvirtų 
principų ir namie tik lietuviš
kai kalbėti.

Kita svarbi problema — tai 
lietuvių mokykla. Dabartinė pa
dėtis tuo atveju Brazilijoje pa
blogėjo. Anksčiau veikė net ofi
ciali lietuvių mokykla, vėliau 
tebuvo lietuviškos pamokos. 
Dabar jau stinga net mokytojų 
ir patalpų.
Kiek stipresnė, veikla yra lie
tuvių studentų ateitininkų. Jie 
dažnai pasirodo tiek savų, tiek 
svetimų tarpe- Deja. •. tarp 
savęs susitikę nekalba lietuviš
kai, o portugališkai. Jie rašo lie
tuviškus referatus, deklamuo
ja ir dainuoja, vaidina, bet vi
są atrodo kažkaip dirbtina, nes 
tarpusavio kalba galutinoje sąs
kaitoje nėra tėvų 'kalba.

Naujai atvykusieji nedaug 
reikalą pagerino. Gera dalis į- 
sitraukė į geresnį ir patogesnį 
gyvenimą, nutolo nuo lietuviš
ko veikimo ir savos aplinkos.

Referentė iškėlė lietuvių cho
ro reikšmę ir jo darbą įverti-

(nukelta į 4 psl.)
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VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

a®
Antisovietiniai lapeliai Kaune pakliuvo į NKVD 

rankas nuo 1940 rugsėjo mėn., vadinas, nuo mokslo 
metų pradžios. Jie sistemingai — kalba raportas — 
buvo platinami gatvėse, mokyklų patalpose. Jų rasta 
apie 50. Susekta ir sulikviduota antisovietinė organi
zacija. Jos nariai buvo gimnazijų mokiniai ir vadi
nosi LNP. kuri turėjo savo skyrius Kauno. Vilniaus, 
Ukmergės ir kitų miestų gimnazijose. Buvo suimti 26 
aktyvūs organizacijos nariai. — Nuo spalio mėn., kai 
Kaune buvo rinkimai, suimtas ir rotatorinis laikraš
tis Laisvoji Lietuva. Suimti 4 asmenys. Laisvosios 
Lietuvos Sąjungos nariai. — Gruodžio, sausio mėn. 
lapeliai rodėsi universitete, pasirašyti Lietuvos parti
zanų aktyvistų skyriaus Kaune. Vasario 16 suimti 
studentai ir gimnazistai, rengę demonstraciją prie 
Nežinomo kareivio kapo.

Panaši veikla ir kitur.
Dar klausimas: ką tie lapeliai, atsišaukimai skel

bia? — "Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva”, "Šalin 
komunistų teroras", "Lietuva lietuviams”. "Lietuviai, 
nepasiduokime maskoliams”. "Tautiečiai, lankykite 
bažnyčias, klausykite kunigų, būkite katalikai”, "Te
gyvuoja Smetona”. "Tegyvuoja Vytis”. "Šalin komu
nistai banditai", "Šalin Stalinas”, “Brangūs broliai ir 
sesers lietuviai, nebalsuokite už tuos driskius. Ša
lin Stalino konstitucija”. "Šalin komunistai, Lietuvos 
pavergėjai. Jie žadėjo nemokamą mokslą, o iš tikrų
jų įvedė mokesti", “Kovokite prieš draugą Staliną, 
prieš žydus, už Hitlerį ir Smetonos grąžinimą”, “Prieš 
Staliną, komunistų partiją, žydus — už ministerį 
Raštikį ir prezidentą Smetoną”.

Raporto duomenys rodo, kad:
— Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje kilo 

nuo pat okupacijos pradžios ir greitai apsėmė visą 
Lietuvą, miestus ir kaimus.

— Aktyvaus pasipriešinimo ėmėsi labiausiai jau
nimas — gimnazistai, studentai, darbininkai, tarnau- 
toiai. Raportas nesuminėjo dar karių, labiausiai jau
nųjų karių, karininkų.

— Pasipriešinimas kilo prieš svetimą okupaciją, 
už nepriklausomą Lietuvą. Vienas antras atsišaukimas 
su šūkiais už Hitlerį, už Smetoną, už Raštikį ir tt. 
terodo, kad šūkiai nebuvo iš viršaus padiktuoti ir 
sukirpti pagal vieną pavyzdi, kaip tai daroma su ko
munistiniais atsišaukimais. Skirtingi tekstai ir šūkiai 
rodė, kad jie buvo redaguojami žmonių iš masės. Jie 
rodė simpatijas tam. kuris jų akyse simbolino nepri
klausomą Lietuvą, arba tam, kuris galėjo tuo metu 
pašalinti užgriuvusį slogutį — okupaciją. (Ištisas ra
portas priede).
d. Pogrindžio centras

Paskirai veikiančias pogrindžio grupes jungti ir 
joms vadovauti imta nuo 1940.10.9 Kaune įvyku
sio slapto pasitarimo, kuriame buvo sutarta:

"a. apjungti tautą tokiu tankiu organizuotos re
zistencijos tinklu, kad būtų užkirstas kelias NKVD 
provokacijoms išryškinti aktyvųjį tautos elementą, b. 
ruoštis būsimam karui, kad juo pasinaudodami, atgau
tame nepriklausomybę” (L. Prapuolenis, * Draugas 
1951 birželio 23).

“Pogrindžio rezistenciją centralizuojant, pirmiau
sia reikėjo žiūrėti, kad būtų galimai užkirstas kelias 
NKVD provokacijoms. Todėl pasirinkta mažų viene- 
tų-penketukų-organizacinė schema. Pats organizacijos 
centras padalintas tarp Kauno ir Vilniaus. Vilniuje 
sutelktas karinis-politinis štabas, Kaune — organiza
cinis. Kai 1941, pavasarį, Vilniaus štabą skaudžiai 
palietė NKVD areštai, Kauno štabas, nedaug tepa- 
liestas, galėjo nedelsdamas perimti Vilniaus štabo už
davinių tolimesnį vykdymą ir sukilimo plano galuti
nį parengimą. Saugumo sumetimais provincijos dali
niams buvo palikti jų savarankiški vardai: Apsau
gos Gvardija, Geležinis Vilkas, Laisvės Armija ir
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kt., nors Kauno ir Vilniaus štabai veikė Liet. Akty
vistų Fronto vardu” (L. Prapuolenis, Į Laisvę Nr. 25- 
62).
e. Ryšiai su,užsieniu

Geležinei uždangai atsiradus tarp Lietuvos ir Va
karų, ryšius su Berlyne veikiančiu LAF, vadu pulk. 
K. Škirpa tebuvo galima palaikyti per ryšininkus, ku
rie mėgino uždangą pralaužti. “Pirmąjį ryšį su LAF 
štabu užmezgė kpt. (Albertas) Švarplaitis, iš kurio 
1940 m. gruodžio 15 d. pirmą kartą gavome išsames
nes informacijas apie Lietuvos Tautinio Komiteto ir 
LAF veiklą” (L. Prapuolenis, Draugas 1951.VI.23). 
“Labai reikalingos ir laukiamos žinios buvo apmokė
tos brangia kaina — ryšininko gyvybe. Grįždamas 
atgal, vyko per Sakius, kur turėjo pažįstamą ūkinin
ką, nerepatriavusį vokietininką, kuris jau buvo už
verbuotas sovietų slaptosios policijos NKVD. Ūkinin
kas ryšininką sužeidė kirviu ir atidavė pasienio sar
gybiniams. Sužeistas ir kankinamas ryšininkas nieko 
neišdavė. Karui su vokiečiais prasidėjus, buvo išvež
tas iš Kauno kalėjimo ir sušaudytas” (A. Darnusis, Į 
Laisvę, Nr. 25-62).

“Antrasis ryšininkas, per kurį kontaktas buvo 
palaikomas ligi 1941 m. gegužės mėn. pradžios, buvo 
kpt. Bronius Michelevičius, kuris pats asmeniškai du 
kartu buvo pralaužęs geležinę sieną.

“Pirmasis ryšininkas iš LAF vyr. štabo narių į LAF 
štabą ušsienyje 1941 m. prasimušė dabartiniu metu 
JAV gyvenąs Mykolas — “Kumpis 24”, kurio didvy
riškumui pažymėti noriu pateikti kai kurias jo atlik
to žygio smulkmenas. “Kumpis 24”, painformavęs už
sienio LAF štabą apie LAF vyr. štabo projektus ir 
pasirengimus pravest sukilimą, paskelbti nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstatymą ir sudaryti vyriau
sybę, berods, balandžio 13 d. mėgino iš Vokietijos su
grįžti į Lietuvą. Pasienio palydovui nurodžius visai 
netinkamą sienai pereiti vietovę, “Kumpis 24”, nuga
lėjęs vielų tvoras.. už keleto šimtų metrų buvo pa-' 
stebėtas rusų sargybinių, kurie tuoj pat į jį ati
darė ugnį. "Kumpis 24” atsišaudydamas bandė grįžti 
Vokietijon, bet peršautas per kairiąją krūtinės pu
sę ir dešinę koją. Kad ir sužeistas, nušovęs jį puolan

čius pasienio sargybinių šunis, leidosi miškelio krypti
mi. Pamiškėje gavo antrą šūvį į krūtinę. Sukaupęs 
visas jėgas, pasiekė tankumyną, kur kitą dieną sovie
tų sargybiniai jį rado be sąmonės ir pristatė Tauragės 
ligoninėn. Tauragės ligoninėj “Kumpis 24” atgavo są
monę ir jį slaugančiai gailestingai seselei-ryšininkei 
suspėjo perduoti dalį iš min. Škirpos atneštų žinių: 
1. Vokiečių karas prieš Sovietus prasidės tarp 1 ir 
10 gegužės, 2. LAF nariai karo sukilimo metu ant 
rankovių dėvi baltus raikščius su juodom TDA (Tau
tinė Darbo Apsauga) raidėm, 3. Užsienio LAF štabo 
pageidavimus dėl kai kurių asmenų Įtraukimo į laiki
nąją vyriausybę ... Po šių informacijų ‘Kumpis 24’ 
vėl neteko sąmonės, o paskiau prie jo seselei ryšinin
kei prieiti jau nebepavyko, nes rusams susigiebus vi
sa jo priežiūra buvo perduota NKVD. Po keleto dienų 
‘Kumpį 24’ įmetę Į sunkvežimį nežinoma kryptimi 
išvežė. Ir tik birželio 23 d. sužinojome, kad ‘Kumpis 
24’ visus kankinimus didvyriškai pakėlęs, yra gvvas 
ir iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo ligoninės buvo 
pervežtas į Zacharino ligoninę” (L. Prapuolenis. 
Draugas 1951.6.23).

Šis atsitikimas “geriau negu poetiški aprašymai 
pavaizduoja, koks buvo gilus LAF kovotojų patriotiz
mas ir kiek herojizmo buvo jų veiksmuose jau prieš 
birželio sukilimą” (K. Škirpa. Į Laisvę. Nr. 27-64E
f. Sukilimui pasiruošimas

“Lietuvoje veikė du Liet. Aktyvistu Fronto šta
bai, kurių vienas buvo Kaune, antras Vilniuje. Abu 
štabai planavo sukilimą pradėti savajame mieste ir 
sukilimui vadovavimą perimtų toji vietovė, kur susi
darytų palankesnės sąlygos ... štabai sutarė užimti ir 
saugoti nuo išsprogdinimo svarbiuosius mazginius su
sisiekimo ir ryšio taškus, kaip telegrafo ir telefono 
stotis, elektros jėgainę . . Kaunas pasiruošė pasinau
doti radijo stotimi ir radiofonu sukilimą skelbiant, 
pasirūpino kelis trumpų bangų radijo siųstuvus, jei 
reguliariosios radijo stoties nepasisektų užimti .... 
įraukta, kad Kauno radiofonas ir stotis karo pradžios 
suirutėje bus susprogdinti. Pagal iš anksto sudarytą 
planą reikalingų dalių atsargos buvo paruoštos ir lai
komos saugioje vietoje.

(Bus daugiau)
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tariau.
Prašau neatsisakyti išpaus- 

dinti mano straipsnį - Jūsų va
dovaujamame laikraštyje- Pa* 
geidauju, kad straipsnis būtų _
išspausdintas ateinančią savai- taikytų nesklandumų ar klaidų, 
tę ir be pataisymų ar dalių iš- kiekvienu atveju šokėjai girti- 
braukimų, kas vieną kartą pa- ni, nes jie zšalia savo tiesiogi-
sitaikė ir gavosi nei šioks nei 
toks straipsnis.

E anksto dėkoju.
Su pagarba

1963 .IL 28

Taigi, mano manymu, musų
Sotė»is būtinai apraikime tah ,^^6 iš mokytojų pri^ 
tunais rūbais ir rodykime kno -

pasidaie pertraukos metu, ka
da vaikai mokytojų priežiūro
je, buvo vedami pasivaikšfio-

atsiranda per rūpestingų tėve
lių, kurie tą tvaiką griauna. 
Prieš minėjimą buvo raštiškai

PIANISTAS ANDIUS KUPREVIČIUS. Nuotr. V. Maželio.

Iš Lietuvos vyčiy 
veiklos

Newarlc, N.J. — Lietuvos vy
čių 29 kuopa kovo 3 paminėjo 
savo globėjo šv. Kazimiero 
šventę — buvo bendra komuni
ja ir pusryčiai. Svč. Trejybės 
bažnyčioje buvo mišios 10:30. 
Mišias aukojo kun- P. Totorai
tis, vyčių dvasios vadas. Jis 
taip pat tarė šventei pritaikytą 
žodį, pasveikino vyčius su jų 
50 metų sukaktimi. Giedojo šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
K. Bagdonavičiaus. Charles 
Douchess solo giedojo Avė Ma
ria.

Pusryčių metu kalbas pasa
kė pirmininkas Joseph Balčiū
nas, vicepirm. John Remeika, 
prel. Ig. Kelmelis, kun. P. To
toraitis ir Susan Mensler, iš 
jaunųjų vyčių kuopos pranešė 
apie jaunųjų vyčių sąskrydį, ku
ris bus balandžio 28 Newarke-

Pagrindinę kalbą pasakė 
prel. Thomas M. Reardon, kai
myninės šv. Jokūbo parapijos 
klebonas, Šėtono Hali univer
siteto teisės mokyklos regentas. 
Jis prisiminė senus laikus, kai 
Newarke kūrėsi tautinės para
pijos. Prisiminė persekiotą Ai
riją, skatino išlaikyti savo tau
tines savybes, vaikus išmokyti 
gimtosios kalbos, supažindinti 
su Lietuva. Papasakojo ir per- - 
gyvenimų iš sąvo kelionių po 
Lenkiją, kurioje važinėjo prieš 
porą metų.

Joseph A Sakevich, jubilė- 
jui rengti komiteto pirminin
kas, kalbėjo apie sukaktį ir ki
tus įvykius, surištus su šiais ju- 
bilėjiniais metais.

Kuopos pirm. Joseph Balčiū
nas pranešė, kad kryžiaus pa
šventinimas bus birželio 16.

Pusryčius pradedant, maldą 
sukalbėjo prel. Reardon, bai
giant — prel. Ig. Kelmelis. Su
giedotas vyčių himnas.

į pirmą vyčių laipsnį pakel- 
• ta Eva Coli, Mary Stonis, Ed- 
ward Schmidt, Algirdas And- 
zulis, Simonas Kontrimas, į z 
antrą laipsnį— Robert Pocius, 
Marion Tatoris ir Regina Sch
midt. F.V.

ti? Kai kurie tėvai panoro su
sitikti su savo vaikais,' o vai
kai panoro pasilikti su tėvais 
ir gavosi tokių drąsuolių, kurie 
po pertraukos nebegrįžo į savo 
vietas, o leidosi į balkoną pasi
linksminti. Mokiniai buvo per
spėti mokytojos grįžti atgal, 
bet nevisi grįžo, todėl kai ku
riems bus sumažintas draus
mingumas antrajame trimestre. 
Nejaugi mokytojai turi bėgioti 
paskui kiekvieną išdykusį mo
kinį? Tėvai turėtų patys mo
kyti drausmingumo ir paklus
numo iš mažens.

Šių metų minėjimo rengėjus 
reikia pagirti už scenos deko-^ 
ravimą, dainininkės parinkimą 
ir numatytą neilgą programą, 
Rimtos kritikos Šaukiasi nepa- 

* tikimas kėdės garbingoje eilė
je kongreso nariui-kalbėtojui, 
atdaras baras, kuris didesnį 
triukšmą kelia negu tie keti ne
klaužados, kurie, anot auto
riaus, žaidė “pelę ir katę”. Jei 
programos buvo atspausdintos, 
tai programos vedėjui nebuvo 
reikalo pranešinėti, kas po ko 
seka. Minėjimo ruošėjai turėtų 
parūpinti sklandžiai ir taisyk
lingai kalbančius programos ve
dėjus, nežiūrint į tai, kas tais 
metais pirmininkauja Alte.

Kokie tie minėjimai bebūtų, 
♦ kiekvieno lietuvio šventa pa

reiga jame dalyvauti- Taip pat 
turime jau iš -mažens raginti 
jaunąją kartą lankyti mūsų pa
rengimus, nes jie mūsų ateitis. 
Tik tie jaunuoliai, kurie dar 
kalba tėvų kalba, kurie dar ger- 
bia'Tnūsų tautos papročius, tik 
jie bus tie stulpai, kurie turės 
stoti į audros išgriautųjų vie- 

į laikraščius} turėtų patikrinti tas. Lietuvybės išlaikymo dar
žiniai pas programos vadovus. bą skatina dirbti šeimos, ku- 
(Galėtų ir vadovai pranešti pub
likai, kas programoje pakeičia
ma. Red.)

nio mokslo randa laiko puošė* < 
lėti mūsų kultūrinį pasididžiavi
mų. Jm šalia anglų kalbos kal
ba, skaito ir rašo lietuviškai, 
šoka tautinius šokius, garsinda
mi lietuvių vardą svetimtaučių 
tarpe. Mes turime didžiuotis, ir 
kelti jų dvasinį pasididžiavi
mą, skatindami juos nemesti- 
to kilnaus darbo.

■ ■ i

Rašau apie tautinių šokių 
grupę todėl, kad Maironio mo-

Paskaičius “Vasario 16New 
Yorke” straipsnį, išspausdintą 
š.m. vasario 26 d. “Darbinin
ke”, panorau su skaitytojais pa
sidalinti keliomis mintimis-

Straipsnis parašytas vietomis 
juokaujančiu stiliumi, kritikuo
jama kai kas perdaug, kai ku
rie kritikuotini faktai visai nu
tylėti. Ryškiausiai straipsnyje 
kritikuojami tautinių šokių šo
kėjai — jaunieji minėjimo da
lyviai. Kritika sveikas dalykas, 
jei kritikuojama nevienšališkai 
ir kritikuojami faktai būna pa
tikrinti. Nesiimu šio straipsnio 
kritikuoti, bet kai kurių daly
kų negaliu nutylėti.
Pirmiausiai keista, kad straips

nio autorius rašo, jog lietuviai 
vyrai neturi tautinių drabužių, 
šokėjai jais apsivilkdami pasi
daro “lietuviškai akiai nepri
imtini”. Pavarčius tautinių rū
bų knygas, visur randami tau
tiniai drabužiai ir vyrams. Tau
tinių šokių šventėse matome 
vyrus vilkinčius tautinius rū
bus. Gal būtų galima pasakyti, 
kad vyrų rūbai nebuvo vieno
di ir neteikė to grožio,. kurio
lietuvio akys pageidavo. Čia . Patys mažieji buvo 7 metų, bet 
yra ir pateisinimas: ši grupė ne 5, kaip kai kur buvo spė- 
yra dar jauna, bežengianti į jama. Būta ir daugiau netikslu- 
nežemesnį lygį už buvusią vy
resniųjų grupę, rūbų įsitaisy- 
mas nėra lengvas, todėl reikia 
laiko tam susitvarkyti- Straips
nyje siūloma šokius, kuriems 
stigo erdvės, išleisti iš per il
gos programos. Nesutinku vi
siškai! Tokios šventės proga 
reikia parodyti, Įtiek tik gali-

tė- Viši šokėjai (su labai maža 
išimtimi) yra baigę šeštadieni
nę mokyklą. Grupė yra tartum 
mokyklos tęsinys. Užaugę mū
sų akyse mokiniai, ir toliau 
klesti mūsų tarpe. Poniai Ma
tulaitienei linkiu kantrybės ir 
sėkmės žodžiais neatlyginama-' 
me darbe. Matau tą darbą la
bai iš arti, matau daug trūku
mų ir sunkias sąlygas pamokų 
metu, taip pat ir repeticijų. J. 
Matulaitienė, pakviesta su sa
vo šokių grupe dalyvauti pro
gramoje, turėtų reikalauti tin
kamų sąlygų: erdvios scenos, 
aiškiai nustatyto laiko, techniš
ko patarnavimo (neturėtų patys 
stumdyti suolus ir kitus rakan
dus). Visų tėvų vardu, kurie į- 
vertina mokytojos J. Matulai
tienės darbą, drąsiai tariu: Il
giausių metų!

♦ Minėjime pasirodė ir Mairo
nio mokyklos jaunieji šokėjai-

mų: tautiniams šokiams grojo 
Rimas Budraitis ir Kazimieras 
Snieška, bet ne V. Strolia. Ko
respondentai, prieš rašydami

ma daugiau, mūsų jaunimo pa- _ „ . x . . . . , .Rašinio autorius gensi taip jegumo; jei programa būna . . _  ° ,
neriba tai ia rriL-i, trnmninti gausia minia. Tiesa, žmonių bu- 

vo labai daug, nes jaunuosius 
dalyvautojus atlydėjo tėveliai, 
o ir jų močiutės galėjo važiuoti 
nes nereikėjo pasilikti vaikai
čių globoti. Jau antri metai 
Maironio mokykla dalyvauja or
ganizuotai minėjime. Dalis pub
likos gėrisi tuo, kitus blo
gai veikia vaikų judrumas- Mo
kiniai sėdi paskirtoje > vietoje, 
mokytojų priežiūroje, ir tvarką 
yra įmanoma palaikyti; tačiau

perilga, tai ją reikia trumpinti ‘ 
kalbų sąskaitom

Liūdna, kad tos jaunos jaut
rios sielos nesusilaukė gero žo
džio, o jo taip jiems reikia! Jie 
taip jaudinasi kiekviename pa
sirodyme ir pirmas klausimas 
būna: “Kaip pašokom?” Kriti
kuojant reikia atsižvelgti į są
lygas, kuriose jiems tenka 
dirbti, Ar daug kas mato lyto
tą ar snieguotą penktadienį 
skubant i repeticiją? Ar daug 
kas mato jų mokytoją, po sun
kaus dienos darbo, skubanč 
ne “cadillace” (labai prigiju 
automobilių firnla po šio m 
nėjimo), bet Jamaica linijc 
traukiniu, kuris nepriveža pr 
mokyklos durų. Ar mato šol 
jus pavargusius? New Yorko 
suomenė turėtų rimtai susu 
pinti jaunimo darbo sąlygom 
Daug gėrimasi puikiai įrengt 
rūsiais, bet mažai kalbama aj 

' tai. kad mūsų mokykla, šok 
grupė, organizacijos, choras i 
turi nuosavo kampelio, kur 
me jie galėtų laisvai dirbti, ] 
silinksminti.

riose gyva lietuviška dvasia. 
Skaudu galvoti apie tuos tėvų 
pasmerktuosius vaikus, kurie ’ 
šeštadienius leidžia namuose 
prie televizijos aparatų ar žaiz- 
dami gatvėje, kai tuo tarpu vei
kia lietuviška Šeštadieninė mo
kykla ir joje mokosi 179 lietu
vaičiai. Lituanistinė mokykla 
yra privaloma kiekvienam lie
tuvio vaikui, tėvai turi didžiuo
tis, kad jų vaikai lanko ir bai
gia šią mokyklą. Ne tik tėvai, 
bet ir visuomenė turėtų dau
giau domėtis mokinių parengi
mais, dalyvauti juose ir savo 
atsilankymu pagerbti mokyklą.

EI. Ruzgienė

A. KUPREVIČIAUS KONCERTAS NEW YORKE
VL. JAKUBĖNASAndrius Kuprevičius kaip pia 

nistas iškilo jau Lietuvoje. Dar 
būdamas Kauno konservatori
jos studentu, jis kreipė į save 
dėmesį talentingais pasirody
mais. Toliau jis ryškiai užsire
komendavo tiek rečitaliuose, 
tiek kaip solistas su orkestru, 
tiek ir kamerinės muzikos kon
certuose drauge su smuikinin
ku Iz. Vasyliūnu. Karo metu gi- minėtoje New Yorko salėje- 
lino savo stdijas Austrijoje ir §įo koncerto programa pa

certus atsilanko amerikiečių di
džiosios spaudos kritikai. Per 
juos pianistas gali “Įsipilietin- 
ti” amerikiečių muzikos sluoks
niuose. A. Kuprevičius yra lai
mėjęs gražių atsiliepimų ame
rikiečių spaudoje. Kovo 31 į- 
vyksta jo ketvirtas koncertas

tino savo štdijas Austrijoje ir r ....
Vokietijoje. Emigravęs į Argen- švęsta romaniškai muzikai, ku
tiną, jis ir ten įgijo vardą kaip 
solistas.

ri sudaro ypač stiprią A. Kup
revičiaus pusę. Pirmoje dalyje

pro-tiaus, Skriabinas nuolat 
gresavo; surasdamas savitą har
moniją ir individualų, vis nau- 
joviškesnį stilių. Paskutinis jo 
kūrybos laikotarpis yra gero
kai moderniškas, nutraukęs ry- . 
šius su konvencionaliniu tona- 
lumu, tačiau priešingai Stra- 
rav i n s k u i bei Prokofjevui. 
Skriabinas nenutraukia ryšių 
su estetizmu bei romantika. 
Šalia gausios fortepijono lite
ratūros, Skriabinas parašė pen
kis orkestro veikalus-tris sim
fonijas, “Poeme d’Extase” ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Lietuvos pajūrio išlaisvinimo 

40 metų sukakties proga vy
riausias Klaipėdos krašto va-Malonu pastebėti, kad ir šio figūruoja A. Skriabino Sonata Prometeju*. Tiek šiame pas- 

krašto sąlygomis Andrius Kup- No 3. Aleksandras Skriabinas Jutimame veikale, tiek ir pro- das sujy|jmo j Budrys patei- 
jektuojamoje ‘Misterijoje’ kė atsiminimų. Aprašy- 
Sknabinas siekė jungti visas dama5 batynes prje prefektū.

revičius toliau tęsia savo piani
no karjerą. Pragyvenimo rei
kalui įsitaisęs kaip fortepijono kotarpyje prieš pirmą pasauli- 
mokytojas Muzic Settlement nį karą. Jo kūrybos ankstyvas 
konservatorijoje Clevelande, jis 
neužmeta solistinės srities, re
guliariai pasirodydamas savo 
koncertais įvairiomis progomis 
tiek lietuviams, tiek ameriko
nams.

Viena iš svarbių A. Kupre
vičiaus pozicijų yra jo pakar
totiniai koncertai New Yorko 
Town Hali salėje Į tuos kon-

buvo rusų kompozitorius-pia- 
nistas, iškilęs lyg meteoras lai-

laikotarpis yra artimas Chopi- 
nui, bet jau tada rodo savitu
mo bruožu. Skriabino muzika 
pasižymi didele jausmine įtam
pa. su palinkimu prie dramatiš
kų bei tragiškų nuotaikų, eks
presyvia melodijos linija ir li- 
riškai užbaigta forma. Pradė
jęs nuo Chopinui artimo sti-

meno rūšis. “Prometėjas” pa- r<K klJrlos languose kyšojo
rašytas milžiniškam orkestrui: prancūzų talte,7džlali pami. 

. viena partitūros eilutė pava
dinta ‘ ‘Clavier a lumieres’ ’ 
(šviesų klaviatūra). “Prometė
jų” išpildant pirmą kartą, tie 
šviesus efektai nebuvo panau
doti dėl techniškų sunkumu. 
Netrukus kompozitorius, nupjo
vęs spuogelį veide besiskutant,

nėjo, jog iš sukilėlių jaunas

(nukelta į 5 pz'l.)

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI I 
VISUS KRAŠTUS 
pristatomi per 3-4 savaites 
Filnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO. 
•11S East 28th Street

N. Y. C. 16. N. Y. MU 9-0598

- - - -
PINIGAI J USSR 
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome iaike 2 savaičių 
Prašyk platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO.
INC.
744 Broad Street 
Nevvark. New Jersey' 

Laicniuota ir pilnai bondyta.

karininkas Barkauskas pirmas 
prislinko prie rūmų ir mėgino 
įmesti pro langą granatą, bet 
krito su peršauta galva.

Klaipėdos sukilėliai, kaip ži
noma, savo pavardes buvo pa
keitę. Tas narsus karininkas, 
didvyriškai žuvęs kautynėse 
dėl Lietuvos žemių išlaisvini
mo, buvo leitenantas Viktoras 
Burokevičius- Teko drauge su 
juo baigti Karo mokyklos ant
rąją laidą 1919.XIII.17 tar
naujant toje pačioje kuopoje.

(atkelta iš 3 psl.)
) kaip labai teigiamą. Per 
tiną ir meną galima sužavėti 
unųjų širdis ir juose išlaiky- 
gyvą savo tėvų krašto meilę, 
-azilija turinti gana stiprų 
orą, kuris dažnai pasirodo vi-

Piety Amerikos, lietuvių kongresas
kultūros reikalams mokestį, ra
šyti konkursiniu būdu lietuviš
kus vaidinimus, labiau vengti Jis buvo lietuvis patriotas, rim-
kritikos, kuri daugiau padaro tas, drausmingas, taktingas ir 
žalos negu naudos, sudaryti pareigingas kariūnas. Sis mū- 
vykdomąjį komitetą, kuris pa- sų sūnus karžygis vertas tin-
laikytų ryšius tarp atskirų vals- kamesnio atminimo ir pagerbi- 
tybių-

K. Čibiras savo kalboje visa- 
įsiškai pasisakė už Brazilijos | 
stovės mintis, liečiančias tė- £ 
į laikyseną lietuvių kalbos at- f 
ilgiu. Matyti, jaunosios kar- | 
s padėtis Urugvajuje yra pa- | 
šiame stovyje. |
Dr. J. Sungaila, kalbėjo Pa- © 
ulio Lietuvių Bendruomenės | 
rdu, nušvietė jos tikslus ir S 
‘kius. Kai kuriose vietose g 
ir nėra tinkamai suprasti Lie- i 
vių Bendruomenės uždaviniai, g 
ižadėjo paramą Pietų Ame- g 
kos lietuviam, nes vietos va- » 
ita visoje Pietų Amerikoje » 
a labai žema. Trumpu žodžiu f 
ir sveikino Gr. Sirutienė, | 
ūcagos lietuvių bendruome- S 
s atstovė. |
Diskusiją metu buvo siūloma ® 
ėginti įtraukti daugiau lietu- ® 
ą į aktyvų darbą. Steigti lie- g 
ivišką banką, įvesti pastovų &

mo. Kpt. Petras Jurgėla

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recoids)

Ar žinai šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės .................. S 5.99
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4-00)'.... 10.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00) ... 4.00 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .... ....... 5XX)
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 600 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir Šokių 4.50 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ................................. -4.00
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos...........
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet prtrioL maršų 
Liet, dainų rr operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 5.00 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6JX>) *
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim. 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys <14 šokių) .....................................—
žirginėliai, Montrealio lieL dramos vaikams pasaka ...........
Lithuanian, 2-speed record courae .........................................
Dainos Lietuvai. 12 dainų komp. Sal. Cerienes 
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalelės. 7 kalėd. giesmės .ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WiBoaghby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Persiuntimo Išlaidoms prašom pridėti 5Oe

5.00
6.00
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3.00 

-M00 
15.00

5.00 g



GENOCIDO PARODA CLEVELANDE
Komunizmo kelias į Lietuvą 

nužymėtas klasta, smurtu, žu
dymu, trėmimais. Okupantas 
oraido lietuvių tautos krauju- 
je ir ašarose. Tyčiodamasis jis 
iabar prakalbo apie “bendra
darbiavimą”. Mūsų atsakymas 
— parodyti, kas jis iš tikrųjų 
yra. Komunizmą pažįstame iš 
jo darbų.

Štai kodėl svarbu patiems 
pamatyti ir kitiems parodyti 
lietuvių tautos genocido paro
dą, rengiamą Lietuvių Bendruo
menės Clevelando I-osios apy
linkės valdybos iniciatyva ir 
pastangomis.

Patys matydami savo tautos 
nelaimę, stiprinsim Lietuvos 
laisvės kovos ryžtą. Pakviesda- 
mi amerikiečius, rodysim ko
munizmo pavergtų tautų išlais
vinimo tikslą ir prasmę. Pa
rodykime genocido parodą y- 
pačiai jaunimui, kad jis savo 
akimis matytų, ką neša pasau
liui komunizmo tironija.

Genocido paroda Clevelande 
vykdoma šia tvarka:

Kovo 10, sekmadieni, 10:30 
vai. pamaldos šv. Jurgio baž
nyčioj už lietuvių tautos kan
kinius — komunistų žiaurumo 
aukas.

Tuoj po pamaldų, 12 vai., pa
rodos atidarymas šv. Jurgio pa

Baitimorės žinios LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS PIETŲ AUSTRALIJOJE
Šeimų pusryčius rengia šv. 

Vardo draugija kovo 10 šv. 
Alfonso salėje. Pusryčiai bus 
po 8:30 mišių. Baitimorės po
licijos akademijos viršininkas 
Norman Schleigh pasakys kal
bą.

Sodalietės kovo 3 po 8:30 v. 
mišių parapijos salėje turėjo 
susirinkimą. Pirmininkė Alber
ta Šalkauskienė padarė prane
šimą apie šių metų draugijos 
veiklą.

Ateitininkai kovo 3 paminėjo 
šv- Kazimiero, savo globėjo, 
šventę. Visi dalyvavo 8:30 mi
šiose ir pusryčiuose, kuri buvo 
šv. Alfonso salėje.

Lietuvių posto i 54 ruošia 
pagarsėjusią jautienos kepsnio 
(Bull Roast) vakarienę kovo 
17. sekmadienį Town Hali, East- 
ern Avė. Šioje salėje lietuviai 
legionieriai tokią vakarienę 
ruošia du kartu, vieną kartą ko
vo mėnesį, antrą kartą —spa
lio mėnesį- Raginama bilietus 
įsigyti iš anksto.

Edvardas Jesilionis, senos 
kartos lietuvis, paskutinius me
tus negalavęs, mirė vasario 24. 
Velionis turėjo 48 metus. Gi
mė ir užaugo Baltimorėje. Ge
dulingos mišios už jo sielą bu
vo šv. Petro bažnyčioje vasa
rio 27. Palaidotas Loudon Park 
kapinėse. Liko nuliūdusi žmo
na Ona ir sūnus Edvardas.

Novena į šv. Pranciškų Ksa- 
varietį prasidėjo kovo 4 ir baig
sis kovo 12. Parapijos kunigai 
vadovauja pamaldoms, kurios 
vyksta keturis kartus per die
ną. Kiekvienais metais ši nove
na sutraukia daug žmonių.

Jonas Obelinis 

PH l LA DELPHIJ A, PA. Vasario 16 minėjime senosios emigracijos atstovai. Nuotr. V. Gruzdžio.

rapijos salėj. Gieda muz. Alf- 
Mikulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis.

Kovo 10, sekmadienį, 6 vai- 
vak. šv. Jurgio parapijos salėj 
filmas apie komunizmą.

Paroda veiks kiekvieną die
ną iki kovo 15, penktadienio, 
nuo 1 iki 10 vai. vak.

Kovo 17, sekmadienį, 10:30 
vai. pamaldos-- šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj, jas laikyti pa
kviestas Clevelando vyskupas 
J.E. John F. Whealon.

Įėjimas aukojant išlaidoms 
apmokėti ir parodai patobulin
ti. Parodos Rengimo Kom.

Muziko Alf. Mikulskio vado
vaujamas Čiurlionio ansamblis 
susijęs su lietuviška (lietuvių 
liaudies ir lietuvių kompozito
rių) daina. Visos ligšiolinės pa
stangos, tiesa, negausios ir ne
drąsios, iškreipti ansamblį iš 
lietuvių tautinio meno kelio 
vaisių nedavė. Ansamblis laikė
si kietai ir garbingai: tarptau
tinius dalykus yra kam dainuo
ti, bet kas dainuos lietuviškus, 
jei patys lietuviai to nedarys? 
Negąsdino nė bauginimai, kad 
ansamblis savo lietuviškumu 
■*nuobodus”.'Nekreipta dėmesio 
į užuominas, kad tarptauti
niams dalykams ansamblis “ne
pajėgus”.

ansamblis išsuko savo paties 
iniciatyva. Bandymas buvo pa
darytas 1963 vasario 23, kai 
ansamblis savo vakare — ba
liuje šv. Jurgio parapijos salė
je pasirodė su tarptautine pro
grama. Pasikvietęs į talką so
listę Aldoną Stempužienę, arti
mą savo bendradarbę, ansamb
lis su ja, be mažų išimčių da
vė grynai operinius dalykus: 
viena Stempužienė Gounodo 
“Fausto” operos Zybelio ariją, 
Gershvvino “The man I love” 
ir “Summertime” (lietuviškai), 
kartu su ansambliu vengrų ope
ros ‘ ‘Miškų gėlę’ Leharo 
“Linksmosios našlės” operetės 
“Vilią”, “Traviatos” matadorų 
chorą, “Carmenos” Habanerą, 
“Fausto” valsą, ansamblio vy
rų choras J. Dambrausko raite
lių dainą “Gersim broliai ulia- 
vosim”.

Kokie šio mėginimo vaisiai? 
Puiki buvo Stempužienė, nes 
visi jos dainuotieji dalykai jai 
“jau savi". Lygiai gerai bu-, 
vo ir Čiurlionio ansamblis, įro
dęs. kad operinius dalykus pa
rengti nėra sunkiau kaip lietu
vių liaudies dainas, reikalingas 
ypačiai didelio šlifavimo. To
dėl programa publikos buvo 
priimta su entuziazmu. Taiky
damasis prie baliaus nuotaikos, 
ansamblis išsidėstė ne scenoj, 
bet pačioje salėj, ką taip pat 
reikia laikyti pliusu. Pianinu 
lydėjo Rytas Babickas, solo’šo
ko Teresė Stasaitė. dekorato
rius ir programos vedėjas akt. 
P- Maželis.

Tokie dalykai publiką masi
na, todėl buvo daugiau norin
čių patekti, negu šv- Jurgio sa-

( nukelta į 6 psl.)

AMERIKOS LIETUVIŲ T A R YBOSpastangomis surengtas Lietuvos nepriklausomybes paminėjimas JAV Atstovų Rūmuose vasario 14. 
Iš k. į d.: Atstovų Rūmų kapelionas Rev. B. Braskamp, minėjimui vadovavęs kongresmanas Daniel J. Flood, minėjime maldą invo- 
kaciją atkalbėjęs kun. J. V. Stanevičius, šv. Antano parapijos klebonas Detroite, Mich., M. Kižytė, LIAC direktorė, ir Atstovų Rūmų 
pirmininkas J. McCormack.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę minėjome 
šeštadienį, vasario 16. Ankstų 
rytą, šv. Kazimiero koplyčios 
šventoriuje buvo iškeltos Lie
tuvos. Vatikano ir Australijos 
vėliavos. Prie Lietuvių namų 
10 vai. ryte, Vilniaus skautų 
tuntas iškėlė Lietuvos ir Aust
ralijos vėliavas.

Popiet 4 vai- 45 min. šv. Ka
zimiero koplyčios šventoriuje 
susirinkus nemažam s k a ičiui 
lietuvių, prie Lietuvos žemės 
paminklo, kun. P. Dauknys pa
sakė trumpą, gilios minties kal
bą, apie gimtosios žemės mei
lę- Gerbiant ramovėnų, ateiti
ninkų, skautų ir sportininkų

A. Kuprevičiaus koncertas New Yorke
(atkelta iš 4 psl.)

per porą dienų mirė nuo krau
jo užkrėtimo, nusinešęs į aną 
pasaulį “šviesų klaviatūros gai
dų” skaitynio paslaptį ir taip 
pat “Visą pasaulį” jungiančios 
misterijos” planus. Miręs 1916, 
paskutiniais caro valdymo me
tais, Skriabinas plačiame pa
saulyje padarė mažesnio įspū
džio, nebu buvo laukiama, nu
konkuruotas radikalesnių “ro
mantikos griovikų" — Stravins- 
kio ir Prokofjevo. Tačiau kiek 
vienas Skriabino kūrinių atliki
mas sutinkamas su nemažu su
sidomėjimu: dažnai kritikų pa- 
stebama. kad be reikalo šis 
didelio polėkio kūrėjas yra lyg 
ir primirštas-

A. Kuprevičiaus numatyta 
atlikti Sonata No 3 priklauso 
prie ankstyvesnio, Chopinui ar

vėliavoms ir visiems giedant 
Marija, Marija, organizacijos ir 
atskiri asmenys prie paminklo 
sudėjo gyvų gėlių puokštes.

Visiems suėjus į koplyčią ir 
Įnešus vėliavas, kun. A. Kaz
lauskas aukojo mišias už Nep
riklausomybės aktą pasirašiu
sius signatarus ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę karžygius. Savo 
pamoksle kvietė melsti Dievą, 
kad grąžintų Lietuvai laisvės 
dienas.

Po pamaldų šventoriuje, 
giedant Tautos himną vėliavos 
buvo nuleistos. Visi persikėlė 
į Lietuvių namus, kur Adelai
dės apylinkė ruošė oficialų mi
nėjimą.

timo Skriabino kūrybos laiko
tarpio. Tačiau ji turi aiškių 
individualinių bruožų, pilna dra
matinės Įtampos ir sudaro sa
vyje užbaigtą visumą. Rečiau 
atliekamas, bet didžiai vertin
gas kūrinys suteiks A. Kupre
vičiaus koncertui ypatingo įdo
mumo.

Kitas atsakingas šio koncer
to žygis: 24 Chopino etiudai. 
Šio genijalaus fortepijono mu
zikos kūrėjo etiudai yra iš vie-^ 
nos pusės tikros fortepijono 
technikos studijos, kurių kiek
vienas yra pašvęstas kitai tech
nikos pusei: kartu tai yra pui
kūs, spalvingi meno kūriniai. 
Pianistui jie suteikia progos 
parodyti tiek vispusišką tech
nikos apvaldymą, tiek ir poezi
ją, gražų toną bei emocijos į- 
tampą. A. Kuprevičiaus skam
binimo stiliui tai sudaro dėkin
gą uždavinį.

A. Kuprevičiaus koncertus 
Ne\v Yorke remia lietuvių su
darytas komitetas. Lietuviai su
daro ir žymiausią lankytojų 
dali. Reikalinga, kad New Yor- 
ko ir artimesnių lietuvių kolo
nijų visuomenė paremtų šį 
koncertą, palaikydama mūsų ta
lentingą menininką ir prisidė
dama prie lietuvių vardo kėli
mo šioje šalyje.

LOWELL, MASS.
Tawksbury. Mas s . oblatų 

vienuolyne mirė brolis Jonas 
Lebednikas. 87 metų. Palaido
tas vasario 25. Laidotuvėse da
lyvavo oblatų vyskupas iš Fili
pinų. Brolis vienuoliu išbuvo 
47 metus. Buvo gimęs Lietuvo
je. Spalninkuose, Trakų apsk
rityje. Paliko seserį Ambrožie- 
nę. gyvenančią Lowell. Mass ir
dar kitų giminių.

Ramovėnai, vadovaujami Za- 
n.oiskio. rikiuotėje atėjo prie 
vėliavų ir. publikai giedant 
Lietuvos himną, uniformuoti 
skautai nuleido vėliavas. Salė
je minėjimą pradėjo Vanagie
nė, perskaitydama Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ak
tą. Inž. Pocius tarė atidaromąjį 
žodį. Minutės susikaupimu pa
gerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, kun. P. Dauknys skaitė 
paskaitą. Visus kvietė būti vie
ningais ir mylėti kits kitą kaip 
broli. Priminė praėjusio karo 
siaubingas dienas, kada karo 
fronte išgirdęs kalbant lietu
viškai nesiteiravo nei iš kur, 
nei kokių pažiūrų, bet džiau
gėsi sutikęs lietuvį- Tokią pat 
meilę turėtume jausti vienas 
kitam ir dabar išeivijoje.

Tuojau po paskaitos LB apy
linkės pirm, inž- Pocius krei
pėsi Į susirinkusius, ' raginda
mas siųsti savo vaikus į bend
ruomenės savaitgalio mokyklą 
ir prie jos organizuojamą vai
kų darželį Lietuvių namuose, o 
apie šv. Kazimiero parapijos 
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savaitgalio mokyklą ir seniai 
jau ten veikiantį vaikų darželį, 
turintį daug geresnes ir pato
gesnes patalpas, neprisiminė 
nė žodeliu. Labai gaila-

Nepriklausomybės šventės 
proga Adelaidės lietuvių bend
ruomenę sveikino latvių ir es
tų atstovai.

Meninėje dalyje, Adelaidės 
lietuvių teatro mylėtojų sambū 
ris suvaidino P. Rutenio sce
nai pritaikytą S. Čiurlionienės 
poemą “Vaiva”. Režisorius J. 
Neverauskas, dekoratorius R. 
Daugalis, Ievos Pocienės su
kurti artistų rūbai, V. Vosy
liaus šviesų efektai, Maželio 
garsai ir gera vaidyba žiūrovus 
perkėlė į lietuvišką pasakų ša
lį ir priminė garsią Lietuvos se
novę.

V. Jankauskas

Reikalinga mergaitė-studen- 
tė vasarvietei Echo Valley, va
saros sezonui. Kreiptis: Echo 
Valley, Echo Lake, Pa. Telefo
nas: Area Code: 717-424-1920 
Helen Garmus.

—Darbininko redakcija ma
loniai prašo siunčiamas nuo
traukas. kiek galima, derinti 
prie laikraščio skilčių. Darbi
ninko elektroninė mašina, ga
minanti spaustuvei klišes, yra 
viena iš pigesnių, nepritaikyta 
vaizdam mažinti ar didinti- Fo
to laboratorijos redakcija taip 
pat neturi. Dideles nuotraukas 
redakcija turi apkarpyti arba 
visai nedėti. Mašinos didžiau
sia apimtis yra 6 inčai per 8. 
Tai užima nepilnas 4 laikraščio 
skiltis. Tinkamesnis laikraščiui 
dydis yra 3 arba 2 skilčių, t.y. 
4 arba 6 inčų pločio. Nuotrau
kas užsakant, reikia tai primin
ti fotografui, kad jis padarytų 
reikiamo dydžio. Prašome at
sižvelgti į Darbininko redak
ciją ir administraciją, kuri ver
čiasi labai kukliom lėšom ir 
vaizdus deda nemokamai- Ad
ministracija negali prisiimti 
papildomų išlaidų ir didelių 
nuotraukų sumažintas klišes 
gaminti cinkografijoje.

Draugo dienraštis nuo ko
vo 1 metinę prenumeratą Chi- 
cagoje pakėlė iki 14 dolerių, 
kitur JAV ir Kanadoje — iki 
12 dol.

— Naujienos, socialistų lei-
ūžiamas Chicagoje dienraštis, 
redaguojamas dr. Pijaus Grigai
čio, vasario 19 atšventė 50 me
tų sukaktį. Pirmas to dienoraš
čio numeris buvo išleistas 1914 
vasario 19.

— Vasario 116 proga estų 
laikraštis “Teataja", leidžiamas- 
Stockholme, Švedijoje, specia
liu straipsniu prisiminė pa
vergtąją Lietuvą. Laikraštyje 
atspausdinta inž. Juozo Miklo- 
vo pranešimas Vliko sesijoje 
New Yorke.

— Lietuviu Fondo nauji pil
nateisiai nariai, įnešę fondo są- 
skaiton po šimtą dolerių: LB 
Philadelphijos apylinkė, Elena 
ir Jonas Sklandaičiai (Phila- 
delphia, Pa.), Sofija ir Andrius 
Romanauskai (Philadelp h i a. 
Pa.), Aldona ir Vytautas Viz
girdai (Aurora, III.), Bronius 
Liškus (Chicago, III.), Povilas 
Karosas (New Britain, Conn.), 
Robertas Sherelis (Rochester, 
N.Y.).

— Kun. Saliamonas Kaunas, 
vasario 11 mirė Vokietijoje. 
Palaidotas vasario 14 katalikų 
kapinėse Feuchte (Bavarijoje). 
Velionis buvo gimęs 1895 sau
sio 13 Degučių km., Sagotosios 
par. Kunigu buvo įšventintas 
1922 rugsėjo 17. Lietuvoje ku
nigo pareigas ėjo Vilkaviškio 
vyskupijoje, buvo žvirgždaičių 
klebonu. Vokietijoje dirbo 
pastoracinį darbą įvairiose lie
tuviu stovyklose ir vokiečių pa
rapijose. Laidotuvėse dalyvavo 
26 kunigai, iš jų 11 lietuvių.

— Povilas Dėdelė, Lietuvos 
savanoris kūrėjas, mirė praėju
siais metais gruodžio 13 Aust
ralijoje. Geelongcne. Velionis 
buvo gimęs 1892 kovo 14 Sie
sikų vals.. Ukmergės aps.

— Vaclovo Prižginto, uo
laus knygų platintojo Los An
geles ir Darbininko bendradar
bio. motina Sofija mirė Lietu
voje. Telšiuose. Reiškiame gi
lia užuojautą.

— Adelaidėje, Australijoje, 
įsisteigė vyresnių moksleivių 
ateitininkų kuopa. Vakhba su
daro pirm Leonas Vasiliūnas, 
vicepirm. Dalia Ramnauskui- 
tė. sekr. Aušra Blandytė. ižd 
Nijole Bataitytė. globėjas stud. 
Romas Jablonskis.

Rcmkite' LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cini žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 Wi|loughby Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.


