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VALDŽIOS SĄŽINES SĄSKAITA 

Kokius klausimus labiausiai prikaišioja valdžiai dėl 
užsienio politikos. Ir ko verti kritikų siūlymai

Lietuvoje v Si byla kunigam - už kryželių platinimą
Maskvos akyse —tai esanti spekuliacija. Del jos kaltinamųjų suole Sibiro apaš
talas kun. Šeškevičius, kun. Danyla, o taip pat ruse Kolesnykova ir gudė Dulko

Lietuvos komunistų dvisavai
tinis žurnalas “Švyturys”, lei
džiamas Vilniuj, 1963 kovo 15 
paskelbė, kad netrukus bus tei
siami kun. Antanas Šeškevičius, 
kun. Jonas Danyla, Eufrozini- 
ja Kolesnikova, Elena Dulko ir 
kiti. Visi kaltinami už “speku
liaciją religinio kulto dalykais”, 
kuriuos jie siųsdavę iš Lietu
vos ir platinę tarp tikinčiųjų 
ir ištremtųjų Sovietų Sąjungos 
gyventojų Sibire, Altajaus kraš
te, Kirgizijoj ir kitur.

Iš minėto straipsnio žurnale 
matyti, kad svarbiausias bylos 
kaltinamasis yra lietuvis kuni
gas Ant. Šeškevičius, jėzuitas, 
gimęs 1914 Lietuvoj, įstojęs į 
jėzuitų ordiną 1934. Atlikęs 
noviciatą Pagryžuvio vienuoly
ne (Lietuvoj) ir aukštuosius 
mokslus išėjęs Austrijoj. 1944 
jis grįžo į Lietuvą, pradėjo pas
toracijos darbą Šiauliuose, čia 
tarp lietuvių jaunimo buvo su
daręs "Jėzaus Širdies garbės 
sargybos" broliją, kurią sovie
tinis laikraštis vadina slapta an- 
tisovietine organizazija. Už šitą 
pastoracinį darbą 1949 NKVD 
kun. A. Šeškevičių ištrėmė į 
koncentracijos stovyklą Sibire- 
Per “atodrėkį” 1956, jis buvo 
leistas grįžti į Lietuvą. Tačiau 
prisiminęs, kokį vargą kenčia 
komunistų ištremtieji Azijos 
srityse, jis nutarė laisvu noru 
išvykti pas tuos tikėjimo bro
lius j Altajaus kraštą.

Apsigyvenęs Slavgorodo mies 
te ir pamatęs, kad tikintieji ne
turi jiem brangių krikščioniš
ku simbolių — kryželių, meda
likėlių, paveikslėliu, statulėlių, 
— jis stengėsi jais aprūpinti 
žmones, prašydamas ju atsiųs
ti iš Lietuvos, šiuo tikslu jis 
buvo susirišęs su tikinčia ruse 
Eufr. Kolesnikova ir gude Ele
na Dulko, gyvenančiom Vilniu
je. ir kunigu jėzuitu J* Danyla, 
gyvenančiu Jezne.

Kai kun. A. Šeškevičiaus re
liginę tarnyba komunistai pra
dėm persekioti Altajuj, jis per
sikėlė i Kirgizijos Kanto mies
tą. Čia jis dirbo cukraus fab
rike ir aptarnavo tikinčiuosius 
panašiu būdu, kaip Altajuj. 
Apie ta jo tarnvba sovietinis 
laikraštis rašo: “Prinažindamas 
dangiškąją vyresnybe, Šeške
vičius nesiskaitė su žemiškąja 
valdžia. Religines apeigas pa
prastai atlikdavo darbo metu, 
versdamas tikinčiuosius nuola
tos daryti pravaikštas”. Tai 
reiškia, kad tikintieji brangin
davo to kunigo patarnavimus 
ir mielai lankydavo jo laiko
mas pamaldas.

Jis, matyti, turėjo nemažą 
autoritetą ir tarp jaunimo. Ko
munistinis žurnalas dideliu ku
nigo A. Šeškevičiaus nusikalti
mu laiko tai, kad jo patarimu 
Kolesnikovos duktė Liudmila 
išstojo iš Kanto miesto komu
nistinio jaunimo organizacijos. 
Susekę kunigo religinę veiklą 
Kanto cukraus fabrike, komu
nistai 1961 suruošė kun. A. 
Šeškevičiui parodomąjį teismą, 
kuris nutarė ištremti jį iš to 
rajono ribų- Tada kunigas per- •,
sikėlė i Ošos srities Tauridės 
rajoną ir toliau apaštalavo. Bet 
ir čia jo religinę veiklą komu
nistai susekė, ir pagaliau poli
cija suėmė.

Po to prasidėjo didelis tardy
mas. Kun. A. Šeškevičius buvo 
apkaltintas organizatorium 
“spekuliacijos”, nes buvę kon
statuota, kad už parduotas ti

kintiem devocionalijas jis pini
gus slaptai siųsdavęs į Lietuvą, 
kad čia būtų parūpinta kryže
lių, medalikėlių, rožančių, ku
riuos sovietinė valdžia Lietuvo
je pardavinėti draudžia. Kad 
kun. A. Šeškevičiaus veikla at-

DIKTATORIUS NESUVALDOMAS
Domininkonų Respublikos 

prezidentas pažadėjo gegužės 
4 vėl siųsti į Haiti savo karius, 
nes Haiti diktarorius Duvalier 
neištesėjo pažado — negrąži-

ITALIJOJE PO RINKIMŲ

Pralaimėjusieji kaltina vieni 
kitus. Kalbama apie Fanfani pa
keitimą Scelba. Kalbama, kad 
Saragatas, demokratų socialis
tų vadas, norėtų būti Fanfani 
vietoje. Komunistai reikalauja, 
kad jie būtų įsileisti į vyriau
sybę. Greičiausia, kad padėtis 
liks ta pati, bent iki liepos 
mėn., iki Nenni socialistų kon
ferencijos. Tik Nenni reikalau
siąs už palankumą didesnės kai

nos.

MOKYKLA IR PINIGAI: kada remiamos privat. mokyklos
Atstovų Rūmai skyrė 175 

mil. per 3 metus medicinos ir 
odontologijos mokyklom. Tos 
sumos du trečdaliai gali būti 
vartojami statybai. Stipendijom
duodama dar 60 mil., kiekvie-------------- " ' ■ ■■ t ■

nam studentui būtų po 2,000 * - X’ • i * i •
metam. Sumos skiriamos tiek KA.TALllvAl Sutaupė JVllSSOUri V alstybei
viešosiom, tiek ir privatinėm 
mokyklom, nes paaiškėjo, kad 
viešųjų medicinos mokyklų yra 
41, privatinių 45; viešųjų odon
tologijos mokyklų yra 19, pri
vatinių 28. Tarp pirmųjų yra 
6 katalikų laikomos, tarp ant- 

Jei ne Kozlovas, tai kas tada
Frol Kozlovas sunkiai serga, nas jų nepatenkina — Suslo- 

Esąs kraujo išsiliejimas sniege- vas, Brežnevas, Kosyginas, H- 
nyse. Jau 1961 jis turėjęs šir- jičevas, Seliapinas. Tai vis par- 
dies priepuolį. Dalyvauti politi- tijos viršūnės žmonės, bet ne- 
koj negalėsiąs. Atkritus Chruš- priaugę 
čiovo numatytam įpėdiniui, iš
kyla eilė kandidatų, bet nė vie-

— Lietuvoje Panevėžio vys- rjausybės turėjo pasitraukti 6 
kupijos valdytoju buvo kan. ministeriai, Nasserio šalininkai. 
Povilas Bakšys. Patirta, kad tik Keliasdešimt karininkų atleista, 
dabar Panevėžio kapitula jį iš- Arabų unijos bendros kariuo

menės sudarymas atidėtas ne
ribotam laikui. Tai vėl smūgis 
Nasseriui.

— Churchillic gegužės 3 pa
rėmė Anglijos vyriausybės no
rą turėti savo nepriklausomą, 
atominį ginklą.

rinko valdytoju, ir jis prane
šė apie savo išrinkimą telegra
ma Vatikanui.

— Lietuvos maldininkų gru
pė, 13 žmonių lėktuvu atvyko į 
Romą. Kokie tie katalikai, tuo 
tarpu nepatirta.

rodytų nusikalstama ir griau- lės. IŠ pridėto fotografinio są- 
nanti sovietinį režimą, “švytu
rio” žurnalas išspausdino foto siuntiny buvę siunčiami į Alta- 
nuotrauką. kurioj matyti poli- jaus kraštą kun. A. šeškevi- 
cijos konfiskuoti ir sumesti į čiaus nurodymu, matyti ir kiti 
krepšį mediniai ir metaliniai Sovietiniam režimui “pavojin- 
krucifiksai ir mažytės statulė- gi” daiktai: paveikslėliai, maži

no suimtųjų atstovybėje. Spė
jama, kad jų jau ir neturi — 
sulikvidavo. Amerika per pen
kias dienas pareiškė penkis 
protestus. Bet pasiryžus jokios 

— ginkluotos akcijos nesiimti. A- 
merikos Valstybių Organizaci
ja vis posėdžiauja. 0 tuo tarpu 
pats Duavlier ėmėsi iniciatyvos 
— apskundė saugumo tarybai 
dėl invazijos grasinimo.

MASKVA REMIA "IŠLAISVINI
MĄ"

Maskva gegužės 6 paskelbė, 
kad remia kurdų kovą Irake už 
autonomiją. Jų remiamas kur
dų vadas ir Maskvoje išaugin
tas yra Mullah Mustafa al-Bar- 

rujų 8, kitos laikomos baptis
tų, metodistų, episkopalų, žy
dų, adventistų. Iš čia aiškėja, 
kodėl be didėlio pasipriešinimo 
buvo pripažintos sumos ir pri

kasmet po 66.5 milijonus doleriy 
ir tėvai pasipylė masiškai į vie
šąsias mokyklas, kad juos pri
imtų. Bet ir viešosios mokyk
los yra perpildytos, tai mokyk
lų administracija atsidūrė keb
lioje padėtyje, švietimo reika
lų komisionierius apskaitė, kad 
vieno mokinio apmokymas per 
metus atsieina 386 dol. Priimti 
visus privatinių mokyklų moki
nius į viešąsias reiškia 66.5 mil. 
dol. papildomų išlaidų.

Panaši byla buvo Maino val- 
pareigom. Partijos stybėje 1957. Kai iš katalikiškų 

mokyklų mokiniai užplūdo vie
šąsias, valstybė turėjo daryti 
kompromisą dėl naudojimosi 
autobusais.

Missouri valstybėje balandžio 
30 nutarta neleisti miesto auto
busais naudotis mokiniam, ku
rie mokosi privatinėse mokyk
lose. Tą pat savaitę mokiniai 

centro komitetas šaukiamas ge-

— Syrijoje gegužės 2 iš vy-

rašo daiktų, kurie viename 

(Haiti), Bosh (Domininkonai

Rusk po kelionės rytuose
Valstybės sekr. Rusk gegu- dėjo-pasirūpinti, kad Kongresas 

žės“5- grįžo iš/Savo 9dienų ke- grąžintų Jugoslavijai palankiau-

KITI DU PRIEŠAI: Duvalier

ru nepasisekė įtikinti, kad pa
dažytų Pakistanui priimtinų 
nuolaidų. Pakistano neįtikino, 
kad Indijai duodama paramą 
negresia Pakistanui. Ir tik iš
vyko Rusk, jau paskelbta, kad 
atvyksta Sovietai su prekybos 
siūlymais. Įkvėpti saugumo Azi
jos tautom taip pat nebuvo ga
lima, nes neutralusis Cambodia 
gegužės 5 padarė, su kom. Ki
nija draugiškumo ir viena ki
tos užsienių politikai remti su
tartį. Jugoslavijos Titui paža- 

vatinėm mokyklom, bet griež
to pasipriešinimo susilaukia, 
kai svarstoma parama pradžios 
mokyklom, kurios daugiausia 
yra katalikų.

— Laose gegužės 3 tarptau
tinės kontrolės komisijos heli
kopteriai buvo komunistų ap
šaudyti, keturi vyrai buvo su
žeisti.

— Laoso min. pirm. Souvan- 
na Phouma gegužės 6 pareiškė 
kad daugiau nebepasitiki Pat- 
het Lao, komunistų vadu ir 
pareiškimais dėl paliaubų.

jo

metaliniai kryželiai, medalikė- 
liai, rožantėliai, retežėliai.

Sovietinis žurnalas rašo ir 
apie didelį “pelną” už minėtas 
devocionaŪjas'. Nurodo net ir 
kiekį — 200,000 rublių pagal 
senąją valiutą. (ELI) 

sės, ty. sumažintų jos prekėm 
muitas.

Antra nuodėmė — tai val
džios konfliktas su Kubos egzi- 
lais- Nuo Kubos pakibo grės
mė, kad gali pritemti aureolė 
Amerikos kaip vienintelės šiuo 
metu remiančios tautų laisvės 
siekimus. Dėl šios nuodėmės 
akmenėliu paleido Life žurna
lo vedamasis. Kennedy ir Miro 
— rašė laikraštis — abudu 
smerktini už kivirčą, dėl kurio 
Miro turėjo pasitraukti iš komi
teto pirmininkų ir virsti dar sy
kį egzilų. Miro neprotingai spy- 
ręsis dėl antros invazijos. Ken
nedy neprotingai elgęsis pa
reiškimais, kurie prieštaravę 
veiksmam (“Aš galiu jus užtik
rinti, kad ši vėliava bus grą
žinta šiai brigadai Havanoje”, 

*l' paskui suimdino rengusius žy-
— Amerika per 9 metus su- gį į Havaną). Tai nustūmė eg- 

davė Pakistanui 650-675 mil. žilus į desperaciją. Ir iš šios 
dol- paramos. padėties žurnalas siūlo išeitį:

— Izraelio min. pirm. Ben 
Gurion gegužės 6 aliarmavo, 
kad arabai rengia invaziją į 
Izraelį.

— Piety Vietname gegužės 
6 partizanai pagrobė ir nužudė 
amerikietį leitenantą.

— Ryty Vokietija paskelbė, 
kad gegužės 4 atbėgo amerikie
čių kapitonas AL Avenson ir 
seržantas Bn. Cain ir paprašė 
azylio.

—- Šen. Fulbrightas pasisa
kė prieš vakarų ir rytų lenkty
nes į mėnulį, kuris žemės rū
pesčių neišspręs, alkanų skai
čiaus nesumažins.

— J. Alsop informuoja, kad 
Chiang Kai shekas šiemet rim
tai rengiasi invazijai į Kiniją.

dėlKUBOS NUOOtMt: respuMikanai smarkiai gula valdžią kaltinimais 
Kubos.

Kai viskas gerai einasi, ne
sakoma, keno tai nuopelnas. 
Kai sųkliūva, ieškoma kaltinin
ko. Sovietuose valdžia suverčia 
kaltę sabotažninkam, eikvoto
jam, veltėdžiam, nukrypėliam 
nuo linijos. Demokratinėje tvar
koj kaltę suverčia valdžiai. Net 
ir savas kaltes sukrauja val
džiai, kaip senieji žydai atpirki
mo ožiui. Ožį su svetimom nuo
dėmėm varė į tyrus. Valdžios 
žmones varo iš valdžios- Bet da 
ros nepopuliaru tik kritikuoti. 
Reikalaujama ir konstruktyvių 
siūlymų. Kai tik pradeda kriti
kai savo siūlymus sklaidyti, aiš
kėja sena tiesa: lengviau kriti
kuoti negu statyti.

Amerikoje dabar kaip tik 
kalčių valdžiai krovimo metas. 
Gal dėl to, kad ne viskas eina 
gerai, o gal ir dėl to, kad kitais 
metais rinkimai.

Kokiom nuodėmėm apsunki
nama valdžia ir kokiais recep
tais jos klaidas siūlo taisyti?

Pirmoji — dėl Kubos. Ironi
ja lėmė, kad 1960 rinkimuose 
Kennedy kaltino konkurentą ty 
lint apie Eisenhowerio valdžios 
nuodėmę — Kubos atidavimą 
komunistam. Dabar apie Ku
bą respublikonai jau prašneko 
— apie Kennedy įsileistą Ku- 
bon sovietinę bazę. Ir šia nuo
dėme respublikonai labiausiai 
norėtų ožį varyti į tyrus, t.y. 
iš valdžios. Bet valdžios drau
gas W. Lippmannas taikliai pa
stebėjo: ar kritikuodami Rocke- 
felleris ir Nixonas nori karo so
vietam iš Kubos išvaryti? Ne, 
jie karo nenori. Tai kaip jie 
nori išvagibązes iš Kubos? 
AnotLippmanno, jie norėtų 

vaisius, nesiimdami rizikos ka
riauti.

Mes turime padėti surasti Ku
bos egzilam vadą, kuris būtų 
į kairę nuo centro ... Siūlymas 
konkretus ir imponuojantis. 
Tik jis neoriginalus, nes taip 
Maskva jau seniai praktikuoja. 
Suranda vadus ir primeta tau
tom. Jie turi Maskvos pasi
tikėjimą, bet ar turi jais pasi
tikėjimą tautos? Čia ir yra to
kio vado nelaimė. Tiesa, ir Mi- 
ro buvo “surastas” vadas. Tarp 
Kubos egzilų jis per dvejus me
tus gynė Amerikos valdžios po
litiką. Life sako, kad kaip tik 
dėl to jis niekad nebuvo tarp 
egzilų populiarus- Bet kada jis 
panoro žiūrėti egzilų akim ir 
išsiskyrė nuo valdžios politikos, 
jis turėjo pasitraukti. Tokis 
likimas yra visų vadų, kurie yra 
“parenkami” ar “paskiriami”.

“PARINKTASIS” VADAS: 
Maskva parinko Irako kur
dam vadą al-Barzani

Trečias nusikaltimas — vy
riausybės nesutarimas su Euro
pa, su sąjungininkais, konkre
čiai su de Gaude. Sulzbergeris 
kaltina už tai vyriausybę ir 
smerkia jos atominę Europoje 
politiką. N.Y. Times vedamaja
me taip pat ją kritikavo. W. 
Lippmannas piktai išbarė, kam 

_ prezidentai nenori susitikti, iš-_ 
sikalbėti ir Skirtumus pašalin
ti. Deja, siūlomas išsikalbėjimo 
receptas ne visada veda į susi
tarimą. Abiem prezidentam, tur 
būt, be išsikalbėjimo aišku, kad 
yra esminis skirtumas tarp A- 
merikos politikos ir Prancūzi
jos, tarp noro valdyti ir noro 
nesiduoti valdomam. Šen. Ful- 
brighto ir prancūzų apsaugos 
ministerio pareiškimai tai la
bai išryškino. O. Lippmannas 
norėtų, kad žodis “išsiaiškinti” 
reikštų de Gaulle sutikimą pri
imti Kennedy programą. Lipp- 
mann televizijoje kalbėjo apie 
vieną prezidento Kennedy silp
nybę — nenorą būti nepopu
liariam- Ir Lippmannas aiškino., 
kad viešasis vadas kartais turi 
nepaisyti populiarumo ir eiti į 
susirėmimą, kuriame kas nors 
išeina su sukruvinta nosim. 
Taip sakydamas. Lippmannas. 
tur būt, ir mano, kad de Gaul
le turėtų su tokia nosim išeiti, 
tik neliesti Chruščiovo nosies. 
O kaip tik dėl tokių receptų Eu 
ropoję ir kyla nepasitikėjimas 
ir išsiskiria keliai.

Ketvirtą nusikaltimą ėmė 
krauti vyriausybei kongreso 
nariai, abiejų partijų Izraelio 
gynėjai nuo Nasserio; kam vy
riausybė remia Nasseri, kuris 
gresia Izraeliui. Siūlė — nu
traukti Nasseriūi paramą.

Penkta nuodėmė kabo vir
šum galvos. Bet ją vyriausybei 
mažiau yra norinčių primesti. 
Tai Laoso praradimo grėsmė, 
kilusi iš pasitikėjimo Chruščio
vo žodžiu, o dar labiau pasiti
kėjimo savim. Bet kaip šią nuo
dėmę primesi dabartinei vy
riausybei. kad ja sirgo ir visos 
buvusios. Kiekviena iš jų žino
jo. kad Maskva sutarčių nei 
iškilmingų žodžių nesilaiko. 
Bet kiekviena taip pat galvojo: 
taip. Maskva visus prieš mane 
apgavo, bet manęs tai jau ne
apgaus ...

O šitas savęs pervertini
mas. nepasimokymas iš pirma- 
takų ir yra didžioji politinių 
“nuodėmių” motina ..
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Kad Jung. Tautos prilygtų savo uždavinių kilnumą
mas ir pagarba, tom teisėj ir 
laisvėm kaip idealas, siakB-

IV DALIS: ŽMONIŲ BEI PO
LITINIŲ BENDRUOMENIŲ> 
SANTYKIAI SU PASAULKX 

BENDRUOMENE

Dabarties mokslo ir technolo
gijos pažanga giliai - palietė 
žmones ir įtaigoja juos veikti 
bei gyventi drauge kaip šeimo
je. Labai padidėjo, minčių, as
menų ir gėrybių apykaita iš 
vieno kraštoįkitą, ir dėl to ry
šiai susidarė glaudesni tarp as-

Būtent

__ Vietai valdžia turi būti 
menų, Šeimų ir tarpinių sąjun-__________ bąstare suaftarimu, •
gų, priklausančių įvairiom po- primeta jėga. Tokia valdžia 
Utinėm bendruomenėm, bei turi būti pajėgi veikti, ir tuo 
tarp tų bendruomenių valdžių. pat ūkimas turi bū-

Tuo pat metu pagilėjo tauti- Rėptas nuoširdaus ir tikro 
' nių ūkių priklausomybė vienas .

nuo kito; jie palaipsniui daros 
vieno pasaulio ūkio integrali
nės dalys. Panašiai ir su socia
line pažanga, tvarka, saugumu, 
taika — vieni kraštai daros prt 
klausomi kitų.

Atskirų politinių bendruome
nių valdžios, nors jos bus ly
gios, nors jos pagausins susi
tikinėjimus ir sustiprins teisi
nes priemones, jos negalės su
rasti tinkamų sprendimų klau
simam, kylantiem iš minėto 
paglaudėjusio bendravimo. Da
bar jau tokis istorinis momen
tas, kada valdžiom nepakanka

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mftau Įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones 1 
šiene Soviob} ffnjmįmf valdomus kraštus. Mm narepteame vizas, 
MfcuarkMM reservedjss ir kL SmuHcesnioms taŠormieŲosas rašy- 
ktta/SkainMakite dangMu^ia petyruaUm kelloahl biurui | R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
«5W. 4»Stroet,M«w Y<»k36, N.Y. oTeLCIrdeS-T-'l

cijos linkme.

esamos organizacijos, ir viešo
sios gerovės siekimo uždaviniai 
reikalauja sukurti viešosios val
džios naują formą.

Enciklika toliau ir kalba, ko
kia turi būti ta viešoji ar pa; tariięątis ir spręsti problemas, niaš uždaviniais 

ekoooiniiMs, sociafines, knHn- 
rines, kurias kelia aikštėn vi- 
aootinė bendro? gerovė.

dymt-

naudama bendrajai* gerovei, pa-’ 
satate beodraomente valdžia sybauų
. • .k ’ *• - - —

tos srityse.
J. Tautų Organizacijos esmi-

Antvalstybšnė, arba pasaulinė 
valdžia, primesta galingesnės 
politinės bendruomenės jėga, 
duoda pagrindo baimintis, kad 
ji veiks vienašališkai. O jeigu 
to ir neįvyktų, tai sunku būtų 
išvengti įtarinėjimo, kad ji bus 
vienašališka — tatai jau ken
kia taip pat jos veiksmingumai.

— Visuotinė bendroji gero
vė ir asmeninės teisės. Pasau
linės bendruomenės valdžia, 
kaip ir atskiros politinės bend
ruomenės, tūri laikyti savo pa
grindiniu uždaviniu asmens tei-

riboti atskirų politinių bend
ruomenių valdžių veikimo sri
tį. Priešingai, jos tikslas suda
ryti tokią pasaulinio ploto ba
zę, kurioje kiekvienos politi
nės bendruomenės valdžia, jos 
piliečiai ir tarpinės sąjungos 
sėkmingiau galėtų atlikti save 
uždavinius ir naudotis savo tei
sių didesniu saugumu.

— Naujieji įvykiai. Kaip ži-

rinti tarp tautų taiką, stiprinti 
tarp jų draugiškus ryšius, grįs
tus lygybe, tarpusavio pagarba 
ir įvairiom bendradarbiavimo 
formom kiekvienoje srityje.

Didžiausios svarbos aktas, at
liktas J. Tautų Organizacijos, 
buvo 
šių 
1948 
cijos

Visuotinė Žmogaus Tei- 
Deklaracija, patvirtinta 
gruodžio 10. Tos deklara- 
įvade paskelbtas išpažini-

savo struktūra ir saVo prie
monėm — kada nors prilyg
tų savo uždaviniu didybei ir 
kilnumui ir kad ateitų diena, 
kada kiekvienas žmogus joje 
rastų veiksmingą apsaugą savo 
teisėm, kurios kyla tiesiogiai 
iš jo asmens vertės ir kurios 
dėl to yra visuotinės ir nepa
žeidžiamos teisės.

Toliau eina penkta ir pasku
tinė dalis — apie pastoracinius 
paskatinimus

(bus daugiau)

Cosmos Pareds Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms I bet kurią. 
SSSR dalį................................. Licensed by Vneshposiltorg

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

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei Dėt kur kitur. Dėl papildomą informacijų ir nemo
kamų kainarašdų rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

TOSDEŠIMT REZOLIUCIJŲ
Kongresmanai Lankford (D.
Md.), Confe (R.-AAa$$.) ir Mcln- 
tire (R.-Maine) yra paskutinių 
trijy nauįu rezoliucijų autoriai.

Los Anteles, Calif. — Kong
resas, susirinkęs po Velykų a- 
tostogų, vėl pajudino Lietuvos 
laisvinimo reikalą net trimis 
naujomis rezoliucijomis. Jau 
turime trisdešimt rezoliucijų.

Cezario Surdoko ir kitų Bal
timorės lietuvių pastangos, pa
rodytos prieš kiek laiko, duo
da ir toliau puikių rezultatų. 
Lankford įD -Md.) yra; jau tre
čias Marylando legislatorius, į- 
nešąs Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalu rezoliuciją į JAV 
Kongresą. Jo rezoliucijai duo
tas šis eilės numeris — H. Con. 
Res. 138. Cezario Surdoko žy
gio talkininkai yra: prel. L.J. 
Mendelis, adv. Tomas Gray — 
Grajauskas, dr. Elena Armanie- 
nė, Julius šilgalis ir latvių bei
estų atstovai.

Kun. klek Jono Jutkevičiaus 
Athol. Mass.. pastangomis jau 
antras kongresmanas įnešė re
zoliuciją. Si kartą yra Silvio O. 
Conte (R. Mass ). Kongresma
no Conte rezoliucija įregistruo- > 
ta kaip H. Con. Res. 139.

Tėvas Jurgis Gailiušis. OFM, 
Tėvų Pranciškonų provincijo
las, jau palenkė Maine visus 
legislatorius Lietuvos bylos rei
kalui. Abu senatoriai Margaret 
Chase Smith ir Edmund S. Mus-

Clifford G. Mdntire inešė rezo
liuciją — H. Con. Res. 140.

Viso šios trys rezoliucijos są- 
vo turiniu yra labai artimos 
šen. TonrKuchel, kongresmano 
Glen Lipscomb ir kitų senato
rių ir kongresmanų jau seniau 
įneštoms rezoliucijoms.

Rezoliucijų reikalu JAV Se
nate kalbėjo balandžio 23 d. 
senatorius Daniel B. Brewster 
(D-Md.). Pasisakė už skubų ir 
pilną Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą. Anot 

< senatoriaus Brewster, JAV pręį 
zidentas turėtų iškelti Lietuvos 
Tautose, ir ši organizacija tu
rėtų priversti sovietus pasi
traukti iš Pabaltijo kraštų. Ta 
proga senatorius Brewster pa
teikė Senatui rezoliuciją, ak
centuodamas tuos pačius punk
tus, kaip kad yra pabrėžiami 
visose įneštose rezoliucijose, ir 
įtraukė ją į Congressional Re- 
cord (balandžio 23 d. numeris, 
pusi. 6401). Tai irgi Baltimorės 
lietuvių pastangos.

Visi šie keturi legislatoriai 
yra užsipelnę geros valios lie
tuvių pagarbos ir padėkos. Jie 
visi prisimintini padėkos laiš
kučiais. Dėkojant senatoriui Da- 
niel B. Brewster už jo kalbą ir 
įtrauktą į Congressional Record 
rezoliuciją, reiktų paprašyti jo, 
kaip Senate Concurrent Resdu- 
tion. I. T.

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue___________ AL 4-5456
O NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street______ CH 3-2583
o BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue______ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue  Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 ML Pleasant Street__________ CH 9-6245
O BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue______ _  Ll 2-1767
o SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068 
o BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue_________ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue------------ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Haistead Street_______ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue__________ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W----------GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. 11333 Jos. Campau _______ TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 233 8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfieid Avė. ____ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio----- 21 Fifth Avenue ..........  Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė, ..............  GR 6-2681
e LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street----------------------- FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfieid Avenue________Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. ________  LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ___ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street______Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street____________ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street------------SW 8-2868
• VINELAND, N-I. — W. kandis Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

kie yra pažadėję Tėvui Gailiu- 
Šiui remti rezoliucijų reikalą 
šimtu procentų, šiomis dieno
mis antras kongresmanas (Mai- gurovas, buvęs panašiose parei- 
ne turi tik du kongresmanus) gose Lenkijoje.

— Baltijos kraštuose sovie
tinių karinių jėgų viršininku 
paskirtas gen. Georgi L Keta-

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

Shdl Gass 27’<
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Rebuilt - Repaired and Installed

Resealed - Parts and Labor (most cars) 195®
Gziaranteed for 12 Months ar 12,000 Milės

FREE PICK UP and DELIVERY

^Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor

- AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

RĘBUILT TRANSMISSIONS from ŲŲ5O 
Parts and Labor 

- Rebuilt Units Installed ----------
107*56 INew York Blvd^ Jamaica, N. Y.

JA 6-9026

Diplomatai pareigose ir be jų — tarnauja Lietuvai
Brazilijoje, gimęs 1903; Vincas tiem 60 metų amžiaus. Jię yra 

pavyzdžiai, kokių skirtingų pa
linkimų ir profesinių sugebėji
mų žmonės nuėjo į diploma
tinio darbo plotus..

Vienas — diplomatas
Diplomatas, ar jis yra diplo

matiniame poste ar be jokio 
posto. Tai Vaclovas Sidzikaus
kas, 70 metų sulaukęs balan
džio 10. Kilęs iš šiaudinės kai
mo, šakių aps., žadėjo būti mo
kytojas, paskui pasisuko į tei
sininkus ir galutinai atsidūrė 
diplomatijoje. Mokėsi Veiverių 
seminarijoje, paskui Petrapily 
studijavo jau teises ir teisinin
ko diplomą gavo Kauno univer
sitete. Diplomatijoj atsidūrė 
nuo 1919 — Šveicarijoje, nuo 
1922 Vokietijoje, nuo 1931 An
glijoje. Visą laiką buvo prie 
pulso, kai buvo sprendžiamos 
Lietuvos bylos tarptautiniame 
forume — 1923 dėl Klaipėdos 
krašto, 1925 byloje su Lenkija

.Lietuvos valstybė jau trečia 
dešimtis metų pavergta. Betgi 
lengviau Sovietam ją buvo pa
vergti, negu tam pavergimui 
gauti visuotinį pritarimą. Prieš 
smurtą pakelti ranką sunku, 
dar sunkiau pakelti ranką už 
smurto įteisinimą, įpilietinimą. 
Ir dėl to pavergtą Lietuva dar 
tebeturi nepavergtas atstovy
bes užsieniuose.

Pora dešimčių metų atsto
vų skaičių praretino. Sustoja

me prie tų, kurie išsilaikė Lie
tuvos atstovavimo pareigose ar 
naujai į jas įėjo. Jei žiūrėsime 
į jų amžiaus metus, tai

visę diplomatę prieky stovi 
Bronius Balutis, atstovas Lon- 
done< Lyg visų lietuvių diplo
matę patriarchas.
i Jam jau 84 metai. Tik treje-

Balickas, patarėjas Londone, gi
męs 1904;* dr. Stasys Bačkis, 
patarėjas Washingtone, gimęs 
1906; Antanas Liutkus, sekreto
rius Paryžiuje, gimęs 1906; Vy
tautas Stašinskas, konsulas New 
Yorke, gimęs 1906, Anicetas 

-Šimutis, konsulas New Yorke, 
gimęs 1909; Stasys Sirutis, gar
bės konsulas Kolumbijoje, gi
męs 1911; Stasys Lozoraitis jr. 
sekretorius Vatikane, gimęs 
1924. Taigi St. Lozoraitis jau
niausias diplomatas, kuriuo už
baigiame čia tą dvidešimtojo 
amžiaus diplomatų eilę, kaip St. 
Lozoraičiu, Sr., buvo užbaigta 
diplomatų eilė, susijusi su per
eituoju šimtmečiu.

Eilė diplomatų jau tik savo 
praeitim yra diplomatai. Dalis

tų metų nejnisivijęs Adenaue- JM pasitraukę visiškai į privati
ne. Po jo išrikiuojame amžiaus 
eilėje tuos mūsų diplomatinio 
ir konsularinio personalo žmo-
^o^^ln^a'^anTŽ S- etimtti iš pozžajos tarnauti Lie- miško pltatdytao, 1931 by-

nį gyvenimą.
Kits dalis, išstumti iš diplo

matinių poziciję atstovybes už
darius ar kitu būdu, bet noiš-

turai, bunt dalyvaudami tarp- loJe su Lenkija dėl Kaišiado- 
tautmiuose sąjū<fiiuoM ir juo- nų-Lentvario geležinkelio, 1932
«• Lietuvai atstovaudami..'.___

Tarp pastarųjų pirmoji vieta 
tenka Vaclovui Sidzikauskui, o 
šalia jo galėtume rikiuoti buvu
sį ministerį Eduardą Turauską, 
buvusį karo attachė pulkininką

byloje su Vokietija dėl Klai
pėdos seimelio paleidimo. Nuo 
1936 diplomatinis frakas buvo 
pakeistas profesoriaus portfe
liu prekybos institute Klaipėdo
je ir Šiauliuose; mėgino dar pa
sėdėti ir biznio ofise — buvo 
Lietuvoje Shell firmos direk
torius. Už visas bylas honorarą 
atsiėmė iš nacinės Vokietijos 
— nuo 1940 dvejis metus ka- 

Stepas Garbačiauskas, informa ceto Soldau ir Ausschwitze. Po 
rijoje buvęs sekretorius dr. Al* karo grįžo vėl į diplomatiją, 
bertas Gerutis, spaudos attache nors ši diplomatija jau buvo 
Kazimieras Čibiras Verax ir partizaninio, rezistencinio po- 
kt.

— Jonas Budrys, gen. konsu
las New Yorke, gimęs 1889; 
Stasys Girdvainis, atstovas Va- 
tikane, gimęs HMM); A Polišai- 
tis, konsulas Sao Paulo, gimęs 
18R2; Erikas Msieris, atstovas 
Brazilijoje, gimęs 1893; Petras
Dasfvardis, gen. konsulas Chi- - .. . » ___

W«Mngtone, n«>Fpraeityje didebų pašiau- 
^18W; Am. Z™*tein.,, CT labdaros >r mforma^os dar- 
larte konsulas Toronte, gimęs turėj0 buvęs ''>«k0"sulas 

1898; St. Lozoraitis, diploma
tų šefas ir atstovaująą Pary
žiuje, gimęs 1898.

Tai vis tie, kurie dar bent vie
na koja siekia pereitąjį šimtme
tį. Jau ištisai dvidešimtajam
amžiui priklauso: Šioje vietoje specialiai susto-

— Aretotijus Grišonas, ats- ja žvilgsnis prie keturių, ku- 
tovas Montevideo, gimęs 1902; riem yrą reikšmingi šie metai, 
Petras Babickas, sekretorius vieniem jų suėjo 70 metų, ki-

būdžio — kaip VUko Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas ir už
sienių reikalų tarnybos valdy
tojas lindo visose Europos sos
tinėse. kur tik buvo galima iįs-

(nukeltaįdpelj

S. BECKENSTEIN, Ine.
II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDDJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckentetno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uksainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kuria bus ypatingai įvertintas

I
 VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS ji
BVilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat R 

šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, viionės skaros ir n 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- R 
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite] I;

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. |
200 Orchard St. TeLAL4-83l9 New York 2. N. Y. |

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Reco&ds)

s

5.00
3.00
4.00

15.00
4.00

5.00
5.00

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės ..................
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5X0 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) .... 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5X0). 
Dainos iš 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 dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 HetuvMkų šokių, akord. Ch. Daubaro •.............................. .....
S. Barkus radije vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos..... ......
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6X0) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7X0) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių)............ ...... ................ ..........
žirginėliai, Montreaho liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian, 2-speed record course ... ................. .......................
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Cerienės 
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, Zukausko-Vasiliausko juokai

Tėvynei aukojant—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalelės. 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
919 WBoagitby Avė. Brooklyn 21, N. Y

Peraiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50c

$ 5.00 
10.00 
10.00 

... 4.00 
53.50 

... 5.00 
8.00 
4^0 
4.00 
5.00 
6.00 

.7.00
5X0 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00

i i
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MARTYNO MAŽVYDO ATMINIMAS
Pirmojo lietuviško spausdin

to eueiascio, pirmo nei u visko 
eiemeiiioriaus, pirmojo uetu- 
visko ‘ A.aieKizmu ’ ir pmmojo 
liecuvišKO giesmyno autorius 
Martynas Mazvyuas mirė prieš 
•tuo metų (iooo.V.21). Su šiuo 
Mažosios inetuvos autoriumi 
prasiueua ne UK rašytines Ue- 
tuvių nteraturos, oet ir lietu
vių tautos švietimo istorija. 
Šių reikšmingų Kultūrinių ap
raiškų praummkui Martynui 
Mažvydui ir kitiems to šviesaus 
žygio tęsėjams pagerbti Chica- 
goje ruošiamas viešas atmini
mas, kuris bus gegužės 11 d., 
7 vai. vak., Jaunimo Centro rū
muose. Atminimą ruošia Peda
goginis Lituanistikos Institutas. 
Programą, palydimą muzikiniais 
kūrimais, atliks instituto stu
dentai, lektorių ir kitų atitinka
mų sričių patarėjų padedami. 
Programa:
I. Prologas:
Vydūnas: "Sukilo žodis”. Skai
to Romas Stakauskas.
II. Referatai apie Mažvydą: 
Mažvydą:

1. Teresė Pautieniūtė: Marty
nas Mažvydas ir jo raštai.

2. Mykolas Drunga: Marty
nas Mažvydas — pirmojo lietu
viško elementoriaus autorius. 
III Kūrybinės lemties atbalsiai.

Simbolinis lietuvių literatū
rinės raidos etiudas su grego- 
rianiniu Mažvydo giesmės “Su- 
tverėtojau Pone žvaizdžių” gie
dojimu. Gieda (magnetofoni- 
nėj. juostoj) muz. Antano Skri
dulio vadovaujamas vyrų cho
ras. Skaito: Gražina Bičiūnaitė,

MIŠKAS AMERIKOS LIETUVIAMS
Ačiū už pagalbą, kurią nuo 

Jūsų gavau 1963 balandžio 20. 
Siuntinyje radau vieną žieminį 
ir vieną vasarinį paltą. Buvo 
ir smulkesnių dovanų. Ačiū už 
knygas ir žurnalus.

Abudu paltai mano ūgiui 
tinka. Nereik nė perdirbti. Tai 
labai mane nustebino, kad Jūs 
kunige (Balfo reik, vedėjas) 
kaip tėvas, net rūbus irgi rū
pestingai parinkote. Tą dieną 
buvau apsvaigęs, nes visą lai
ką galvojau apie žieminį paltą, 
kurį šiandien jau turiu. O taip 
pat pajautimas savųjų tautiečių 
paramos labai sujaudino.

Panašią diena turėjau 1946 
spalio mėnesį, kai iš Sibiro grį
žau namo — į Lietuvą. Tada 
atsirado tiek daug energijos, 
kad šalčiams esant ir dar išba
dėjęs visa parą važiavau namo 
ant vagono stabdžių ir nieko 
nejaučiau. Tik norėjosi greičiau 
nuvažiuoti į Lietuvą. Bet.. be
važiuodamas buvau užsnūdęs, 
vos nenukritau po vagono ra
tais. Laiku susigriebiau.

Taip ir šiandien gautoji pa
rama nuo saviškių mane labai 
paveikė. Jaučiuos, kad esu kar
tu su saviškiais. Nors gerai ži
nau. kad ši dovana yra tų tau
tiečių. kurie savo darbu, savo 
prakaitu gyvenimą kuria.

Ačiū Jums kunige už tėvišką 
rūpinimąsi.

Ačiū visiems tautiečiams už 
gerą širdį.

1960 meteis išvažiuojant iš 
Lietuvos visi perdavė sveikini
mus Amerikos lietuviams. O 
moterys savo vyrų akivaizdoje 
pabučiavo ir liepė šiuos bučius 
perduoti Amerikos lietuviams 

Mykolas Drunga, Linas Gylys, 
Uosis Juodvalkis, Jūratė Juoze- 
vičiūtė, Milda Pakalniškytė, 
Konstancija Petrylaitė,' Romas 
Stakauskas, Danguolė Sukelytė, 
Janina Tallat-Kelpšaitė, Asta 
Veličkaitė.

— Poeta% Ant. Vienažin
dys simbolizuojamas jo daina 
"Sudiev, kvietkeli” ir jo paties 
dainuota gaida su Mykolo Rac- 
ko akompanimentu (1899 m. 
"Tėvynės Sargas” Nr. 1).

— Maironis, be skaitomo jo 
kūrinio, simbolizuojamas jo du
etu “Nesek sau rožės prie ka
sų”. Dainuoja Elena Bradūnai- 
tė ir Rimvydas Vasiukevičius.

Vienažindžio ir Maironio dai
nas paruošė muz. Faustas Stro- 
lia. Žodinės bei sceninės prog
ramos patarėjai — Domas Ve
lička, lietuvių kalbos ir literatū
ros lektorius, aktorius Algiman
tas Dikinis, ^Lietuvos meno lek
torius dail. Adolfas Valešką ir 
kalbos dalykų lektorius Aleks
andras Dundulis.
iV. Mažvydo raštų paroda

Parodoje išstatoma pirmoji 
lietuviška knyga (elementorius 
"Katekizmas”, giesmynas) ir 
kiti Mažvydo raštai. Parodos i- 
rengimui, meniniam scenos ir 
sukaktuvinio leidinio apipavida
linimui vadovauja lėkt. dai. A- 
Valeška. Muzikinio palydo ir ki
tokių garsinių efektų techniką 
tvarko inž. Juozas Briedis.

Programa prasidės punktua
liai. Mažvydo atminimo dalyviai 
prašomi atvykti numatytu laiku.

P.L. Instituto Vadovybė 

per amerikietes lietuvaites. Kad 
jos pabučiuotų tuos vyrus, ku
rie daug dirba dėl savo tautie
čių ir dėl savo tėvynės Lietu
vos išlaisvinimo.

Kunige, nepykit už paskuti
niųjų eilučių parašymą. Tai ne 
mano išgalvojimas, o paverg
tųjų tautiečių valia — padėka.

Jūsų tėviško rūpinimosi ne
užmiršiu-

Sudiev!
A.J. —

V. Vokietija
1963 balandžio 27

P.S. Panašių laiškų Balfo

KUN. J. JANKUS Balfo sandėlyje. Nuotr. V. Maželio.

P RMOJI lietuviška knyga, išspausdina Karaliaučiuje 1547. Kairėje dedikacinis pulapis su lotyniš
ku trasu “Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei", dešinėje lotyniška prakalba, kurią parašė Karaliau- 
CiaLIS universiteto rektorius Staphylus Stapelage. Siame rinkiny sudėti ir vėliau išėję Mažvydo raštai.

Netekome ...
(atkelta iš 3 psl J 

linių kolonas, kurias bolševi
kai iššaudė už Minsko prie 
Červenės. Vokiečių okupacijos 
metu 1941-44 metais dirbo Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės 
Rūmų kooperacijos skyriuje. 
Darbas buvo tuo reikšmingas, 
kad teikė progų padėti žmo
nėm apsirūpinti reikalingom 
prekėm, apeinant vokiečių po
tvarkius.

Grįžtant vėl bolševikam, ve
lionis buvo labai susirūpinęs: 
palikti savo kraštą ar ne? Čia 
tiek dirbta, tiek sielos įdėta, 
nepaisyta ii’ neužtarnautų savo 
valdžios smūgių. Susitikus Kau
no Ąžuolyne, prie kurio gyve
no su žmona, dantų daktare, 
ir dviem dar mažais berniukais, 
aš pasakiau: "Daktare, kas vie
ną kartą yra sėdėjęs bolševikų 
kalėjime, nors ir nekaltas, ne
gali daugiau rizikuoti savo gy
vybe ir šeima”.

Diplomatai pareigose ir be jų — tarnauja Lietuvai
(atkelta iš 2 psl.)

ti, save padrąsindamas, jei ne 
reikalo teisingumu, tai bent 
savo buvusiais titulais. Nuo 
1951 jo veiklos scena pasikeitė- 
— Amerikoje yra Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas, o 
taip pat pirmininkas Lietuvos 
delegacijos prie Pavergtos Eu
ropos Seimo, per kurį daugiau
sia ir reiškiasi egzilų diplomati
nė veikla.

V. Sidzikauskui 70 metų, bet 
amžius nepalaužė vitalinio di
namiškumo, diplomatinio ap
sukrumo ir mokėjimo prisitai
kyti prie visokių sąlygų taip, 
kad iš jų galima būtų gauti 
kuo daugiau naudos savo ats
tovaujamam reikalui.

Antras — karininkas

Tai Juozas Lanskoronskis, 
trejetų mėnesių vyresnis už 
V. Sidzikauską. Jam suėjo 70 
metų sausio 7. ■ Kilęs taip pat

Centre glėbiai, bet dar dau
giau yra ašarom sulaistytų pra
šymų pašalpos. Kas gali auką 
atsiųsti, labai prašome rašyti: 
Balfas, 105 Grand St., Brook- 
lyn 11, N.Y’.

DARBININKAS

iš prasmingo vardo kaimo kaip 
ir Sidzikauskas — iš Ząsiškio 
vienkiemo, Biržų ap. Žadėjo bū 
ti mokytojas, gimnazijos moky
tojas, net buvo paskirtas Bir
žų gimnazijos direktorium, bet 
gyvenimas nustūmė jį karinin
kus — mokėsi Rygoje, paskiau 
Petrapilio universitete huma
nistinius mokslus, bet pirmasis 
pasaulinis karas jį mobilizavo; 
tada baigė karo mokyklą ir 
kai 1919 grįžo į Lietuvą, reikė
jo kariauti visuose trijuose 
frontuose — prieš lenkus, bol
ševikus, bermontin inkus 
Lanskoronskis tada buvo kuo
pos ir bataliono vadas, nuo 
1920 divizijos štabo viršininkas. 
Iš grynos karinės tarnybos bu
vo pastūmėtas į karinę diploma
tiją — baigė karo mokyklą 
Prancūzijoje, karo akademiją 
Belgijoje ir nuo 1937 paskirtas 
karo attache Prancūzijoje .... 
Dabartiniu metu jis, rodos, vie
nintelis Lietuvos karo attache, 
kuris kasmet gauna diplomati
nę kortelę. Jis vienintelis iš tų 
savo kolegų, kurie gali ir rodo 
noro aktyviai dalyvauti visuo
se tarptautiniuose sąjūdžiuose 
Europoje, kur tik reikia Lietu
vai atstovauti.

Trečias — mokslininkas

Tai Jurgis Baltrušaitis, ku
riam sueina 60 metų gegužės 7. 
Gimęs Maskvoje, mokslus bai
gęs Paryžiuje — ėjo ir nuėjo į 
mokslininkus su mokslininko

PROF. JURGIS BALTRUŠAITIS 
Nuotr. V. Maželio

kruopštumu, atsargumu, užda
rumu, gal net viešumos vengi
mu Savo srityje jis didelis 
specialistas, archeologija, vidu
rinių amžių menas — jo spe
cialybė. Ir jo veikalai patraukė 
prancūzų dėmesį ir toli už Pran 
cūzijos. Po karo jis kaip sve
čias turėjo paskaitas New Yor- 
ko., Yale universitetuose. Koel- 
ne ir kitur Europoje. Bet jis 
atiduoda duoklę ir Lietuvos rei
kalui. Nuo 1931 jis buvo atsto
vybės patarėjas kultūros reika
lam, o po karo taip pat nuo
latinis Lietuvos atstovas tarp
tautinėse konferencijose Pary
žiuje.

Ketvirtas — rašytojas

Petrui Babickui, kuris yra 
Brazilijoje kaip atstovybės sek
retorius, suėjo, balandžio 29 
60 metų. Ir jis buvo žadėjęs 
būti mokytojas. Studijavo lite
ratūrą, buvo mokytojas Jurbar
ke. Bet labiau buvo linkęs pre- 
zentuotis, keliauti, būti dina
miško gyvenimo eigoje. Jis tad 
nuėjo į radiofoną diktorius, 
buvo Mūsų Vilniaus redakto
rius. Rašė su patosu ar su bra
vūra eilėraščius ir apyskaites, 
suaugusiem ir vaikam. Nuo
1931 pasirodė jo apie 10 kny
gų Dabar su tokiu pat patosu 
ir dinamizmu prezentuojasi 
Lietuvos reikalam.

Malonu sustoti ir parodyti — 
va. tie dar tebėra tarp mūsų ir 
juda, kiek aplinkybės leidžia. 
Nemaloniau žiūrėti Į ateitį, nes 
laikas jų skaičių retins. Būtų 
saugiau atsispirti laiko neper
maldaujamai įtakai, jei veikian
tieji diplomatai turėtų savo ko
legiją. kuri, kaip institucija, lai
ko nebūtų numarinama; kuri 
laiko nunešamus savo narius 
galėtų pakeisti naujais. J B.

VOKIETIJOJE gyveno britų 
zonoje, Detmoide. Čia 1945- 
46 pirmininkavo Lietuvių Są
jungai, rūpinosi mokyklomis, 
spauda, aktyviai dalyvavo ku
riant Lietuvių Bendruomenę. 
1946 Wiesbaaene, lietuvių su
važiavime, pasiūlė ir tą vardą, 
kuris šiandien jungia visus są
moningus lietuvius laisvam pa
saulyje. Detmoldo stovyklos lie
tuviai dr. J. Leimoną prisime
na kaip taikų ir nuoširdų mie
lą ir sugyvenamą žmogų, ku
riam tėra rūpėjęs visų tremti
nių ir savos tautos labas.

Amerikoje, Bostone, velionis 
paliko tokį pat mielą prisimi
nimą. Čia ilgą laiką redagavo 
Lietuvos Vytį, dirbo įvairiose 
organizacijose, populiarino Mo
linosios Armijos sąjūdį malda 
ir atgaila prašyti Dievą laisvės 
Lietuvai. Paskutiniu laiku buvo 
Bostono ateitininkų sendrau
gių skyriaus pirmininkas, orga
nizavo Naujosios Anglijos atei
tininkų šventę Putname gegu
žės 5; mirė tos šventės išvaka
rėse. Velionies paskutinis raš
tas, pasiekė Darbininko redak
ciją balandžio 29, buvo tos 
šventės reikalu. Rašė ir ragino 
“atvykti visus kas tik norėtų 
šventėje dalyvauti”.

Raštų yra prirašęs daugybę 
katalikų laikraščiam ir žurna
lam, ypač Ateičiai, Pavasariui, 
Lietuvos Vyčiui. Visi yra dau
giausia organizacinio, ideologi
nio ir patriotinio pobūdžio. To
kios buvo ir paskaitos, kurių 
daug yra skaitęs Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Amerikoje.

Už nuopelnus katalikiškai ak
cijai popiežiaus Pijaus XII bu
vo pakeltas į Šv. Grigaliaus Di
džiojo riterius ir apdovanotas 
ordinu. Lietuvos prezidentas

KUR- GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

toj mw gvyuMv

Atidavė knygą 
Darbininkui

Praeitų metų gaie pasirodė 
knyga ' Lietuvos vaizaenai 
jos autorius yra Žemaičiu An
tanas. jis pats savo lesomis 
knygą išleido ir piaunti auua- 
ve uarbmmko aumimstracijai. 
Knyga turi 190 psl. Jos kaina 
1 uol. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

Autorius yra senosios kartos 
ateivis, kilęs iš Žemaitijos, var
du Antanas. Tai ir spaudoje 
bendradarbiavo Žemaičių Anta
no slapyvardžiu.

Praeityje daug straipsnių ir 
straipsnelių yra tilpę “Tėvynė
je”, “Lietuvoje”, ir “Vienybė
je”. Tuo slapyvardžiu pasiliko 
žinomas ir savo vaizdeliuose bei 
ilgesniuose apsakymuose.

Be išleistos knygos, kiek ži
noma, jis turi ir daugiau vaiz
delių ir ilgesnių apsakymų, ku
riuos su laiku, reikia manyti, 
atspausdins- 

1938 metais, tartum išlygin
damas Marijampolės komen
danto “nesusipratimą”, apdova
nojo Gedimino ordinu. Gerai, 
kad buvo grąžinta šlovė var
dui. kuris lietuvių tautai buvo 
ir liks visada šviesus.

PAŽINTIS mus rišo daugiau 
kaip 40 metų. Man teko būti 
jo įpėdiniu pas kan. Povilą Do
gelį ir priimti vasaros atosto
gų metu, kai grįždavo iš Švei
carijos. Mačiau dideli jo idea
lizmą, ryžtą tarnauti savo tau
tai, šviesias ir blaivias pažiū
ras Į gyvenimą ir žmones.

S. Suž.

VASAROS ATOSTOGOS
PRIE

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų 
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 

suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 

kitais draugais bei pažįstamais.

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

ir BERNIUKŲ STOVYKLA
ATLANTO

• Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpiūčio 2
I: • Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų
į • Vadovauja prityrę vadovai
l • Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 

dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje.

• Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo
niai šiltu jūros vandeniu.

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine — Fel. 207XVOrtli 7-2011

Garsiame Cape Cod Osterville. Mass.. kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušį; pavėsyje. gražioje lietuviškoje vasarvietėje

JANSONŲ VILOJE

•AUDRONE"
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Golfstronio srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žai
dimams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ED JANSONAS
I5 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Tolei. 288-5999

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas. 87 East Bay Rd.. Osterville. Cape Cod. Mass.
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Maldos galia
K. KEBLINSKIENĖ

Ližoaros moterų rekolekcijos. 
Po sv. jkusių lueuiame j vaiko
mąjį pusryčių- zueKvieua prie 
savu lessies ranaame po pa- 
veiKsieų. baloj pusėj sKaiiome:

“Uifeiia liga ir jos našia atro
dė persmiKi mano jėgoms. Stai
ga ji paieugvejo. man nežinant 
Aazaas suKiupo maiaai. Kas 
nors tą vaianoą paprašė Dievą 
paiengvinu mano naštą, u Jis 
— be gaio gailestingas — nu
žengė. ir paėmė ją iš manęs. 
Nežinom kaip dažnai, mums be
simeldžiant už paklydusį,, su
žeistą, nelaimingą, išklausoma. 
Nejučiomis jų širdyse atsiran
da ramybė ir tyla. Kas nors pa
simeldė. Tikėjimo ranka palie
tė Dievą ir atkreipė Jį žemėn 
tą dieną. Daugybei širdžių rei
kia maldos, tiek daug maldos

tad: Melskimės!”
Ir tikrai melskimės, keldami, 

melskimės guldami, melskimės 
dieną ir atsibudę naktį. Melsi
mės bažnyčioje, melskimės na
muose, melskimės kelionėje ir 
pasilinksminimų vietose. Melsi
mės visa širdimi, melskimės vi
su savo gyvenimu. Gyvenkime 
taip, kad mūsų visas gyveni
mas būtų it malda.

štai artėja gegužės 13. Tai 
lietuvių tautos' pasiaukojimo 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai 
šventė, o kartu ir viso pasau
lio lietuvių maldos ir atgailos 

/diena už pasaulio taiką ir Lie
tuvos laisvę.

Tą dieną ypatingai turime 
permąstyti visą mūs Tautos 
Golgotą ir rįžtis nors kartą su
sikaupti ir tvirtai pasižadėti or
ganizuotai ir asmeniškai nenu
trūkstamai melsti Dievo Moti
nos to, kas mums dabar labiau
sia rūpi. Tikrai, mūsų tautos ne

laisvės diena ilga. Lietuvos vai
kų našta dabar ypač sunki, 
jiems kartais iš per daug jau 
sugeltų širdžių ir maldos žo
džiai užlūžta, kentėjimų naš
tą nešant.

Tai mes laisvėj gyvendami 
sekim tuo lietuviu vienuolikos 
metų vaikeliu, kuris drauge su 
tėvais bomboms sprogstant ir 
daržinių pastogėse nakvojant, 
kas vakaras garsiai kalbėjo 
kun. St. Ylos sukurtą maldą: 
“Dieve, kurs leidai tautas ir į- 
diegei jos laisvės troškimą, pra
šome duok mūsų tėvynei lais
vės dienas!” Sekdami, maldos 
žodžius kartojo jo tėvai, brolis 
sesuo ir visi, kurie ten nak
vojo. Ir taip 18 metų toji šei
ma kasdien kartojo tos mal
dos žodžius, nepavargdami, ryž
tingai, su pasitikėjimu Dievo 
Apvaizda.

Sekime tuo jaunuoliu, kuris 
pasiryžo kiekvienais metais Di- 
dyjį penktadienį visai nevalgy
ti, ir tai aukojo už kenčiantį 
lietuvį tėvynėje.

Pavyzdys yra mums ta mo
teris, kuri, darban eidama, kas
ryt užsuka prie darbovietės esa
moje bažnyčioje, kad pasistip
rintų Dieviška Duona, ir tai au
koja už klystkeliais vaikščiojan
tį lietuvį jaunuolį.

Ar ne pavyzdys mums tas 
jaunas daktaras, profesorius, 
kuris rytą, eidamas universite
tan, priima švenčiausiąjį.

Tai pavyzdžiai, paimti iš lie
tuvių gyvenimo, iš tų kurie gy
vena mūsų tarpe, su mumis vei
kia ir paveikia į mus savo nuo
latiniu pavyzdžiu.

O koki gražūs jau iš tradi
cijos iš Lietuvos atsivešti Kry-

MARIJA SU KuDIKIU, dail. Marata (1625-1713)

sipažmkim. O melstis reikia. 
Reikia ankes, grižus iš darbo, 
dar bažnyčios užeiti. Be aukų 
ir pašžveotnnb niekas neįvyks
ta. Be maldos ir Dievo pagal
bos ir laisvės diena dar prailgs-

Vienas rekolekcijų vadas* pa-' 
sakė:z “Už tai motina nesusiš
neka su vaikais, kad ji perma- 
žai kalbasi su Dievu”. Taip, už 
tai mes tarp savęs kartais ne- 
susikalbam, nes per retai kal
bamės su Dievu.

Taip norėtųsi dar kartą iš
gyventi tą didį pamaldumą, kai

lankytojų tauntot retėto eilės,

vo šešetą mažiausių vaikų, su- 
siklupdydavo apie save kaip 
viščiukų pulkelį, o pati atsi
klaupusi ir palinkusi prie že
mės, balsiai melsdavosi. O ir ki
ti žmonės bažnyčioje buvo toki 
pamaldūs, toki susikaupę.
įMeve, duok mum tokios mal

dos, tada gal būsim Tavo iš
klausyti! Dievas vienas težino, 
kokiais keliais Jis mums grį- 
žins tai, ką praradome. Prašy
kime Jo karštai!

Mieli lietuviai,
MALDOS DIENA

Gegužės 13 diena yra viso 
pasaulio lietuvių maldos ir at
gailos diena už nusidėjėlių atsi
vertimą ir Lietuvos laisvę.

šiemet gegužės 13 minime 
lietuvių tautos pasiaukojimo 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai 
12 metų sukaktį.

Sujunkime šį įvyki su lietu
vių tautos pasiaukojimu šven
čiausiai Jėzaus Širdžiai, kuriai 
buvo 1934 metais paaukota vi
sa lietuvių tauta. Fatimoje taip 
pat viena Marijos regėtoja Ja
cintą kalbėjo: švenčiausioji Jė
zaus širdis nori būti garbinama 
kartu su Nekalčiausiąja Mari-

kų stengiamės parodyti dides
nį pamaldumą Dievo Motinai 
Marijai.

Lietuvos vyskupai 1951 m. 
gegužės 13 paaukojo viso pa
saulio lietuvius katalikus Nekal 
čiausiai Marijos širdžiai.

jos Širdimi. -
Abu įvykiai rodo didelę lie

tuvių tautos meilę ir prisiriši
mą Kristui ir Marijai, nežiūrint 
kokiame varge ir kokiose sun
kiose sąlygose ji būtų.

Tad tebūnie mums pavyzdžiu 
maldos Sibiro lietuvaičių, ku
rios, kentėdamos alkį ir var
gą, prašė Aukščiausiąjį ne kerš
to ir savo priešų sunaikinimo,
bet jų atsivertimo malonės ir
laisvės savajam kraštui.

Marija Fatimoje taip pat pa
kartotinai kvietė visą žmoniją 
melstis už nusidėjėlių atsiver
timą, garbinti jos Nekalčiausią 
Širdį ir sąžiningai atlikti savo
pareigas.

Tad mieli lietuviai, švęsdami 
gegužės 13 dieną, kaip maldos 
ir atgailos dieną už nusidėjėlių 
atsivertimą ir Lietuvos laisvę, 
pakelkime širdis prie Dievo ir 
prašykime Viešpatį ne pasmer
kimo, bet atsivertimo malonės 
mūsų priešams, Lietuvai lais
vės ir visai žmonijai tikrosios
taikos.

Kun. Alb. Kontautas
Mėlynosios Armijos Lietuvi v 

Sąjūdžio Dvasios Vadas

Apskričių ir, skyrių 
pirmininkam ir organizacijos 

vadovams.
Artėja gegužės mėnuo, ku

rio metu mes jau nuo senų lai

Ši Marijos šventė kasmet 
yra lietuvių atšvenčiama vienur 
iškilmingiau, kitur kiek kuk
liau. Kaip žinome, ši šventė yra 
siejama su Marijos pasirodymu 
Fatimoje 1917 m. gegužės 13. 
Marija pasirodydama Fatimoje, 
prašė melstis ir daryti atgai
lą už pasaulio išgelbėjimą iš vi
sų jo didžiųjų nelaimių ir už 
Rusijos atsivertimą.

Lietuviai esame tiesiogiai tų 
pasaulio nelaimių paliesti, nes 
mūsų tėvų kraštas kenčia sun
kią komunizmo priespaudą, ne
laisvę ir religinį persekiojimą.

A.L.R.K-F.’ Centro Valdyba 
norėtų, kad:

1. visi apskričių ir skyrių va
dovai, visi katalikiškųjų centri- 
nų ir vietinių organizacijų na
riai padėtų parapijų klebonams 
ir kunigams šią šventę atšvęs
ti kuo iškilmingiausiai;

2. Federacijos apskritys ir 
skyriai ar atskiros kat. organi
zacijos imtųsi iniciatyvos su
rengti parapijose ar atskirose 
vietovėse artimiausį gegužės 13 
sekmadienį Marijos pasirodymų 
minėjimą, neužmirštant ir Šilu
vos, prašant grąžinti mūsų tau
tai Nepriklausomybę ir religi
jos laisvę.

3. katalikiškoji lietuvių spau
da gegužės mėnesio bėgyje pri
mintų Marijos pasirodymų 
reikšmę ir maldų į ją prasmę.

4. visi lietuviai susidomėtų 
Marijos šventove Washingtone 
ir dėtųsi į įrengimų realizavi
mą.

Gegužės mėnuo tebūnie mū
sų maldų į Mariją mėnuo, o 
per maldas ir Marijos pagalbą 
— į vieningą siekį laisvės mū
sų tėvų žemei. ,

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikę Federacijos 

Centro Valdyba

Waterbury. Conn.
Pagerbtas veiklus lietuvis

Waterburio gausi lietuvių ko
lonija pasižymi nemažu veiklių 
veikėjų skaičium, įvairiose sri
tyse. Šiais metais Waterburio 
demokratų klubas pagerbė vie
tos lietuvi Juozą Samoška, iš
rinktą kaip “Man of the Year”.

Balandžio 22 d. Phil’s resto
rane įvyko demokratų klubo di
dingas pobūvis, kuriame daly
vavo 200 valstybės ir miesto pa 
reigūnų. Gubernatorių atstova
vęs G. Lamb savo kalboj pareiš
kė, kad iš tikrųjų nėra kito to
kio nusipelnusio asmens, kuris 
Mitų. Uek daug nuveikęs, kaip 
J. Samoška.. Vietos laikraščio 
redaktorius W O’Donnel, teis
mo teisėjas J. Lawlor, kun. J. 
Dowling iš Framington, Raudo
nojo Kryžiaus atstovas G. Bou- 
tin, Sv. Juozą >o parapijos kleb. 
kun. E. Gradeckas ir kiti savo 
kalbose iškėlė didelius J. Sa- 
moškos nuopelnus. Po to, klu
bo pirm. P. Murphy įteikė jam 
atžymėjimo ženklą-plaųue. šiuo 
lietuvio pagerbimu džiaugiasi 
vietos lietuviai.

J. Samoška gimė Naugatuck, 
Conn., iš lietuvių tėvų. Augina 
dvi dukteris, kurios lanko kole- 

• gijas, o sūnus, neseniai grįžęs 
iš karinės tarnybos, padeda tė
vui jo biznyje- Jau 35 metai, 
kai J. Samoška turi išvystęs 
gan didelę padangų prekybą, 
taip pat turi radijo, TV ir dvi
račių krautuvę. Pažymėtina, kad 
jis savo plačioje veikloje visad 
jaučiasi energingas, sveikas ir 
laimingas galįs pasitarnauti ar
timui. Kiekvieną darbo dieną 
pradeda išklausęs mišių ir pri-

Motiną pagerbs lietuviškais skudučiais
Brockton, Mass, — Motinos 

minėjimas šiemet bus nepap
rastas. Meninei programai at
likti yra pakviestas iš Kenne- North Junįor aukštesnės mo- 
bunkporto šv. Antano gimna
zijos choras, kuriam vadovau

ja Tėvas Bernardinas Graus- 
lys, O.F.M. Berniukų choras sa
vo programoje turi gausiai lie
tuviškų patriotiškų dainų ir re
tai kam girdėtos skudučių mu
zikos. Skudučiai yra senas lie
tuvių muzikos instrumentas. 
Chorui skudučius pagamino 
muz. Z Snarskis. Kur tik cho
ras yra dainavęs, — o jis toli 
ir plačiai yra jau važinėjęs, — 
susilaukė didelio pasisekimo. 
Brocktonan chorą pakvietė 
inž. Juozas Stašaitis, LRKSA 
kuopos pirmininkas.

Nuotaikingą Motinos minėji
mą rengia LRKSA kuopa, Mo
terų Sąjungos kuopa, Brockto- 
no šauliai ir ateitininkai. Minė
jimą maloniai sutiko globoti ir' 
jame dalyvauti šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. F. 
Narbutas. Paskaitai pakviestas 
prof. Vaidevutis Mantautas iš 
Worcesterio, 
desofiją šv. 
kolegijoje.

Minėjimas 
sekmadienį, 
rapijos salėje. Pradžia 3 vai. 
popiet. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami. G-

šv. Kazimiero parapijos C. 
Y.O., vadovaujama kun. A. 
Kneižio, balandžio 28^ ir 29

kyklos salėje pastatė Gilbert ir 
Sullivan operetę “Penzano pira
tus”.

Režisavo P. Bizinkauskas, a- 
komponavo Olga Breivaite-Fal- 
con, dekoracijas piešė J. Tamo
šauskas. Generolo rolę vaidino 
R. Pileskis, piratų karalių—Sil
vestras Sviokla, Fredą — Joku-

kurs dėsto fi- 
Kryžiaus jėzuitų

bus gegužės 12, 
šv. Kazimiero pa

PHILADELPHIA, PA.
Šeštadieninė mokykla gegu

žės 12 rengia Motinos dienos 
minėjimą. Iš ryto 10:30 bus pa
maldos Šv. Andriejaus bažny
čioje. Po to parapijos salėje 
bendri užkandžiai, už kuriuos 
užsimokama po $1.50, ir minė ji 
mas’ Programoje: H. Didžiuly- 
tės-Mošinskienės vaizdelis “Kas 
skaito rašo — duonos nepra
šo’*, dainos, muzika, šokiai ir 
deklamacijos. Visą programą 
atliks šeštadieninės mokyklos 

ėmęs komuniją. Yra narys Lie- mokiniai. Philadelphijos ir apy- 
tuvos vyčių, lietuvių politinio linkių lietuviškoji 
klubo, Kolumbo vyčių ir dauge- maloniai kviečiama 
lio kitų organizacijų. Taip pat silankyti. 
didelis sporto entuziastas, šio
mis dienomis išrinktas Water- 
burio jaunimo beisbolo lyges 
pirmininku.

Peržvelgus visą Juozo Samoš- 
kos veiklą, atrodo, kad jam 
suteiktoji garbė yra nupelnyta 
su kaupu. Linkėtina daug lai
mės ir sėkmės už puikią lietu
vio reprezentaciją amerikiečių 
tarpe. C. Ampe

Lietuviai dailininkai pateko 
į Australijos meno knygas. Iš
leistoje “Dabarties grafikoje” 
įdėta E. Kubbos ir H. Šal
kausko grafikos darbai. Išleis
toje knygoje apie skulptūrą 
patalpinta V. Jomanto ir T. 
Zikaro darbai. Dail. H. Šal
kauskas vis plačiau reiškiasi. 
Kovė mėn. Sydnėjuje jis turė
jo trečiąją savo kūrinių parodą.

visuomenė 
gausiai at- 

(P.A.)

Balandžio 21*27 įvyko me
no dienos Los Angeiyje. Daili
ninkų V. Petravičiaus ir J. Pau- 
tieniaus tapybos meno paroda, 
surengta Lietuvių Dienų žurna
lo pastangomis, sutraukė kele
tą Šimtų žiūrovų. Parodą ofi
cialiai atidarė Lietuvos konsu
las dr. J.J Bielskis ir dail. J 
Pautienius asmeniškai dalyva
vo ir patiekė įdomių faktų 
kad vakarą lankė parodą, kuri 
buvo atdara Lietuvių Bendruo
menės salėje. Buvo parduota 
14 paveikslų.

Lietuvių Dienų žurnalo me
tinis koncertas-balius šiemet 
įvyko erdviose, naujose ukrai
niečių centro patalpose, balan
džio 21. Meninė programa dau
geliui dar negirdėta ir įdomi. 
Solistė Justina Motiekaitienė 
gražiu alto balsu sudainavo ke
letą arijų iš operų ir amerikie
čių klasinių dainų. Tenoras An
tanas Pavasaris, nesenai atvy
kęs iš Venezuelos, puikiai at
liko lietuvių ir ispanų kompo
zicijas. Nors buvusi audra ir 
smarkus lietus keliasdešimčiai 
lietuvių sutrukdė atvykti, kon
certas buvo nuotaikingas ir ren 

, gėjų skaitomas pavykusiu. J.M.

Į IŠ VISUR Į

bas Barauskas, Mabel — Karo
te Falcon, policijos seržantą J 
Jezukevičius.

Publika daug kartų pertrau
kė vaidinimą plojimais- Iš 1400 
vietų, berods, buvo išparduota 
1200 bilietų. Taigi, buvo geras 
pasisekimas. Reikia džiaugtis 
jų pastangomis, pastatant šią 
operetę, bet būtų gera, kad bū
tų pastatyta kas nors 
ko.

lietuviš-
M. Kas.

fe;. -

' ¥

LOS ANGELES balandžio 21-27 buvo surengta dail. V. Petravičiaus ir 
J. Pautieniaus kūrinių paroda. Ii k. j d. sėdi: D. Polikaitienė, dail. J. Pau- 
tienus, Br. Skirienė, stovi, Bern. Brazdžionis, Aldona Brazdžionienė, A. 
Skirtus ir J. Andrius. Nuotr. L. Kančausko.

— Aukštieji lietuviai dvasiš
kiai įsijungia į Lietuvių Fondą. 
L. Fondas dar labiau vispusis- 
kai sustiprėjo, įsijungus į jį 
aukštiem lietuvių dvasiškiam: 
Prel. Jonas Balkūnas, lietuvių 
parapijos klebonas Maspetho, 
N.Y, didelis visuomenės veikė
jas tapo L. Fondo nariu ir su
tiko įeiti į L.F. vajaus komitetą. 
Prel. Pranciškus Juras, lietuviiį 
parapijos klebonas Lawrence, 
Mass., didelis visuomenės vei
kėjas, daugybės lietuviškų kny
gų maeenatas tapo LF nariu ir 
sutiko įeiti į LF vajaus komi
tetą. Jie abu linki L. Fondui 
pasiekti ko greičiau milijoną 
ir tapti didžiuoju varykliu lie
tuviškame kultūriniame gyveni
me.

— Prel. L.J. Mendelis remia 
Putnamo vienuoliją. Žymus sa
vo dideliais darbais bažnytiniuo
se ir socialiniuose reikaluose 
prel. L.J. Mendelis, šv. Alfon
so lietuvių parapijos klebonas 
iš Baltimorės, Md, savo 65 me
tų amžiaus ir 35 metų kunigys
tės sukaktims paminėti nusi
statė atitinkama pinigine auką 
paremti Nek. Pr. Marijos sese
rų kongregaciją Putname, kad 
ji galėtų lietuvių ir anglų kal
bomis išteisti naujas Sibiro 
maldaknygės laidas. Kongrega
cija jau turi visus reikiamus 
leidimus tai nepaprastai malda
knygei iš naujo teisti. Taip 
pat jau atlikta ir svarbiausieji 
paruošiamieji darbai. Atrodo, 
kad lietuvių kalba Sibiro mal
daknygės bus išteista dar 3,000 
o anglų kalba net ^5,000 egz.

Prel. L. Mendeliui apmokė
jus maldaknygės spausdinimo 
išlaidas, viso pajamos 
gregacijos darbams 
kurių svarbiausiuoju, 
intencija, šiuo atveju
Matulaičio namų statyba.

— Pre. J. Ambotas parėmė 
Matulaičio namu statybą. Ame
rikos lietuvių veiklos veteranas 
Hartfordo. Conn., šv. Trejybės 
liet, parapijos klebonas prel. 
Jonas Ambotas, sukakęs jau 
94 savo amžiaus metus, artė
jant Nek. Pr. Marijos seserų 
kongregacijos rėmėjų seimam 
Chikagoje (geg. 19) ir Putna
me (geg. 26) paskyrė 1000 dol. 
auką Matulaičio namams Put
name statyti.

— Motinos dienos minėji
mas. Stamfordo ir apylinkės lie
tuvių moterų ratelis ruošia mo
tinos dienos minėjimą gegužės 
12 d., 3 valandą popiet- Geneve- 
se Steak House, 453 Shippan 
Avenue. Stamford, Conn. Vi
sus Stamfordo ir apylinkės lie
tuvius maloniai kviečiame da
lyvauti.

— Eglutės šventė birželio 2 
įvyksta Putname, Conn. Mišias 
aukos vienas didžiausiųjų to 
vaikų žurnalo palaikytojų prel. 
Pr. Juras. Eglutės skaitytojam 
pamokslą pasakys didelis jau
nų sielų brangintojas prof. kun 
St. Yla. Visi mišių dalyviai 
giedos muziko J. Gaubo para
šytas giesmes, kurių gaidos ir 
žodžiai jau išsiuntinėti šeštadie
ninėms mokykloms ir daugeliui 
Eglutės skaitytojų. Šventės ati
darymo žodi, vėliavas organi
zuotai pakeliant, tars lietuvių 
bendruomenės Hartfordo ir 
Bostono apygardų pirmininkai: 
K. Bagdonas ir J. Vaičiaitis. 
šventės programą atliks šešta
dieninių mokyklų mokiniai, sa
vo mokytojų vadovaujami, ir 
kili Eglutės skaitytojai Jungti
nę programa praves pedagogė 
K. Marijošienė. Apžiūrint Eglu
tės leidimo įstaigas spaustuvė
je. paaiškinimus teiks J. Kum
pa.
demonstruojama, 
spausdinama.
ir p. Prie vėli.

eis kon- 
paremti, 
aukotojo 
laikoma

UŽDAROS REKOLEKCIJOS
Birželio 21-23 Nekalto Prasi- įvyksta Trečiojo Ordino kong- 

dėjimo seserų vienuolyne Put- regacijų pirmininkių ir tary- 
nam, Conn., ruošiamos Trečiojo 
Ordino narių-moterų Šv. Pran
ciškaus mylėtojų uždaros reko
lekcijos ir studijų dienos.

Rekolekcijas ir studijų die
nas praves T.
kys, O.F.M.

Rekolekcijos
Šv. Pranciškaus
vės bus taip pat supažindina
mos su Trečiojo Ordino tikslais, 
veikla ir organizacija.

Rekolekcijos prasidės birželio
21 8 v.v. Tą pačią dieną 4 v.

Justinas Vaš-

bus - vedamos 
dvasioje- Daly-

bos narių pirmasis posėdis.
Rekolekcijos baigsis birželio 

23, sekmadieni, 5 v. Paskutinio- 
je rekolekcijų ir studijų die
noje gali dalyvauti ir vyrai tre
tininkai. Rekolekcijų ir studijų 
dienų auka yra $15.00.

Visais rekolekcijų ir studijų 
dienų reikalais prašome kreip
tis: Rev. Justin Vaškys, O.F.M. 
Greene, Maine (Tel. 946.5511) 
ar Sister Superior, Immaculate 
Conception Convent, RFD 2, 
Putnam, Conn. (Tel WA 8-58 
28)

.i ta

ANTANO gimnazijos choras putia skudučius.*V.

proga trumpai bus pa- 
kaip Eglutė 

brošniruojama 
ivu nuleidimo

izbaics savo žodžiu Eg
lutės redaktorė sesuo M. Ber
narda. Eglutės tėviškėn tą die
ną kviečiami visi skaitytojai, 
klausytojai ir palaikytojai.
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laukdami 
kuriame 

ir gražios 
Programą
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Puikus lietuviškų , vestuvių vaidinimas

Laiškas mielam Žvirbliui 
BePastogiui

KAS DARYTI?

Mes, vyrai, jau nebežinom, 
kaip tvarkytis ir ko stvertis. 
Anais gerais laikais, kada mes 
dėvėjome trinyčius, o moterys 
— šimtaklosčius sijonus, neki
lo abejonių nei nesusiprati- 

■ mų, kas kokiai lyčiai priklau
so: gražiajai ar nedailiajai- Vy
rai atrodė vyrais, o moterys — 
moterimis. Joms atrodė jie dai
lūs. o jiem — jos gražios. Nie
kis. kad trinvčiai buvo šiurkš
tūs. o šimtaklosčiai sijonai kė
lė debesis dulkių, jei gražuolės 
kur nors skubėdavo. Svarbiau- 

> šia: vyrai buvo kelnėti, mote
rys sijonuotos. O dabar?

Dabar jau nebesusigaudom, 
kas yra vyriškis ir kas moteriš
ka. Atrodo. Ivg gražioji lytis bū 
tų dingusi iš mūsų akiu. Beli
ko kažkokie neryškūs abstrak
tai. tariant moderniško meno 
kalba.

štai, moterys dėvi kelnes gat
vėje. kaip vyrai. Motervs du
mia nanirosus. kain vvrai. Užei- 
ginėse lenkia stikliukus, kaip 
vvrai. Sako, tokia mada. Kitos 
dar prideda: atominis amžius.

- Girdi, kelnės geriau apsaugo 
, nuo atominės radiacijos .......
’ Kažin, ar taip jau vra, jeigu 

aptemtos iki paskutinės siūlės 
neancatiao nė to. kas net dai
liajai Ivčiai nėra dailu.

Antai, žanis Kvadros. buvęs 
Drezidentas. net dekretu 
hnvn uždraudęs moterims dėvė
ti kelnes. Gaila, iis pabėgo ne 
t'k ’§ nrezidentūros. bet ir iš < 
valstvbės. kuri vis daugiau kel- 
nėiasi. Ir ka dabar daryti?

Su nuoširdžia kelnėta pagar
ba.

vieno kliiento sekretore Kirs- 
ten Arnesen. didele šokolado 
mėgėja. Kiek vėliau, jų pirmo

Tavo Gylys

180-2 New York Avė.. Newarke

DEŠIMTIES METŲ VEIKLOS

PROCRA MOJĘ:

e Prel. J. BALKONO žodis

deklamuotojas VIKTORAS JOKŪBAITIS

vakariene ir šokiai
Studentams $3Hilu tai $5

• Stipendijų įteikimas
• Meninė dalis:

S

CHRUtčIOVO rehabilituatas mar
kias gegužės 1 parade.

Kas norėtu skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

VERGAVIMAS BUTELIUI
Kornelijus Bučmys, O.F.M.

Lauko teniso žaidimas vie
niems yra svekatos šaltinis, ki
tiems gali būti širdies smūgio 
priežastis. Panašiai ir alkoholis 
— vieniems sudarys tik malo
numą, bet kitus veiks lyg žudą 
nuodai.

Hollyvvoodo filmų istorijoje 
turime keletą rimtesnių filmų, 
pavaizdavusių alkoholizmo pro
blemą — “The Lošt Weekend” 
su Ray Milland, “1’11 Cry To- 
morrow“ su Susan Hayward, 
“Come Fili the Cup” su James 
Cagney, ‘Come Back, Little She- 
ba” su Burt Lancaster ir pan. 
Visi šie minėti atvejai turi ben
dra tai. kad ten ar vyras ar 
žmona ar sužadėtiniai stengda
vosi pagelbėti savo sergančiam 
partneriui.
Naujame filme "Days of Wi- 
ne and Roses'" situacija yra vi- bei filmo dramatiškoje pabai
siškai skirtinga. Joe Clay, vie
nos San Francisco firmos tar
nautojas. daug savo ypatingų 
pareigų laiko turi praleisti ba
ruose ir baliukuose. Viena pa-

pasimatymo proga, Joe, pats į- 
gėręs, prišnekina ir savo drau
gę išgerti Brandy Alexander, 
kurs visiškai, turįs šokolado 
skonį-

Jiedviem sukūrus šeimą, jo 
žmona dar bando atsispirti 
prieš alkoholio jėgą, bet laikui 
bėgant ir vienam antrą beragi
nant ir beguodžiant, abu nuo 
draugiško girkšnojimo peržen
gia ribą į aktyvų alkoholizmą. 
Joe per 4 metus praranda 5 
tarnybas ir pagaliau, supratęs 
savo baisų stovį, savanoriškai 
ieško pagelbos Alcoholics Ano- 
nymous organizacijoje. Kirsten 
tačiau nebepajėgia blaiviomis 
akimis žvelgti į gyvenimą ir 
pabėgusi prisiglaudžia menkam 
motelyje. Vyras daro visas pa
stangas ją prikalbėti gydytis.

goie žiūrovui peršasi išvada, 
kad kai kuriais atvejais butelis 
yra galingesnis ir už moterys
tės ryši ir už vyro bei dukrelės 
meile, net ir už patį gyvenimą,

našia proga užmezgą pažintį su Jokia moterystė negali būti lai
minga. kai atsiranda tretysis— 
meilužis ar butelis.

Geriančios poros roles ne-

BALANDŽIO MENESIO AIDAI
Balandžio mėnesio Aidų nu

meris jau išsiuntinėtas skaity
tojams- Numeryje rašo: dr. V. 
Mar. — Komunizmo kova su 
religija Lietuvoje (atspausdinta 
tik pirma dalis); K. Mockus — 
Aukštesnioji mokykla JAV; A. 
Baltaragis — Numaironintas 
Maironis — jo sovietinio trak
tavimo raidą (pirma dalis); J.

JAV UETUVIŲL BENDRUOMENES 
,New Jersey Apygarda

1963 gegužės 11
7 vai. vak. rengia

MINĖJIMĄ BANKETĄ

:■ dainuoja IRENA STANKŪNAITE ir
?! LIŪDAS STUKAS

Po programos

paprastai puikiai ir įtikinčiai 
atlieka Jack Lemmon ir Lee 
Remick. Nenuostabu, kad dėl 
vaidybos šiame filme abu bu
vo patekę kaipo kandidatai 
1962 metų Oscaro premijos 
skiriamos goriausiems metų ar
tistams. Šalutinėje rolėje Char
les Bickford pasirodo puikus 
Kirsten tėvas, nors ir nebepa
jėgiąs sugrąžinti dukrą į blaivų 
gyvenimą.

Filmo tekstą paruošė J. P. 
Miller. Jis prieš porą metų lai
mėjo premiją už paruošimą to

pat vardo vaidinimo televizijai 
(buvo rodomas “Plyhouse 90” 
programose). Filmą režisavo 
Blake Edwards, publikai ne 
taip seniai patiekęs “BreAfast 
at Tiffany’s”

Filmo muziką parašė Henry 
Mancini, kurs už įvadinę dai
ną laimėjo pereitų metų Osca
ro premiją.

šis dvi valandas trunkąs ne- 
spalvuotas filmas rekomenduo
tinas tiek suaugusiems, tiek 
vyresniam jaunimui.

ATVIRAS
Didž. gerbiamam profesoriui 
Steponui Kolupailai.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
šiandie švenčia savo garbės na
rio, didžio lietuvio, garbingo 
žmogaus ir darbštaus kultūri
ninko 70 metų amžiaus sukak
ti. Prof. Stepono Kolupailos 
darbai, žygiai ir nuopelnai lie
tuvių tautai bei' Lietuvos res
publikai yra plačiai žinomi. Čia 
noriu iškelti ypatingą jo talen
tą.

Prof. S. Kolupaila, sulaukęs

Hartford, Conn. — Sekma
dienį, balandžio 28, Hartfordo 
lietuviai turėjo iškilią pramo
gą, kai Nek. Pr. Marijos sese
rų kongregacijos bendrabutie- 
tės iš Putnamo labai gyvai pa
rodė lietuviškas vestuves —vai
dinimą su solo ir choro daino
mis, tautiniais šokiais, skudu
čių muzika ir t-t Geros valan
dos vaidinimas skambėjo kaip 
Lietuvos aidas, seniesiem pri
minęs pasakingą praeitį, jaunie
siems sukėlęs grožinį pasigėrė
jimą lietuvių kūryba.

Gausiai susirinkę vakaro sve
čiai ne tik visą laiką labai di
deliu dėmesiu sekė vestuvinius 
vyksmus scenoje, bet ir ne
paprastai jautriai reagavo į sėk
mingas to putnamiškio sambū
rio scenines pastangas. Pažy
mėtina, kad didžiausi entuziaz
mą reiškė antrosios ir trečio
sios kartos Amerikos lietuviai, 
kurių daugelis lietuviškai ne
kalba, bet užsidegė matydami 
ir girdėdami.

Lietuvių ir anglų kalba pa
aiškinimus pranešinėjo Laima 
Rastenytė iš Chikagos. Solo 
gražiai dainavo Mariia Narkutė.

Tam reikalui vaidinimo gru
pė sudaro studentės ir gimna
zistės. seserų vadovaujamos. 
Vaidinimą paruošė, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su mer
gaitėmis. seserys vienuolės M. 
Paulė. M. Bernarda ir M. Ber- 
nardeta: pastoroii paruošusi ir 
skudučiu orkestrėli. Toks dar
bas su mergaitėmis ne tik nau
dingas auklėtinėms, bet rvš- 
kus ir tautinės kultūros ugdy
mo srityje.

Vakaro patalpose buvo par
duodama ir knygų. įdomu, kad 
čia gimę lietuviai kaip tik įsi
gijo daugiausia knygų, vaize- 
lių bei muzikos plokštelių.

Girdėta, kad tos lietuviškos 
vestuvės labai patikusio ir ame
rikiečiams svečiams, kai jos 
buvo vaidinamos Annhursto 
kolegijoje, Putnamo akademijo
je ir Marijanapolio paruošiamo
joje gimnazijoje. B.J.

ATKELIAUJA KANTATOS
— Pavasario metu linksmai 

čiulba paukšteliai, džiaugiasi ir 
žmogus, matydamas žydinčius 
sodus ir gėlynus. Džiaugiasi ir 
Hartfordo lietuviai 
kantatų koncerto, 
skambėsią galingos 
lietuviškos dainos,
išpildys Bostono lietuvių miš
rus choras, vadovaujamas kom. 
J. Gaidelio, ir solistai Daiva 
Mongirdaitė, Stasė DaUgelienė, 
Stasys Liepas, Benediktas Povi- 
lavičius ir pianistas Vytenis 
Vasyliūnas. Bus išpildytos dvi 
kontatos “Lietuva” ir “Demo
nas”.

Koncertas bus sekmadieni, 
gegužės 19 d. 3 vai. popiet Pi
liečių klubo auditorijoj (227 
Lavvrence Str.). Koncerto pel
nas skiriamas LF kultūriniams 
reikalams.

Mūsų daina ir muzika — ga
linga jėga mūsų kultūrinio gy
venimo išlaikyme Amerikoje. 
Tiktai dainoje lietuvis ir lietu
vaitė randa ko jo širdis ir sie
la nasi'lgsta. susistinrina lietu
viška dvasia ir viltimi geresnio 
rytojaus. V.M-K.LAIŠKAS

patriarcho amžiaus tebėra ener
gingas ir sugeba įžvelgti smul
kiausias kitų idealistų savybes. 
Jo pastabos daugiausia išryški
no dvi šviesias asmenybes — 
profesorių Kazį Pakštą ir ka
nauninką Juozą Tumą Vaižgan
tą. Tai buvo tokios dinamiškos 
asmenybės, kurios be galo sun
ku žodžiais apibūdinti.

1951 metais dienraščio Drau
go ryškios asmenybės konkur
se pirmoji dovana buvo skirta 
prof. S. Kolupailai už straips
nį apie Vaižganto asmenybę. 
Prof. Kolupaila sugebėjo trum
pais sakiniais, bet labai smul
kiais bruoželiais atvaizduoti tik
rąjį Vaižgantą. Šis straipsnis tu
rėtų būti įdėtas į lietuviškąją 
chrestomatiją ir statomas pa
vyzdžiu mūsų žurnalistams ir 
rašytojams, kaip reikia švieses
nę asmenybę vaizduoti.

Tegu Apvaizda leidžia mūsų 
mylimam prof. S. Kolupailai 
dar kelis dešimtmečius žėrėti 
mums šviesiu idealizmu, gied
ria nuotaika, pasišventimu kul
tūriniam darbui ir skaisčiąją 
meile mūsų tėvynei Lietuvai, 
kurią jis buvo apkeliavęs, išty
ręs ir pažinęs geriau, negu kas 
kitas.

IINTER GARDEN TAVERN 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevvood i 
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be* to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Worcester, Mass.
Valentinas Beziliauskas, nau

jų ateivių sūnus, praeitais me
tais baigęs Detroito Wayno mo
kytojų kolegiją su ispanų kal
ba kaip pagrindine šaka, pagal 
mokytojų pasikeitimo progra
mą nuo praeitų metų rugsėjo 
mėn. mokytojauja Portoriko 
aukštesnėje mokykloje Arroy- 
jo mieste. Jis dėsto anglų kal
bą. VVorcester Te’egram aprašė 
jo darbą. Pagal mokytojų pasi
keitimo planą, kiekvienais me
tais iš JAV apie 50 naujai bai
gusių mokytojų, mokančių is
panų kalbą, vyksta į Portoriko 
dėstyti anglų kalbos. Sutartis su 
daroma 11 mėnesių su vienu 
mėnesiu atostogų. Atlyginimas 
mėnesiui 260 dol. ir visos 
lionės išlaidos.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

T

Tininio novelė — Mumija; 
lių spausdina B. Rptkūnas, 
Obcarskas.

Literatūros, apžvalgų skyriu
je randame: L.A. — Literatū
rinių premijų metai, B. Cipli- 
jauskaitė — šiandieninėje ispa
nų prozoje, D.S.S. — recenzuo
ja V. šlaito knygą — Be gim
to medžio. Pr. Naujokaitis — 
K. Grigaitytės — Veidu prie 
žemės. J. Puzinas — monogra
fiją apie gen. V. Nagevičių. A. 
Giedraitis — Pasisakymai dėl 
elementorių; mokslo skyriuje: 
dr. V. Gidžiūnas, O.F.M., — 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija Lietuvoje ir išeivijoje; IJ 
meno skyriuje: St. Goštautas— 
Viktoro Petravičiaus parodo 
J. Žilevičius — Muziko Juozo trečių metų atitarnavęs laivy- 
Bertolio sukaktis; P. B.
Bostono spauda apie Iz. Vasy- leitenanto laipsniu, paskirtas 
liūno koncertą; religiniame gy- ’ 
venime: dr. P. Varnaitis — Kai i 
kurios pastabos rvšnim su Va
tikano antruoju Bažnyčios su- i 
sirink’mu. visuomeniniame gy
venime: J. Tininis pristato 
Australijos lietuvių metraštį. Į- 
vykiai.

Numeris iliustruotas dail. V. 
K- Jonyno. V. Igno, V. Balku
vienė*, V. Petravičiaus. Pr. La
pė*. A; Galdiko kūrinių repro- . 
dukcijomis.

ei-

^tephen Bredes. J r
ADVOKATAS

S7 Sherkhm Avmn* 
Rmnktyn A. N V

Tel APplegate 7-70X3

4

PRANAS BRUCAS. savininkas f
86-16 JAMA1CA AVĖ. OToodhaven 21, N. Y. Tel. Virginia 6-95IS |

Salė vestuvėm susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių o

bai- 
pus-

Petras Jurgėla
800 Goodrich Str. 

Uniondaie, L.I. N.Y.

REPUBLIC
Licpior Store, Ine.

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

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

Rimantas P. Pauliukonis, 
gęs šv. Kryžiaus kolegiją ir

ne, atsargon išėjęs jaunesnio

Worcesterio sausumos laivyno 
rezervo (Navai Reserve Surface 
Division) jūrininkų klasės inst
ruktoriumi. Worcester Teleg- 
ram, paskelbdamas žinią, smul
kiau aprašo jo išeitą mokslą ir 
nurodo, kad dabar jis dirba 
kaip fizikas American Science 
Engineering Co.. Cambridge, 
Mass.

PROVIDENCE, R.l.
Skautų ir skaučių ruošiama 

Motinos dienos šventė iš gegu
žės 4-5 nukeliama į gegužės 
18-19.

Laisvės Varpo draugovės 
draugininkas Juozas Staričen- 
ka grižo iš Atlanto rajono va
du mokyklos, kurioje jis buvo 
pakviestas instruktuoti skilti- 
ninkų kursuose čia jis buvo 
apdovanotas vyr. skautininko 
Vėliavos žymeniu už sugebė
jimą vadovauti. D.š.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. BETMOS. VAIKŲ

įvairių progų — vestuvių, krikštynų. gimtadienių. poMvlų ir 
, _ pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
į | geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
• 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
t Tel. HYacrrrt 7-4677
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STELMUŽĖS ąžuolas.

SENIAUSIAS EUROPOS MEDIS AUGA LIETUVOJE
Nuo seniausių laikų Lietuvos 

girių karaliumi buvo ąžuolas. 
Jo mediena kieta ir tvirta- Gy
vena šimtmečiais, pralenkda
mas visus kitus girios medžius. 
Į aukštį ąžuolas auga iki 200 
metų, o į storį — visą amžių. 
Todėl ąžuolai ir atrodom stori. 
Jie tari didelės apimties ka-
mienus.

tys kunigai šventais kirviais te
galėjo”.

Senųjų Lietuvos ąžuolų yra 
išlikusių iki mūsų dienų. Vie
nas iš seniausių ne tik Lietu
vos, bet ir Europos medžių yra 
prie Zarasų, 14 km. į šiaurę. 
Tai Stelmužės ąžuolas, kurio 
amžius siekia apie 2000 metų. 
Vieno metro aukštyje (apie 3

Žinome žemaičių poeto Dio- pėdas) jo apimtis yra 8.6 met- 
nizo Poškos “Baublį”. Tai yra ro (apie 26 pėdas), skersmuo 

— 2.74 metro.
Medis nėra aukštas, apie 20 

metrų (60 pėdų). Jo viršūnę nu
laužė audros. Astuonios storos 
šakos nudžiūvo ir buvo nuplau
tos. Iš likusių 10 šakų 3 sausos, 
be žievės, 4 pusiau nudžiūvu
sios, ir tik 3 visai sveikos. Ir 
taip apgenėtas ąžuolas dengia 
didelį žemės plotą (342 kv. met
rų).

Stelmužės ąžuolas pradėjo la-

ąžuolo kamienas, kurio viduje 
buvo įrengtas muziejus. Ten vi
sai laisvai gali sėdėti dvylika 
žmonių. Tai tikras namas. Šį 
ąžuolą D. Poška Bijotuose nu
kirto 1812 metais. Audra su
žalojo jo viršūnę, ir Poška su
manė iš kamieno padaryti savo 
muziejų. Dešimtį vyrų dirbo vi
są parą, kol nukirto didžiūną.

Ąžuolą ypač gerbė senovės 
lietuviai Simanas Daukantas ra
šė: “Kas aprašys kalnėnų ir 
žemaičių senovės girias . -. Ą- 
žuolus ir ąžuolynus pervis di
džiau gerbė, kuriu malką, pa
gal jų nuomonę, reikėjo šven
ta ugnį nuo intimpos ant Die
vo garbės kūrenti iki pabengos 
šio pasaulio, todėl ąžuolus kirs
ti, kaipo šventus medžius, pa-

Maloniai Jus kviečiame į

MIKAS

SKAITYTOJAI
G J. Vdyris, N. Adams, Mass. 

H. Miklas, Great Neck, N.Y., 
P. Švita, Voodhaven, N.Y-, K.

nas, E Meadow, N.Y., A. Ju- 
zaitis, Pįmouth Meeting, Pa., 
L. šeštauskas, N.Y. N.Y., Vyt 
Ighaę, Bcfcmond Hill, N.Y., Ig- 
Romanoski, VVheeling, W. Va.; 
A. Sabaitis, Brockton, Mass.; S. 
Twerton, Snowhomish, Wa. 
A. Statkevičius, Mainz, W. Ger
many; kun. J. Khnnbis, Rincon, 
New Me, K. Prielaida, Nęw 
York, N Y., T. Vainauskas, Ha- 
milton, Ont, Canada,
J. Maziliauskas, L. Razgaitis, J. 
Tunaitis, A. Žekonis, K. Žeb
rauskas, Toronto, Ont, M. 
Pakštys,Graton, Conn.

E.A. Pocevičįai, Omaha, Neb. 
užsakė saro sūnui kuris yra 

Vokietijoje,' kariuomenėje. Dr.
K. Ambrazaitis, Portage, Ind., 
J. Ambrozaičiui, Middlebury, 
Conn. J. Trusas, Brockton, 
Mass. - F. Gresh, Bridgeport, 
Conn.; M. Povilaitis iš Brookly- 
no — M. Morkūnui, Temerley, 
Argentinoj.Naujiem skaitytojam, dabar 
ligi š.m. galo tik 3 dol. Viene- 
riem metam 5 dol. Ligi 1964 
metų pabaigos 8.00.Kviečiami skaitytojai prisidė
ti prie padidinimo mūsų skaity
tojų skaičiaus, už ką Darbinin

ko administracija bus labai dė
kinga.

bai smarkiai džiūti 1939 
tais- Jam pakenkė šalta žiema. 
Tada nušalo didžiausia 40 cm 
storumo šaka. Prie kamieno bu
vo papuvusi, ir toje vietoje au
go šermukšnis, kuris kasmet žy
dėdavo ir parausdavo uogomis, 
šermukšnis nušalo su šaka. 
1955 ąžuolą “gydė” Utenos miš
kų ūkis, išvalė iš vidaus pu
vėsius, išdezinfekavo ir užtaisė 
skyles bei plyšius, kad nepri
bėgtų vandens. Ąžuolas aptver
tas metaline tvora.

Toje vietoje yra buvęs senas 
dvaras, kuris 18-19 amž. pri
klausė caro rūmų didikams 
ir vokiečiams baronams. Vienas 
iš jų, P. Valujevas, buvo Ru
sijos ministeris pirmininkas ir 
vidaus reikalų .ministeris. Jo 
laikais uždrausta lietuviškoji 
spauda. Dabar ten yra “Ąžuo
lo” vardo kolchozas.

me-

REALCFTATE

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO 
ir "RŪTOS" RĖMĖJŲ KLUBO

— — • ruošiama

HunUagteii, L.I. 8L Bngta Partijų 
Cape 10 yra old. eoraar plot. 2 beė- 
roocna aeparate dtataag rm. modern 
kttehan. M Mactric apgUances, ott 
bot vratar bart, full b—ement. dor- 
mer. attie. gange, patto. Immaeu- 
late ecotttte. Ooty $28.000. Oraer 
510 - HA 7-4788.

8 room Ngb randui bedrooms, 2H

garage, oventaed feneed plot, low 
$30*8. Notre Dame and Holy Ghoat 
paristaes. Mušt aee to appreciate. 
Owner. — 518 - PI1-3713.

New Hyde Parią L.I. $21,990 re- 
duced to 23L508. ICust sėli imme-

2 car garage. Holy Ghoat or Notre 
Dame Panshea. Wonderful valus. 
Osraer. CaH 516 HU 8-3358.

Weet BrigMon - Silver Lake area, 
Our Lady at Good Councel Parista. 
.4 bedrms, Cape Cod. 2 baths, fin. 
beated basement, 56x100 plot, new 
storins A-screena. Near everything. 
Mušt be aeen to appreciate. Owner. 
Price $23,080, immediate posaesstan. 
Cail SA 7-1930 — Owner.

Freeport, LI. — Holy Redeemer 
Parish. BRICK RANCH 5 years 
old. 5 rooms, completely insulated 
attic, modem up to date kitchen, 
carpeted, garage; school bus.

Asking $19,900 
FR 8-1284

Bethpage, L.l. St. James Parish — 
Special $16,000, being transferred; 
3 bedrm Ranch, excellent condition. 
enlarged kitcbens. 12x26 living rm, 
aluminuri) storins & screens, fully 
insulated, att. garage, near every- 
thing. Mušt be seen. Owner. Extras. 
PE 5-5353.

RADIJO PROGRAMOS
ĘOSTON, MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

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

Mineola, L.I., Corpus Cristi Parish 
& school, Cape Cod 4 bedrms, att. 
garage, fin. playroom. hot water oti, 
patio, fully air-conditnd., 5 separate 
units, cyclone fenced, sewers; con- 
venient to schools, shops, transit. 
220 electric. Owner. $23,500. Mušt 
see to appreciate. 516 - PI 7-2749.

Vedėjas
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kitatikių
FM bang. 105.7 megatikių 

iž
VVKOX, Framingham, Mass.
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Vedėjas
St e p. M i n k u s 

WLYIM — 1360 kitocyctes , 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH.
WJ1_B, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. V a I a t k a 
15756 Leaure, Detroit 27, Mich.

Šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HAfclTFOpD, CONN.
VVPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. Dragūną vėčius
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: CH 9-4502 
Seknudienį — 11-12 vai. dieną

PHIt_ADELPHIA, PA.
VVTEL, 860 banga

Vedijas Adolfas Gaigalas
335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176
šežtadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

WATERBURY, CONN.

WWCO — banga 1240-1000 kk. 
ved. A n t Paliulis 
321 Robinwood Rd.

pran. Edv. Melninkas 
sekmai — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.

Hempstead West, L.I., :Št Thomas 
Parish, Colonial, 3 bedrooms, eat-in 
kitchen, living & dining room, fire- 
place, enclosed porch, semi-finished 
basement, 1% baths, 40x100. Walk 
to schools, shop, bus. $19,000 for 
immediate possession. Good condi
tion. Mušt see. Owner. 516 IV 9-0794

DISPLAY

CARE W. HAGMAN
PAPER CUTTERS

Sold — Bougtat — Repai red

RE 2-2981

EXPERT PAPERHANGER
$1.25 per roll minimum $10.00

Ali work guaranteed. Special coa-- 
sideratkm to Religious groups. — 
PETE LABA, 2117 Vyse Avenue, 
Bronx, N. Y. WE 3-4939

CUSTOM HOUSE BROKERS

New York International Airport

OLympia 5-5810

PAG OUALITY FRENCH 
DRY CLEANER8

3 Hour Service "In Oar Plaut”
zv - —t _ — v — —jpeaaiiziug m 

WEDDTNG GOWN8
916 S 233rd Street, %unx, N. T.

OL 5-9420

KUR ATOSTOGAUTI?

Geriausiai per atostogas pa
silsėsite garsiajame savo pušy
nais ir šiltu jūros vandenų pa
plūdimiais Cape Cod kurorte, 
vienoje iš gražiausių lietuviškų
vasarviečių Jansonų viloje 
AUDRONE, 87 East Bay Rd., 
Ostervillr, Cape Cod, Mass., 
Telef-: GA 8-8425.

. Vila Audronė ir atskiras na
melis Audrutė, šiemet dar pa
didinta ir svečių patogumu pa
tobulinta, atidaromax birželio

E.J. Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston 24, Mass., telef.: 288- 
5999. Gi po birželio 15 — Au-

Rd.; Ostervffle, Cape Cod, Mass 
Tetef.: GA 8-3425.

C. A. VOKET- 
Vokiefai+is 

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SL 

Jackaoo Haigbta, N. Y. 

Tel. NEwton 9-8820

PAVASARIO KONCERTU 
ir BALIŲ

Sekmad^ gegužes (May) 19, 1963 
WEBSTER HALL

119 E. llth Street (netoli 3rd Avė.), New Yorke

Programoje:

Akordeonistas KAZYS DAUBARAS, iš Philadelphijos;

New Yorko VYRŲ OKTETAS, vad. Alekso Mrozinsko;

Solistai: IRENA STANKŪNAITE ir LIUDAS STUKAS

" Programos pradžia 4 vai. p. p.

Praveš akt. Kazys Vasiliauskas

Scenos dekoracija: dail. Jurgio Juodžio

Veiks Darbininko spaudos ir plokštelių kioskas

Šokiai 7 vai. vak. Bus polkutes, valso ir tvisto konkursai.

Bilietų kainos:
$3.00-^—(rezervuotos vietos), ir 62.50

Studentams ir moksleiviams, taip pat vien šokiams $2.00

Laukiame /ūsų!

Jokūbas J. S t ūkas, Direkt.

Šeimos radijo programos
Radijo stokis WOPA, Oak Park, IIL 
A.M, 1490 kiloc.; F.M. 102.7 tnegac. 
kasdien 10-11 vai. r.; iett. - sekm. 
8:30-9:30 vaL r.; Lietuviikos vaka- 
rulkos pirmadieniais 7-8 vaL vak.

ST MILLSIIT K I 
tfAVERLY & 3325

MOVING EXPRES8 
699 Amstentam Avenue 

NeeTertOty

MO 6-8191 — aafc for Mr. Rangel

KarTs Marinera lnn» Landi - Dbmer 
Sea Food - Lobeters - Steaks - Cbope 
Var resemtions caH AN1-9758; U 
no ansnrer, AN 1-8111. Bsyvievr Av. 
& James SL, Northport (tam Nbrtb 
on 25-A), Nortbport on tbe Harbor.

LAIKRODININKAS

VI7-2573

AfA

JUZEFAI STASKEVIČIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą visai ponų STASKEVIČIŲ šeimai reiškia
V. Savickienė

ir Š. Biručiai

JatapB AiMruda - TRAVBL AGENCY - REAL E8TATE - Insurance

— HAVEN REALTY —
KaUosšų btaraa lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų. automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Incnaae Tax užpildymaa Mutual Funds — Pinigų investacijoa 

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21. N. Y. • Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LięUOR STORI
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importu©

10S-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND II1LL, N. Y 

Telefonas: VIrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, aav.

96-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas: STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

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

340 Grand Street, Brooldyn 11, 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

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

25-15 JAMAICA AVENUE
TeL VIrginia 9-3112

veltui — F.'TD.

WOODHAVEN 21, N. Y.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REALESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond H iii 18. N. Y

Tel. VIrginia 6-1800

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

HOLY L I G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Waodhavęn* 21, N. Y.

Auksas, sidabras, deimantai

ViBšDvtn NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbary Park, N. A • 7-tos Ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788

kAmbartai, nuta Meta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama jvaferteins pobūviams*. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais. 
_ _________________________ P. Ir C. MAČIULIAI, savininkai
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LAIDOJIMO DIREKTORIAI

KARTONAS
Fanerai Home

CARROL

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. V. .

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condltion 

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

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

darbininkas

LIETUVOS KRYŽIAI, kurie buvo eksponuoti pasaulinėje parodoje New Yorke 1939 m.

LIETUVIAI PASAULINĖJE PARODOJE

k BALSAMUOTOJAS

Raikai* teoklte! Tai. TR OO4M

PAVASARIO

WILUAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

reikaluose.

Lietuvių komitetas, vadovau
jamas J- Stuko, rūpestingai ruo
šiasi atstovauti viso pasaulio 
lietuviam pasaulinėje parodoje 
New Yorke 1964-65 m

544 Eaat Broadway
So. Boston, Mas*.

PrteSais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
guose reikaluose, atydžiai iž- 
pildome kiekvieną pageidavi
me. Jūs galite pilnai pasiti
kau mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo

Reikalinga vyresnio amžiaus 
moteris prižiūrėti 3 metų ber
niuką, nuo 7:30 vai. ryto iki 
5 vai. vak. Skambinti: Tel.: 
HI 1-9653.

Pranešama giminėms, drau

gams ir pažįstamiems, jog' 

1963 gegužės 6 po sunkios 

ligos mirė mūsų miela

Juozo Laimono 
organizuoti Bos- 
laikinis komite-

MODESTA 
PLECHAVIČIŪTĖ

Bus laidojama Chicagoįa ge
gužės 9.

Nuliūdę

seserys, broliai ir giminės

ĮĖJIMAS:
2.00 dol. auka.

VIETA:
FESTIVALIO RESTORANAS (sav. Vac. Steponio) 
40 East 26th Street, New York City.

LAIKAS:
Gegužės 11, šeštadienį, 7 vai. vakare.

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Porest Parkvay Statlon) 

WOOOHAVEN, N. Y. .
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; vajkla ventiliacija

FUNEBAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge Ir Bostono kolonijas ta
uriausiomis kainomis. Kainos tos

Funeral Home
Ine.

PETRAS KARALIUS 
savininkas 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTERį MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

Puikus patarnavimu naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME

NAUJIENOS,

Už a.a. dr. Juozo Laimono 
vėlę mišios su egzekvijom bus 
gegužės 11, šeštadienį, 10.00 
vai., Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Mišias užprašė Ateiti
ninkų Federacijos Valdyba. Ve
lionis mirė pereitą šeštadienį 
Bostone. Buvo vienas iš pirmų
jų ateitininkų organizacijos vei
kėjų. Ateitininkai moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai bei visi 
kiti jo prieteliai, artimieji ar 
pažįstami maloniai prašomi pa
maldose dalyvauti. (AFV)

IIMIOS

ALRK Federacijos posėdis į- 
vyko balandžio 27. Valdytos 
nariai pasiskirstė pareigomis: 
pirm. inž. A. Mažeika, vicepir
mininkas ir draugijų bei orga
nizacijų korespondentas P. Ą- 
žuolas, sekretorė Jane Gerdvi- 
lienė. iždininkas — Stasys Lu
kas ir iždo globėjai — Petras 
Montvila ir Kazys Krušinskas. 
Dvasios vadu Kunigų Vienybė 
patvirtino kun. Antaną Rač
kauską.

Studentu Ateitininku Sąjun
gos New Yorko draugovės su
sirinkimas šaukiamas gegužės 
10, penktadienį. 7:30 vai. vaka
re. kolegos R. Graudušio bute. 
61 Kenmore Avė., Newark. N. 
J. Paskaita ška’tvs inž. Anta
nas Sabalis. ASS Nevv Yorko 
skyriaus pirmininkas.

LRKSA 115 kuopa rengia 52 
metų sukakties vakarienę ir šo
kius šeštadienyje, gegužės 11 
d., šv. Jurgio oaraoiios salėie. 
207 York St., Brooklyn, N. Y. 
Įėiimas S5.00.

Dar bilietu galima gauti nas 
A. Soaiči VI 6-6344 ir A. Kaz- 
lauska SO 8-2738. Pradžia 7:30 
vai- Visus kviečiame atsilanky
ti.

LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
REIKALU MEW YORKE

Penkeris metus stebėdamas 
New Yorko lietuvių kolonijos 
gyvenimą, keliais atvejais esu 
kalbėjęs su įtakingesniais or
ganizacijų vadais apie vyrų 
choro organizavimo reikalą. Ma
niau, kad tokį vienetą geriau 
būtų organizuoti po vėliava ko
kios nors bendrinės organiza
cijos. Deja, tokios mano užuo
minos atgarsio nerado-

Kadangi iki šiol tos minties 
dar vis nesu atsisakęs, o pa
geltos tam reikalui iš niekur 
irgi jau nesitikiu, tai tokiam 
vienetui organizuoti imuosi sa
vo asmeninės iniciatyvos. Nors 
daugelio esu mėgintas įtikinti, 
kad iš to nieko nebus ir ne 
daug pagrindo turiu su tokia 
nuomone nesutikti, bet manau, 
kad mėginti galima ir reikia.

Tad brangūs lietuviai vyrai, 
lietuviško žodžio ir dainos my
lėtojai. kreipiuosi į jus visus 
New Yorko papėdėje gyvenan
čius ir prašau rimtai ir jaut
riai atkreipti dėmesį į vyrų cho
ro suorganizavimo reikalą.

Pirmas organizacinis susirin
kimas įvyks gegužės 12, sekma
dienį. 7-ta vai. vakare. Liet. At
letų Klube, 1332 Halsey Str., 
Ridgewoode. Kviečiami visi, no
rintieji chore dalyvauti New 
Yorko ir artimų apylinkių lie
tuviu koloniios vyrai, neatsi
žvelgiant i amžiaus bei pažiū
ru skirtumus.

Susirinkiman atsilankiusių ir 
choran įstoiusių skaičius paro- 
dvs. ar galime New Yorke tu
rėti lietuviu vyrų chorą.

Numatomam susirinkime dėl 
kokiu nors priežasčių negalė- 
siantieii dalvvauti, bet norį 
choran užsirašyti, gali kreiptis 
tel. EV 4-3440.

Turėdamas vilties, kad šis 
manę kreio’masis neliks be pa
lankaus atgarsio, nekantriai 
lauksiu io rezultatu.

Su pagarba
Vladas Baltrušaitis

R-' ■" ■

z- ’ ■

'x: ■ ;; A
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vardo fondui 
tone susidarė 
tas, kuris prašo vietoj užuojau
tų laikraščiuose aukas siųsti 
jaunimo namams įrengti laiki
noje, komiteto adresu: V. Kul
bokas, 51 Thomas St., So. Bos
ton, 27, Mass.

KAS DOMISI geromis salvgo- 
mis investuoti savo pinigus 
kreioiasi i diolom. ekonomistą 
J»»oza Audėną, 109 Warwick 
St., Rrooklvn 7, N.Y, telefo
nas TA 7-9518

Dm «iww»e žmonėm ieško bu
to ’š 3-4 kambarių Woodhaven 
ar Richmond Hill sekciioi. Kas 
turėt" toki birtą skambinti te- 
lef.: HI 1-4832

JAUNŲJŲ vyčių suvažiavime Newarke balandžio 28.

T T. PRANCIŠKONŲ ORGANIZUOJAMA PIRMOJI

EKSKURSIJA
Birželio- June 15-16

j Buffalo garsią stebuklais Marijos šventovę 
NIAGARA FALLS, ST. CATHERINES, ONT., CANADA 
Keliautojai iš Brooklyno išvyksta birželio 15 po 6:30 vai. 
mišių pranciškonų koplyčioje — 680 Bushwick Avė. Ke
lionė ir nakvynė viešbutyje su vakariene asmeniui $28.00. 
Gautas labai patogus autobusas. Dar yra laisvų vietų.

Kelionės reikalais kreiptis į 
DARBININKO ADMINISTRACIJĄ 

910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.
GLenmore 5-7281 • vakarais GL 5-7068

žymiausios lietuvių meno pajė
gos pritarė komiteto darbam 
ir pasižadėjo dalyvauti 1965 m. 
dainos ir meno tautiniam fes- 
tįvaliuje New Yorke..

Lietuvių komitetas numato 
suorganizuoti Garbės Komitetą, 
į kurį norima kviesti Lietuvos 
diplomatinio personalo aukštuo
sius pareigūnus, aukštuosius 
dvasiškius, bendrinių organiza
cijų atstovus ir kitus lietuvių 
tautai nusipelnusius asmenis.

Komitetas savo darbo užda
vinius yra suskirstęs Į 10 sek
cijų. Kiekvienai sekcijai vado
vauja vienas iš komiteto narių. 
Į sekcijas kviečiama prityrę tos 
srities žinovai įvairiems specifi
niams klausimams spręsti ir or
ganizuoti.

Paaiškėjus, kad yra daug vil
čių gauti pavilijoną, didžiausias 
ir skubus komiteto rūpestis yra

Paskutiniu laiku aiškėja pa
lankios galimybės gauti pavili
joną kuriame ir lietuviai galėtų 
išstatyti savo eksponatus drau
ge su kitomis komunistų pa
vergtomis tautomis.

Freedom Cdmmittee numato 
vaujamas amerikiečių, numato 
įrengti parodoje Laisvės pavili
joną, kuriame apie 10 paverg
tų tautų galėtų save reprezen
tuoti.

Juo daugiau kuri tautybė 
turės įdomių eksponatų, tuo di
desnį plotą pavilijone gaus. 
Labai svarbu, kad mes surink
tume kiek galima daugiau eks
ponatų, jei norime gauti didės- , 
ni plota. -

Freeom Committee numato- surinkti kiek galima daugiau 
trims Baltijos tautybėms dtfoti 
bendrą patalpą. Prieš tai reikia 
komitetui patiekti eksponatų 
sąrašas ir nurodyti, kuo mes 
galime pasirodyti.

Komiteto pirm. J. Stukas jau 
pradėjo lankyti didesnes lietu
vių kolonijas. Būdamas Chica- 
goje patyrė, kad visos ten esan
čios dainos, muzikos ir kitos

tinkamų eksponatų. Tuo reika
lu eksponatų sefeija, vadovau- 

, jama kun. L- Jankaus, yra iš
leidus į viso pasaulio lietuvišką 
spaudą atsišaukimą. Deja, dar 
labai mažai gauta atsiliepimų. 
Laukiama daugiau.
Nemažiau jautrus reikalas yra 

lėšos. Finansų sekcija, vadovau
jama kun. dr. St. Valiušaičio 
ir inž. V. Dilio, ruošia platų 
planą.

Malonu pažymėti, kad ir lie
tuviai sportininkai įsijungia į 
šį darbą. Jų vadovybė paskyrė 
nuolatinį atstovą A. Vakselį. 
Numatoma lietuviškos savaitės 
metu turėti ir sporto šventę.

Akademinio jaunimo atsto
vas, Al. Budreckas, yra nuolati
nis jaunimo atstovas komitete- 
Jo tikslas kiek galima dau
giau jaunimo įtraukti į tinka
mesnį lietuvių atstovavimą ir 
technišką pagalbą komitetui.

Leidinių sekcijos pirm. V. 
Vaitekūnas jau yra padaręs 
propogandinio leidinio projek-

Nuotr. V. Maželio.

Vyresnio amžiaus asmuo ieš
ko buto atskirai arba prie šei
mos. Pageidaujama butas ir val
gis. Kreiptis: Mr. G. Marinas, 
85-27 102 Str., Richmond Hill 
18, N Y.

84 • 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

tą ir netolimoj, ateityj. bus ati» 
duotas spausdinti.

Visos kitos sekcijos taip pat 
turi planus ir studijuoja gali
mybes juos vykdyti. • '

Komitetas laukia plačiosios 
lietuvių visuomenės moralinės 
ir materialinės paramos savo 

didžiam užsimojimui.
J. Sirusaę

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
bazilikoje Washington, D. C. 
Amerikos lietuviai rengia Svč. 
Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 
koplyčią. Komitetui pirminin
kauja vysk. Kazimieras Salat- 
ka ir vysk. Vincentas Brizgys. 
Aukų rinkimui talkinti Bosto
ne . organizuojamas specialus 
korĮutfctas. Visais informaci
niais reikalais kreiptis į dr. 
Petrą Kaladę.

Balto skyrius Bostone per 
praėjusius 1962 metus suteikė 
aukomis ir vajumi 1,202 dol., 
iš kurių -apskritą tūkstantį pa
siuntė Balfo Centrui. Skyriui 
pirmininkavo A. Andrulionis. 
A- Bričkus, P. Kasakaitis, Pr. 
irA. Vileniškis.

KVIETIMAS
VASAROS ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame atvykti į 
saulėtų CAPE COD ir fiių nię- 
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje 

M EIK 03 viloje ir 
MEŠKIUKO vaaamamyje. 
Medžių apsupta erdvi rami 

aplinka, dideli patogūs kam
bariai, geras sveikas maistas, 
malonus nešaltas Atlanto van
duo. Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška dvasia 
ir gera nuotaika, vaikų prie
žiūra ...

Vasarvietė atidaroma birže
lio 13. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15% nuolaidų. Labai pra
šome užsisųkyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M. Lūšys. 88-01 104th St., Rich
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St.. Monument Beach, 
Cape Čod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code #6171 '

TeL'EVergreen 7-4335

STEPO AR0M1SKIS
(ARMAKAU8KAS)

Apreiškimo parapijoj gegu
žės 12 2 v. popiet įvyksta JMew 
Yorko ir New Jersey valstybių 
sodaliečių konferencija. Pagrin
dinę kalbą pasakys kun- Ray» 
mond Neufeld. jei bus oras 
gražus, sodalietės organizuotai 
eis gatvėmis į bažnyčią, kur 5 
vai. bus pamaldos, Mergelės 
Marijos statulos pašventinimas 
ir vainikavimas. Pamaldų metu 
kalbės kun. Raymond Thomp
son, sodaliečių draugijų dva
sios vadas. Po pamaldų 6:30 
v. parapijos salėje bus banke
tas, kur bus pagerbtos viešnios 
ir motinos. Po vakarienės toje 
pačioje salėje 8:30 v.v. bus šo
kiai. šokiams bilietas 1.25 dol.

Skautų stovykla. Lietuvių 
Skautų Tarybos Pirmija pa
skelbė, kad jubiįėjinė stovykla, 
kurioje stovyklaus apie' 80 0 
skautu iš visos Amerikos, įvyks 
amerikiečių skautų stovyklavie
tėje Camp Harrison Child prie 
Plymouth, Mass. Stovykla pra
sidės rugpiūčio 17 ir tęsis iki 
rugsėjo 1.

Motinos diena. Gegužės 12 
sekmadienį Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje įvyks iškilmingas 
Motinos dienos minėjimas, ku
ri ruošia jungtinėmis jėgomis 
Moterų Klubas ir Laisvės Var
pas. Minėjimas susidės iš dvie
jų dalių, būtent: Laisvės Var
po radijo valandoj bus Motinos 
Dienai skirta programa, o po
piet 4 vai. Piliečių Dr-jos salė
je iškilmingoji' dalis, kurios 
programoj pasižadėjo dalyvau
ti Bostone gyvenantieji poetai 
ir vietinis jaunimas (skautai ir 
ateitininkai.). Be to, bus S. Su
žiedėlio įvadinis žodis. Progra
ma žada būti įvairi ir įdomi. 
Svečiams pasivaišinti Moterų 
klubas ruošia turtingą bufetą. 
Kviečiame visus dalyvauti, nes 
lietuviams Motinos diena yra 
drauge ir tautinė bei visuome
ninė rimties valandėlė. Moterų 
Klubo valdyba savo pirmame 
biuletenyje rašo: Motinos die- 

,na čia pat. Motiniškumas ir Mo
tina spindės žieduose, kaip rea
lybė ir simbolis neišsemiamos 
meilės. Džiaugsmo šypsena ir 
skausmo ašarą bus mūsų vei
duose. Motinos žodžiai skambės 
kupini gyvenimo išminties ir 
meilės”- Tad laukiame visų, 
kad galėtume drauge susikaup
ti, ir atsigaivinti šios prasmin
gos dienos švente. Rengėjau
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DISKUSIJŲ VAKARAS IR ŠOKIAI
TEMA:

Jaunoji karta, jos galimybės ir uždaviniai (skirtin
gų stebėtojų piešiniai jauniausios lietuvių kartos 
bendrųjų ryšių — kultūriniuose, politiniuose,' vi
suomeniniuose reikaluose).

KALBĖS:
Dalia Bulgarauskaitė, Juozas Miklovas, Saulius Si- 
moliūnas, Vytautas Valaitis. • 
Diskusijas praves Leonas Sabaliūnas.

Pasibaigus diskusijoms —
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