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Amerikos vidaus ir užsienio politikos rūpesčiai Nr. 1
RUSK: Jokių rinitų ženklų dabarti- 

> nįu metu susitarti dėl atomų kontrolės
Užsienio politikoje — tyla.

Tyla tarp Amerikos ir Europos.
‘ Tyla tarp Amerikos ir Sovietų. 

Tyla tarp Amerikos ir lotynų 
Amerikos. Toje tyloje labiau-

S

Tai nedarbas, iš kurio gelbety mokesčiu mažinimas, darbo 
savaites trumpinimas, rinkos į Europą atidarymas. Tai ato- 
my derybos be vilties susitarti, susilaukusios kritikos namie

šiai susirūpino senato užsienių 
komisija derybom dėl atominių 
bandymų kontrolės. Valstybės 
sekretorius Dean Rusk kovo 11 
komisijai aiškino, kad derybos 
dėl atomų bus tęsiamos toliau. 
Tačiau Rusk dabartiniu matu 
nemato jokių rimtų ženklų, ku
rie rodytų salimą susitarimą.. 
To jis nemato nė artimoje atei 
tyje.

Rusk gynė Amerikos delega
cijos nuolaidas Ženevoje. Ta
čiau delegacijos elgesį kriti
kavo komisijos pirmininkas 
Fulbright, o ypačiai H.H. Hum- 
phrey. kuris buvo dalyvavęs 
pačiose derybose Ženevoje, 
Laikraščiai — kalbėjo Hum- 
phrey skelbė jau, kad Amerika 
nusileido iš 20 kontrolės sy 
kių iki 7, o delegacija aiškino 
sąjungininkam ir neutraliesiem, 
kad tai netiesa. "Mes elgėmės 
kaip komediantai".

(Sekant tokią pozicijos kriti
ką, tenka prisiminti prieš po
rą savaičių pasirodžiusius spau
doje gandus, kad gali pasikeis
ti valstybės sekretorius).

ūki-
pen 

be
dar-J. Tautose: Kongo 

ateitis ir Amerika
Vaist. sekr. Dean Rusk ko

vo 9 spaudos konferencijoje 
pasisakė apie Amerikos planuo
jamą naują programą Kongo 
reikalu. Pagal tą programą J. 
Tautų kariuomenė palaipsniui 
turi pasitraukti; turi būti pa
ruošta vietinė kariuomenė ir 
atstatytas ūkis. Tam reikalui 
duodama nauja parama. Jei ki
tos valstybės sumokės jom ten 
kančią dalį, tai Amerika pasi- 
žada duoti nemažesni procen
tą kaip ligšiol. Per dvejus su 
puse metų Amerika davė apie 
50 proc. visos paramos. Nieko 
nedavė Sovietų Sąjunga, Pran
cūzija, arabų kraštai.

Ir dabartiniu metu Kongo gy
ventojus nuo bado labiausiai 
gelbsti Amerikos miltai ir viš
čiukai. !

EUROPOJE: Bidault, Adžubei, Polaris 
je. Kvietė belgus grįžti į Kon- Georgu* Bidault, buv. Pran- Ji pigiau ir greičiau įvykdoma, 
gą. Kvietė ministerį pirminin- cūį^s mįn. pirmininko, dabar Kiekvienas tada laivas turėtų

po 32 raketas. Laivų įgulos 
būtų tarptautinės. Nors kalba
ma apie raketų tarptautinį val
dymą, bet lig šiol praktiškai 
pasilieka senoji Amerikos pa
žiūra — mygtukus spausti tu
ri Amerika, šiuo punktu labiau
siai ir nesutinka de Gaulle.

Prezidentas Kennedy kovo 
11 iš naujo kreipėsi į Kongre
są nedarbo reikalu. Nurodė, 
kad nedarbas yra krašto 
nė problema Nr. 1. Per 
keris paskutinius metus 
darbo yra 5.5 proc. visos
bo jėgos. Perspektyvos negerė
ja, nes darbo galimybės auga 
lėčiau nei jaunos darbo jėgos 
prieauglis. Tarp 1947 ir 1957 
susidarė darbo galimybių 700, 
000, o tarp 1957 ir 1962 tik 
200,000.

Su gamybos augimu dar au 
tomatiškai neauga darbo jėgos 
pareikalavimai: nuo 1947 iki 
1962 gamyba padidėjo 60 proc. 
o darbo jėgos pareikalavimas

RUSK IR HUMPHREY

tik 20 procw nes darbo jėgą 
pakeitė automatizacija, maši
nos.

Kreipdamasis Į Kongresą, 
prezidentas tvirtino: “Mes da
rome mažiau, nei mes galime” 
šiam* klausimui išspręsti. Pirma 
pagalba yra sumažinti mokes
čius, kad įsilietų kapitalas į 
apyvartą ir padidintų suvarto
jimą. Suvartojimui padidėjus, 
padidės 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 į darbą jaunimą pa
ruošti specialybėm.

LIETUVOJE MIRĖ KUN. V- MIELEŠKA
Kun. VImm MMaika, 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 grįžus į Kau
ną pakilo temperatūra, prieš 
mirtį dvi dienas ligoninėje iš
gulėjo be sąmones. *

Velionis buvo gimęs 1893 
sausio 8 Paliepių km., Arioga
los valsč. 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 okupą- 
cijos. Dešimt metų išbuvo Si-

A. A. Jcunl V. Mieleška. Nuotrau
ka 1933^trietų.

biro tremtyje. Grįžo 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 į Stei
giamąjį Seimą.

VATIKANAS, SLIPYI, ADŽUBEI IR GAL CHRUŠČIOVAS

1 ką spauda kreipė dėmesį, informuodama apie Adžubei būtiJe^0S2^i7Irt1 x r ■ r 1 r szenty, kuns dabar tun azylį

audiencija, pas popiežių Joną XXIII
Popiežius Jonas XXIII kovo 

7 privačioje audiencijoje pri
ėmė Aleksejų Adžubei ir jo 
žmoną. Adžubei yra Chruščio
vo žentas ir valdžios dienraš
čio Izvestijų redaktorius, 38 
metų. Sprendžiant iš AP infor
macijos, priėmimas buvo taip 
suorganizuotas, kad sudarytų į-

žius Jonas ir arkiv. Slipyi.

Amerikos^atstuvybėje Budapeš 
te, ir Prahos arkivyskupą Be 
raną, kuris čekoslovakų komu
nistų buvo suimtas 1950, ir 
nuo tada 
ti.

Kar-TARPININKAS:
dinolas Bea.

gždimą Chruščiovo vizitą 
popiežių, jei’jis lankysis Romo
je-

nieko apie jį negirdė-

tos eilės įvykių yra 
pareiškimas Romoje

Antras 
Adžubei 
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 
H 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 XXIII nesąs tik religinis 
vadas, bet ir valstybės galva, 
Adžubei aiškino, kad popiežius 
kaip tik šia antrąja prasme per
eitą rudeni ir ragino ginčija-

bei su žmona buvę bendroje 
70 žurnalistų audiencijoje, ku
rioje popiežiui buvo įteikta ita
lų Balzan taikos premija (51, 
000 dol.). Po šios bendros au
diencijos Adžubei su žmona 
buvę pakviesti į popiežiaus bi
blioteką. Po audiencijos, kuri 
truko 20 minučių, Ažubei 
per televiziją pareiškė ir apie

ką ir užsienių reikalų ministe- prancūzų pogrindžio vado, pa- 
rį atsilankyti. Gavo pažadą. sirodymas Anglijos BBC televi- 

Ghanos Nkrumąh per J. įjoję smarkiai supykdė pran 
cūzus ir anslus- Dabar kyla 
klausimas, ar jis nesupykdys ir 
vokiečių su prancūzais. Kovo 
10 Bavarijos policija pranešė, 
kad suimtas Georgės Bidault. 
Jis laikomas namų arešte, iki 
bus atsakymas į jo prašymą 
duoti jam Vokietijoje azylį. Pa
gal vokiečių įstatymus jis ne
turėtų būti išduotas; tegalėtų 
būti tik iškraustytas iš Vokie
tijos kaip nepageidaujamas 
draugiškiem santykiam su ki
ta valstybe, kaip jis buvo iš
kraustytas iš Italijos.
CHRUŠČIOVO ŽENTAS PAS 
POPIEŽIŲ

Chruščiovo žentas ir Izves 
tijų redaktorius Adžubei ir jo 
žmona kovo 7 buvo priimti po
piežiaus Jono XXIII privačioje 
audiencijoje. Įvykis susilaukė 
didelių komentarų ir spėlioji
mų spaudoje — apie abipuses 
pastangas pagerinti santykius 
tarp Maskvos ir Vatikano, apie 
galimą Chruščiovo atsilankymą 
dar šiais metais Romoje ir Va
tikane. Adžubei atsilankymas 
Romoje ir žinia apie galimą 
Chruščiovo atsilankymą pir
miausia turi patarnauti Italijos 
komunistam artėjančiuose ba
landžio mėn. rinkimuose.
POLARIS PROGRAMA 
EUROPOJE

Lhringrtone Merchent apva
žinėjo Europos sostines su Po
teris programa Europos apsau
gai. Nerado entuziazmo, • bet 
rado palankumą Italijoje, Vo
kietijoje, Anglijoje, išskyrus kongr. kovo 7: Maskvos, Pei- Amerika tam duoda 40 proc.
Prancūziją. Pasikalbėjimuose pingo, Havanos pareigūnai tu- Anksčiau panašus kaltinimas
pagrindinis klausimas — kad ri ploti, matydami, kaip mes
Europos sąjungininkai daugiau atskleidžiame faktus, už ku-
pinigo skirtų programai vykdy- riuos jie būtų mokėję didelius

pinigus. /
— P. Vietname iš 10 kauty

nių iniciatyvą turėjo aštuonio- 
se komunistai. Vietnamiečiai

keliama byla už Lumumbos nu
žudomą. Tokiu būdu siekia su
kliudyti pastangas Katangos at
stovus įtraukti į Leopoldville 
valdžią. Numatoma mat, kad 
Tshombe galėtų būti ar pre
zidento ar min. pirm, pavaduo
tojas. Tai nepriimtina Maskvos 
draugam.

Naujos rezoliucijos 
Lietuvos reikalu

Kongresui. John J. Rhodes 
(R., Arizona) pasiūlė rezoliuci
ją Atstovų Rūmuose Baltijos 
valstybių reikalu. Rezoliucija 
turi numerį — H. Con. Res. 
66. Į kongresmaną buvo krei
pęsis dr. Pr. Padalis iš Phoenix 
tenykščio universiteto profeso 
rius ir rezoliucijom remti ko
miteto narys.

Tai buvo šešioliktoji rezoliu
cija. O septynioliktą pasiūlė 
kongresui. Robert Taft, Jr. (R., 
Ohio) — H. Con. Res. 103. Į 
kongresmaną Taftą buvo krei
pęsis Pranas Gudelis iš Dayton, 
Ohio, buvęs vyčių organizaci 
jos pirmininkas, ir kongresma- 

. nas Glen Lipscomb, rezoliucijų 
pradininkas.

Abudu kongresmanai verti 
lietuvių padėkos — House Of
fice Building, Washington 25, 
D. C.

VALSTYBĖS DEPARTAMEN 
TE PASKYRIMAI

Michael Cieplinski paskirtas 
valstybės sekretoriaus pava
duotojo padėjėju administraci
jos reikalam. Anksčiau jis bu
vo konsularinio ir saugumo de
partamento direktoriaus pava- 
pareigas. M. Cieplinski yra len
kas. į Ameriką atvykęs antro
jo karo metu. Iš savo veiklos 
su tautinėm grupėm jis yra 
pažįstamas daugeliui lietuvių, 
kai jis buvo tautybių kom. eg- 
zekutyvinis direktorius.

—Choster Bowles numato 
mas atstovu į Indiją vietoj 
Kenneth Galbraith,. kuris grįž
ta į universitetą.

— W. Averall Harriman pa
skirtas valstybės departamen 
te žmogum Nr. 3 — valsty
bės sekr. pavaduotojas tolimų
jų rytų reikalam.

I. CIEPLINSKI

pas 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
nę” jos žygyje prieš Sovietų 
tautas”.

— Adonouori* atsisakė duo
ti George Bidault azylį. bet jis 
neturėsiąs nieko prieš, jei " jį 
suteiks Bavarijos vyriausybė. 
Šveicarija taip pat pareiškė ne- 

. duosianti azylio. Beliktų tada 
dar Austrija. - •

— Sovietai kovo 9 kaltino,

Šiam įvykiui suprasti primįn- 
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- mus klausimus spręsti taikin
tas, ir Gustave Testą, rytų Baž gom priemonėm. Esą popiežius, 
nyčios kongregacijos sekreto- pasisakydamas už taik i n gą 
rius. Lapkričio pabaigoje Bea sprendimą, paskatino Chruščio- 
suvesdinęs Testą su dviem ra
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.

rMtL7biitu"^dėu7nt Ste. Rusa padėję padaryti, ką

10”,
Nauju priekaištu vėl virto 

kongresmano D. G. Hali, Miš
ką dabar Kuboje turėtų riekti souri r., primintas faktas, kad 
sovietų kariuomenės pašalini- JT paskyrė 135,000 dol. Kubos 
mo ir naftos blokados. * vadovėliam,, kuriuose “mokoma 

— George Mahon, Texas komunizmo Kubos mokyklose”.

Amerika ir Kuba

PAREIŠKIMAI:
— Nixonas kovo 8 televizi

joje: Kubos invazija niekada 
neimtų buvus planuojama, jei 
neimtų buvus numatyta oro 
priedanga. — Amerikos politi-

Kubos klausimas labiausiai 
gyvas Kongrese. Daugumos ly
deris Mike Mansfield protesta
vo prieš panikos kėlimą, faktų 
iškreipimą, prezidento padėties 
sunkinimą. Opozicijos lyderis 
Dirksenas reikalavo, kad “vi-

vą pasiųsti jam linkėjimus 81 
metų sukakties proga. Esą po
piežiaus prašymas padarė “gi
lų įspūdį” Sovietų viešajai opi

' ■ 'F ' <

buvo dėl Amerikos pinigų da
vimo Kubos žemės ūkiui.

ti. Tuo reikalu nieko konkre
taus nesutarta. Tačiau pati 

kad Amerika vartojanti dujas programa apginkluoti Poteris 
P. Vietname prieš civilinius gy- raketom paprastus laivus, 'ne 

povandeninius, rasta priimtina, tik gynėsi.ventojus.

— Maskvos radijas kovo 10 
skelbė, kad du sovietinius lai
vus, kurie plaukė į Kubą, sekė 
Amerikos lėktuvai ir karo lai
vai.

tik galės, ir sausio mėn. pra
nešė kardinolui Bea, kad 
bus laisvas. Sausio gale Bea 
padėjėjas olandas Jan 
brands slaptai nuskridęs į Mas
kvą ir
jęs arkivyskupą Slipyi pro Vie
ną į Romą.

Wille-

nas vertinąs Slipyi paleidimą 
tik pradžia. “Tai
tas Rusijos vyriausybės
tas popiežiui. Jonui”. Time taip 
pat minėjo vieno Vatikano pa
reigūno pareiškimą: “Yra vil
ties, kad pasitarimai duos dau
giau vaisių”. Eilėje

papras-

Tokios yra spaudos informa
cijos. Jei teisingai informavo 
Time žurnalas, tai Vatikanas 
siekia tuo tarpu karitatyvinių 
tikslų — palengvinti atskirų 
Bažnyčios hierarchų 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 akciją prieš 
mus, “mažintų įtampą”.

Apie pasikalbėjimus su Mas
kvos pareigūnais ir galintą 
Chruščiovo atvykimą pirmiau
sia Italijoje pranešė komunistų 
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 XD draudimą katalikam 
balsuoti už komunistus ir 
jais bendradarbiauti.
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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 “Gėdijame” 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 — Šaltini nešdavosi ir palto 
skvernas nutysęs kreivai stovė
davo nuo knygos. Moterys ba
sos į 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 VVashingtone priėmime iš k. į d.: O. Kajeckjene, Valstybės departamento protokolo šefo padėjė
jas VVilliam J. Tonnesk, Katalikų Universiteto rektorius Rt. Rev. Msgr. William J. McDonald, Lietuvos atstovas J. Kajeckas.

MANO PAKLAUSIMAI IR VIENYBĖS REDAKTORĖS ATSAKYMAI
Rašiny •‘Perskaičius apie po

etą J. Tysliavą" (Darbininkas,
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 i 
Lenino muziejų).

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

nių velionies kartos lietuvių vi
suomenininkų ir rašytojų" 4.

toriuje. Tačiau gerai, kad in
kvizicijos žodi ji rašo kabutėse.

nys jokiu būdu negalėjo tokio 
pareiškimo provokuoti. Man at-

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio kelipnes j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnioms intormacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

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

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
bBSK uaų....................................................... Lacensed by V nesliposinorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

-------  lįaVEJAS NIE.IS.O NtMOAA -------

Visuose musų skyriuose jus rusite didelį pasirinkimą medžiagų 
moverisKlcms ir vynsKielus drauuz.iams ir tuo sutaupysite nei per- 
k x n i Hitui, aus gante gauti ir KtluHių reiKlileiių liimuiiių siunti
mams piomu nei uvi nui Hitui. Dvi iiuuiiuuvlj^ ir iiciuo-
Hamų Hamarascių įasyKiLe ar apiaimynite jums aruuuuusią skyrių.

• NtW YOrtK, J, N. Y. — ob - 2nO Avenue ...................... AL 4-o4o6
• lluiz lvnr\ II, IM. ». — IOO »«. 1-rtli OU’eel ................... Un O-z-joj
• Ii, (V. Y. — jzU Union Avenue ................ tV 4-4832
• bnuvr\i->l'i /, (N. Y. — Ouu ouu.tr Avenue ................ — oi 3-OOUfl
• nlriv^, IVIuSS. — oi iv, L. r-ieasulu. ou ccv. ............................ Ori 5-Uz.nJ

J • bUoiuiv i o, iviass. — z/ i aiiavvinui Avenue ................... UI Z-I/OZ

• CnICAUU zz, Iii. — zzzz vv. vilicuyo zavciiuc .............. Ort o-osoO
• CnlOAuU o, Iii. — oziz ou. riaisteaU OUcei .............. Vv A 3-z/oZ
• t, l_ t v e. u a iv lj iJ, Omo — »U-+ uitci'ary rtuuU .............. iv i-iuofi
• UtlrtUil, iViicn. — zjuu Micliigaii Avenue ................... Vi 1-3033
• ūkanu rtAriuo, Mum. — ouo oriuye ai., N.vv.......... Ui o-zzso
• n Am I riAlNUA, Mieli. — 1 JOS. vatnpuu ...yt......... lu Z-13/3
• n rv 1 t-vurvLz, vūim. — i Ja rr«HMiil Ave.į UrTu-4/z4 / aoj OuOU
• inviivuiv.v ii, iv. u. — z uz oprniyneiu Avė............. to
• YUUNUO i UVV11 J, urno — Zl i-iit.li Avenue ................ Kl
• Y vjiv Urvą, iv. Y. — aoo Neppernan Avė., .......  Grt
• tuo AMutLco zz, Gani. — šou ao. Atlantic aiva. .. AN
• i_a a t. vvuuu, rv. j. — izb - tin atreet ...—............ m
• rvevvArtK J, N. J. — *+zo aprmgrieiu Avenue .............. bi
• ivcvv aavl.iv, Conn. — oUs vouyress Avė...................... LO
• pATLKaUN 1, N. J. — ys Main atrcet ............................. MU
• PASSAIŪ, N. J. — 1/6 Marnet atreet .......................... GR
• PHILAULLPHIA 23, Ha. — 626 w. Girard Avė.......... PU 5-5692
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street -------  HU
• SAN l-HANCISCO, Calif. — 20/6 autter atreet ........... Fl
• WATtKBUKY, Gonn. — 6 Jonn Street ----------------------~PL
• WORGhSTh.fi, Mass. — 1/4 MHIbury atreet ............... SW
• VIN&LAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Blog.

z-tuoj 
J-U44-U 
o-2oai
1- zyy4

3- aoos 
j- izsz
2- 1440
4- 4619 
2-6367

1-2750 
6-1571 
6-6766 
6-2663

“Kažkaip dirbtinis atrodo da
lyvavimas studentų", 5. "Keis
tai atrodo p. V. Tysliavienės 
skubėjimas išgabenti velio
nies palaikus į okupuotą Lie
tuvą" 6. P.V.T. “išklausė Til
vyčio kalbą, prisunktą užuomi
nų, turinčių tikslą velionies pa
veikslą nupiešti falšyvomis 
spalvomis, neprieštaravo nei 
žodžiu, nei mostu . . . Nejaugi 
tai turėtų reikšti, kad ji sutin
ka ir pritaria . .

Tuos nusistebėjimus' bai
giau posakiu: “Man būtų ma
lonu, kad p- V.T- dėl tų klau
simų neužsirūstintų ir į juos 
autentiškai atsakytų”. Pabrė
žiau, kad jei velionis T. būtų 
tik homo privatus, tai nederėtų 
apie tuos įvykius viešai kalbė
ti. Tas pareiškimas tebuvo no
ras pabrėžti žmogaus viešo vi
suomeninio gyvenimo skirtin
gumą nuo asmeninio ir pasta
rojo privatumą.
Inkvizicija kabutėse ir be ka
bučiu

P.V. Tysliavienė “Vienybė
je" vasario 15 dieną tuos ma
no paklausimus pavadino XX 
amžiaus “inkvizicija”, reikala
vimu atlikti “viešąją išpažintį” 
ir tt. — Žinoma, inkvizicija yra 
žiauri pozicija istorijos inven-

Tai palengvina suprasti skirtu
mą tarp tariamos mano inkvi
zicijos p. V. Tysliavienei ir tik
rosios XX amžiaus inkvizicijosr 
kuri neapmaldomai praktikuo
jama Sovietų Rusijoje ir visur 
ten. kur pasiekia N.K.V.D. plėš
rios, kruvinos rankos. Reikia, 
tik nustebti, kad p- V.T- ran
da galima su tos tautžudiškos 
inkvizicijos kūrėjais ir saugoto
jais sambūviauti.
Derėtų a r „ nederėtų rašyti?

P.V.TŲ ^štitikusi mano pa
klausimus dėl poeto Tysliavos, 
“inkvizicija", sako: “Man atro
do. kad jokiu būdu Darbinin
kui nederėtų apie tuos įvykius 
viešai rašyti”. Kodėl toks skir
tumas? Kodėl Darbininke nega
li būti paklausiama apie tuos 
dalykus, kurie Vienybėje nenu
ilstamai keliami viešumon, kaip 
apie a.a. T. gyvenimą, kūryba, 
visuomeninę veiklą, laidojimą 
Vilniuje, nuotraukas, T. Tilvy
čio kalbą ir kt. Ar nebus “in
kvizicija” pačiam daryti a.a. T. 
klausimą viešu dalyku, o kitam 
neleisti žodžio pasakyti jaut 
riais ir iškilmingais šūktelėji
mais: “Su savo nešvariomis są
žinėmis nelįskite į mudviejų 
gyvenimą ir mudviejų sielas".

Esu Įtikinęs, kad mano raši-

rodo, kad ir lietuvių visuome
nė p. V.T- “nedrasko". Visi ne
malonūs išgyvenimai. kurie 
prasiveržia p. V.T. rašte Vie
nybėje, yra pasekmė to, kad ji 
pasiliko ne “mudviejų gyveni
mo” rėmuose, o atsistojo dvi- 
prasmingoje politinėje pozici
joje dėl santykių su okupuotos 
Lietuvos varovais. Vienybės už
imta tuo atžvilgiu linija susi
kerta ir su valstybės departa
mento pareikštais nusistaty
mais ir su absoliutinės daugu
mos lietuvių visuomenės įsiti
kinimu. Vienybė visą laiką bu
vo mažumos laikraštis, bet po 
a.a. T. mirties, atsistodama 
kontraversinėje pozicijoje, ji 
savo bazę dar susiaurino. Ta
čiau siekdama iš tos bazės ko
voti už sambūviavimą su oku
pantu, Vienybė turi būti pasi
rengus ne tik smūgius kirsti, 
bet ir smūgius gauti. Gauti iš 
tos visuomenės, kuri nesileis

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMEOK ! UOIOS*IK VitilNES

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

SUFER1OR P1ECE GOODS CORP.
200 Orchard S+. Tel. AL 4-83 19 New York 2, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
I 187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel GR 7-1130 į

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

; ■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt ! 
! ■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. į

■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį. • 
; ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau i

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! i 
Į----------------------------------------------------------------- ......-------

užburiama koegzistencinių, is- ; 
torijos atrofija ir politine trum
paregyste sergančių sirenų. N- 
KVD ir Gestapo spaudžiama 
tauta nesambūviavo, juo labiau 
to nepadarys laisvose šalyse - 
gyveną lietuviai. Nesmerkia
me tautos kamieno. Laisvei grį
žus. praeities tyrinėtojai pa
jėgs surasti, kas buvo kvislin-

ALTO pastangomis surengtame Lietuvos nepriklausomybės minėjime JAV Senate vasario 14; iš k. j d. Senato kapelionas dr. Fr. 
Brovzn Harris, lietuvių evangelių klebonas (China, Mc.) Alg. Jurėnas. Lietuvos atstovas J. Kajeckas.

gas ir kas buvo Konradas Va
lenrodas-
O betgi kaip su atsakymais i 
paklausimus?

Ką atsakė p. V.T. Į mano nu- 
sistebėjimus-paklausimus? Nie
ko neatsakė i antrą, trečią ir 
šeštą klausimus. Galima pada
ryti išvadą, kad aa. T. tėvų 
kapinės nebuvo aplankytos, o 
tėviškė nebuvo pamatyta, nes 
“jos senai nebėra”. P.V.T. net 
norėtų, kad “D” redaktoriai 
išaiškintų, kodėl taip atsitiko. 
Man atrodo, kad ta pareiga 
atitenka artimiems giminėms. 
Nepasirūpinimas tai padaryti 
iki šiandien liūdnai nuteikia. . 
Klausimas ketvirtas ne tik ne
atsakytas. bet savotiškai iš
kreiptas. Aš rašiau "kažkaip 
dirbtinis atrodo dalyvavimas 
studentų". Neminėjau jų skai
čiaus — daug ar mažai Laido
tuvių nuotraukoje jų. tikrai, 
labai mažai matyti. P.V.T. ne
paaiškina. kaip jie atsirado, o 
tik tvirtina — "Darbininkas" 
“esą. nepatenkintas, kodėl lai
dotuvėse tiek daug studentų". 
Man būtų labai džiugu, kad 
intisų poetą a.a J T. butų suti
kę ir palydėję i amžino poil
sio vietą minios lietuvių ir 
tūkstančiai studentų. Tikrai ma-

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 1^ — 2 mėnesių

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

3 - jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
. ISSKYRUS 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 Į viršų 

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

(nukelta i 6 psl. >

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

• Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau vi<š 20 metų.

• Pasiunčiamo: 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 
uždarbio sumažinimą tlncomc Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu!

WORGhSTh.fi
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Melžėjai aukščiausiame soviete
Lietuvoj ateinanti sekma

dieni. kovo 17.. b-is renkamas 
aukščiausias sovietas arba ta- 
rvha. Tai vadinamas bolševi
kinis parlamentas. Žinoma, to
kio parlamento, kokie vra lais
vuose kraštuose, bolševikinė- 
ie tvarkoie nėra. Yra savotiš
ki nakaitalai. kurie turi ro- 
dvti, kad ‘ ir bolševikai pripa
žįsta demokratiją arba žmonių 
valios išreiškimą.

Tačiau ir ta vadinamoji jų 
demokratija vra bolševikiška. 
Nėra laisvės jokiom kitom par
tijom. išckvrus komunistų. Nė 
ra kandidatu nasirinkimo nei 
jiem varžovu. Iš viršaus prime
tamas vienas kandidatas ir tik 
už ii balsuojama. Tai demokra
tijos išjuoka. Pasityčiojimas iš 
žmonių laisvės ir teisės turėti 
tokia valdžia, kokios jie norė
tu. Yra diktatūrinė valdžia, ne 
demokratinė. Yra tik rinkimų 
komedija.

Rinkimuose, jei kraštui pri
pažįstama bent šiokia tokia sa
vivalda ar autonomija, kandi
datais negali būti svetimos val
stybės pareigūnai. Sovietų Ru
sija yra svetima valstybė Lie 
tu vos atžvilgiu, iei Lietuva yra 
vadinama respublika ir dar su 
savi aukščiausiu sovietu. Kaip 
gi tada atrodo, kai Lietuvos rei
kalam skirtame aukščiausiame 
soviete atsiduria Chruščiovas, 
Brežnevas. Mikojanas? Kam jie 
atstovauja? Kremliui ar Lietu
vos liaudžiai?

Čia jau nebe komedija, o be
protybė. kuri verčia viršum ko
jom tariamąjį Lietuvos “respub
likos” savarankumą. Tai ne res
publika. o paprasta Rusijos 
provincija, kurioje vadinamais 
deputatais Į Lietuvos aukščiau
sia sovietą renkami Sovietų Ru
sijos vyriausybės nariai —net 
pati vyriausia Chruščiovo gal
va.

Amerikaie metant*$6.00 
Amerikai* metama ,---------------- -- $6.00
P**cei metų ___ J—-------____ $S 50
Užsienyje ——r-------- ------------ $6.50

Tokio nasitvčioiimo iš oku
puoto krašto reikėtų ieškoti is- 
toriioie su žiburiu. Buvę oku
pantai tain neveidmainiavo. Jei 
iau užgrobė, tai ir valdė. Žmo
nių neprievartavo rinkti juos 
savo atstovais.

Alvtuie kandidatu išstatytas 
Chruščiovas, Kelmėje — Miko- 
iąnas. Kituose rajonuose, mies
tuose ir kolchozuose kiti aukš
tieji Sovietu Rusijos vadovai ir 
varovai. Nėra jokios abejonės, 
kad ne savo valia žmonės juos 
išstatė ir šimtu procentų iš
rinks. Prievartavimas čia, eina 
iki tokios ribos, kad rinkimus 
paverčia savęs išniekinimu. Lie
tuvių tautai drožiama tiesiog į 
veidą. Ji turi rinkti savo bude
lius. kaip “ištikimus sūnus ir 
dukras”, kada ištikimieji tautos 
vaikai savo kaulais nusėjo Si
biro taigas ir savo kančiomis 
pripildė plačiosios Rusijos ka
lėjimus.

Niekšybė, kuri taip žiauriai 
yra užgulusi Lietuvą, save pa
rodo viena smulkmena. Kel
mės rajone į aukščiausio sovie
to deputates išstatyta viena mel 
žėja. Reikšdami pagarba jos 
darbui ir asmeniui, negalime ne 
pastebėti gilios simbolikos.

Milžti galima ne tiktai kar
ves, bet ir visą tautą bei kraš
tą. Rusai okupantai išmelžia 
Lietuvą iki paskutinio prakaito 
lašo. Iščiulpia taip, kaip niekas 
iki šiol dar nėra daręs. Ir neva
dina to plėšimo rekvizicijom ar 
kohtribucijom. o “pardavimu 
valstybei”. Taigi, tuos Lietuvos 
melžėjus, kurie prabangiškai 
gyvena Maskvoje, renkama ... 
i aukščiausią Lietuvos sovietą, 
kad istorijai liktų liudijimas, 
kas buvo “geriausias Lietuvos 
melžėjas”!

Airijos vakarinės pakrantės, 
iškištos į Atlantą, dažnai, gau
biamos miglų ir tirštų debesų, 
audrotų ir lietingų. lietūs bū
na tokie dažni, kad su jais ap
siprasta, kaip su būtinybe. Gi 
miglose už kelių žingsnių žmo
gaus nesimato. Bet staiga pa
pučia vėjai, pragiedrieja, pasi
rodo tokia vaiski saulė, jog labai tvirtą pasitikėjimą Die- 
akis žlibina, kai žemėje uolė
tais kalnų skardžiais dar šniokš
čia upokšniai.

Po tokiu mainiu dangumi 
niekada nesi tikras, kada būsi 
kiaurai šlapias ir kada sausas, 
jeigu pasileisi kopti į šv. Pat
riko kalną prie pat Atlanto. 
Pradžioje dar reikės klampoti 
per raistą ir balas, o paskui — 
per aštrius akmenis, kurie už
kliudyti rieda kalnų pragarmėn 
sukeldami aidą, lyg kokie de
monai kvatotų, šv. Patrikas, sa 
koma, su jais rungęsis. Tiktai 
baisieji piligrimai nesukelia jo
kio garso. Ir labai dažnai dide
lės minios kopia basų. Jei pa
sitaiko lietūs, drabužiai per
mirksta iki paskutinės siūlės.

ŠV. PATRIKAS. į kurio kal
ną žmonės kopia maldai ir at
gailai, savo kilme buvo keltas, 
gimęs 385 metais Britanijoje, 
tada užvaldytoje romėnų. Jo 
tėvai jau buvo krikščionys, kil-

ČIA SV. PATRIKAS atgailaudamas miegojo.

*

mingos giminės, dori ir pamal- vyskupus, šv. Patrikas 
dūs. Patrikui beeinant 16 me- skersai ir išilgai per visą kraš- 
tus, iš gretimos salos įsiveržę* tą. Jam sekėsi dėl to, kad degė: 

... •• (jvasja buvo tvirtas žodyje ir
darbe. Nesigriebė jokio ginklo 
ar prievartos, kaip būdavo ki
tuose kraštuose, kai kunigaikš
čiai priimdavo kriketą ir vers
davo valdinius pasekti. Šv. Pat-

airiai jį pagrobė j vergiją. Ai
rijoje šešerius metus ganė gy
vulius.

Patekės tarp pagonių, sveti
mam krašte ir vienišas, berniu
kas nepasimetė, nes jau turėjo

vu. Vėliau, senatvėje, jisai sa
vo išpažinimuose (Confessio) 
rašė: •

“Kiekvieną dieną aš melsda- 
vaus šimtą kartu ir beveik tiek 
pat naktimis, būdamas miške 
ar kalnuose. Prieš aušrą aš pa
kildavau maldai sniege, šaltv- 
je ir lietuje. Nejausdavau jokio 
sunkumo ar tingumo, nes ma
nyje dėsė dvasia, kaip aš dabar 
sunrantu”.

Ji nedavė šv. Patriku ra
mybės nė tada, kai po šešeriu 
metu nargrižo namo. Pareiškė 
— iis būsiąs apaštalas, nes ten 
daug pagonių. Airija jam tebe- 
sisannųoianti. Nors tėvai atkal- 
binėio, išvyko Galiion (dabarti- 
nėn prancūzijon). ten išėjo ku
nigo mokslus. Vėl grįžęs i Ai
riją. visa savo gyvenimą pa
šventė tai .tautai krikštyti ir 
Kristaus moks’o mokyti. Pir
mus žingsnius jau buvo pada
ręs Paladijas. siustas popie
žiaus Celestino. Įšventintas i 

darbo vaisius rašė: “štai ai
rių sūnūs ir kunigaikščių duk
ros tano Kristaus sekėiai ir su
žadėtinės”. Gi šv. Patrikas ta
po visos tautos apaštalu — ai
riu Moze, kuris atvedė į Paža 
dėtąją Žemę: Kristaus Bažny
čią.

CONNAUGHTO apylinkėje, 
kur šv. Patrikas daugiausia vei
kė. yra aukštas kalnas prie oat 
IVt’anto. Tame kalne, vėliau 
pramintam Croagh Patrick, šv. 
Patrikas 441 metais, .pralei
dęs 40 dienų, atgailaudamas 
nuo Pelenu dienos iki Prisikė
limo ryto. Iš akmenų buvo su 
sikrovęs sau uždangą ir ant 
akmenų gulėjo. Kalną supo de- 

’ besys ir miglos arba skaidri 
dangaus mėlynė. Lietūs maišė
si su giedra, kaip ir dabar, ka-. 
da minios maldininkų kopia į 
tą kalną maldai ir atgailai.

zR>/.« ikiuria* >

PASIEKĘ kalno virSūnę.

vo

KUR YRA KARLIS ULMANIS?
Karlis Ulmanis, Latvijos pas

kutinis prezidentas, bolševikų 
buvo suimtas ir nežiriia kur iš 
tremtas. Ligi šiol apie jo liki
mą nėra jokios žinios. Tuo rei
kalu John Wiley, buvęs JAV 
pasiuntinys Rygoje, dabar pen
sininkas, vasario 19 parašė laiš
ką garsiam anglų filosofui ir lor
dui Bertrandui Russeliui, kuris 
nebe vienu atveju pasisakė už 
taiką ir žmoniškumą. John Wi- 
ley savo laiške kreipėsi:

žinomas, kaip prislėgtųjų ir 
persekiojamųjų gynėjas. No
rėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į 
1940 metų faktą, kada dingo 
Latvijos prezidentas dr. Karlis 
Ulmanis”. Toliau aprašo Balti
jos valstybių sovietinę okupa
ciją, kurią John Wiley pats iš
gyveno. Nurodo, kad K. Ulma
niui buvo užtikrinta, jog važiuos 
į Šveicariją, bet btįvo išvežtas 

į Sovietų Sąjungą. “Jam nebu
vo iškelta jokios bylos. Neteko 
girdėti ir apie jokį teismą. Pra
dingo ir tiek”.

Laiške keliamas klausimas: 
“Koks K. Ulmanio likimas? Ką 
jis išgyveno9 Tai klausimai, į 
kuriuos pasaulis turi teisę gau
ti atsakymą. Aš manau, kad tai 
turėtų atkreipti Jūsų gyvą dė
mesį”.

Laiško gale griežtai atkerta
ma Unesco brošiūros sovietinei 
propagandai, esą ‘Baltuos vals
tybės laisva valia įsijungusios 
į Sovietų Sąjungą (Laiks).

— Marga r et Mead, antropo
logė, kovo 4: Amerikiečiai tė
vai nebegali kontroliuoti savo 
vaikų moralinio auklėjimo, ka
da radijas ir televizija atėjo į 
namus.
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VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(in
“Sukilimui pasiruošta gegužės 1, kai per ryšinin

kus gauta žinia, kad karas prasidės gegužės pradžioje. 
Vėliau teko nusivilti ir sukilimo datą atidėlioti. Nors 
birželio mėn.. Sovietų įvykdyti masiniai trėmimai 
ryšius apardė, bet kartu sukėlė didelį pasipiktinimą 
visoje tautoje dėl okupanto žiaurumo” (A. Damušis, 

t Į Laisvę Nr. 25-62).
Kai kurie pogrindininkai per trėmimus neišsilai

kė Vietoje ir pasitraukė i miškus, susikovę su enka
vedistais. Tai liudija NKVD komisaro Gladkovo slap
tas raštas 1941.6.21. kuriame informavo: “Tam tikra 
priešiško elemento dalis perėjo į nelegalią padėtį ir 
įsijungė į banditinių grupių dalinius tuo metu, kada 
veikė respublikos valymo operacija” (žr. Report III).

Gladkovas minėjo žuvusius NKVD pareigūnus 
susidūrime su partizanų daliniais birželio 16-18 Ro
kiškio. Šiaulių, Utenos, Mariampolės rajonuose.-Prie
nų apylinkėje buvęs 20 asmenų dalinys su dviem kul
kosvydžiais ir kitokiais ginklais.

“Masinių deportacijų metu papildomai gautas pra
nešimas, kad karas tikrai prasidėsiąs.birželio 18-26 lai 
kotarpyje. Susisiekus su vilniečiais buvo spėliojama 
tiksli data. Kadangi sekmadienis buvo nacių mėgia
ma puolimo diena, nuspręsta tą sekmadienį, birželio 
22, ypatingai budėti. Vilniaus ir Kauno LAF štabų 
buvo sutarta Lietuvos nepriklausomybės skelbimą į- 
vykdyti ten, kur bus palankesnės sąlygos. Pasitarime 
paaiškėjo, kad Kauno LAF štabo planas sąmyšio me
tu perimti savo žinion Kauno radiofoną ir stotį buvo 
realus. Nuspręsta, kad Kauno Lietuvių Aktyvistų šta
bas tuo atveju veiktų Vyriausios Lietuvių Aktyvistų 
Fronto vadovybės vardu, skelbtų Lietuvos nepriklau

somybę ir Laikinąją Vyriausybę. Nebuvo tai lengvas 
uždavinys. Leonas Prapuolenis, kuris buvo LAF įga
liotinis, turėjo slapstytis, nes buvo NKVD gaudomas, 
ir jo gyvenvietė nebuvo saugi. Visas pasiruošimo svo
ris krito studentijos grupei ir jos vadovui Pilypui 
Naručiui, LAF štabo nariui. Birželio 18 LAF štabas 
vieną senelių prieglaudą pasirinko vyriausio štabo 
būstine” (A. Damušis, Į Laisvę Nr. 25-62).
g. Sukilimo pradžia

“Didvyriškos veiklos valanda atėjo sekmadienį, 
1941 birželio 22 dienos rytui auštant. Ryšininkų pra
nešimai ir mūsų spėjimai pasitvirtino. Aktyvistų da
liniai, kurie dėl artėjančios lemiamos valandos buvo 
įspėti, dideliu ryžtingumu ir pasitikėjimu pradėjo vyk
dyti numatytus uždavinius. LAF štabo įgaliotinis Leo
nas Prapuolenis su štabo dalimi įsikūrė senelių prie
glaudoje. Kita štabo dalis susitelkė Chemijos Institu
te. Nors Chemijos Institute budėjo ir komjaunuolių 
dalinys, bet studentija rūsiuose suslėpusi dvi mi
licijos nuovadas, kurios su ginklais perėjo pas akty
vistus. Su jais ryšius palaikė okupacijos meto stu
dentai aktyvistai. Aktyvistų ginkluotosios jėgos padi
dėjo. Studentų medikų grupė, turėjusi savo žinioje 
greitosios pagalbos mašinas, veikė labai tiksliai. Jie 
greitosios pagalbos mašinomis suvežė radijo specia
listus, atsargines dalis, ir bolševikų sugadintas radio
fonas per naktį iš sekmadienio į pirmadienį buvo su
taisytas. ši sukilėlių grupė per visą sukilimo laiką su
darė saugiausius ryšininkus, o vėliau teikė greitąją 
pagalbą sužeistiesiems.

“Naktį iš sekmadienio į pirmadienį iš Chemijos 
Instituto buvo išleista ryžtinga ginkluota aktyvistų 
grupė; kuriai skirtas uždavinys sunaikinti sovietų ar
mijos ryšio stotį. Uždavinį įvykdę, jie dar išsprogdi
no karišką telefono centralę Vilijampolėje. Toji gru
pė užėmė centrinio pašto rūmus ir telefono-telegrafo 
centrinę. Sovietų karo komendanto klaidinimui pa
skambinta telefonu, kad vokiečių desantininkai jau 
Kaune. Aktyvistų patikėtiniai išjungė ir sustabdė tele 
fono ir telegrafo stočių veikimą. Tas turėjo prisidėti 
prie panikos sukėlimo. Vidurnaktyje jau pastebėtas 
intensyvus sovietinių pareigūnų bėgimas iŠ .Kauno. 
Tas reiškinys didino ir stiprino mūsų viltis.

“Toji naktis buvo klaiki: Kauno gatvės buvo pil
nos sovietų kariuomenės, lygiai kaip ir apsiginklavu
sių sukilėlių. Su štabu senelių prieglaudoje kurį laiką 
ryšį palaikėme telefonu, o jį išjungus asmeniniu ry
šiu pats nuvykdamas. Pirmadienio rytą gautas prane
šimas LAF štabe, kad radiofonas sutvarkytas Lietuvos 
nepriklausomybės skelbimui. Kauno LAF štabo narys 
su būriu sukilėlių jau buvo įsitvirtinę radijo stotyje. 
Nors aktyvistai sukilėliai dar neturėjo ginkluotos kon
trolės visame Kaune, bet nutarta nedelsti su Lietuvos 
nepriklausomybds skelbimu. Pirmadienį, birželio 23, 
apie 9 vai. rytą Lietuvių Aktyvistų Fronto štabo na
riai iš senelių prieglaudos nuvyko į Kauno radiofoną, 
kuris buvo aktyvistų būrio saugomas.

“9 vai. 28 min. Lietuvių Aktyvistų Fronto Vy
riausiojo štabo vardu LAF įgaliotinis Leonas Pra
puolenis paskelbė Nepriklausomos Lietuvos atstaty
mą ir Laikinosios Lietuvos Vyriausybės sudėtį. Su
giedotas Lietuvos himnas. Sukilimas užvirė visame 
krašte.

Nepriklausomybę per radiją paskelbus, ginkluo
ti Kauno aktvvistų daliniai puolė ginklų sandėlius.: 
Ginklų sandėlius užėmus, greitosios pagalbos maši
nomis ginklai išvežioti į svarbiuosius punktus. Tuo 
pačiu metu sukilo sovietų priespaudoje ir kontrolėje 
buvę lietuvių kariuomenės daliniai. Kaune aktyvis
tų daliniai pradėjo pulti Panemunės, Geležinkelio ir 
Aleksoto tiltus, kad juos apsaugotų nuo išsprogdini
mo. Bet pasiekė kitą nenumatyta tikslą — iššaukė 
skubotą susprogdinimą. Bet tas tiltų išsprogdinimas 
gal išgelbėjo Kauną nuo sunaikinimo, nes iš Suvalki
jos bėganti kariuomenė buvo priversta aplenkti Kau
na. Petro Vileišio vardo tiltas per Nėrį į Vilijam- ' 
polę didvyriška Vyties Kryžiaus Kavalieriaus mirti
mi liko išgelbėtas. Ligi pasiaukojimo pasišventęs 
drąsuolis užbėgo ant tilto, nukirno elektros laidus, 
bet žuvo nuo sovietu kulkosvaidžių ugnies pareigą 
atlikęs. Kautynės virte virė visą pirmadienį ir ant
radienį ...

“Tris dienas Kaunas buvo pilnoje aktyvistų kon
trolėje. Vokiečių kariuomenės daliniai pasirodė tik 
ketvirtadienį. Jie neatnešė laisvės, dėl kurios kovota, 
bet iš jų rankų jos gauti ir nesitikėta.

“Taip buvo įvykdytas pirmasis Laisvės Kovų 
veiksmas, kurio siausme daug Lietuvos sūnų ir dukte
rų krito ir amžinam poilsiui atsigulė į gimtąją žemę” 
(A. Damušis, .Į Laisvę, Nr. 25-62).
h. Sukilimo reikšmė

Sukilimo tiesioginis tikslas buvo pasiektas — 
Lietuva paskelbta nepriklausoma, valdoma savos tau
tinės vyriausybės, prieš ateinant naujai okupacijos je 
gaį. Tikslas pasiektas didelėm aukom. St. Raštikio 
knygoje (Kovose dėl Lietuvos) žuvusių minima 
2,000; dr. A. Damušio, vieno iš sukilimo organizato
rių, kalbama apie 4,000 (Į Laisvę 1954, Nr. 3-40). 
Pastarąjį skaičių mini ir E.J. Harrisono knygelė 
(Lithuania’s Fight for Freedom). Tais dvejopais skai
čiais operuoja ir kiti leidiniai. Pirmasis skaičius reiš
kia tiesioginiai kovose žuvusius, antrasis skaičius pri- 
jįjjįgia dar išžudytus pirmom bolševikų bėgimo die
nom kalėjimuose, koncentracijos stovyklose, depor
tuojant į Rusiją. Šiaip ar taip tos kelių dierfū aukos 
buvo gausesnės nei 1919-21 laisvės kovose (Z. Ivins
kis).

Laikinosios vyriausybės atstovas J. Ambrazevi
čius birželio 26, laidojant Kaune žuvusius laisvės ko
votojus, jų aukos didumu ir gausumu apibūdino pa
čios tautos moralinius bei psichologinius nusiteiki
mus:

“Nebe pirmas kartas šioje vietoje prasiveria duo
bės. kad priimtų kūnus tų, kurių kraujas reikalin
gas palaistyti tautos laisvei.

“Tačiau niekados toji duobė nebuvo tokia didelė 
kain šiandien. Tai rodo, kiek Lietuvos žeme yra iš
troškusi laisvės. Tai rodo, kokia stipri tėvynes meilė 
yra išaugusi jos vaikų širdyse, kad ištisi jų būriai 
šimtai ir tūkstančiai-savu noru ryžtasi mirti, kad sve
timiems nevergautų.

“Pajaučiam šių gilių kapų akivaizdoj visos tau
tos pasiryžimą gyvehti per mirtį".

Kai Amerikos lietuvių spardos dalyje tada kilo 
abejonės, ar reikėjo tos kraujo aukos, įsikišo. Lietu
vos atstovas P: žadeikis pareiškimu:

(Bus daugiau) ■



KORYBO ■RIETAS
Kunigo paveikslas

tiesiems nuo pat jų kūdikystės

Ilgus metus ruošęs pastora
cijos darbui jaunuosius kuni- , 
nigų seminarijos moralinės teo- būtų ant altorių aukojamas 
logijos profesorius ir keletą Kristaus vardu- Kunigas malo- 
metų jos rektorius prel. dr. F. nės ir išganymo tiekėjas tikin- 
Bartkus išvertė popiežių Pijaus 
X, Pijaus XI, Pijaus XH ir Jono ligi mirties, lydėdamas juos li- 
XXIII raštus, liečiančius kuni
gystę. Raštuose aptariamas ku
nigo paveikslas Kristaus pavyz-

- džiu.
Knyga 152 puslapių, spaus

dinta Immaculate Press Putlia
me. Kaina $1.50. Jos išleidimą 
finansavo kun. J. Kučingis, 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, atžymėdamas 
savo kunigystės 25 metų sukak
ti- .

Kunigui suteikta galia
Knygoje pabrėžiama, kad ku- priemonėmis puola kunigus, 

nigystės sakramentu kunigui kurie yra pagrindiniai Bažny
čios ramsčiai.

Šventumas ir kitos • dorybės
Aukščiau minėtų popiežių 

raštuose išvardinama visa eilė 
dorybių bei privalumų, kuriais 
turįs spinduliuoti idealus kuni
gas. Knygoje sakoma, kad Baž-

Lewinsohnn irDAIL. J. BAGDONO parodoje Philadelphijoje, Penn Art Center Galleries. Ii k. j d. Benn 
dail. J. Bagdonas. Nuotr. V. Gruzdžio.

sižadėjimas ir įsipareigojimas 
skaisčiai gyventi. Pasiaukoji
mas Dievui, kuris yra dvasia, 
reikalauja savo kūno išsižadėji
mo. Kitas svarbus dalykas — 
žemiškųjų gėrybių išsižadėji
mas. Atvirkščiai — kunigas tu
rįs Imti beturčių tėvas. Jis ma
lęs apaštalas,, kuris stengiasi 
padėti neturtėliams ir į vargą 
pakliuvusiems. Sekdamas At
pirkėjo pavyzdžiu, jis turi visiš
kai save pavesti sielų išgany
mui.

Pasiruošimas pastoracijos 
darbui t >
Ugdyti jaunųjų kunigų kar 

tas vyskupai paveda patiki 
miems vadovams, kurių rūpės 
tis kreipti dėmesį į atitinkama 
mokslinį kandidato pasiruoši 
mą,' dedant pagrinde scholasti 
nę. filosofiją. Labai svarbu pa 
rinkti tinkamus kandidatus ii 
nepraleisti netinkamu. Moksli 
nio pasiruošimo trūkumai gal 
būti užpildyti kunigo gyveni 
mo šventumu. Be to, jis tur 

-išugdyti savyje besąlyginį klus
numą savo vyresniesiems — 
vyskupams ir apaštalų sostui.

Tobulas paveikslas
Tobulo kunigo paveikslas 

yra Kristaus kunigo paveikslas, 
kuris pastatytas prieš kunigą 
tartum veidrodis. Suglaustai 
krikščioniškojo kunigo idealas; 
šviesti žmonėms Kristaus'švie
sa ir kelti juose paskatinimo 
bei pagarbos į gerą. Supranta
ma, kunigai yra žmonės su žmo
niškomis silpnybėmis. Ne vi
siems jų yra lygiai lengva pri
artėti prie jiems statomo Kris
taus pavyzdžiu idealo.

Vertinga knyga
Knyga, kaip jos įvado žody

je ysk V- Erizgys sako, re
komenduotina ne tik kuni
gams, bet ir kiekvienai šeimai. 
Joje ir pasauliečiai ras pamo
kymų tobulesniam gyvenimui, 
ypač šiais katalikų akcijos lai
kais. Gi jaunuoliai, svarstą sa
vo pašaukimo klausimą, čia ras 
naudingų minčių bet kurioms 
abejonėms išblaškyti, nes jie 

kaktj, tai jo garsios “Postilės” Viens iš didžiausių veiksnių galės susidaryti aiškų vaizdą,

gi dangaus vartų- Ypatinga ku
nigo galia — atleisti nuodė
mes, gauta iš vyriausiojo ku
nigo Kristaus. Kunigystės sak
ramentu suteikiama neišdildo
ma žymė: socerdos in aeter- 
num. Kunigas Dievo paslapčių 
tiekėjas, kuriam pavesta būti 
pasauliečių mokytoju, sklei
džiant šventąjį mokslą visuo
se žmonėse. Ne be reikalo ti
kėjimo priešai, kovodami prieš 
religjią, pirmoje eilėje visomis

suteikiamos labai aukštos pa
reigos. Kunigas —- Kristaus 
tarnas. Jis yra įrankis Atpir
kėjo rankose tęsti jo atpirkimo 
darbą. Nepaprasta yra kunigo 
didybė, nes jis turįs galios pa
čiam Kristaus kūnui, kad jis

Paminėta M. Daukšos 350 metų sukaktis
Chicagoje veikiąs. Pedagogi

nis Lituanistikos Institutas va
sario 16 Jaunimo Centre su
rengė gražų Mikalojaus Daukš
os 350 metų mirties sukakties 
minėjimą. Pirmasis Didžiosios 

- Lietuvos rašytojas kanauninkas 
Mikalojus Daukša mirė 1613 
vasario 16.

Minėjime skaityti referatai 
apie M. Daukšą ir jo literatūri
nį palikimą — Jūratė Juozę- 
vičiūtė; Kanauninkas M. Dauk
ša gimtosios kalbos gynėjas— 
Margis Matulionis.

Instituto studentai paskaitė 
Daukšos ir jo amžininkų raš
tų ištraukų epitafijų, epigramų, 
panegirikų, dedikacijų. Skaitė 
Zita Acalinaitė. Milda Pakalniš
kytė, Konstancija Petrylaitė, 
Romas Stakauskas.

Garsiąją Daukštos “Postilės” 
prakalbą skaitė Mykolas Dran
ga, Uosis Juodvalkis, Danguo
lė Šukelytė. <

* nyčios ateitis priklauso nuo 
dvasiškių vertybės. Viena 
svarbiausiųjų kunigo gyvenimo 
žymių yra šventumas, kaip to * 
reikalauja aukštos pareigos ir 
kilnus pašaukimas. Bažnyčia 
deda daug pastangų, kad kuni
go gyvenimas pasižymėtų šven
tumu. Tam tikslui jaunuoliai, 
kurie ruošiasi kunigystei jiems 
skirtose seminarijose, ilgus me
tus ne tik mokosi pašaukimui 
reikalingų mokslų, bet tuo pat 
laiku turi pratintis būti nuošir
džiai pamaldūs. Kunigas yra 
tarpininkas tarp Dievo ir žmo
nių, todėl dėl pareigų aukštu
mo turi priartėti prie tobuly
bės to, kurio vietą užima. Anot 
šv. Tomo Akviniečio, spindėti 
sąžinės gerumu Dievo akyse ir 
geru vardu žmonėse. Šie priva
lumai buvo vertinami jau ir Se
name Įstatyme, tuo labiau jie 
pabrėžiami kiekviename dva
siškio žinksnyje Naujame. Ku
nigai, gaudami kunigystės šven
tinimus, pastatomi aukščiau vi
sų žmonių. Reikalaujama tad, 
kad jie juos viršytų šventumu.

Pavyzdžiu, ne tik žodžiu
Kunigas moko tikėjimo tie

sų, skelbdama/ Evangelijos Į- 
statymą. Kad skelbiamas žodis 
lengviau įsmigtų į klausytojų 
širdis, anot Grigaliaus Didžiojo, 
reikia, kad jis būtų paremtas 
kalbėtojo gyvenimu. Parodant 
pavyzdžiu, kaip reikia gyveni
mą tvarkyti, padeda įvykdyti 

tai, ką skelbi- Sektina Kristaus 
‘ pavyzdžiu, kuris pirmiau darė, 

paskui mokė. Tie, kurie sako 
ir nedaro, yra panašūs į Rašto

Buvo suruošta ir raštų paro
dėlė. Parodos komisijos pata
rėjais buvo dail. Adolfas Valeš- 
ka, Lietuvos meno lektorius, 
ir Aleksandras Dundulis — kal
bos dalykų lektorius. Parodos 
mecenatu buvo Lietuvių Fronto 
Bičiulių Chicagos skyrius, ku
riam pirmininkauja Vladas Bū- 
tėnas-Ramojus.

Didžiausias Instituto nuopel- žinovus ir pariziejus. 
nas, paminint Daukštos su- Savęs išsižadėjimas

DRAMOS KONKURSAS
niu. Prakalbą buvo parašyta 
lenkiškai/ Iš lenkų kalbos ją 
išvertė Aleksandras Dundulis, 
Instituto lektorius- Leidinyje 
pridėta senųjų raštų nuotrau- Scenos Darbuotoj^ Sąjunga si laisvojo pasaulio lietuviai ra
ku ir Dalios Indreikaitės — Že- Chicagoje skelbia dramos vei- šytojai. 
maičių kanauninkas Mikalo- ^alui parašyti konkursą šiomis 
jus Daukša. Leidinys turi 20 
psl Jo išleidimą finansavo kun.
B. Sugintas ir Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos skyrius.

6. Veikalai, perrašyti mašinė
le ir atžymėti slapyvarde, pri-sąlygomis:

1. 500 dol. skiriamą už ge- dedant tikrąją autoriaus pavar- 
i----------------------- atskirame voke, turi būti

atsiųsti iki 1963 gruodžio 15d.
7. Nepremijuoti veikalai grą

žinami autoriams; vokai su au
torių pavardėmis neatidaromi,

8. Veikalai siunčiami Scenos 
Darbuotojų Sąjungos pirminin
kei Sofijai Adomaitienei, 6727 
So- Campbell str., Chicago 29, 
Dl.

Jury komisiją sudaro: Zita 
Kevalaitytė-Visockienė, Marija 
Lemešytė-Dikinienė, kun- Vy
tautas Bagdonavičius, M.I.C., 
Balys Chomskis ir Kazys Ože
lis.

riausiai parašytą komedijinio 
žanro veikalą.

2. TematUfos pasirinkimas

3. Veikalas turi būti sukur- 
s 2-3 vai. vaidinimui ir įma- 
imas pastatyti išeivijos me
iliam vienetam.
4. Scenos Darbuotojų Sąjun- 

i įsipareigoja premijuo^ą vei- 
ilą pastatyti vienerių metų bė
ję, pasilikdama visas teises į 
įkalą vieniems metams nuo 
emijos įteikimo.
5. Konkurse gali galyvauti vi-

ivangelikai išsiver- 
E šv. Raštą
Lietuvių kalba pasirodė itau- 

evangelikų Naujojo Testa- 
anto laida su psalmynu. Tes- 
mentą iš graikų kalbos vertė 
m. Algirdas Jurėnas, Har- 
rdo universiteto doktorantas; 
ndradarbiavo Amerikos lie- 
vių evangelikų bažnyčių dva- 
ninkai. Psalmės verstos iš 
*brajų kalbos. Išleido Britų 
blijos Draugija Londone, 
nyga turi 161 psl. Tekste pri- 
*ta tik tekstinių variantų 
istabos, šiaip kitų komentarų

nėra.

-MM

Lietuviai evangelikai jau se* 
iai turi išsivertę šv. Raštą- 
Tieš kelis Šimtuš metu nau- 
ojo Jono Bretkūno pataisytą 
biblijos vertimą, vėliau buvo 
itos laidos. Buvo taisoma ir 
Gulinama lietuvių kalba- Sio-

M. DAUKŠOS "Postfilė*'’ antrattlnis lapas.

naujoje laidoje jau pasmau
gta gryna modernia lietuvių 
Iba. Dabar kun. A. Jurėnas 
hebrajų kalbos verčia Seną- 
Testamentą.

NAUJA LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO LAIDA
Terros leidykla Chicagoje iš

leido naują prof. J. Balčikonio 
“Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyno” laidą. Žodynas stambaus 
formato, apie 1000 psl. Viena
me tome apima žodžius nuo 
raidės A iki Z; yra viso apie 
45,000 žodžių. Atspaustas gera
me popieriuje, įrištas į kietus, 
tamsaus audeklo viršelius. Kai
na — 12 dol. Gaunama Terfo-

je: 3237 West 63rd Str. Chica- 
go 29, m.

Be prof. J. Balčikonio, žody
ną redagavo : K. Korsakas, 
J. Kruopas, A. Lybertas, K. 
Ulvydas- Medžiaga imta ta, ku
ri buvo surinkta dar nepriklau
somos Lietuvos laikais Praėju
sio karo metu buvo ruošia
mas mažasis lietuvių kalbos žo
dynas viename tome. Darbam

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas, apie 45,000 žodžių. Re
dakcinė kolegija: prof. J. Bal
čikonis, prof. K. Korsakas, J. 
Kabelka, J. Kruopas, A. Lyber- 
tis, K. Ulvydas. Eleido Terra, 
Chicagoje ~ 1962 m., 990 psl. 
kaina 12 dol-

Mykolas Vaitkus — SU MI
NIJA Į BALTIJĄ, atsiminimai 
I, išleido Nidos, knygų klubas 
Londone, 210 psl-, kaina 1 dol.

Surinkta įdomesni straipsniai 
iš lietuviškos spaudos. Leidžia 
Nidos Knygų klubas Londone. 
Kaina 50 et.

TAUTOS PRAEITIS nr. 1- 
4. Turinyje: Zenonas Ivinskis 
— Lietuvos valstybingumo iš
plėtimas slavų erdvėje, dr. Jo
nas Remeika — Prekyba Ne

vadovavo prof. dr. A. Salys. 
Tuo darbu ir pasinaudota. Žo
dynas paruoštas laikantis ja- 
blonskinės rašybos, kirčiuotas, 
žodžiai gerai aptarti ir aprū
pinti pavyzdžiais, kurie parodo 
jų vartojimą sakiniuose.

žodynas išleistas Vilniuje 
1954 m. Vyriausiu žodyno po- 
litruku buvo paskirtas rusas B. 
karinas, jo pagelbininkais J. 
Kruopas (atsak. redaktorius) ir 
K. Korsakas. Jie didžiajai tarp
tautinių žodžių daliai davė bol
ševikines aptartis ir lietuviškų 
žodžių pavyzdžiuose prikaišiojo 
bolševikinės propagandos. Da
bar Chicagoje išleistoje laido
je visiem sužalotiem tarptauti
niam žodžiam grąžinta tikroji 
prasmė, ir išvalyta bolševikinė 
propaganda. Žodynas išleistas 
nedideliu 1000 egz. tiražu-

1430, kun. dr. K.
MIC III Lietuvos KULTŪRINE

kun. V. Bagdanavi- ir p n M T VA
— Lietuviškos žeg- A. K kJ L n 1

Mūsų Viešpaties ir Gelbėto* 
jo Jėzaus Kristaus Naujasis

munu iki
Matulaitis, 
metraštis, 
čius, MIC
nonės kilmė, dr. Jonas Matu- 1905 revo|iuci.
sas Stiklas Lietuvos seno- ja Amerikos lietuvių istorijos

Testamentas ir pslamai. Elei- vėje, Istorinėje medžiaga: P. draugija renka medžiagą. Drau- 
do Biblijos Draugija Londone, Rabikauskas — Lietuvos jėzui- ^ia prašo- visus lietuvius ne 161 pls ---- X

Kan. Mikalojus Daukša^PRA-
KALBA, jo mirties 350 metų 
sukakčiai paminėti, išleido Pe
dagoginis' Lituanistikos Institu
tas Chicagoje 1963, 23 psl.

RINKTINE, nr. 12, 1963 m.

tų provincijos pastatų planai. paisant ar religinių 
V. Liulevičius — švietimo ži
diniai tremtinių stovyklose, J.
Rūgis Iš pulk. K. Rumšos atsiminimus- Jei senesnės kar- 
atsiminimų. Redaguoja C. Grin- tos ^„4,^ batų sunku 
cevičius, leidžia Lietuvių Istori-

nusistatymų, parašyti iš savo 
apylinkės 1905' metų įvykių

čiam rašyti, tai Amerikos lie
jos Draugija. Vienos knygos tuvių istorijos draugija toje vie- 
kaina 3 dol. ___________  (oje paie§kos kitą asmenį, kuris

jo pasakojimus surašys. Atsimi-
kaina — 3 dol.

Dail. J. Bagdono paroda Philadelphijoj
Washingtone, D.C., gyvenąs 

dailininkas Juozas Bagdonas 
rodo daug aktyvumo — savo 
kūrinių parodas surengė viso
je eilėje lietuviškų kolonijų.

Vasario 15 iškilmingai atida
ryta jo paveikslų paroda Penn 
Art Center Gal leries, 1725 
Chesnut Str., Philadelphijoje,

Atidaryme dalyvavo daug lie
tuvių ir amerikiečių iš meni
ninkų tarpo. Paroda tęsėsi iki 
kovo 7.

Dail J. Bagdonas yra vienas 
iš mūsų abstraktinio mėno puo
selėtojų. Ir šioje parodoje bu
vo išstatyti abstraktiniai pa
veikslai.

rašyti šiuo adresu: J. Šmote
lis, 7114 S. Campbell Avę., 
Chicago 29, UI.

"Laiškę Lietuviams" skiria-

Germanienė,

mos premijos atiteko: Aloyzui 
Baronui už novelę “Tikrasis 
kelias” — 100 dol., Vandai 
Frankienei — už novelę “Ra
sos paslaptis” — 75 dol., sese
riai Jurgitai — Marytei Saulai- 
tytei už straipsnį “Taurė šal
to vandens” — 50 dol., Nijolei 
Jankutei — Užubąlienei už 
straipsnį “Dorybė be profilio” 
— 25 dol. Konkurso komisiją 
sudarė kun. F. Gureckas, K. 
Bradūnienė,
V. Būtėnas ir P- Razminas.

Telesforas Valius kovo mė
nesio gale išvyksta į Paryžių, 
kur mano išbūti apie tris mė
nesius. Dail T. Valius gyvena 
Toronte, Kanadoje-

Čiurlionio galerijoje Chica- 
goje” ŠĮ pavasarį numatomos su
rengti šešios parodos: tarp jų 
pažymėtinos: Juozo Bagdono 
skulptūros paroda. A. Galdiko 
tapybos paroda ir k.

Rūta Kilmonytė, neseniai vai
dinusi su Frank Sinatra $Įme

jam filmui ‘.'Robin and the 
Three Hoods" Filmas bus pra
dėtas sukti šią vasarą. R. Kil- 
monytė su tėvais žada vykti 

LIETUVIŲ GRUMI *»•- J. Raginu parodos atidaryme Philadelphijoje. Ii k- i d. prof. J. Putinas, B. UetUVOn ir iŠ ten mėginti at- 
Raugas, H. Savickas,A. OragiinaviClūtt, J. Bagdonas ir P. Vaikys. Nuotr. V. Gruzdžio. Sivežtl savo senelę-



LIETUVOS vyčiai metinėje savo šventėje kovo 3 Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne. Priekyje iš k. į d. A. Mažeika, kleb. kun. N. 
Pakalnis, kun. J. Pakalniškis, J. Stukas. Nuotr. V. Maželio.

NAUJOS LIETUVIAM KVOTOS

tik 384). šiuo metu arti

— kvotos numerio. Įsta-
3043 pravedamą re-

PRANEŠIMAS T AUT. LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES REIKALU (Nr.3)
Antrosios JAV ir Kanados 

lietuvių tautinių šokių šventės 
informacinė komisija praneša:

1. Prof. VI. Jakubėnas sukū
rė tautinių šokių šventės mar
šą- vardu “šokėjų eisena”. 
Maršas parašytas tautosakos 
muzikiniais motyvais. Prof. VI. 
Jakubėno sutikimas prisidėti 
prie šio grandiozinio parengi
mo garantuoja šventės iškil
mingumą.

2. Tautinių šokių šventėje 
dalyvauti užsiregistravo gausus 
lietuvių moksleivių būrys. Jų 
dalyvavimas yra tėvų ir jauni
mo vadovų kieto ryžto ir ne
palaužiamos vilties lietuvių tau
tos ateitimi vaisius bei šven
tės ruošėjų (L.B. Chicagos Apy
gardos’ Valdybos) pastangų ap
vainikavimas. Kas gali būti šir
džiai artimesnio ir akiai pa
trauklesnio, jei ne pačių jau
niausių tautos sūnų ir dukrų 
masinis būrys majestotiškuose 
tautiniuose 
tarpe?

Tautinių 
puošalu ir
prasminimu bus šios jauniau
siųjų šokėjų grupės: a)Chica- 
gos Marąuette Parko lituanisti
nės mokyklos moksleivių tau
tinis ansamblis — 202 šokėjai; 
b) Lemont. III. Maironio litua
nistinės mokyklos moksleivių 
tautinių šokių grupė — 25 šo-

drab tižiuose mūsų

šokių šventės pa
jos vertingiausiu Į-

kėjai; c) LB.K. Donelaičio li
tuanistinės mokyklos mokslei
vių tautinių šokių grupė — 100 
šokėjų; d) Chicagos "Ateities 
atžalynas” — 80 šokėjų ir e) 
Clevelando, Ohio vysk. M- Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
'moksleivių tautinių šokių gru
pė — 20 šokėjų.

3. Tautinių šokių muzikinę 
programą išpildys “Lyric Ope
ra" simfoninis orchestras, lie
tuviams pažįstamas ir lietuvių 
muz. J. Zdanius pakviestas di
rigentu.

4. Tautinių šokių repertuaro 
leidinys, vardu “Mūsų šokiai”, 
261 psl„ atspausdintas ir gau
namas pas repertuaro komisi
jos pirmininką Br. Shotą, 7140 
So. California Avė., Chicago 
29, III. Leidinys platus, apra
šo 16 šokių detales, kilmę, ilius
truotas daugybe schemų, brė
žinių, duoda šokių muzikos gai
das.

5. Finansų komisijos garbės 
pirm. J.F. Gribauskas, St- Ant- 
hony Savings and Loan Assoc. 
egzekutyvus sekret., savo pa
ties pirmąja auka pradėjo šven
tės finansų telkimo vajų. St. 
Anthony Savings and Loan Įs
taigos (1447 So. 49th Court. Ci
cero 50. III), vedėjas yra visų 
liet, kultūrinių darbų kilnus ir 
konkretus rėmėjas. Lietuvių 
parama šiai Įstaigai yra ir lie
tuvių reikalams tiesioginė pa-

Chica-

prieš- 
Jauni- 
rūpin-

Ave., Chi-

vadovaus 
sekretoria-

lietuvių tautos ateitimi tikį pra
šomi šį darbą skatinti, remti ir 
propaguoti. Tokią paramą be 
išimties ir rezervų teikia šiuo 
reikalu lietuvių spauda. Lietu
vių kalba raštams tinkama eiga 
bus duota Šventės sekr., A. Ka
reivos. 7030 So. Rockvvell Avė., 
Chicago 29, III-

Informacinė Komisija

Senatorius PA. Hart (D. - 
Mich.) surikiavo visą eilę se
natorių ir kongresmanų praves
ti naują imigracijos (kvotų) Į- 
statjAną S. 3043, pagal kurį bū
tų i JAV įleidžiama per metus 
1841 asmuo, gimęs Lietuvoj 
(buvo
2,000 lietuvių prašymų laukia 
eilės 
tymo 
mia 59 Įvairios organizacijos.
Yra vilčių, kad tas įstatymas 
bus pravestas.

Europoje dar yra 93 tremti
nių stovyklos.

Barakuose Europoj dar gy
vena 5,430 tremtinių. Jungti
nės Tautos per 8 pastaruosius 
metus išleido 90 milijonų do
lerių Europos tremtinių Įkurdi
nimui ar emigracijai-

1963 metams Jungtinės Tau
tos vėl paskyrė 32.4 milijonus 
dolerių tremtiniams (24.7 mili
jonai iš JAV.) Deja, iš tų su
mų beveik nieko neteks lietu
viams tremtiniams, nes mano
ma, kad juos privalo aprūpin
ti vietos (V. Vokietijos) valdžia.

Lietuviai tremtiniai Vokieti
joj kreipiasi Į Balfą ir 
sušelpti sausio-vasario 
siais šiais metais Balfas 
6,876 dolerius (Įskaitant
sario 16 gimnaziją). Pinigai 
vo gauti tik iš geraširdžių 
kotojų-lietuvių.

Balfo pajamos ir išlaidos 
saryje.

Vasario mėnesyje Balfo Cent
ras gavo 4,662 dolerius, išleido

jiems 
m ė ne
išleido 
ir Va- 

bu- 
au-

va-

$6,479. 
kietijoj 
voj — $1,277, Italijoj — 1,045, 
Lenkijoj — $348 (neskaitant 
suaukotų rūbų).

Šiais metais V. Vokietijos 
tremtinius Balfas šelpia pini
gais, vaistais, knygomis tiesiog 
iš Centro Brooklyne. Pinigų į- 
Centrą prisiunčia Balfo veikė
jai ir rėmėjai iš visos Ameri
kos, o rūbų suveža-suneša Ne\v 
Yorko, New Jersey ir apylin
kių geradariai tautiečiai-
Balfo šelpiamųjų prasitarimai:

“Dukters, grižus mums iš 
Tolimųjų Rytų, neprirašė Lie
tuvoj, nes ji prieš išvežimą bu
vo mokytoja.”

“Dėl tėvelių (kurie krito nuo 
ruso kulkos) mums našlaitėms 
netenka raudonuoti.”

“Kalėdų nei Naujų Metų (Si
bire) mes nešventėme. nes ne
buvo kaip. Rusai šventė: jie pa-, 
sigėrė iki sąmonės netekimo 
ir tai skaitėsi atšvęsta”.

“Mergaitę^jjbire) pakrikšti- 
nom. Krikšto*tėvas buvo rusas, 
o krikštamočią tik iš vardo i- 
rašėm- Gal nepyks sužinojusi, 
bet ir dabar nežinom, ar tai bu
vo gerai padaryta. Krikštijom 
cerkvėj, kitų maldos namų čia 
nėra, o ir ta cerkvė nuo kitų 
namų nesiskiria.”

"Mes neturim jokių giminiu 
Amerikoje. Artimiausia mums 
giminė, lyg tėvas ir motina, gy
vena Brooklyne, jo vardas — 
Balfas”.

Kun. L. Jankus

Lietuviams šelpti Vo- 
išleista $2,758; Lietu-

— Esu tik paprastas plieno 
pramonės darbininkas, bet ir 
sunkiai uždirbtą šimtinę siun
čiu Lietuvių Fondui, tikėda
mas, kad tie pinigai bas panau
doti pačioms didžiosioms Tėvy
nės žaizdoms gydyti bei vargui 
mažinti" — rašo Steponas 
velis (East Chicago. Ind.) 
damas Lietuvių Fondui 
dol. čekį.

— Sibiro maldaknygės
kalba pirmajai laidai išsisėmus 
(10,000 egz.), leidžiama antroji 
(15,000 egz ). Leidiniu rūpinasi 
kun. V- Mincevičius.

Kar- 
siųs- .
100

italų

— Ateitininku Sendraugių 
Sąjungos Detroito skyriaus val
dybą 1963 metams sudaro dva
sios vadas kun. Br. Dagilis, pir- 
min. Jadv. Damušienė, sekr. V. 
Udrienė ir ižd. J. Buitkus. Ad
resas — 12011 Mansfield, De- 
troit 19, Mich.

Alena Devenienė, dr. J. Jur
kūnas ir J. Kojelis pakviesti į 
diskusinį kolektyvą Lietuvos 
laisvinimo praktiškosioms pro
blemoms nagrinėti. Diskusijas 
organizuoja Los Angeles LFB 
sambūris, vadovaujamas arch. 
Ed. Albo. Diskusijos Įvyksta 
kovo 16. 7 vai. v. Lietuvių ben
druomenės namuose.

STASYS RASTOMS skambina Darbininko koncerte kovo 3. Nuotr. V. 
Maželio.

galba. Finansų telkimo s-tos 
Nr.: 18601.

6. Adv. Alg. Kėželis sutiko 
aiškintis šventės mokesčių rei
kalų su federalinėmis Įstaigo
mis klausimą.

7. Nakvynių komisijos funk
cijas atliks L B. Brightono Par
ko Chicagoje, apylinkės valdy
ba su pirm. K? Avižieniumi, 
4419 So. Fairfield Avė., 
go 32, III.

8. Jaunimo programine 
šventine dalimi (pobūvis 
mo Centre ir 1.1-) sutiko
tis Liet. Stod. S-gos Chicagos 
skyrius su pirm. Vitoliu Litvi
nu. 4610 So. Wood 
cago 9, III.

9. M. Kareivaitė 
anglų kalba šventės

■ tui. Adresas: 1625 W. Marųuet- 
te Rd-, Chicago 36, III. Tel. PR 
8-1125.

10. Šventės bilietai gaunami 
pas platintojus nuo kovo 1 d. 
(adresai šventės skelbi m e 
spausdinamame lietuvių laik
raščių savaitgalio laidose).

11- Šventės organizaciniams 
reikalams ir sutarčių rankpini
giams išleista 950.00 dol., o ka
soje šiuo ntetu yra 550.00 dol.

12. Kai kuriems tautinių šo
kių šventės organizaciniams 
funkcijų klausimams tiksliau 
apibrėžti L.B. Chicagos Apyg. 
V-ba tarėsi su L.B. Centro Val
dybos atstovais ir repertuaro 
komisijos narių visuma atski
ruose posėdžiuose vasario 9 ir 
12 d. Pasitarimai nebaigti. Jų 
tikslas — geresnis ir tikslesnis 
sudėtingo plano įvykdymas, ku
rio vyr. vadovu yra L.B- Chi
cagos Apyg. v-bos vicepirm- 
Br. Nainys. Šventės ruošėjų 
planas parengimo reikalais pa
tiems rūpintis, nesudarant ats
kiro komiteto, yra sveikas po
sūkis. nes tuo būdu išvengia
ma Įprasto komitetų laikinumo 
ir su tu susijusio finansinės 
atskaitomybės keblumo-

Tautinių šokių šventė Įvyks
ta 1963 liepos 7 Chicagoje. Jos 
rengėjai (LB. Chicagos Apyg. 
V-ba) šį kartą tikisi ne pelno, 
o vertingo dvasinio renesanso, 
ypačiai jaunesnėje kartoje. To
kiu būdu ši šventė apleidžia 
siauro tikslo ribas ir įgauna lie
tuvių išeivijoje visuotinio jun
giamojo veiksnio atspalvį. Visi

JAUNIEJI VYČIAI savo šventėjekovo 3 Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne išpildė montažą šv. Kazi
miero garbei. Nuotr. V. Maželio.

VASARIO 16 MINĖJIMAS NEW BRITALN, CONN
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė paminėta vasario 24. Iš
kilmingose pamaldose šv. An
driejaus bažnyčioje dalyvavo 
lietuviai legionieriai su vėlia
vomis. uniformuoti skautai. Su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Kun- A. Zanavičius pa
sakė pritaikytą pamokslą.

Minėjimas Įvyko antrą v. po 
pietų lietuvių namuose. Daly
vavo apie 400 žmonių Lietuvių 
legionierių Riz postas Įnešė vė
liavas. Hartfordo mišrus cho
ras. vadovaujamas J. Petkaičio,

sugiedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir padainavo keletą lie
tuviškų dainų.

šeštadieninės mokyklos gru
pė. vadovaojama K. Marijošie- 
nės. deklamavo, dainavo ir pa
šoko tautinių šokių.

Iš anksto buvo parengta pro
klamaciją. Ją parengė advoka
tas Polaitis, kleb. kun. B. 
Gauronskas ir miesto majoras 
Thomas Meskil. Perskaitė salė
je adv. Polaitis. Trumpus svei
kinimo žodžius tarė kleb. kun. 
B. Gauronskas, adv. Polaitis ir

miesto majoras Thomas Mes
kil.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Petras Vileišis iš \Vaterburio. 
Conn. Ugningai jis kalbėjo apie 
Lietuvos vargą ir kvietė visus 
visom išgalėm remti Lietuvos 
vadavimą-

Po kalbų buvo renkamos 
aukos. Salėje surinkta 373.02 
dol., bažnyčioje pamaldų metu 
— 246.70 dol. Viso — 619.72 
dol. Visos aukos 
merikos Lietuvių 
rui.

pasiųstos A-
Tarvbos cent-

B. Kučinsko vadovaujama 
žvakių dirbtuvė “Holy Light”, 
plėsdama savo darbą, persikė
lė Į naujas didesnes patalpas. 
Dabar jos adresas yra: 280 
Boerum Str., Brooklyn 6. N. 
Y., tel. GL 6-0200 (area code 
212). B. Kučinsko buto telefo
nas lieka tas pats. Dirbtuvė sa
vo gaminius — altorių ir vo- 
tyvines žvakes pristato Įvai
riausiom bažnyčiom ne tik New 
Yorke, bet ir tolimose apylin
kėse

J. F. GRIBAUSKAS įteikia šimtinę Br, Nainiui, vyriausiam šventės vado
vui. Nuotr.J. Grabausko.

dramos klu-
25 dol.. kleb. kun. B.

Aukojo: Varpo 
bas 
Gauronskas — 20 dol..

Po 10 dol.: SLA 34 kuopa, 
lietuvių auksinio jubilėjinio 
amžiaus vyrų ir moterų klubas, 
muz Vytautas Marijošius. Ka
zimieras Giedraitis. Boleslovas 
Semeška. Viktoras Abcciūnas, 
E. Dalangauskas. Algirdas Dū
da. Gediminas Stasiukcvičius.

Po 5 dol.: Thomas Meskil — 
miesto majoras. Kazimieras ir 
A Steponaičiai. Ona Savoms.

tavas Krivickas, Z. Bengard. 
Kazimieras Zavickas. Gudynai. 
Vytautas Juozokas, Kazimieras 
Stasiukeviėius, Jonas Liudžius, 
Alf. Zdanys. Bernardas Vi-

Atvyko iš Lietuvos
Jurgis Strungis, 59 metų, ko

vo 1 atvyko Į Jungtines Ame
rikos Valstybes pas savo žmo
ną Eugeniją ir du sūnūs —Vla
dą ir Romualdą, kurie gyve
na Chicagoje. Taip pat Ameri
koje, Waterbury. Conn., gyve
na ir jo tėvai. Atvyko iš Kybar
tų, kur paskutiniu laiku dir
bo malūne. Jo atsikvietimu rū
pinosi žmona. Gavęs leidimą 
išvažiuoti iš Lietuvos, vasario 
gale nuvyko i Maskvą, kur su
tvarkė reikiamus dokumentus. 
Iš Maskvos skrido lėktuvu per 
Belgija. New Yorko tarptauti
niame aerodrome pasitiko gi
minės ir Lietuvos konsulas A. 
Simutis.

ROCHESTER, N.Y.

Jaunimas i talką Lietuvių 
Fondui.

Roches toryje Lietuvių Fon
do vajaus tarybos posėdis šau
kiamas kovo 
bus paruošti 1 
pasižadėjimo 
Juos paruošia 
bos posėdį išsiuntinėta arti 
šimto pakvietimų, kurių išsiun
timui talkininkavo moksleiviai 
ateitininkai. Tarybos posėdžio 
dalyvius sutiko pavaisinti bend
ruomenės valdyba. Posėdžio 
metu bus pasidalinta pasižadė
jimo lapeliais ir sutarta, kas ką 
aplankys ir paprašys aukos. Su
sirinkus didesniam skaičiui 
žmonių, kiekvienam tektų ap
lankyti 3-5 šeimos ir būtų ne
sunkus darbas. Į tarybos sė
dį kviečiami visi prijaučiantie
ji lietuviškiems reikalams. Po
sėdis bus šv. Jurgio parapijos 
žemutinėje salėje 3 v. popiet.

Agnė ir Aleksas Bereznevi- 
čiai Įmokėjo Lietuvių Fondui 
100 dol. Berezncvičiai turi sa
vo nejudomo turto pirkimo- 
pardavimo agentūrą "Oak Real- 
ty" ir aktyviai reiškiasi lietu
viškame kultūriniame darbe.

B.K.

17. Iki to laiko 
kiekvienai šeimai 

aukų lapeliai, 
skautės. I tary- 

išsiuntinėta

činskas. Alfonsas Burneika. Vy
tautas Stašaitis. Jonas 
Pranas Rublius.

Zdanvs,

visiemsVietos Alto skyrius 
nuoširdžiai dėkoja uz

Pranas Naunčikas

Renkite LITUANUS. 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 Wil;oughby Avenuc,

Brooklyn 21, N. Y.



DARBININKO SKAITYTOJAM

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

Vardas ir pavardė

Vardas ir pavardė

Viso $aukų $.

VASARIO 16 PROVIDENCE. R.I

Antano

Tel. APplegate 7-7683

Darbininko Administracija

Auksas, sidabras, deimantai

PRANAS BRUCAS savininkas

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

15.00 
4.00 
5.00 
5.00

LAWRENCE, MASS.

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

susijosiomis nuotraukomis

RADIO VALANDA.

Salt vestuvėm* ir kitokioms 
pramogom*. Be to, duodami 
poiaMotoviniai pietūs. Pir
mos rMle* HetuvHkas mais
tas prieinamomis kainomis.

ORGANIZACIJŲ VĖLIAVOS Marąuette Parko lituanistinis mokyklos iškilmingame Vasario 16 minėjime.
Nuotr. Z. Degučio.

Miltine peunksmč (Montrealio liet, dramos teatru 3 plokšt. 
i *ot. dain-i. šokiu, polkų, ŽuRausl-o-Vasiliausko Juokai

Tėvynei aukojant—14 Dainavos ansa mb. dainų (stereo 6.00)
A. StepMns, lt rūtų Salele*. 7 kalčd. giesme* ir 10 liet, dainų

Šv. Kazimiero parapijos lie- lėta skautiškų ir tautinių dai-

Marija Marija. Kun. A. Jurge
laitis. O.P-, skaitė proklamaci
ją, gauta iš miesto savivaldy-

B. Paulauskaitė jenas, Clarke Green,

Rusu “tavarščiai” vilioja žmones didelėm raidėm
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: .

Conn. M. 
Conn. J.

Kindurys, 
Westville, 

Karmazinas,
N.Y.. J. Barkauskas, 

J. Adomaitis. Lakewood, 
Mclis. So. Boston, Mass.

Calif. J. 
Yankausr

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

MIKALOJAUS DAUKŠOS 
"PRAKALBĄ"

1922 m. iš Lewistono, Mass, 
Lietuvon išvažiavo mano geri 
draugai — Benediktas ir Pet
ras Bikulčiai, Dūkšte, Zarasų 
apskrityje,. iš dvaro nusipirko 
po valaka žemės ir gražiai gy
veno, kol atėjo rusai. Atėję 
tie “tavarščiai” paklausė Bene
diktą, iš kur iis gavo pinigų 
pirkti valaką žemės. Benedik
tas atsakė, kad sunkiai dirbo 
Amenkoie. šiek tiek susitaupė, 
parvažiavęs į tėvynę, nusipir
ko sau žemės, kad galėtų pra- 
gvventi. Tie “kacapai” jam pa
sakė: tu buržujus. Paėmė jo

čenka. kuris vadovavo minėji
mui. padeklamavo iš savo poe
zijos. Skautės su savo vadove 
I. Paulauskiene padainavo ke-

vaikus — berniuką ir mergai
te, o ii sušaudė. Tai tokia tvar
ka pas “tavarščius” kacapus.

“Laisvė” peikia visą, kas a- 
merikoniška. o giria, kas ko
munistiška. Amerikos duoną 
valgo, bet tarnauja rusam ko
munistam. Bet kurie nuvažiuo
ja tuoj grįžta. Ten nenori pa
silikti. Šluota

Vienas žmogus vaikšto po 
namus, platindamas ‘Laisvę”, 
komunistų laikrašti. Jis sako, 
kad “Laisvė” tiem gera, kieno 
akys silpnos, nes ji spausdina
ma didelėm raidėm.

zabeth, NJ.. A. Pūras iš Broo- 
klyno — L- Purui. Manchester, 
Anglijoje.

Dėkojame rėmėjams ir svei
kiname naujus skaitytojus- Nau
jiem skaitytojam prenumerata 
iki šių. metų galo 3.00. šiems 
ir 1964 tik — 8 dol.

cestar, Masx. G. Tamašauskas. Mt 
Vėraea,<N.Y Š, Swediah, Woodha- 
van. N.Y. X Kulpanas, So. Boston, 
Massu E. Labutis, Waterbury. Con 
V. Karutis. Amsterdam, N.Y. J. Ka
zickas, New RocheUe. N.Y;. A. Du- 
En^kieBč, Kearny. NJ^ A. Urbikas, 
Cicero,*HU J. Mateunas. Manches
ter, Conn., M. Fiore. Ozone Bark. 
N.Y.. J. Batus. Jupiter llts. Fla. 

♦P. Setbienč. Brooklyn, N.Y,
Po 3.50 — V. Aviža. K. Dobra- 

volskis, S. Garban. A. Kaunas, F. 
Kaupas. Ė. Maurukas. A. Mickevi
čius, Brooklyn, K.Y.
•. Po 300 — P. Žilionis, N'ew YoHc, 
N.Y., J. Lukošius. Brooklyn, N.Y., 
A. Oriška, Donorą, Pa., P. Jaras, 
Norurood. Mass., M. Giraitienė. 
Worcester, Mass. U. Yanush, Brook 
lyn. N.Y. — 2.50

Po 2.00 — W. Dargis. New 
York. N.Y.. S. Jankauskas. Brook
lyn. N.Y.. M. Surdukevičius. LąJ. Ci
ty. N.Y.. J. Rukaitė, Great Neck, 
N.Y., S. Lūšys. Richmond Hill. 
N.Y.. ,*. Briedis. Central Islip. N. 
Y., A, Nadzeika, Glen Oaks. N.Y.,
M. Cižauskienė, Eiizabeth. NJ. A. 
Bilaitis. Kearny. N.J.. A.J. Revukas 
Cranford. N.J.. A. Legis, So. Oran- 
ge. N.J.. K. Bakšys, Ridgefield, N. 
J. J. Brogis, Waterbury. 
Benevičius. New Haven, 
žadeikis. Chicago, III.. A. 
Cicero, III., M. Ambrose. 
III.. J. Blaževičius. 
Wccdhaven, 
Phila., Pa. 
Ohio.
A. Daidynas, San Diego, 
šalinis. Detroit, Mich., J. 
ki. E. Millinocket, Me. P. Plaktonie- 
nė, Brcoklyn. N.Y. — 1.50.

Po 1.00 — E. Čiurlys. J. Liau
kas. V. Jasinskas. Brooklyn, N.Y. 
J. ,',’išauskas. J. Sakalauskas. Wood 
haven. N.Y.. O. Budraitienė. Rich
mond Hill. N.Y., K. Poderys, Ozo
ne Park. N.Y, O. Žabarauskas. Ja
maika. N.Y.. S. Mažilis, Cambria 
Hts. N.Y.. P. Grigas. Locust Valley,
N. Y. S. Latviūnas. Flushing. N.Y. 
P. Kaunienė. Rochester, N.Y. A. 
Kisielius, Amsterdam. N.Y., T. Ba
nys. A. Kapchus. E. šeškauskie- 
nė, Cambridge, Mass., V. Barisas, 
Naikelienė, VVorcester. Mass., B. 
Krucpis. So. Boston. Mass. A. Am- 
sejienė, Haverhill. Mass. V. Kaman-

0ARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WiUou<hl»y Avė, Brooklyn 21
• Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50e

Adresas ....................J......... .................................. ......;..........
Prašau siuntinėti Darbininką 12 mėnesių už $5.00 

(pažįstamui, neturtingiem, ligoniam)

Adresas .............
Siunčiu: 

už prenumeratą $

Nesvarbu, didelės ar mažos 
raidės. Svarbu — ką jos rašo 
O “Laisvės” didelės raidės gi
ria komunistus ir iu tvarką. To
kie laikraščiai, kaip “Laisvė”, 
žmogui nieko neduoda. Tokių 
laikraščių Lietuvoje yra daug. 
Rašo apie kiaules, sėją, pažan
gą, o žmonės vis neturi kuo 
gerai apsirengti ir sočiai paval-

9468 Jamaica Avė.
Woodhaven 21. N.Y. 

VI 7-2573

Ped. Lituanistikos Institutas 
išleido atskiru leidiniu Dauk
šos mirties 350 metų sukak-

5.00 
5.00 
6 50 
6 00 
5.00 
5 00 
3.00

Mano paklausimai 
(atkeltais 2 psl.)

įonus p. V.T. teigimas, kad a. 
a. T. žinomas ne tik universi
teto studentams, bet ir pra-, 
džios mokyklos mokiniams, ku
rie net deklamuoja jo eilėraš
čius. Bet tą bendrą — jos ir 
mano džiaugsmą smarkiai su
drumsčia p. V-T. aiškiaregystė, ? 
jog “D” žinovai galės tvirtin
ti, kad gal tai saugumo polici
jos inscenizuota išdaigiška stai
gmena”. Malonu pabrėžti, jei 
ir ji ir aš esame vienodų pa
žiūrų į bolševikų saugumo po
licijos potencialius apgaulingus 
žygdarbius. '

Į mano posaki “Keistai atro
do p. V.T. skubėjimas įnirusio 
savanorio, poeto ir visuomeni
ninko palaikus išgabenti į pa
vergtą tėvynę”, pastaroji pa
tiekia tokius aiškinimus. “Po
etas priklauso savo tautai Lie
tuvių tauta tik todėl išliko gy
va, kad ji savo kamienu am
žiais buvo ten, kur yra—Nemu
no krašte... Velionies nuotai
kos vis priminė, kiek jo darbų 
liko neįvykdyta”. Be to. velio
nis norėjo, kad jo kapas būtų 
tik Lietuvoje, o ne Maspethe 
ar Cypress Kilis, kur savo tau
tiečių Amerikoje greitai būtų 
buvęs užmirštas, kaip papras
tai čia užmirštami visi”. Ar 
toksai velionies “priekaištaujan
tis” pesimistiškas nusiteikimas 
neįskaudins jo draugų ir prie- 
telių, kurie per kelius dešimt
mečius su juo dirbo, duoną ir 
druską valgė? Nieko nepadary
si, kad gyvi greitai užmiršta 
mirusius. Bet juos ilgiausiai 
pfisimena tik patys mirusių ar
timieji, kurie ir jų kapą glo
boja ir saugoja ... Bet. mato
ma, vra ir kitaip galvojančių. 
Prileidžiu, kad laisvų lietuvių 
nepritarimas tokiam skubiam 
velionies palaikų išvežimui į ok. 
tėvynę bus reikšmingas, nes 
okupacinė administracija at

kreips propagandiniais tikslais tuviai minėjo Lietuvos nepri- neliu. Deklamavo R. Stažnic-
didesnį dėmesį Į a.a. J.T. kapo klausomybės šventę vasario 17 kaitė, B. Starečenkaitė, G. Pet-

sekmadieni. iš ryto 10 v. kun. skauskas- - ■ -

R E P UB L I C
Liquor Store, Ine.

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

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

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYac'mt 7-4677

Nashua, N.H., K. Cyronka. Pro- 
vidence, R.I. M. Barauskas, Jersey 
City. N.J. A. Dainius. Detroit, Mich. 
S. Raštikis. Monterey. Calif.

Nuoširdžiai dėkoja 
Darbininko Administracija

PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ
Įvairią progą — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

CHICAGOJE JAUNIMO CENTRE Lietuves gen. konsulas Or. P. Dautvartfi* atidarė skautų Kaatuke mu 
gę. Nuotr. Z. Degučio. >

bės- Proklamaciją parūpino Lie
tuvos vyčiai.

SVečias K. Adomavičius iš 
Wcrcesterio skaitė paskaita 
apie Lietuvos kančias ir ragi
no nenailsti kovoje. Dr. K’ Ma
tulionis priminė bolševikų da
romas Lietuvai skriaudas.

Meninę programa išpildė šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
vaikai, paruošti muzikoj. Bėi- 
n oriau s. ir skautai. J. Stare-

UGO GROJIMO UET. PLOKŠTELĖS 
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recoids)

VYTAUTAS BELECKAS 
f<nvtntnka.«

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. Y 

<Ridgewood> 
Tel. EVArgreen 2-6440

Chicago 36, ni-y ir pas lietuvis- 
Darbininką užsakė. Mrs. Le- knygų platintojus.

liu namuose surengė pagerbi- na Hoffman iš Chicagos vardi- 
mo puota. nių proga s®™ tetai B Noris’

Grand Rapids. Mich. Kun. J.
šv. Onos draugija surengė Karalevičius, J. Serafinui, Eli- 

Užgavėnių pobūvi. Muz. J. 
Beinorto vadovaujami mokyk
los vaikai padainavo lietuviškų 
ir anglišku dainų. Meno ratelio 
kvartetas iš Worcesterio (Enrt- 

r kaitis. Raudonis. Naikelis ir 
Bruožis) darniai išpildė 6 dai
ras ir solo padainavo Vyt Pra
puolenis. Moterys pavaišino da
lyvius blvnais. VJA

PADĖKA
Suruošus mum vaišes 25- 

metų vedybų proga ir įtei
kus dovanas, širdingai dėko
jame: Kun. V. Martinkui, J. 
T. Gerveliam, V.A. Rastuo- 
niam, V.M. Stražnickam, J. 
M. Starečenkam, V.S. šaka
liam, L.O. Kukanauzam, ir 
Ed. Br Martušiam.

A- I. Paulauskas.

Ar tinai ta šalį, 13 liet, dainų Romo* Mrst’en's .................... $ 5.00
A. šabaniausko damu-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 
f>'->intto:?me s»i Rūta. R'tos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00).
Dainos i* Lietuvos. L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. .Juodis: 14. liet, dainų ..........

■Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai. J. Stukas: 2 plokštelės 
Lietuviškos derino* ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuvišku šokių, akord. Ch. Daubaro............................

pasveikino susirinkusius, iškel- 
vertinimo vienodumas Įgalina damas Vasario 16 reikšmę. Bu- 
suprasti, kam tasai aktas turi vo įneštos vėliavos, čia pasi- šeimai vasario 
ypatingos ir savotiškos reikš- tarnavo skautai. Nuskambėjo metų vedybinio gyvenimo. Jų 

J- Lietuvos himnas ir giesmė šeimos prietelių būrelis Garve-

WHITE HORSE TAVERN 
barai* • reMorana?

DARBININKU PAREMTI AUKOJO
PatroaUB Rusteikaitė iš Chicagos tauskas. Nonvood, Mass. A. Raižis. 

— $ daL,— G. Katile*, Northampton. Mass. J. Stačiokas.
V. Richmond HilL N.Y.. . Athol, Mas*. E. Ledčtaakienė. W.
Z. SnanfcfesB. Tamulevičius, Wor- Quincy. Mass., P. Wicker. Pittsfleld 

—1—.. Mass<> S- Daržinskls, t Serapinas.
Chicago, III., V. Kuprys. Cicero, ni. 
A. Nagys, Lement, IIL, M. Pavalius 
Elizabeth, NJ. V. Mėlynis. Nev
erk, NJ., J. Mikolaitis, Westwood. 
NJ, kun. V. Demikis, Paterson. 
NJ. A. Arminas, Kearny, NJ. Rev. 
dr. C. Žvirblis, OP.. Elkins Park. 
Pa. E. Valgis, Pittsburgh, Pa., A. 
Jurskis, Phila. Pa., P. Stonaitis, Et
na. Pa., O. KreĮvenienė, Chester. 
Pa.. I. Smolskis, V. Vaičiūnas, Wa- 
terbury. Conn. P. Kirmonas, A. Vit
kus. Hartford, Conn., A. Masiulis, 
Morkienė, Manchester. Conn. ‘A. Ba 
nys, Staniford Conn., V. Elsbergie- 
nė. Naughtuck. Conn. Z. Karalius. 
Oakville. Conn. A. Žilionis, S. Wind 
sor. Conn., I. Žukauskas, Union Ci
ty. Conn.. D. Krakauskas, J. Stan
kaitis. Cleveland, Ohio, P. Baisavic 
M. Jeskelevicienė, Brockton, Mass. 
K. černauskas, Toronto, Ont. G. Kli
mas, Vero Beach, Fla., S. Kudzma,

DARBININKO 
nauji skaitytojai
J. Valaitis, Brooklyn, N.Y. 

J. Shapolas. Brooklyn, N.Y. J. 
Povilaitis, Wocdhaven, N.Y. J. 
T azauskas, Wocdha’/en, N.Y. 
J. Balsis. Jamaica, N.Y.. V. 
Kalpavičius, Woodhaven, N Y. 
G. SmalyB Brooklyn, N.Y. A. 
Treinys, W. Roxbury, Mass. A. 
E. Litvinas, Chicago. UI. K.

. Kukleris, Great Neck, N.Y. Ą. xiai nam;nAf; i^iHinvc iibictapsaugą. . sekmadieni. Iš ryto 10 v. kun. skanskas- i - Atkonis Kėafinf NJ B Ve- C a\ Pamnet1' Leidin.ys'
/. Dauguma lietuvių visuome- A. jurgelaitis. O-P, autojo mi- Pertraukos metu surinkta- į^?“Į’nė 2mon^’ H„, ruotas retomls ~ musS rasti- 
n«-visokių pMauiėžvalgų ir po- šias už kenaančia Lietuva ir 209 dol. Piliečių klubas dar pa- y M Rjdikas Brooklyn. N.Y. ir keliomis SDaiVotoniis detalė 
htmių krypčių — nepalankiai pasakė pamokslą. Pooiet 3:30 v. aukojo 100 dol- z Rimas Bmoklvn NY B . ke,'0I™s spataotonns detate-
yėrtino velionies palaikų išve- parapijos klebonas ton. J. Vai- Minėjimui ruošti visos vieti- t, Justa’ Ne^rk 5N Joi P ‘“‘"g* yTa. relks,n”-
Bma i ok. tėvyne šiuo taiku tekanas skaitė malda už Lie- nės organizacijos buvo išrinku- v'S" MMebnrvConn E ga P"e,none laiPsmM 
ir šiom sąlygom- Tik "V” ir tuva ir suteikė palaiminima šios komisiją: J. Starečenka, B. Ka^a S N Y M mokykloms orgam-
-Laisvės" nuomonės tuo reika- Svč. sakramentu. Parapiios s> Pauląuskaitė, J. Kieta. "b™oM™ NY L Dovv- zaelJO,ns' ,b^ruP,n?n:
lu sutampa. Aš nieku būdu ne- lėie k'eb. ton_J. Vaitekūnas B. Paulauskaitė S Pa B ‘“S?*. ?
sutapatina tų laikraščiu, bet „asveikino susirinkusius, iškel- ------ Nekre^Itanu Ha F to r.T? ’

iNesrasas, imami, ria. r. uum dol gaunama Ped. Lit. Ins- 
levos Paulauskų bienė. Brooklyn. N.Y. (vasario titute ^0 S. Claremont Avė.

suėjo 25 mėn. atvykusi iš Lietuvos).

4.03 
$3.e0 

5.00 
840 
4.50 
4.00 

S. Bartus radiju vak. dainuoią. 10 daimi *r 10 kal*d. giesm. 5.00 
Roti* ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 šokių muziko* ............ 6.00
Lietuviški maršai. Br. Jonušas. įgrota 12 liet, patriot. maršų 7.00 
Liet, dainų ir Operų rinkiniai. J. Karveli*. 10 p'okštelit' po 
Alk** Stephen* liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $64)0) 
čiurfiėnio ansam. Mes padainuosim. 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus. 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautiniu šokiu rinkinys (14 šokiu) ......... .............
ŽirginėliaL Montrealip liet, aratntt vaikams pasaka .........
Lithuanian. 2-*peed record course ----- ............................ .. .
Dainos Lietu .ai, 12 daln-i komp. $al. ^erien’s



bet meno ir literatūros

darbininkas

FILMAS

ro scenoje.

nus su neviehuodu pašisdrimu vilioti žiūrovams, 
ir įvertįpimu ; paskuttataoju 
meta pasiekė net trys filmai, 
paremti senovės Graikijos tra- 
gedijomis* Tta “Electra’K, ^Att- 
tigone” ir ^Phaedra*’. j'

Ne.tik Europoje, bet ir šia
pus vandenyno ' pragarsėjęs 
graikų teatro ir filmų" režisie
rius Michael Cocoyannis tiesiog 
meistriškai perteikė modernie
siems filmų žiūrovams 2400 
metų senumo tragediją “Elec-

Abu štei fflnuu
_ tari ta

angliškais parašais, nors ir tatt-

veikėjų dialogus. Tikrai šie aka 
filmai nepritrauks prie

Triumfališkai sugrįžęs iš Tro
jos karų, karalius Agamemno
nas nužudomas. Sąmokslininkai 
— žmona Klitemnestra ir jos 
meilužis Egistas. Žuvusio kara
liaus vaikai Orestas ir Electra 
nešioja skausmą savo širdyje 
ir užaugę nužudo abu kaltinin
kus. Galiausiai Orestas klaidžio
ja tremtyje.

Ši legenda per šimtmečių 
eilę yra sudominusi tris seno
vės graikų klasikus — Eschi- 
lą, Sofoklą ir Euripidą. Vėliau 
Volteras tą temą yra panaudo
jęs savo veikale “Oreste”, gi 
jau moderniaisiais laikais Eu
gene O’Neill bandė tai pritai
kyti amerikiečių scenai — 
“Mourning Becomes Electra”. 
Savo moderniam filmui pasirin
kęs Euripido versiją, gal kaip 
labiau išdirbtą detalėse, režisie
rius Cocoyannis perkelia šią 
targediją iš marmurinio amfi
teatro į virš Atėnų stūksančias 
akmeningas kalvas bei vešlius 
vynuogynų slėnius. Už puikų 
Graikijos vaizdų nufotografavi- 
mą žiūrovas turi būti dėkingas 
Walter Lasally. (Netolimoj pra
eity jis patiekė savo aukštus . kasos langelio. Skubaus pelno 
fotografo sugebėjimus “A Tas- troškimas nulėmė prieš meną 
te of Honey” ir “The Loneli- 
ness of the Long Distance Run-

limo. “Electra” te 
ypač rekomenduotini beadte

tams, kurie šiaip gal neturi pro-

Jau nebe graikų kilmės re
žisierius Julės Dassin irgi ban
dė savo talentą atkurdamas ki
tą graikų tragediją “Ph*edra".

Kretos karaliaus Mino duktė 
Phaedra, ištekėjusi už didvyrio 
ir našlio Tezėjo, įsimyli į jo sū
nų Hipolitą. Šis iš pradžių ne
lieka- tam abejingas, bet pas
kui atsimeta ir dėl to apskun
džiamas tėvui. Phaedra nusižu
do, o jūrų dievas Neptūnas, at
sakydamas į kerštingo Tezė- 
jaus maldas, nutrenkia Hipoli
tą iš jo įsibėgėjusio vežimo.

Šią tęmą naudojo graikų Eu- 
ripidas, Romos Seneka, pran
cūzų Racinas bei kiti, kol pa
galiau sulaukta ir to paties var
do filmo- Tačiau šiame filme 
nebėra tragedijos orumo, o tik 
pigus žiūrovų viliojimas prie

Graikų artistų tarpe ypatin- 
gai gera sav^ VSdyba'LKsiSiifria

nnis Fertis, vaidinąs jos brolį 
Orestą.

riaus George Tzavellas patiek
tas filmas, besiremiąs to pat 
vardo Sofoklio tragedija, pa
rašyta 440 metais prieš Kris
taus gimimą. ,

Mirus Tėbų valdovui Edipui, 
jo sūnūs Eteoklas ir Polynices 
besiginčydami dėl sosto žūva 
kovoje. Perėmęs sostą jų dėdė

ir moralę.
Nenuostabu, kad šis filmas 

negavo Amerikos filmų indus
trijos tarpusavio cenzūros biu
ro “Mcrtion Pictūre Produc- 
tion C o d e Administ r a tion 
aprobavimo. Amerikos katali
kų Legion of Decency taip pat 
šį filmą priskyrė, prie “condem- 
ned” kategorijos. Jis netinka 
nė “subrendusiems žmonėms”. 
Kraujomaišos aistros vulgarus 
perteikimas niekad negali būti 
reklamuojamas kaipo * ‘tinka
mas”, juo labiau, turint minty
je šio filmo įvykių eigos ir idė
jos pristatymą- Tikrai, niekas 
nėra dabar taip piktnaudoja- 
ma ir išniekinama kaip “meno”

doti, gi jo brolio lavoną palie
ka žvėriams. Nepaisydama drau
dimo, Edipo duktė Antigona rū
pinasi ir Polynices laidotuvė
mis. Už tai ji nubaudžiama, 
uždaroma oloje, kur ir žūva. 
Praranda savo galvas ir Kreo- 
no sūnus ir žmona, o jis pats, 
palikęs miestą, išvyksta mirtį 
į dykumas.

Ta pati Irene Papas puikiai 
atlieka ir Antifonos klasikinę 
rolę. Siame filme Manos Kai
raitis perteikia ypatingai stip
rų tirono ir karaliaus Kreono 
portretą. Režisierius Tzavellas 
tiek šimtmečių pakėlusiai tra
gedijai įtikinančiai suteikia mo- ' 
dernų pavidalą, visiškai neieš-

REAL ESTATE

Putnam County, N.Y., Mahopac. 45' 
3 bedroom Ranches, or HI-Ranches> 
close to schools & shopping, Catholic 
Church near; lake rights. low taxes, 
immediate occupancy. Price >19,500. 
10ęį down. 30 years mortgages. — 
Lmdroos. Construction Co.. RFD 3, 
Mahopac. Or call 914 MA 8-9092.

Bronx, N. Y., ALLERTON Avė. area 
Čustom builL 2-family 6 4 6 rooms. 
Finished basement with toiiet, ce- 
rarnic tiled kitchen and bath.

SU PER B CONSTRUCTION 
L 4 S Home*' TA 9-2162

ROOMS AND BOARD f

ročm and boaro~ "
For ELDERLY LADIES includes 

Meals, Laundry. Televisfon 
Nice Lawn and Sun Porch 

Call
' 516 - Baldwin 3-2971

f

Mielai kolegei BIRUTEI PAPROCKIENEI, • jos motinai
■ A. t A -

GIACINTAI TRAINAVIČIENEI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

* Veva Yarktt Lietuvių .
, t)dntų Gydytojų

Draugija

f

AtA

KAZIMIERAI ADOMAVIČIŪTEI - 21ČKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sesutei KAROLINAI VAITAITIENEI 

ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

ŠET1KŲ ŠEIMA"

-ANCCL Oft CHANc-

ssc

FALMAY INCOME TAX SERVICE

. Mem- 
cers oc tne Nailonai Association ,of 

b Tax Consultants. Located on 2104 
Bath Avė., Ht 9-7880

George J. Falvo — Director

ROGER E. GAR*OW 
CUSTOM BUILDER 

^eeiaMsIng in 1 4 2 Family Homes 
— geaeral vietoity of laiand Park, 
Long Island. Speeial consideration 
.to religious groupa. .

Call 518 GE 2-5968

ACE FUEL OI L GDRP.

Mderatiou to religtous groups. Call 
UL 2-7000

member ACB FUEL (HL CORP., 
1 Coffey Str^L Brooklyn, N. Y.

COMPARE THESE PRICES 
When You Buy FURNITURE! 

Sectional 2, 3 or 4 pieces $59.00 each 
Kitchen Sėt 5 pieces — $34.95 Sėt 
Bedroom Sets ........  $79.00

BROOK6 FURNITURE 
2239 3rd Avė., N. Y. C. (122 Street) 

LE 4-2550

AUTO SEATCOVERS
Car Tops, Cars of all make. Pro- 
ducer’s Sale! Tonneau Covers before 
$75, now$25; before $35, now $13.50 

Seat Covers $9.75
ACE MFG. CO.

2334 First Avė., New York City 
EN 9-6010

WEST END LOUNGE 
Finest in American 
and Italian Foods

We specialize in Food the Wa^ 
Mother cooked at Home Special 
Consideration to Religious Groups 

Call ES'2-9865 For Reservation 
Ask for Mrs. Lombo

2568 86th St. 
Bnooklyn, N. Y.

SKAUTES Kaziuko mugėje Brooklyne vasario 24. Nuotr. V. Maželio

DlSPLAY

GUITAR INSTRUCTION
PRIVATE LESSONS IN YOUR 

HOME 
Folk and Modem 
Cail HO 4-0166

Ask for Thomas Marano

JAMES J. HOLT & SON, Ine. 
Ėst. 1907

Roofing of Every Description

Skylights - Leaders - Gufters 
Repair Work a Specialty 

308 Franklin Avė., B’klyn 38, N. Y.
Telephone M Ain 2-7730

DR. PAT NERI D. C. 
CHIROPRACTOR 

Palmer and Diversified Methods
N. Y. C. Office: 

370 7th Avenue — BR 9-1550
Islip, L.I.:

11 West Walnut St — JU 1-3206

CEMENT & PLASTERING, water- 
proofing, all violations removed, all 
work done at reasonablę ratas, all 
work guaranteed. Special considėr- 
ation to religious groups. — Call: 

Nl 9-8410
Ask for NICK STALLONE

FARRELL TRAVEL BURBAU 
Ine.

Specializing in preparing INCOME 
TAX RETURNS for the public. — 
Open 6 days a week. Call ST 3-4380 
or 123 - 4338; 517 Nostrand Avė., 
Brooklyn, ask for H. A. FARRELL

' UNITED AUTO COLLISION

Collision Painting Speciajists. Com- 
pletę Repair Seryjce — Foreign and 
Domestic CarSi Insurance work our 
specialty. Free estimates and tow- 
ing to our Garage — any size job. 
743 Greenwich St., New York City. 
Call CH 3-9723, ask for TON Y.

REFRIG cabinets, etc. all types of 
furniture, baby cribs, chest sprayed 
likę new $35. Any color Free pick- 
up and delivery. Special considera
tion to religious groups. B’KLYN 
SPRAYING CO., 7115 8th Avenue, 
Brooklyn, N. Y. — TE 9-1266.

MICHAEL’S FUEL CO. .

Complete Heating Installations 
General Motors Delco-Heating 

Licensed Installers
1815 Gatės Avė. (bet. Onderdonk & 
Seneca Avė.), Ridgevood 27, N. Y. 
Plumbers Lic. No. 7843 • VA 1-9235

CARPENTRY - ALTERATIONS - 
Finished Basements. — Everything 
done at Reasonable Rates. All work 
guaranteed. Special consideration to 
Religious groups. — Call CL 8-6808 

Ask for 
MIKE LOMBARDI

LEARN TO DANCE at the ROELL 
DANCE STUDIO, 119-42 Metro
politan Avė., Kew Gardens, L. I. 
Special Offer — 10 private lessons 
$35. — Foxtrot - ChaCha - Twist. 
Be up to date—learn the Bossa nova

For Information call VI 9-2140

GENE KELLY 
Moving A Storage

Local and Long Distance — Moving 
- Packing - Crating. Licensed piano 
movers. Commercial movers.
Special consideration to religious 
groups. Call GL 3-8000 — ask for 

GENE KELLY

MOVING EXPRESS 
699 Amsterdam Avenue 

New York Citv 
LOCAL MOVING 

Fast Reliable Service 
MO 6-8191 — ask for Mr. Range!

GENERAL CONTRACTOR 
and BUILDER

Improvements. Extensions and Con- 
versions. Store Fronts, Alterations, 
Mason Work. — Call MA 3-9841

BARLOWE

C A E Electrical Appliances. Check 
our low prices before you buy that 
T.V., Radio, Camera or any electric
al appliance. We repair anything: 
electrical toasters, irons, T.V., ra- 
dios, phonographs. Call IN 2-6166-7 
ask for Eddie Forkos, 14 Duryea PI. 
opp. B’klyn Union Gas. Co. Special 
consideration for religious groups.

Hi-R Woodworlūng Contrac+ors 
Reconstruction and Remodelling of 
basement, kitchen, den, bathroom: 
construction of wings. Estimates 
free. Easy terms through the FHA. 
Ali work guaranteed. Call days and 
evenings VI 5-6586, Tom ORourke.

ALLCASH —in 24 HOURS 
ANY HOUSE 

ANY CONDITION

FURNITURE CO.

floors of beautiful furnitūra 
every pocketbook. Check our prices 
before buying. Bank financing ar- 
ranged.

BEDROOMS e LIVING ROOMS 
DINING ROOMS 

Lamps - Occasional Pieces 
Modem - Contemporary - Provincial

James Barlotta—Owner
S H 5-8484 

530-34 86th St., Brooklyn 
z Opp. R.K.O. Dyker Thtr.

Bet. 5th Avenue & Ft. Ham. Pkwy. 
Send for^ree Brochure

2 for Imperial Gardens
Dance halls, Dining rooms — Lux- 
uriously decorated for Weddings - 
Engagement parties - Banguets - 
Bachelor parties. Reasonable prices.

Accominodation from 50 to 650 
Air conditioned

1209 Colgate Ave^ Brome, N. Y. 
(corner Westchester Avė.)

For Reservations call:
TY 3-7134TY 3-7133

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
SiKer Bell Baking ( A>.

Lietuviška te europietiška duona ir pyragai. Šventine 
veatavinui te pokyliams tortai

ta RTAGA ST ' : RROOKIVN S N %

JUOZO IK IZABLll.

<<AYS L1QUOR STORI
jaiUua guuU paumusiai jusica <uuci uticcių u uupuiiuv 

cų gėrimų. Didžiausiai pasirinkimai degtines u vynu 
108-55 LKFFERTS BLV D. KlCHMCNb HULL, N %

Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G 1GEA1 MARKEI
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

340 Grand Street, Brooldyn I I, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus '

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

------ We take all orders special price for Weddings and Parties —;— 
Home-Made Bologna

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

— HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, 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 J«maica»Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

M R. GAFFNEY 
OL 7-4222

PETER PAN Donuts A Muffins
all baking done oa 
rieties of deticious---------- ---------------
before your eyčs. 1558 Flatbush Av. 
corner Noetrand Av. Call GE 4-9862

prepared

Catering
cial

to
funetions.

groups, parties and

IMBRIALE 8HORE GARDENS
CATERING - WEDDINGS

Banguets 
~ ' 200to

FLATBU8K
AND

INCOME
RehBSB
CaD DC for

TAX

DISCOUNTS

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

INSURANCE - REAL ESTATE

. ♦ kh

S Ott)NOIH
B. KUČINSKAS, sav.

cVtK ’ UtSUOPHON

Naujai atidarytas

GROŽIO SALIONAS

••RŪTA"
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi- 
ftūrė Jamaicoje prie '88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir t.t 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodhaven 21, N. Y

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond HiU 18. N. Y

Tel. Vlrginia 6-1800

P ARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomo

veltui — FTB

<8-15 JAMAICA AVENIU, WOODHAVEN 21. N Y

TeL Vlrginia 9-3112

280 boe: UM ST. BROOKLYN 6, N.
(212) GL 6-0200 Resid. lis 8-7118

KING8WOOD WMIe Mts. —Pfts,
New
boys 6-18 . 
basketbalL natūra,
skiing, deep sea flsMng,

Avė.. Larchmont.

cvvfta,
water

I
•Ui |

VhAvHs NIDA, AHento, atdaras visu$ matus 
Aatary Per*. M. J.' e 7-toa Ir Park Ava kampe e Tel.: PR 4-7798 

tvartu kambariai rami vieta, pigus ir skanus maistas. VleSbueto 
akH Hnuomojama įvairiems pobūviams. Prie vieitarfio veikia rasto*

* Patogus suaMekinuui traukiniu ir autobusais.
P. ir C. MAČIULIAI, aavininkai



NAUJIENOS. &

DARBI
džiami laikraščiai Arriba ir 
Pueblo prisiminė pavergtąją 
Lietuvą ryšium su Vasario 16 
minėjimais.

Liet. Religiniam Kongresui Akadomikių Skaučių Drau- 
rengti komiteto posėdis šau- sueigoje kovo 3 d. pas
'kiamąs kovo 14, ketvirtadieni, 
8 vai. vakare, Apreiškimo pa- 
rap. klebonijoje, Brooklyne, N. 
Y

Prel. M. Kemežiui, Eliza- 
betho šv. Petro ir Povilo pa- 
rap. klebonui, Darbininko 
koncerto proga paaukojusiam 
šv. Antano gimnazijai 25 dol., 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai Pran
ciškonai.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopa, kovo mėn. 17 d. 4 v. 
popiet Angelų Karalienės par. 
salėje ruošia laimėjimų vaka
rą.

Balfo vakaras bus kovo 23

Ramunę Vilkutaitytę buvo pri
rinkta daugiau valdybos na
rių: Daiva Alytaitė-Kezienė iš
rinkta išdininke, Daina Boty- 
riutė-sekretore. Pirmininke yra 
Laima Šileikytė, kandidačių 
globėja Lygija Babarskaitė, 
korespondente Regina Kulytė.

DaiL William J. Wftkus sa 
vo kūrinių parodą surengė 
Fordhamo universitete, Cam 
pus Center, Room 236, Bronx. 
Paroda atidaryta kovo 11 ir 
tesis iki kovo 29. Lankymo, va
landos nuo 1 v. popiet iki 9 v. 
vakara. Parodoje bus išstatyta 
apie 100 aliejinės tapybos kū-

1M3 m., kovo 12 d-/ Nr. 19

ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

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

TeL: HIckoryl-5220

W!LLIAM J. DRAKE 

DRAGONAS

G A. VOKET- 
Vokietaitis

ADVOKATAS
41 — 40 74th SL

- Jackson Heights, N. T.

Tel. NEwton 9-6620

BOSTONE besiruošiant koncertinėm mišiom kovo 24: iš k. j d. komp. Jeronimas Kačinskas, komp. John Bavicdhi, Mrs. Babckok, d r.
Henry Babckok ir kun. J. žuromskis. *

... -

DAtBIMINKAS

TeL EVergreen 7-4335

STEPO AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

šeštadienį,'6 vai. vakare, Fran- 
klin Lane mokyklos salėje 
Brooklyn, N.Y. Lietuvių Sce
nos Darbuotojų S-ga iš Chica- 
gos atsiveža čia suvaidinti 
“Gatvės Vaiką”. Šiam vaidini
mui bilietai jau parengti ir 

* platinami Balfo centro raštinė
je, Ginkų krautuvėje ir kt.

Atvelykyje, balandžio 21, lie 
tuvių skautam remti komite
tas New Yorke rengia vakarą. 
Programoje dalyvaus šokėja 
Elena Kepalaitė. J' Matulaitie
nės šokėjų grupė, vyrų okte
tas. vadovaujamas A. Mrozins- 
ko. Programą praves Leonas 
Karmazinas. Pelnas skiriamas 
skautų jubiliejinei stovyklai.

T. Gediminas Jočys, 0. F. 
M. gavėnios pirmąją savaitę va
dovavo misijoms lietuvių ir 
anklų kalba 'Marijos parapijo
je Eynon, Pa. Kovo 10 jis pra
dėjo misijas šv, Mykolo para
pijoje, Scrantone, Pa.

rinių ir akvarelių.
T. Kęstutis Butkus, O.F.M. 

kovo 10. pradėjo metines re
kolekcijas šv. Jurgio parapijoje 
Brooklyne. 7

Edvardas Samalionis, 42 me
tų amžiaus mirė kovo 9, palai
dotas kovo 12 iš šv. Silvestro 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.’ 
Nuliūdime liko žmona R ū ta, 
du sūnūs, motina Magdelena, 
seserys Stella Paulionienė ir 
Sofija Kalish. Velionis buvo 
kun. K. Paulionio giminaitis.

DIEVO GARBEI IR LIETUVIŲ DŽIAUGSMUI
Visais amžiais lietuviai pasi

žymėjo giliu tikėjimu. Tai at
sispindi liaudies mene, ypač 
dainose, ir bendrai visoje lie
tuvių kultūroje.

Kiekvieną didesnį įvykį bei 
sukaktį lietuviai visada atžy
mėdavo ne vien kokia nors iš
orine iškilme, bet ir sudvasin
tu bei nuoširdžiu aktu, pripa
žįstančiu Dievo Apvaizdą.

Gilioje senovėje lietuviai die
vino dangų, saulę, menulį, ■ 
žvaigždes, o amžinos jų ugnys 
degė ne tik miškuose, bet ir 
namų židinyje. Kai Lietuvoje 
sužibo Evangelijos šviesa, lie
tuviai papuošė savo kraštą mal
dos namais (gražiomis bažny
čiomis); pakelėse ir kryžkelė
se pristatė kryžių, pamiškėse 
— koplytėlių.

• - • t '

Tiesa, lietuviai gana vėlokai 
įsijungė į Kristaus Bažnyčią.
Tai įvyko iškilus veikliam ir

_ . . sumaniam Lietuvos valdovui
Dėkojame vaikams: sūnui Gonn., J- Gaidelis. Linden, N.J. jįs sukūrė stiprią

visas 
Tėvai Pranciškonai lietuvių gyvenamas žemes, iš-

gelbėjo tautą nuo svetimų už
kariavimo ir iškėlė Lietuvos 
vardą. O kai 1251 metais Min
daugas su savo žmona ir vai
kais priėmė šv. Krikštą, daug 
valdinių bei tautiečių pasekė 
jo pavyzdį. Popiežius Inocen
tas IV 1251 metais įgaliojo Kili
mo vyskupą Henriką vainikuo
ti Mindaugą Lietuvos karaliu-

Graborius-Bateamuotojas . 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ..
BROOKLYN. N. Y.

PADĖKA

Aukos Darbininkui

Jan-

Negalėdami asmeniškai daly
vauti Darbininko koncerte, sa
vo auką dar prisiuntė: Kata
likių Moterų sąjungos 24 kuo
pa. V. Ingelevičius, S.
kauskas, E. Jarmala, A. Ma- 
sionienė, Brooklyn, N.Y., J. 
Blaževičius, Woodhaven, N.Y. 
J. Žilius, N. Haledon, N.J., A. 
Lapinskas, Rosėlle Pk., N, J. 
Grimalauskas, Newark, N. J., 
D. Urbonavičius, Fairfield,

Fr. Leonui. Donela. Mary . višiems nuoširdžiai dėkoja, valstybę, sujungdamas 
Arin ir Richardui už taip gra- PREL. PR. JURAS
žiai surengtą mūsų vedybi
nio gyvenimo 25 metų su 
kaktį vasario 9 Angelų Ka
ralienės parapijoje. Dėkoja- Kas naujo lietuvių komitete pasaulinei parodai rengti
me kleb. kun. J. Aleksiūnui ^ew yorko Apygardos posėdy (vasario 26), pasiaiški- dovai buvo įpareigoti drauge 

iniciatyva 1962 spalio 5 buvo nūs realias galimybes suorgani- 
sudarytas lietuvių komitetas zuoti lėšų abejų metų progra- 

. pasaulinei parodai, tiksliau ta- moms — 1964 Kunigų Vieny
siant, komitetas lietuvių orga- bės muzikos šventei ir 1965 pa- 
nizuotam pasirodymui pasauli
nės parodos metais numatyti 
ir pravėsti. Komiteto pirm. J. 
Stukas, čia gimęs lietuvių vei
kėjas. Komiteto uždaviniai di
deli. Suprantamas ir jo atsar
gumas darbą pradedant. Iš pra 
džių komitetas buvo užsimo
jęs prisiimti ne tik 1965 prog
ramos parengimą, bet ir 1964, bei tik pagal išgales talkinti, 
kuriuos jau anksčiau buvo pa
sirinkusi katalikų kongresui ir 
religinės muzikos šventei Kuni
gų Vienybė. Paskutiniame savo

už atlaikytas šv. Mišias, kun. 
V. Pikturnai už patarnavi
mą, visiems svečiams už atsi
lankymą ir už brangias do- 
vanas; broliui Juozui Ceriai 
iš Chicagos. broliui Leonui 
Krajauskui iš Chicagos, tetai 
Paškauskienei. Mr. Mrs. T. 
Baret iš N.J., J. Siergedams 
iš N.J.. J.K. Kupinski iš N. 
J. Mr. Mrs. Antanui Gudo- 
niui. J, Kvartunams, A. V. 
Abromaičiams, Mortai Stan
kevičienei. Onai Dean, Mr. 

Mrs. dr. Kent (Bintakis) ir 
eilei kitų svečių.

ties komiteto organizuojamiem 
lietuvių pasirodymam su liau
dies šokių festivaliu ir kitokia 
dainos, dailės ir sporto pro
grama, — priėjo išvados, kad 
pirmoj eilėj komiteto pastan
gos būtina skirti 1965 metų 
lietuvių programai organizuoti, 
o 1964 metais Kunigų Vieny-

Komiteto meninių parengi
mų dailės, sporto, jaunimo ir 
eksponatų telkimo sekcijų va-

su savo sričių žinovais ir ben
dradarbiais nustatyti 19 6 5 
metų lietuvių pasirodymams 
konkrečios programos projektą 
su provizoriškomis datomis ir 
kitais reikalingais duomenimis 
ir tas savo išvadas pateikti ar
timiausiam komiteto posėdžiui, 
kuris numatytas kovo 19.

Komiteto posėdyje buvo pa
siguosta, kad lig šiol mūsų 
spauda visiškai tyli lietuvių pa
sireiškimo pasaulinėje parodo
je klausimu, nors tai visą mū
sų išeiviją liečiantis klausimas.

Kor.

mi ir jo valstybę priėmė Apaš- i 
talų Sosto globon bei apsau- 
gon.

Prieš 12 metų visame laisva
me pasaulyje buvo iškilmingai 
minima 700 metų sukaktis nuo 
Mindaugo krikšto. Pamaldomis 
bei sąskrydžiais reikšta Visaga
liui Dievui ypatinga padėka už 
tikėjimo dovaną, o paskaitomis 
bei spauda buvo aiškinama, 
koks buvo krikščionybės kelias 
į Lietuvą.

Mindaugo krikšto 700 metų 
sukakties iškilmes panorėta į- 
amžinti meno kūriniais- Žymu
sis menininkas A. Varnas su
kūrė grandiozišką paveikslą — 
Karaliaus Mindaugo ir jo žmo
nos Mortos vainikavimas. Pa
veikslas yra šv. Kryžiaus baž
nyčioje Chicagoje- Garsioji lie
tuviškų kilimų audėja A. Ta
mošaitienė nuaudė milžinišką 
kilimą, vaizduojantį Mortos 
krikštą. Kilimas yra šv. Pran
ciškaus parapijos klebonijoje, 

Mass. Talentingasis 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas parašė “Missa In Ho- tone atskirai prisiminė Vasa- 
norem Immaculati Cordis Bea- rio Tą dieną Bostono sky 

riaus susirinkimas įvyko Kario 
ir Jadvygos Barūnų bute (235 
Savin HU1, Dorchester, Mass). 
Paskaitą skaitė prof. A. Jurs- 
kis iš Philadelphijos. Meninę 
programą išpildė stud. R. Bud- 
reika, grojęs smuiku, ir K Ša
rūnas, J. Ambraziejienė ir stud.

tae Mariae Virginis” occasione 
700 anniversarii Baptismi Min- 
daugi Regis Lituaniae”.

šios Mišios yra labai sudė
tingos, ' koncertinės;
koks choras gali jas išpildyti.

Po dešimties metų bostonie-

ne bet

vo mėn. 24 d. turės progą iš
girsti milžinišką chorą iš 100 
asmenų, vadovaujamų žymaus 
amerikiečių dirigento John Ba- 
vicchi. šis nepaprastas meno 
vakaras bus Jordano salėje, 
Bostone.

Prel. Pr. Juras

Išnuomojamas kambarys, vir' 
tuvė ir vonia. Skambinti VI- 
7-9481. f

zunos. BBO
w M fe

Juozas F r atikas, kurio tėve
liai Juozas ir Alėta Fratikai gy
vena 640 E. 6th Str., kovo 3 
šv- Jono kunigų seminarijos 
koplyčioje priėmė subdiakono 
šventinimus.

Skautų surengta mugė pra
ėjo labai sėkmingai- Atsilankė 
daug mažamečių pamatyti Pa
parčio Žiedo vaidinimo, kurį 
paruošė Kalvaitienė.

Jonas Kalvaitis apdegė savo 
namuose kovo 1. Mirė nuvežtas 
į ligoninę kovo 4. Palaidotas 
kovo 6. Nuliūdime paliko žmo
ną, vieną sūnų Bostone ir ant
rą Australijoje. Lietuvoje velio
nis buvo Kauno apygardos teis
mo prokuroro padėjėjas, vėliau 
— Šiaulių apygardos teismo 
prokuroras, prieš porą metų 
Bostone mirė jo brolis dr. Bru
nonas. Sesuo Alė Velbasienė
gyvena Chicagoje.

Inžinieriai ir architektai Bos-

poezijos pynę. Pianu pritarė 
muž. J. Gaidelis. Po susirinki
mo buvo kavutė ir pašnekesys 
aktualiom lietuviškom proble
mom.

PROVIDENCE, R.I.
Lietuvos vyčių 103 kuopos 

valdybon išrinkti: R. Cyronka, 
N. Jurgelevičiūtė, O. Valaska, 
B. Mąthew ir Irena Landans- 
kas.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. BALTON-BALTRONAS 
Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šulinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parinray Station) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garMngas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija 

Tel. VIrginia 7-4499

DEODORE W0UMN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

Tel. BA 9-1181

Walter ir Stephania
Janns-Janavičiai

1963 m. kovo-March 17 d.
4 vai. popiet, '

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALfiJE
259 North 5th Street, Brooklyn, N. Y.

ruošiamas plačiai žinomo

režisieriaus - aktoriaus

CARROL 
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS. 

PL4-6757 . PL4-1165

VAITKUS
F U NE R A L HOME 

I97 VVEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dlenę Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
RenraM Mokite- Tel TW <4434

STASIO PILKOS rečitalis
PROGRAMOJ E :

• Savų ir svetimų autorių kūryba.
Muzikinę programos dalį atliks pianistė

ALDONA KEPALAITE
Įžanga $2.00 suaugusiems 

$1.00 nfoksleiviams
REČITALIUI RENGTI KOMITETAS

Pulkus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN ,

RMBULHOME
546 East 8roadway 
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rtmus
•

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžlai iš- 
pildome kiekviena pageidavi
mo. Jūs kalite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin
Funeral Director ’

Telefonas: 268-5185


