
Pasikeitė Amerikos politika dėl Vengrijos režimo?
LINKOLNO PAMINKLAS Washingtone centras viso “žygio i Washingto- 
nš" iškilmių.Washingtone rugpiučio 24die- Pareiškė 24 milijonu vardu: santykius atstatyti galima ta 

ną tautinių grupių ir egalmių * Y J
da, kai įvykdys J. T. nutarimą— grąžinti laisvę ir apsispren
dimo teisę

organizacijų atstovų susirinki
mas pareiškė griežtą protestą 
prieš sumanymą atstatyti nor
malius diplomatinius santykius 
tarp J. Valstybių ir kom. Veng
rijos režimo. Susirinkimas pra
šė vyriausybę normalių diplo
matinių santykių neatnaujinti, 
iki Vengrijos valdžia nevykdys 
J. Tautų nutarimo grąžinti 
vengrų tautai laisvę ir teisę ap
sispręsti. Prašė taip pat vyriau
sybę paremti apsisprendimo ir 
laisvės principo taikymą visom 
tautom.

Susirinkimo pareiškime bu
vo apžvelgti įvykiai, kaip vals
tybės departamentas pakartoti
nai neigė žinias apie departa- VIDUJE: Prezidento konfliktą s su Kongresu dėl užsienio pa 
mente pastangas susiderėti su 
komunistine Vengrijos vyriau
sybe ir kaip spaudoje palaips
niui iškilo tas departamento 
planas santykiam sunormalinti.

— Pirmiausia 1961 gruodyje 
paskelbta, kad Vengrijos val
džia leisianti išvykti kardinolui 
Mindszenty už Amerikos diplo
matinių santykių atnaujinimą, 
už Vengrijos delegacijos J. Tau
tose įgaliojimų pripažinimą, už 
Vengrijos klausimo išėmimą iš 
J. Tautų darbų tvarkos. Londo
no laikraštis Economist 1962 
gegužės mėn. ’ paskelbė apie
vykstančias derybas: jei Ame- mą). 
rika nesipriešins Vengrijos de- , ...............................— Užsienio reikalais pirmo

je eilėje prezidentas susirūpi
nęs P. Vietnamo padėtim. Per 
atstovą H. C. Lodge parašė pre
zidentui Diem laišką. Tačiau 
bet kokios akcijos imsis tik ta
da. kai gaus pranešimą iš atsto
vo Lodge. Padėtis Vietname i- 
sitempė dėl to, kad budistų są
junga sustiprino demonstraci
jas prieš Diem vyriausybę, ti-’ 
kėdamasi Amerikos intervenci
jos. Vyriausybė atsakė rugpiū- dentas susitiks kitą mėnesį su 
čio 26 naujais suėmimais-su- Sovietų ministeriu Gromyko 

. imta apie 1000 studentų ir už- tartis toliau dėl įtampos atlei-

vų griežtą reagavimą, valstybės 
sekr. padėjėjas Frederick G. 
Dutton 1963 birželio 18 pareiš
kė, kad “dabartiniai įvykiai iš 
tikrųjų neliečia diplomatinių 
santykių atnaujinimo... Atei
ties santykiai tarp J. Valstybių 
ir Vengrijos priklausys nuo 
daugelio veiksnių ir įvykių, ir 
mes nepramatome jokių dra
matinių ar staigių kaitų šiuo

atžvilgiu ... Departamentas ne
numato siųsti savo ministerio į 
Budapeštą šiuo metu”.

— 1963 rugpiūčio 9 New 
York Times pranešė iš Wash- 
ingtono. kad “J. Valstybės ir 
Vengrija rengiasi netrukus at
naujinti normalius santykius”. 
Esą numatyta pasiųsti ministe- 
rį Amerikos misijai Budapeš
te vadovauti. Panašias informa

cijas paskelbė ir Evening Star 
1963 rugpiūčio 9, ir Budapešto 
radijas paskelbė, kad Janos Ka- 
dar Maskvoje tris kartus tarę
sis su valstybės sekr. pavaduo
toju Harrimanu.

Susirinkusieji bendrame pa
reiškime skelbė, kad valstybės 
departamento prielaidos santy
kiam su kom. Vengrija sunor- 
malinti nėra patvirtinamos šal-

rainos. UŽSIENIUOSE: rūpesti s dėl Vietnamo, pasitarimai su 
Maskvos vyrais

Prezidentas Kennedy rugpiū
čio 23 pareiškė didelį susijau
dinimą, kada Atstovų Rūmai 
paramą užsieniui iš 4.1 bilijo
nų sumažino 585 miljonais. Pre
zidentas kvietė senato abidvi 
partijas atstatyti prašytą sumą. 
Kaltino respublikonus, kad jie 
neparėmė jo projekto (Atstovų 
Rūmuose
kratai ir daugiau kaip 60 de
mokratu

daugumą turi demo-

balsavo už sumažini-

tinių, kuriuos turi susirinkime 
dalyvaujančios organizaeij o s .
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EKSTREMIZMAS

Priešingai, nepaisant 1963 am
nestijos Vengrijos gyventojai 
kenčia priespaudą režimo, pa
statyto Sovietų Sąjungos gink
luotos jėgos; Vengrijoje ne
są įvykę jokių esminių at
mainų, ir Vengriją tebe- 
valdo Maskvos pastatytas Ja
nos Kadar, “Budapešto skerdi
kas“.

Susirinkime dalyvavo Ame
rikos vengrų federacija (Belą 
Bačkai), Pavergtų tautų drau
gai amerikiečiai (Christopher 
Emmet), Vengrijos komitetas 
(Belą Vargai, Pavergtos Euro
pos Tautų seimas (Stefan Kor- 
bonski), Amerikiečių, kilusių iš 
rytų bei vidurio Europos, kon
ferencija (J,onas Balkūnas), A- 
merikos etninių grupių konfe
deracija (Paul Deac), Komitetas 
prieš raudonosios Vengrijos pri
pažinimą (Horace E. Henderson 
ir Mrs. Ilona Massey Dawson). 
Jie kalbėjo 24 milijonų ameri- 
kiečių ir 9 tautų egzilų vardu.

lais-

Kai sakoma, kad negrai nori 
lygybės su baltaisiais, tai pa
gal tuos negrų vadų pareiški
mus suprantamos lygios teisės 
darbui pjauti, butui, mokymui, 
sveikatos, pramogų viešojo pa
tarnavimo reikalam, dalyvavi
mas unijose, politikoje ir kito
se srityse. Tačiau atkreiptas 
dėmesys, kad ir teoriškai pri
pažinus lygias teises, praktiš
kai negrai tebendrauja su neg
rais, baltieji su baltaisiais 95 
procentais. Dėmesio vertas šiuo 
atžvilgiu taiklus rašytojo Bald- 
win pareiškimas, kad lygybės 
reikalavimas tada bus paten
kintas, kada baltieji ir negrai 
jausis laisvi nekliudomi tuoktis.

Lygybės pasiekti negrai tiki
si “revoliucija be prievartos” 
— reikalavimais, protestais. Jei 
lygybė nebūtų pasiekta protes
tais be prievartos —kalbėjo 
psichologijos profesorius neg
ras Clark — tai Amerikos de
mokratija pasaulio akyse pasi
rodytų tik apgaulė.

Daugiausia pažangos lygybės 
kelyje jau padaryta per pasku
tinius penkeris metus, kada im
ta vartoti “taktika be prievar
tos”. Tačiau esą ir atžangos — 
per paskutinį dešimtmetį skir
tumas tarp negro Šeimos paja 
mų ir baltojo, padidėjo. Gamy
bos automatizacija labiau palie
tė negrus darbininkus. Bedar
bių skaičius dvigubai didesnis 
tarp negrų negu tarp baltųjų.

Kongreso už rasių lygybę pir
mininkas Farmer mano, kad 
lygybę negrai išsikovos ir dis
kriminaciją pašalins per arti
miausius dvejus trejus metus. 
Kiti tą laiką pratęsia iki 5 me
tų. Jie pastebi ir baltųjų nu
sistatymus kintant jiem palan
kia prasme. Pietuose daugumas 
baltųjų dabar kalba apie neg
ram lygių teisių suteikimą “vė
liau”, o seniau kalbėjo apie 
“niekad”.

Washingtonas rugpiūčio 28 
tikisi 100,000 žmonių, kurie su
plaukia iš visos Amerikos pro
pagandai už negrų teises. Su
plaukia ne tik negrai. Eilė bal
tųjų organizacijų ir tikėjimų at
stovai taip pat dalyvauja, ro
dydami solidarumą.

Propagandoje sakoma, kad 
negrai siekia “darbo ir
vės”, arba “laisvės ir teisingu
mo”. Kas tais žodžiais konkre
čiai suprantama, kada negrai 
laikys, kad jie gavo lygias lais
ves su baltaisiais, mėgino aiš
kiau pasakyti Times Magazine 
iš pasikalbėjimų su 5 negrų va
dais —rašytoju, profesorium, 
dvasininku, organizacijų pora 
lyderių.

dimo. Gal būt, tai bus J. Tau
tose, jei prezidentas į jas at
vyks. Spėjama, kad gali atvyk
ti ir Chruščiovas.

darytos mokyklos. Amerikos į- 
staigos turi žinių, kad padėtis 
yra rankose kariuomenės, kuri 
remia prezidentą Diem ir rei
kalavo griežtesnės akcijos prieš 
opoziciją. M. Higgins iš Vietna
mo pranešė, kad visa kova ei
na sostinėje ir didžiuosiuose 
miestuose, provincija visai tuo 
nesidomi, kaip lygiai kova ne
turi nieko bendra su religiniais 
skirtumais.
, — Prezidentes Kennedy ru 
piūčio 26 priėmė Skrietų a 
va Dobryniną. Spėjama, kad 
tarp klausimų, kuriais kalbėjo
si. buvo Laosas. Maskva suka
si nuo intervencijos į Laoso ko
munistų agresiją. Sudarinėja į- 
spūdį, kad ten įtakdsr turį Ki
nijos komunistai.

— Sovietų atstovas Dobryni- 
nas perdavė prezidentui Ken
nedy Chruščiovo laišką. Po pa
sikalbėjimo aiškėjo, kad prezi-

legacijos įgaliojimam J. Tauto
se, tai Sovietai nesipriešins U 

Į Thant rinkimam į generalinius 
sekretorius. Valstybės departa
mentas tada paskelbė, kad spau
dos informacija neteisinga, 
kad derybų nesą, kad pasikeiti
mų Amerikos politikoje taip pat 
nesą.

— 1963 gegužės mėn. vals
tybės departamentas paskleidė 
tarp Kongreso narių memo
randumą be datos, vardu Re- 
port on the Changing Situation 
in Hungary. Raporte pabrėžė, 
kad Vengrijos “Visuotinė 1963
kovo 22 amnestija” ir “kitos su
švelninimo priemonės” gali bū
ti vertinamos kaip nuolaidos 
Vengrijos gyventojam ir kad 
Vengrijos gyventojų padėtis 
esanti jau geresnė už kitų so
vietiniame bloke, išskyrus Len
kiją. Tai buvo opinijos rengi
mas Amerikos politikai pa
keisti, kalbama susirinkimo pa
reiškime.

— 1963 birželio mėn., nepa
informavęs nei Kongreso nei 
visuomenės, departamentas at
sisakė nuo sąvo 7 metus tru
kusios politikos nepripažinti 
Vengrijos kom. delegacijos įga
liojimus; įgaliojimų komitete 
Amerikos delegacija nuo balsa
vimo susilaikė. Tačiau ir tada 
atsakydamas į Kongreso atsto-

Maskvos propaganda prieš kinus
Sovietų spauda sustiprino 

puolimus prieš Kinijos komunis
tus. Dabar rašo, kad Kinijoje 
esanti ūkinė krizė. Nuo 1954 
maistas ir kitos prekės esą ra- 
cionuotos. Kinų propagandą
prieš Maskvą lygina su nacių Skandinavijos valstybėse stip- 
Goebbelso propaganda.

— Maskvos satelitų spauda 
gavusi nurodymus kaltinti 
nijos komunistus, kad jie 
kia įstumti pasaulį Į karą. 
SMŪGIS SOCIALISTAM 
SKANDINAVIJOJE

Kaip ir buvo laukiama
Sovietai rugpiūčio 23 prane

šė Amerikai ir Anglijai, kad jie 
laiko rytų Vokietiją, pasira
šiusią atominę sutartį, pilnatei
siu nariu, nepaisydami, kad A- 
merika ir Anglija kitaip mano.

PAŠTO DĖŽĖ NR. 100

New Yorke veikia nuo 1961 
metų, pašto dėžė 100, į kurią 
piliečiai gali siųsti pranešimus 
dėl nusikaltimų. Per 1961-62 
metus į dėžę suplaukė 50.000 
laiškų. Pagal tuos laiškus buvo 
padaryta daugiau kaip 5,0 0 0 
areštų dėl narkotikų, proštituci 
jos, azartinių žaidimų. Pagal 
vieną anoniminį pranešimą bu
vo susektas nusikaltimas, dėl 
kurio suimta 104 asmens.

— Raudonasis Kryžius šį sek
madienį švenčia 100 metų su
kaktį. Jam steigti iniciatyvos 
ėmėsi keturi šveicarai, sudarę - ... .... , . ,, AMnm pasitrauki M parlamento Ir"tarptautinu raudonojo kryžiaus Alliro protMtoj prie* Beiia pikta- 
komitetą”. tora.

ALtVRO

riausiai įsigalėję valdžiose so
cialistai. Norvegijoje juos išti
ko smūgis — rugpiūčio 23 par
lamentas pareiškė vyriausybei 
nepasitikėjimą. Tuo baigėsi so
cialistų darbo partijos valdy
mas, trukęs 17 metų. Labiau
siai paveikė nuotaikas pernai 
lapkričio 5 sprogimas Špicber
geno kasyklose, kur žuvo 21 an 
gliakasys. Vyriausybė buvo ap
kaltinta nepriežiūra, ir nauju 
ministeriu pirmininku karalius 
paskyrė konservatorių atstovą. 
Konservatoriai atėjo į valdžią 
po 28 metų pertraukos.

— Jugoslavijos Titas rugsėjo 
vidury lankysis Brazilijoje, Či
lėj, Bolivijoj, Meksikoje. Gal 
būt tada tikisi pakvietimo ir į 

Valstybes.
— Valstybės dopartamonto 

planavimo šefas W. W. Ros- 
tow skelbia, kad 1962 Sovietų 
ūkinė gamyba pakilo 4 procen
tais. Amerikos 5.4.

— Izraelis ir Jordanas rug
piūčio 24 apsišaudė. Susišau
dymai tarp Izraelio ir Syrijos 
apraminti. Tuo reikalu dar lau
kiama Saugumo Tarybos spren
dimo, nes abeji skundė vienas 
kitą agresija.

Ki- 
šie-

AUDIENCIJOJE , pas popiežių Paulių VI dr. Petras 
14 dieną. Buvo taip pat priimti

ALKOHOLIS išstūmė iš darbo daugiau negu automatas 
Alkoholis iš darbo daugiau 

žmonių išstumia nei pramonės 
mechanizacija. Taip skelbė Mrs. 
Fred. J. Tooze, krikščionių mo
terų blaivybės draugijos pirmi-

ninkė, Illinois, nurodydama 
skaičius:

— Krašte yra daugiau kaip
6 mil. alkoholikų. Jie daugumas 
turėjo netekti darbo. Tuo tar
pu įmones mechanizuojant ir

Vokietijoje mirė kun. dr. Ladas Gronis
Frankfurte, šv. Katarinos li

goninėje, rugpiūčio 20 dieną 
mirė kun. dr. Ladas Gronis, iš
gyvenęs 67 metus.

L. Gronis buvo gimęs 1896.
9.11 Kriokialaukio par. Alytaus 
ap., kunigu Įšventintas Kaune 
1920. daktaro laipsnį gavo 
Šveicarijos Friburge, tarp 1925 
ir 42 buvo Vilkaviškio vyskupo 
kancleris dvasinio tribunuolo

teisėjas, karo kapelionas. Trem
tyje lietuvių sielovadoje dirbo 
Straubingo ir Landshuto apylin
kėse. 1949-54 Škotijoje dirbo 
pastoracijos darbą ir redagavo 
“Išeivių draugą“. Iš ten parvy
kęs 1954-62 buvo Vasario 16 
gimnazijos direktorius.

Lordai virsta Misteriais
Anglijoje priimtas įstatymas, 

kad lordas gali atsisakyti savo 
titulo, vadintis tik ‘ ‘miste
riais’’. Tada jis atsisako ir tei
sės būti “lordų rūmuose” — 
cpnato

Tačiau ekstremistų negrų 
reikalavimai sukėlė ir priešin
gų nuotaikų tarp baltųjų. Da
lis tų, kurie buvo labai palan
kūs ar laikėsi neutraliai, nusi
statė priešingai, kada negrų mo 
kytojų unijos pirmininkas ėmė 
reikalauti prievarta maišyti mo
kyklose baltuosius ir juoduo
sius — baltuosius mokinius pai
mant iš jų gyvenamojo rajono 
ir nukeliant i kitą rajoną, ku
riame dauguma yra negrų. Tai 
išmėgintas ir gausiai vartoja
mas sovietų metodas maišyti, 
tautybes. Tačiau šitoks užsimo
jimas sukėlė tėvų protestus. Ir 
sakysim. Flatbusho. New Yor- 
ke, tėvų grupė kreipėsi į teis
mą. kada jų vaikai buvo paskir
ti į aukštesniąją mokyklą sve
timam rajone. Jų advokatas 
Frank Gordon grįžo prie dabar 
populiaraus argumento — mo
kinių priverstinis paskirsty
mas Į mokyklų rajonus, atsi
žvelgiant į jų rasę ir spalvą, 
yra jau konstitucijos pažeidi
mas. Ar teismas taip ar kitaip 

Trečiasis, kuris buvo užgriūtas išspręs, tačiau tokis reikalavi-

automatizuojant darbo neteko 
4.5 mil.

— Alkoholikų masė kasmet 
duoda 106,700 ligonių psichiat
rinėm ligoninėm.

— Per metus girtuoklių buvo 
a’reštuota 1,800,000 —daugiau 
nei bet kokių kitos rūšies nu
sikaltėlių. Paauglių iki 18 me
tų pernai suimta 14 procentų 
daugiau nei metais anksčiau. 
Jie Įpranta gerti daugiausia na
mie. šeimose, iš vyresniųjų.
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Du išgelbėjo, 
trečio—ne

Sheppton, Pa., rugpiūčio 
pasisekė išgelbėti du angliaka
sius, kurie išbuvo užgriūti 308 
pėdų gilumoje nuo rugpiūčio 
13. Iki jų pasisekė prisigręžti 
ir juos per tą skylę ištraukti.

— Lenkijos kardinolas Wys-
’• synskiš rugpiūčio 28 Censtacho- 

voje kaltino komunistų partiją.
kad ji iškreipė popiežiaus Jo
no XXIII enciklikos mintis.
_— Piety Afrika, spėjama. J.
Tautų sesijoje nedalyvaus ar per 18.pėdų nuo pirmųjų, nuo mas skiepys tėvuose ne suartė- 
gali visai pasitraukti iš J. Tau- pereitos savaitės antradienio jimo dvasią, bet jau diskrimi-



e
DARBININKAS 1963 m., rugpjūčio 12 <Lr nr. 57.
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Pagal tas kalbas atrodo:
Persekiotojas — i

Skaudą, tdėvmjair radijas

proteguojanti” bei “katalikų 
domintidjama” jo vyriausybė.

Persekiojamieji — budistai, 
kurie “sudaro 70 procentų visų 
gyventojų.*’

Peršėiiojamųjų tflftarėjai — 
Times, Washmgton Post ir kt, 
grupės profesorių, protestantų 
dvasininkų, rabinų ir kitais ti
tulais prisidengusių Amerikos 

Į intelektualų, kurie skelbia vie
šus protestus prieš persekioji
mą, juos spausdina brangiai ap
mokamos Times reklamos vieto
je, rašo peticijas prezidentui 
Kennedy.

Užtarėjų reikalavimai — A- 
merikos vyriausybė turi nu
traukti savo paramą preziden
tui Diem ir net nesikišti į Azi
jos vidaus reikalus.
Kaltinimai, žiūrimi iš kitos pu-

Atsivertė ir kita istorijos pu
sė. Tie, kurie tiesiogiai P. Viet
namo santykius pažino ar ki
taip ištyrė, padėtį kitaip nuvaiz- 
davo. Tokių teko pastebėti ke
letą — ketvertą pareiškimų Tė
vo Patrick O’Connor, kuris yra 
NCWC korespondentas P. Viet
namo sostinėje Saigone; laišką 
Harold F. Ericksono, kuris 4 

i mėnesius P. Vietname dirbo 
privatiniame institute, padariu
siame sutarti su JAV-bių armi
jos daliniu karinėm operacijom 
stebėti, tirti vertinti. Teko pa
stebėti trejetą pranešimų Mar- 
guerite Higgins, kuri yra H. 
Tribūne štabo narys ir specia
liai išvyko Į P. Vietnamą padė
ties vietoje stebėti. Dar ir ket
virtas — tai laiškas Arthur G. 
McDowell, analizavusio P. Viet
namo įvykius ir juos gretinusio 
su Lenino taktikos mokslu. Pir
mų trijų pranešimai vienas ki
tą papildo ir yra priešingi lig 
šiol populiarintai propagandai 
apie “tikėjimo persekiojimą”. 
Ketvirtasis paliečia, kas yra tie 
užtarėjai. Visi keturi į propa
gandos bendrybes atsako kon
krečiais faktais.

Pasekant vienus ar kitus pa
sisakymus.
Kiek ‘'tikėjimo persekiojimas" 
paremtas faktais:

Ericksonas laiške New Yorko 
protestantų dvasininkui Donata 
S. Harringtonui dėl jo organi
zuoto protesto, kuriame skel
biami budistų reikalavimai, pir
miausia nurodė, kad “budistai” 
nereiškia budistų. Visą akciją 
Saigone prieš Diem vyriausy
bę varo “Bendrinė budistų są
junga’ (General Association of 
Buddists), kaip tai pastebėjo ir 
kiti du pranešėjai. Ta sąjunga 
tėra tik viena iš budistų gru
pių, viena iš organizacijų. Ji 
nereiškia kitų budistų valios.

Antra, Harringtonas buvo mi
nėjęs, kad budistų sąjungos pir
mas reikalavimas yra teisė vie
šai vartoti budistų vėliavą. 
Ericksonas: tokios budistų vė
liavos iš viso nėra, tėra tik tos 
sąjungos vėliava. Nuo 1957 vei
kia vyriausybės įsakymas tevar- 
toti viešai tik valstybinę vėlia
vą. Įsakymas — sako Erick
sonas — pirmiausia buvo pa
lietęs kaip tik katalikus, kurie 
per šventę buvo iškėlę popie
žiaus vėliavą. Bet įsakyti ją 
nuimti jie įsakymo paklausė ir 
triukšmo dėl to nekėlė.

M. Hrggins informavo apie 
Diem pastangas likviduoti ki
virčą su budistų sąjungos va
dais. Buvo susitarta ir sutartis 
pasirašyta birželio 16. Budistų 
sąjungos nariai betgi rengė ir 
toliau demonstracijas prieš vy-

ria&sybę. ‘ ‘Mes nepasitikime 
Diem", pareiškė < vienas iš va
dų. Bet jis negalėjo nurodyti 
nieko konkrečiai, kuo Diem

VIETNAMO prezidentas Diem

kelias dienas Diem pasiūlė su
daryti bendrą vyriausybės ir 
budistų sąjungos komisiją, ku
ri kilusius kivirčus ištirtų daly
vaujant užsienio koresponden
tam ir stebėtojam. Budistai at
sisakė.

Pagal M. Higgins informaci
ją, kivirčas eina Saigone, sos
tinėje. Jo visai nejausti provin
cijoje. Kivirčas nieko bendro 
neturi su religijos persekioji
mu. Ir tos provincijos, kurias 
Diem valdė prieš tapdamas pre
zidentu, atsiliepia apie Diem 
kaip apie tolerantingą visom 
religijom valdytoją. Tokias in
formacijas pateikė Higgins, pri
dedama, kad užsienio spauda 
informacijas apie tikėjimo per
sekiojimą sėmėsi daugiausia iš 
propagandos biuletenių, ku
riuos gamina budistų sąjungos 
štabas pačiame Saigone.

«3ra:
- Tėvas O’Connor rėSė: Daū- 

gėiis Vietnamo geriausių kata
likų janČia, kad budistų agitato
riai yrt neteisūs, tvirtindami 
apie religinius persekiojimus. 
Taip pat jaučia, kad preziden
tas Diem nevisai teisus, nesi- 
ėmęs laiku reakcijos dėl savo 
policijos, kuri parodė perdaug 
žiaurumo ir permažai takto.

M. Higgins pasikalbėjime su 
Diem patyrė, kad jis ir dabar 
pasisako už susipratimą su bu
distų sąjungos vadais, ir jo nuo
monė atsiriboja nuo jo svai
nės Ngo Diem Nhu pareiškimo 
per Amerikos televiziją; kuria
me ji reikalavo daugiau griež
tumo prieš budistų agitatorius.

Taigi mitas apie tikėjimo per
sekiojimą Vietname subliūško. 
Tie, kurie kalbėjo apie “tikėji
mo persekiojimą”, siekė ne re
liginės laisvės, bet politinių 
tikslų. Tada nukypsta akys į 
tuos, kurie Amerikoje taip uo
liai kovojo dėl “tikėjimo lais
vės” Vietname, reikalaudami, 
kad Amerika nutrauktų Viet
namu! paramą.

(bus daugiau)

i ir kt

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuodus Lietuvoj*, 

sutvardo

Kitas budistų reikalavimas— 
tikėjimą išpažinti. Ericksonas: 
Vyriausybė ne tik to nekliudo, 
bet Diem valdymo metu buvo 
pastatyta ketvirtis visų dabar 
esančių pagodų, kitas ketvirta
dalis buvo atremontuotas, o vy
riausybė davė t^n reikalui 125, 
000 dol.

LIETUVIŠKAS CHRUŠČIOVAS APIE SKAUDAMAS VIETAS

l vizas, 
__  _ _!• rašy- 
kftė/Ska kelionių biurui J R. Europą

COSMOS TRAVfcL BUftĖAU, Ine.
45fr. 45 Street. MatYoyfc 36, N.Y. « TdCIrcle 5-7711

Cosmos Partek Express Corporation 
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir gimintas 1 bet kurią 
SSSR dalį...............................................Licensed ty Vneshposiltorg

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

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų, medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi') skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue --------------- Au 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street---------CH
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue--------- EV
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue----------- Dl
• ATHOL, Mass. — 61 ML Pleasant Street-------------- CH
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue----------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Brpadviay.... Tel. 268-0068
• BU F AULO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue______ TL-----------
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue--------- BR
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Haistead Street-------- WA
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road---------TO
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue_______ VI
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W.___  GL
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jo*. Campau ........... TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., Tel.2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfielo Avė.____ ES
• YOUNGSTOWN 3, Ohio —21 Fifth Avenue----- -- Rl
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Ave^ _______  GR
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street FO
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue 81
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congres* Avė.---------L. LO
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___________ MU
• P A SS Al C, N. J. — 176 Market Street  GR
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.___  PO
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street____  HU
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street_____  Fl
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street-------------------PL
• WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street----------  SkV
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partijos 
papras- 

A.

LIETUVOJE

Trečias kaltinimas — Diem 
skiria Į atsakingas vietas tik ka
talikus, diskriminuodamas bu
distus. Ericksonas: iš 19 genero
lų katalikų yra tik 3; vicepre
zidentas ir daugumas vyriausy
bės narių yra nekatalikai. Pat- 
rick O’Connor pastebėjo: tarp 
susektų ii; patrauktų į teismą 
sąmokslininkų prieš Diem iš 80 
asmenų buvo 6 katalikai iš jų 
vienas karininkas katalikas nu
baustas 10 metų, kitas civilis 
atalikas 6 metam. Paskutiniu 
metu dar ir Times pranešė, 
kad universiteto rektorius ka
talikų kunigas vyriausybės at
leistas. Taip sulikviduotas tas 
katalikų “protegavimo” burbu
las.

Vilniuje liepos 9-10 
centro komitete kaip 
tai partijos sekretorius 
Sniečkus pranešinėjo apie par
tijos laimėjimus ir skaudamą
sias vietas. Tarp skaudamųjų 
vietų jam yra lietuviai laisva
jame pasaulyje ir jų atsiliepi
mai apie rusę bei komunistu 
darbus Lietuvoje. Vadinamus 
“lietuviškus buržuazinius na
cionalistus užsieniuose” jis mi
nėjo, kalbėdamas apie dabar 
Lietuvoje populiarius teisinus.

Dalyvaukime

PASAUL LIETUVIŲ DIENOSE ir PLB SEIME i

TORONTE, KANADOJE *

rugpjūčio 30 - rugsėjo 1
A

♦

Meno paroda. Du tūkstantiniai pobūviai. Spaudos paroda. Seimo posėdžiai

AUDIENCIJA pas popiežių rugpiūčio 14. Publikos viduryje (prie vienuolio) *6di dr. P. VHettis » Water- 
bury, Conn., ir prel. V. Mincevjčius ii Romos.

tai” šaukia “dėl mūsų ryžtin
gos kovos prieš vaKėdžius, spe
kuliantus, visuomeninės nuosa
vybės grobstytojus”. Sniečkus 
mano: “Savo dejavirtiais jie iš
siduoda ir dar kartą patvirtina, 
kad smūgis kapitalizmo atgyve
nom žmonių pergyvenimuose 
tai tiesus smūgis visai buržuazi
nei ideologijai”. Taip kalba 
Sniečkus, o laisvajame pasau
lyje lietuviai galvoja, kad toki 
teismai yra ne kas kita kaip

LITERATŪROS VAKARAS IR PIANO REČITALIS

Dalyvauja rašytojai: Alė Rūta. K. Graudienė, V. Alantas, K. Bra- 
dūnas, J. Jankus ir pianistas A. Kuprevičius.

KONCERTAS IR AKADEMIJA
Dalyvauja solistė: St. Baras, A. Stempužienė, V. Verikaitis. L. 
Šukytė, smuikininkas Iz. Vasiliūnas ir Toronto “Varpo” bei Hamil
tono Aušros Vartų parapijos chorai.

Šie teismai parodė tikrą buržu
azinių nacionalistų veidą, nu
plėšė jų netikrą kaukę”. Tuo 
pareiškimu Sniečkus patvirtino, 
kad sovietiniam teisingumui 
nutraukta tikra kaukė, būtent, 
kad teismai buvo skirti ne tei
singumui vykdyti, bet "kovai 
su buržuaziniu nacionalizmu”. 
Negalėdami žmonių įtikinti, 
griebėsi Stalino išmėgintos prie
monės — šaudyti. Taip jie ir 
buvo Vakaruose suprasti. Taip

tiesus smūgis sovietinei socia
linei sentvarkai ir sovietinei 
moralei, kurios prie to žmones 
privedė.

Dar daugiau ir gausiau pasi
kartodamas, Sniečkkus kal
bėjo apie "kovą su buržuazi
niu nacikonalizmu" Aiškino, 
kad “kovoje su buržuazinėm 
nacionalistinėm atgy venom 
svarbią rolę suvaidino pereitais 
metais teismai nacionalistiniam dabar patvirtino Sniečkus, 
budeliam ^^žmogžudžiam... į - (nvkeĮtį^į^'ptk,)

SPAUDA

ir

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

GARBĖ IR DUOBĖ

Mezgiau aš ryšį su tėvyne. 
Dingau Sovietų sąšlavyne. 
Bet jūs neverkit prie duobės. 
Nepavydėkit man garbės.

Ėjau už tautą aš į kovą — 
Kritau už Bimbą ir 

Chruščiovą.

Nė velnias taip nesugebės. 
Nepavydėkit man garbės

Balys Pavabalys

Kom, agentas buvo insifiltravęs Alte
go išeis mano knyga apie visas a 
‘veiksnių’ politines šelmystes. B 
O jų tiek daug!” Morkus sakės | 
metęs darbą Alte ir ėmęs ben- g 
drada^biauti Vilnyje įvairiais 9 
slapyvardžiais (Vitais ir atsis- I 

daugiau naujienų paskelbta ir veikino, kaip paskiau rašė Nau- I 
■ apie patį autorių.

Laisvės naujienos:
Laisvė rugpiūčio 16 rašė, kad 

į redakciją liepos 12 atėjęs jau
nas vyras ir prisistatęs: Albi
nas Morkus-Markevičius. Pasi
kalbėjus paaiškėjo, kad jis rug
pjūčio 14 išvyks į Montrealį; 
ten sės į Lenkijos laivą “Ba- 
tory” ir keliaus į Leningradą, 
o iš ten lėktuvu į Vilnių.

Kas gi jis? — klausia Lais- 
* vė ir paaiškina: “A. Morkus- 
| Markevičius į JAV atvyko su 

lutais dipukais iš vakarų Vokie
tijos tuojau po karo. Kaip ga
bų pralavintą jauną vyrą, greit 
jį pasigavo ‘veiksniai’ ir ryžo
si padaryti ‘vaduotoju’ ”. Esą 
Amerikos Lietuvių Taryba “pa
samdė A. Morkų P. Grigaičio 
asistentu! A. Morkus dalyvavo 
jų posėdžiuose, rašė protoko
lus ir kitus svarbius ‘konfiden
cialius’ darbus atlikinėdavo”.

Laisvės redakcijoje Morkus 
žadėjosi parašyti apie savo pa-

118-125-130 ORCHARD STREET -GR 54525
Cor. DELANCY, N.YX,

KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENTAIS, 
IdSKTRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Važiuoti BMT išlipant E 8 s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki DeUncey Street
Atsineškite H skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINE

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus i Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

Albinas Morkus jau buvo mi
nėtas spaudoje dėl savo knyge
lės “Baltasis namelis”, kuri bu
vo išleista Lietuvoje ir kurio- 

’ je jis tyčiojosi iš Alto pirminin
ko, sekretoriaus ir kt. Dabar

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHARD 8T„ N. T. C. TK GB 7-1139

jienos, tik su slapyvardžiu Na- 
rimantu-Noragu). Dabar jis grįž
tąs į Lietuvą, nes “čia moraliai 
man trošku”.

Kas Morkų čia taip “troški
na”, aiškėja jau iš kito naujie
nų šaltinio.
Naujienų naujienos:

Naujienos rugpiūčio 21 in
formavo, kad Morkus Vilnies 
žmonėm aiškinęs vykstąs į Lie
tuvą tik laikinai, tik porai mė
nesių. O iš tikrųjų: “Morkus 
dangstėsi ir melavo, bijoda
mas. kad neiškiltų viešumon 
faktas, jog išvažiuoti iš Ameri
kos jisai yra priverstas dėl sub- 
versyvios savo veiklos, dėl su
sidėjimo su komunistais ....” 
Naujienų tvirtinimu, norėda
mas išvengti bausmės kalėji
me ir iš kalėjimo būti depor
tuotas, “Morkus pasisiūlė ir pa
sirašė priežadą pats išvažiuoti 
savo lėšomis. Federalinė vy
riausybė sutiko". Tada jį FBI 
agentas išlydėjo į Kanadą, kur 
laukė Batoro laivas.

DIDELIS PASIRINKIMAS ĄUDfNfIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, Miko, medvilnės.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

CRANE SAVINOS &LoanAssociation
ir P-

IblP’’-

>1
IHI " - Ir ui-

B. B. PIETKIEWICZ, Pm.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

41/2% (W 
INVES1MENT 

ACCOUNTS 
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus* už vi.są mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naujų mėty nanr»g.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto 1:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto 5:00 vakaro; AeUtadienais 
9:00 ryto 12:00 dienos. Trefladimlais uždaryta.
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ĮMBB1N1NKAS Esame tikri, jog rytoj seks prisikėlimas

THEWORKER (Tttte Copyrt«M) By FRANCIKAN FATHERI 
Etna nu® 1915 metu. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Second-dac* poctage paid at Brookiyn Poat Offte* 

Publirhed Mmi-weekty except hoilday week* and J ui y and First waak In 
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PRENUMERATOS kaina Subscription per year $7.00
Laikrattį tvarko REDAKCINE KOMISIJA Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS

Straiosnius ir koreapondeneilas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi «r gražinami autoriams oražant. Pavarde pasiraiyti straiorniai nego
tinai išreiškia renskritos nuomone. Už skelbimų turini ir kalba redakcija neatsako.

Popiežių pastangos padėti kenčiančiai Bažnyčiai

Pasaulio lietuvių seimas
Pasaulio Liet. Bendruome

nės atstovai renkasi į antrąjį 
seimą Toronte, Kanadoje, rug
pjūčio 30 — rugsėjo 1. Pirma
sis seimas įvyko prieš penke
rius metus New Yorke. Malo
nu sveikinti ir linkėti sėkmės 
antrajam suvažiavimui. Ne daž
nai turime didesnų suvažiavi
mų, kada visi pasijutame kaip 
vienas asmuo. Asmeniška bei 
kitokie skirtumai užleidžia vie- 
tą bendriem mūsų tautos rei
kalam

Svetur atsidūrę lietuviai ne
sudaro tokios bendruomenės, 
kuri skirtųsi iš visos tautos. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė yra integrali lietuvių tautos 
dalis, nors geležinės sienos ir 
atskirta nuo jos kamieno. Prie
vartinis išskyrimas nekuria vi
sai naujos tautinės bendruome
nės. Užtat negalima teigti, kad 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė atsirado tiktai su jos 
konstitucija, priimta 1946 Vo
kietijoje, Hanau stovykloje, ar
ba su Lietuvių Charta, paskelb
ta trejais metais vėliau.

Teko dalyvauti Hanau suva
žiavime. Gerai žinau, kad ten 
nebuvo kuriama kokia nauja 
lietuvių organizacija. Nauja pa
dėtis, palikus savo gimtąjį kraš
tą. sudarė naujų uždavinių, ku
rie tame suvažiavime buvo iš
kelti. tačiau ryšys su savo tau
ta liko koks buvęs nemai- 
nus, prigimtinis. Suvažiavime 
tebuvo ieškota konkrečių orga
nizacinių priemonių, kaip ge
riau tuos uždavinius įvykdyti; 
išlaikyti lietuvybę ir įsijungti 
kovon už Lietuvos išlaisvinimą.

Lietuvių Charta, kurią Vyt. 
Vaitiekūnas yra pavadinęs “lie
tuvio sąžinės kodeksu”, įparei
goja likti “lietuviu visur 
ir visada”. Lietuviu visada
liekama savo kilme, savo tau- savo tautai.

tinę individualybe, bet išlieka
ma tiktai sąmoningu tautiniu 
apsisprendimu. Pirmas pagrin
das yra prigimties, antrasis— 
kultūros. Svetur jis yra daug 
reikšmingesnis už pirmąjį. Pri
gimtis nėra dar toks slenkstis, 
per kurį negalima būtų per
žengti į kitą tautąir su ja su
silieti. Tai vadiname nutauti- 
mu. Nutautėliai susidaro jau ki
tokį “sąžinės kodeksą” ir pa
gal jį teisinasi iš moralinės pa
reigos laikytis savo tėvų paliki
mo ir savo tautos.

Lietuvių Bendruomenė sie
kia, kad prigimtinis ir kultūri
nis tautiškumo pagrindas jung
tus! ir tuo būdu, kaip sakoma 
konstitucijoje, padėtų “išlaiky
ti sveiką, pajėgią tremty esan
čią lietuvių tautos dalį”. Kai 
pabrėžtas toks uždavinys, tai 
jaučiamas ir pavoius: gryną 
lietuvišką prigimtį atmiešti sve
timu krauju, o tautinę savo kul
tūrą — svetima dvasia. Jei 
tai įvyktų, nors ir per ilgesnį 
laiką, lietuvių tautos dalis bū
tų prarasta. Laisvame pasauly
je ji nėra didelė nei sukaupta 
vienoje vietoje, kad įstengtų il
giau atlaikyti tą dvejopą žalin
gą injekciją.

Normaliom sąlygom išeivių 
likimu susirūpina gimtasis kraš
tas. Iš jo ateina paspirtis, nau
jos pajėgos. Mes esame palikti 
savo pačių pastangom ir liki
mui. Dar prasčiau: okupanto 
ir jo talkininkų esame puolami 
ir skaldomi, kad pabirtume į 
neorganizuotą mase ir kad liau
tųsi mūsų kova už savo tautos 
išlaisvinimą. Užtat visi ir viso
mis pajėgomis turėtume laiky
tis Lietuvių Bendruomenės, 
kad būtume vieningi, stiprūs 
ir veržlūs kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą ir liktume ištikimi

Dabartinis popiežius Paulius 
VI pirmoje savo programinėje 
kalboje yra gana kietai išsireiš
kęs apie tikinčiųjų už geleži
nės uždangos padėtį:

"Ypatingu būdu mes esame 
susijungę su mūsų broliai* tose 
srityse, kuriose Bažnyčia yra 
sutrukdyta atlikti savo parei
gas bei teises. Jh >on labiau
siai yra priartėję prie Kristaus 
kryžiaus kaip jo aktyvūs daly
viai, tačiau mes esame tikri, 
jog rytoj seks prisikėlimas.

Nepaisant to, Rusijos, Len
kijos, Čekoslovakijos bei Ju
goslavijos valdovai, telegramo
mis yra naująjį popiežių pasvei
kinę. Tai jau šis tas naujo. Po
piežiaus atsakymas Lenkijos 
prezidentui buvo jau labai as
meniško pobūdžio. Esą Šv. 
Tėvas “turįs senus ir mielus 
atsiminimus apie Lenkiją... 
linkėjimai mielai priimami... 
ir Jis maldaująs Lenkijai iš 
visos širdies dangiškosios glo

bos”. Popiežius aišku, žinojo, 
jog tos padėkos gavėjas yra 
ateistas ( ar bent tokiu turėtų 
būti). Po tokiu meilingu popie
žiaus išsireiškimu ne vien tik 
slypi asmeniški atsiminimai 
prieš 40 metų veiklos Varšu
vos nunciatūroj, bet kai kas ir 
daugiau.

Varšuvos kardinolas Wy- 
szynskis tuoj po popiežiaus 
vainikavimo buvo priimtas pri
vačioje audiencijoje, o grįžda
mas iš Romos sustojo pas Vie
nos kard. Koenig, kurs, kaip 
žinoma, prie Jono XXIII buvo 
tarpininkas tarp Vatikano ir 
komunistu. Minimas kardinolas 
seniai yra pareiškęs, jog rei
kia manyti, kad naujasis popie
žius darys daug pastangų tikin- 
tiesiams už geležinės uždangos 
palengvinti junga.

Lenkijos ateistinė valdžia 
pirmoji nori sutvarkyti santy
kius su Bažnyčia, nes ji mato, 
jog nėra kitos tokios Europoje

valstybės, kuri taip tampriai 
būtu suaugusi su Katalikų Baž
nyčia, jos tikėjimu bei papro
čiais kaip Lenkija. Tai liudija 
labai gausus stebuklingų vieto
vių lankymas, didingos proce
sijos. perpildytos bažnyčios.

Lenkijoj vyskupijos dar kano
niškai tebetvarkomos, todėl ko
munistinė valdžia leidžia jauni
mą kiek tikybos pamokyti bei 
šiek tiek religinės spaudos. To 
viso nėra Lietuvoje, Čekijoje, 
Vengrijoje ir kt. Jeigu Gdmul- 
kai, bėdos verčiamam, pavyktų 
kokius nors santykius užmegz
ti su Vatikanu, tai gal būtų pir
moji kregždė santykiam tarp 
Vatikano ir Kremliaus, Vaka
rų bei Rytų.

Šiandien ne vienas linkęs pas
tarųjų popiežių naująją krypti 
pavadinti kaip palinkimą į 
koegzistenciją. Esą tai bolševi
kų manevravimas Vakarams į- 
veikti. Tai perdaug paviršutinis 
požvilgis į rimtus reikalus. Rei

kia atsiminti, jog Bažnyčia, jei
gu ko imasi, tai remiasi šimt
mečių patirtimi ir gerai supras
dama dabartį. Ir dabartinis 
popiežius Paulius VI remiasi 
geru pasaulio dabartinės padė
ties supratimu, iš širdies trokš
damas kiek nors padėti pri
spaustiems tikintiesiem komu
nistų valdomuose kraštuose.

Austrų katalikų savaitraščio 
“Furche” žiniomis, dar 1945- 
48 Stalinas įvairiais keliais 
penkis kartus kreipėsi į Vati
kaną, atsiklausdamas apie dip
lomatinių santykių galimybes. 
Vatikanas į tai visuomet atsa
kydavęs teigiamai, nors iš so
vietų pusės daugiau nieko ir 
nebuvo daroma. Teigiamai dėl 
tos pačios priežasties, kad pa
dėtų kryžiuojamai Bažnyčiai už 
geležinės uždangos. Popiežiai 
žino, kad ideologiniai sąjū
džiai, nors ir kaip būtų stiprus, 
laiko tėkmėje keičiasi.

Karolio Markso idėja, nors ir 
klaidinga, plačiai išplito ir dar 
tebesilaiko, bet jos “skaisti sau
lė” temsta. Jau dabar Rusijo
je galima pastebėti pakitimų ir

WYSZYNSKt, Lenkijos kardinolas.

moksluose grynai dialektiniė 
materialistinė ideologija griū
na. Paimkime tik reliatyvybės 
teorija, prieš kuria bolševikai 
visu smarkumu kovojo - it va
dino kapitalistų prasimanymu- 
propaganda. Nuo 1955 metų ji 
komunistų priimta ir laikoma 
moksline teorija. Korųuųistai 
aiškiai pamatė, jog mokslas ir 
ideologija kartais svarbiuose 
punktuose prieštarauja^ Mini
mas profesorius reiškia* mintį,

LENKAI maldininkai Marijos šventovėje Censtachavoje.

permainų nors tebesiremia fi
losofiniu materializmu, kurio 
privalo laikykis visi profesoriai 
ir mokytojai. Tačiau ir čia, 
anot prof. dr. Winterio (Ost- 
Institut direktoriaus) gamtoj

jog intelektualinėje srityje Va
karai galėtų dar daugiau griau
ti “sovietinio mokslo” stabų, 
bet tų progų tarptautiniuose 
mokslininkų suvažiavimuose ne
išnaudoja, kiek galėtų. M. PI*.

PAULIUS AR POVILAS?
naujasis popiežius nevieno

dai lietuvių spaudoje vadina
mas. Vieni rašo Paulius VI, o 
kiti — Povilas VI. Kas geriau?

Prof. dr. Antanas Salys, mu
sų žymus kalbininkas, kuris da
bar profesoriauja Pennsylvani- 
jos universitete Philadelphijo- 
je, tą klausimą paliečia Lietu
vių Enciklopedijoje ( XXIII, 
365-368).

Prof. A. Salys nurodo, kad 
Povilas senųjų lietuvių nugirs
tas iš slavų dar XIII amžiaus 
pirmoje pusėje. Taigi labai se
nas skolinys, bet slaviško pa
mušalo. “Galvojama, kam, gir
di. vartoti slaviško kilimo lytį, 
kad galima imti stačiai lotyniš
ką ... Tačiau Paulius nėra nau
jenybė. kokio nuristo pramany
ta lytis”.

Mūsų kalbininkas rašo, kad 
jau 1216 metais Romoje buvo

vabūnas Pauliaus vardu (Pau
lus Prutenus). Tuo vardu žino
ma pora prūsų žvalgų iš XIV 
amž. Kybartuose 1561 minimas 
krikštavardis Paule ar Paulia 
(orig. Pawlia). Baptų inventoriu
je 1571 įrašytas Paulius Rim- 
vydaitis. To paties šimtmečio 
pradžios Martynas Mažvydas 
savo raštuose vartoja Povilą ir 
Paulių.
Kaip matome, šis vardas “Lie

tuvon atėjo dviem keliais, pir
ma iš Rytų per slavus, o kiek 
vėliau iš Vakarų per vokie
čius”. Abu seni. Nusikratant 
slaviško Povilo, nereikia ko 
nors naujo išrasti, o tik imti 
senąjį Paulių, kuriam atitinka 
romėnų Paulus (mažas, nežy
mus), anglų, prancūzų, vokie
čių — Paul, italų — Paolo.

Taigi dabartinis popiežius va
dintinas Paulium VI nes ir lo-

pakrikštytas prūsų didikas Sur- tyniškai jis pasirašo Paulus VI.
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to
TOLIMI svečiai, anglai, buvo ' ta laivai pateks ir ką ten ras. 

pakviesti į Kremliaus pilį, kur Visiem aiškino, kad jūreivys- 
juos priėmė caras Jonas IV tės pažanga atveria naujas ga- 
Žlaurusis, apsuptas šimtinės iš- limybes tautom arčiau susipa- 
sipusčiusių tarybininkų, tarnų žinti, užmegzti ryšius, išplėsti 
ir saugų. Visų drabužiai tvys- prekybą. Tokie mainai, aiškino 
kėjo auksu. karalius, “seka iš dieviškos tvar-

Caras sėdėjo salės gale, pa
kiliame soste, lyg kokiame al
toriuje, su diadema ant gal
vos ir skeptru rankoje. Prie 
sosto stovėjo vyriausieji tarė
jai ir saugai; salės šonuose ir 
gale sėdėjo caro taryba.

Prie sosto iš salės vidurio 
reikėjo eiti laiptais į pakopą. 
Chancelloras užžengė ir įdavė 
Anglijos karaliaus Edvardo VI 
laišką.

Edvardas VI, išleisdamas eks
pediciją, rašė laišką "visiem 
karaliam, kunigaikščiam, valdo

IVANO
PIRŠLYBOS

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

S. SUŽIEDĖLIS

vam, teisėjam ir gubernato
riam bei visiem asmenim, ku
rie turi valdžios pasaulyje”. Nė 
vieno nesuminėjo vardu, nes 
nebuvo žinoma, į kokį kraš

kos žemėje. Dangaus ir žemės 
Viešpats gausiai žmones aprū
pino gėrybėmis, bet tokiu bū
du, kad viename krašte ne vi
sa randama, kas reikalinga, 
idant žmonės būtų vieni kitų 
reikalingi, ieškotų tarpusavio 
ryšio: kiekvienas rūpintųsi vi
sais ir visi — kiekvienu”.

šių išmintingų žodžių neap
lenktų nė mūsų laikai, kai pre
kyba pasaulyje yra nepalyginti 
plačiau išplitusi, bet dar toli 
nuo tokios dieviškos tvarkos 
žemėje, kad vienas kraštas sa

vo gėrybėmis laisvai dalytųsi 
su kitu, kad kiekvienas rūpin
tųsi visais ir visi -— kiekve- 
nu, lyg viena Dievo vaikų šei
ma. Šis idealas žmonių jaučia
mas ir visais amžiais siekia
mas, bet tokiom priemonėm, 
kad vienas kraštas norėtu pa
daryti sau priklausomą kitą, 
pasiremdamas jėga arba savo 
krašto gėrybėmis. Kalbama apie 
prekybą, bet neišleidžiama iš 
akių politika, kuri uždangsto- 
ma gražiais žodžiais.

Carui patiko Anglijos kara
liaus laiškas, pasiūlęs dalytis, 
kuo kąs turi. Kodėl ne? Abiem 
nauda. Tolimų svečių išsiklau- 
sinėjo, kaip jie atkeliavo, ko
kia “žvaigždė” juos vedė, kas 
gero Anglijoje, kaip laikosi Ed
vardas VI. Chancelloras nega
lėjo sakyti: /mirtinai serga džio
va. Karaliai visada laikosi “ge
rai”. Ir jeigu tai sakė, nežinia, 
ar pataikė, nes Edvardo VI 
“dieviškos tvarkos” žemėje jau 
nebuvo. Jis mirė 1553 liepos 4 
— aštuntąją savaitę, kai laivai 
buvo išplaukę iš Deptfordo uos
to prie Londono. Buvo jau pra
ėję aštuoni mėnesiai, bet žinia 
apie Anglijos karaliaus mirtį 
nepasiekė nei anglų jūrininkų 
nei Maskvos. Iš to galima 
spręsti, kad Vakarų Europos 
ryšiai su Rusija buvo labai 
silpni.

Po priėmimo sosto salėje sve
čiai pakviesti vaišių. Visi suėjo 
į auksinę salę (golden court) ir 
ten laukė caro. Jonas Žiauru

sis pasirodė naujam sidabri
niam rūbe su lengvesniu vaini
ku ant galvos. Atsisėdo pakilio
je, kėdėje prieš svečius. Žegno
josi, laimino duoną ir dalino 
tardamas: “Maskvos didysis ku
nigaikštis ir visos Rusijos caras 
Jonas Bazilevičius (-Vosyliaus 
sūnus) teikia tau šią duoną”. 
Panašiai buvo dalijamos vyno 
taurės. Kepta gulbė atnešta 
auksiniame padėkle. Čia pat ji 
buvo pjaustoma ir smeigstoma 
aštriais iešmais. Ant stalų de
gė žvakės.

Anglų jūrininkus išleisda
mas. caras davę nuvežti laišką 
Anglijos karaliui Edvardui VI. 

JONAS ŽIAURUSIS savo sosto sateje priima užsienio pasiuntinius.

Nežinia, kas būtų galėjęs jį per
duoti kitame pasaulyje ... Laiš
ke Jonas žiaurusis rašė, kad 
sutinka leisti anglų laivam 
plaukioti į Dvinos žiotis ir 
megzti prekybos ryšius. Žadė
jo duoti plačių teisių ir savo 
apsaugą. Originalas buvo rašy
tas rusiškai, vertimas — olan
diškai.

Chancelloro žmonės surinko 
žinių, kas galima pirkti ir kas 
parduoti. Jų pranešimu, šiaurė
je esama žuvies, banginio tau
kų ir odų. Vologdos apylin
kėse — odų ir kailių, Jaroslav- 
lyje — javo. Vakaruose apie 
Naugardą pardavinėjamos ka

napės, linai, medus, vaškas,
kailiai. Iš kailių svarbiausi yra 
sabaliai, šermuonėliai, ūdros, 
lapės. Tom prekėm supirkti 
parankiausia būtų Vologda, 
nes ten viskas pusiau pigiau, 
negu Maskvoje ar D. Naugar-
dė. Atsilyginti galima būtų to- jau niekada nebegrįš, dar ne- 
mis prekėmis, kurias rusam pri- buvo žinoma.
statinėje vokiečiai ir olandai, —o—
būtent, Flandrijos ir Olandijos ANGLUOS soste sėdėjo ka- 
vilnones medžiagas. Rusai jas ralienė Marija (1553-1558) ir jos 
gauna per Rygą, Tallinną, Nar- vyras Pilypas,' kuris užėmė dar 
vą, Tartus. Ispanijos sostą ir žinomas Pily-

Su tomis informacijomis P® n vardu <1556-1598). Kara- 
Chancelioro laivas “Edward «en® Marija, istorijoje vadina- 
Bonaventure” iš Dvinos žiočių ma Katalike, tevaldė penke- 
pajudėjo 1554 balandžio mėn., rius metus- Toki trumM a">-

žiu nuspėjo Jonas Dee (1527-

kai išėjo upės ižas. Namo teko
plaukti apie porą mėnesių.
Londone buvo didelio džiaugs

mo, sulaukus bent vieno laivo. 
Dar turėta vilties, kad sugrįš ir 
kiti du laivai su admirolu Wil- 
loughby ir 65 žmonėm. Kad jie

1698), ano meto garsus anglų 
matematikas - astrologas, padė
jęs Chancellorui pasiruošti pir
majai kelionei, žmonės jį laikė 
burtininku, vadinasi, “nerimtu 
mokslininku”.

Anais laikais, prieš 400 me
tų, kone visi mokslininkai bu
vo trupučiuką “nerimti”: savo 
mokslo žinias atmiešdavo spė
jimais, nepatikrintais pasakoji
mais. pranašavimais. Ir Jonas 
Dee, grįžęs iš Paryžiaus, kur 
mokė matematikos bei filosofi
jos, ir apsigyvenęs prie Londo
no (Mortlake). daug gelbėjo 
“Pirklių nuotykininkų” draugi
jai. savo matematinius tyrinė
jimus jungė su astrologija ir 
heroskopu. Mat ne tik prieta
ringa liaudis bet ir diduome
nė bei karaliaus rūmai geidė 
“žvaigždžių išminties”. (B. d.)
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Laimingo gyvenimo vizija
Epinėje ir lyrinėje lietuvių liaudies kūryboje

Pedagogam* Lituanistikos In
stitutas Chicagoje turi neaki- 
vaizdtauo dėstymo kursą. Liatu* 
viy kalbą, literatūrą ir tautosa
ką jiems dėsto-Domas Velička. 
Studentai mokosi namie ir ra
žo jiems skirtus rašinius, čia 
spausdinamas vienas toks ra
šinys iš lietuviu tautosakos. 
Bus ir daugiau. Norime pasi
džiaugti ir pagirti tuo būdu be
simokančius lituanistikos. Insti
tuto adresas: 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago 36, III. Rd.

•—•—
Visų, tautų ir visų laikų žmo

nės niekada nebuvo patenkin
ti savo būviu, todėl žmonijos 
tautosakoje laimingo gyveni
mo vizija labai ryški. Laimės 
supratimas, žinoma, keičiasi pa
gal tautos charakterį ir istori- 
ją-

Lietuvių tautosaka yra pla
čiai atausta laimės vizija, nes

, NIJOLĖ U2UBALIENĖ laite arba sunkiais darbais ap
krautas bernas, negalėdami pa

ramų ar burtais sugeba aitvarą baigti užduoto malimo, užside- 
įsigyti, aitvaras ištikimai tar-' ga švęstą žvakę ir pamato grū- 
nauja, pildydamas visus savi- dus vemiantį aitvarą, kurį tada 

nugalabija.ninko troškimus.
Aitvaro pajungimui mūsų pro

tėvių fantazija išgalvojo įvai
rių būdų. Vienas iš populiariau
sių yra aitvaro perinimas. Tam 
tikro amžiaus juodas gaidys 
tam tikram laikui užleidžia
mas ant kiaušinio, iš kurio pa
galiau išsiperį namų aitvaras. 
Kitas būdas, pasakose dažnai 
vartojamas aitvarui įsigyti, yra 
burtai, atliekami pamačius 
skrendantį aitvarą. Jeigu žmo
gaus orientacija greita ir bur
tai išpildomi be klaidos, skren
dantis aitvaras nukrinta jam 
po kojų aukso maišu.

Aitvarą pamatyt, tuo labiau jį 
Įsigyti lemta ne visiems: daž
niausiai tik gudriesiems ir ap-

geografinė padėtis ir liūdnas is- sukriesiems. Tačiau pasitaiko, 
turinis likimas lietuvio gyveni- kad pamotės skriaudžiama naš- 
mą darė ypač sunkų. Šimtine--

Paparčio žiedas, raktas į vi
sų troškimų išsipildymą, liau
dies pasakose turi ypatingą vie
tą. Nuo seniausių laikų tas au
galas dilgino žmogaus fantazi
ją neišaiškinamu veisimos! bū
du. Liaudis, niekada nepaste
bėjusi žydinčio paparčio, pri
skyrė šiai keiktai žolei ypatin
gas galias.

Mes turime nemažai pasa
kų ir sakmių apie paparčio žie
dą. Paparčio žiedo ieškojimas 
visada apipintas burtais ir pa
slaptimis. Būdinga, kad to žie
do ieško ne tik žmonės, bet ir 
dvasios, raganos, laumės, bai
dyklės. Visi jo geidžia, visiems 
jis yra reikalingas.

Trumpas paparčio žydėjimas 
(tik viena, šv. Jono naktis) su-

daro nepaprastai sunkias radi
mo sąlygas. Bet žmogus, kuris 
burtų pagalba (apibrėžtas ratas 
su žvake viduryje) ir drąsa (tu
ri nebijot žiedo tykojančių bai
dyklių) tą žiedą laimi, yra gau
siai atlyginamas turtu, garbe, o 
svarbiausiai — žinojimu, nes 
paparčio žiedo pagrindinė savy
bė yra žinojimo galia.

Staigaus praturtėjimo fanta
zijai dar priklauso ir "degą pi
nigai". Jie dažniausiai figūruo
ja sakinėse, pasirodydami 
skaisčia liepsna, kuri keliauja 
ir mainosi, suklaidindama ieš
kotoją. Degančių pinigų vietą 
suradus, lobį laimėti sunku, 
nes jį saugo įvairios baidyklės, 
neretai pats velnias.

Turto troškimas liaudies pa
sakose kartais pasiekia drama
tiškos įtampos, kada už mate
rialinę pagalba žmogus užrašo 
savo sielą velniui. Dažniausiai 
pasakos veikėjas nenumato tra
giškų šitokios procedūros pa
sekmių. Tų pasekmių išvengia
ma paskutinę minutę kompli
kuota atgaila arba neeiliniu 
gudrumu.

Socialinė padėtis mūsų liau
džiai taip pat buvo svarbūs lai
mės matai. Karų nuvargintas, 
kilmingųjų išnaudojamas, vė-

mas žemdirbys svajojo apie ne
pasiekiamą aukštąjį luomą. Tas 
svajones jis realizavo pasako
se, kur visų niekinamas kvai
lutis tampa karaliumi, kaimo 
bernelis laimi karalaitę kaip 
žmoną, našlaitė piemenėlė ište
ka už karaliūno. Tokia nepap
rasta laimė yra didinga tuo, 
kad vienas nereikšmingas pil
kos minios atstovas stebuklin
gu būdu išsiskiria ir pasidaro 
herojumi, šis momentas, be 
abejonės, duodavo didelį dvasi
nį pasitenkinimą pasakos klau
sytojams, sudarydamas ir jiems 
pasiekiamos gerovės iliuziją. '

Teisingumo patenkinimas tu
ri taip pat labai svarbią vietą 
lietuvio laimės vizijoje. Gyve
nimo realybėje teisybė retai 
telaimi. “Kieno galia, to ir va
lia”, sako lietuviška patarlė. To
dėl nenuostabu, kad liaudis 
tenkino įgimtą teisingumo troš
kimą pasakomis. Ir taip beda
lius brolius, niekinamus kvai
lius, skriaudžiamus našlaičius 
mūsų protėvių fantazija ap
dovanojo užtarnautu atpildu už 
jų ištvermę varge, už tvirtą va
lią ir gerą širdį. Tuo tarpu ne
dorėliai, šykštuoliai, melagiai ir 
pamotės raganos būdavo atitin
kamai nubaudžiami.

SVEIKINTINI ATSIMINIMAI
Petro Mačiulio Trys ultima

tumai ėjo Darbininko skiltyse. 
Gal bus Įdomi veikalo recenzi
ja amerikiečių “Journal of Cent 
ral European Affairs” liepos 
nr. žurnalą jau 23-čius metus 
leidžia Colorado universitetas. 
Recenziją parašė Wisconsino 
universiteto istorijos prof. Al- 
fred Erich Senn. Jis rašo:

Veikalas svarsto tris Lietu
vai (1938-1940 m.) įteiktus ul
timatumus. Lenkija 19’8 m. 
privertė užmegsti diplomati
nius santykius. Vokietija 19’9 
m. pareikalavo sugražinti Klai
pėdą. Sovietija 1940 m. pri
spaudė įsilesitL rusų kariuome
nę ir pertvarkyti vyriausybę. 
Kiekvienu atveju Lietuva nusi
leido. Mačiulis mano, kad ap
stulbimas. kilęs dėl pirmųjų 
dviejų krizių, paruošęs nuolai
dą sovietų ultimatumui, pribai
gusiam Lietuvos nepriklauso
mybę. Iki 1940 dešimtmečio 
vėlyvų laikų vykęs partizaninis 
karas, esą Įrodęs, lietuvių ryž
tą priešintis.

Autorius yra buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnas. Jam. kaip Rytų de
partamento nariui, asmeniškai 

"teko dalyvauti derybose su len
kais ir rusais. Todėl jo veika

las ypatingai vertingas kaip at
siminimai. Ypač Įstringa jo at
pasakojimas išsikalbėjimų Mas
kvoje 1940 m. birželyje.

Istorinis užnugaris ultimatu
mams nušviesti ne visur pri
lygsta asmeniškų atsiminimų 
aukščiui. Matyti, perdaug vien 
savo atmintimi atsidėjo. Pavyz
džiui atpasakodamas 1920 m. 
rusų-lenkų karą, autorius nepa
ryškina, kad rusai Vilnių aplei
do tik savatiei po pergalės ties 
Varšuva. Ir kitais atvejais Ma
čiulis ne visu pilnumu Įvykius 
išnagrinėja. Nesumini kai ku
rių Lietuvos pareigūnų polin
kio Vilniaus klausimu ieškoti 
Maskvos paramos. Mačiulis, ro
dos, tam nepritarė.

Asmeninių išgyvenimų atpa
sakojimus reikia sveikinti. Lie
tuvos tremtiniai permaža rašo, 
kad išryškintų tkirąjį jų valsty
bės užsienio politiką. Mačiulis 
iškelia sunkius sprendimus tri
jų ultimatumų metu. Jo darbas 
yra žymus posūkis nuo Įpras
tinių chronologinių išeiliavimų, 
perpintų karštais, maža ryški
nančiais pasisakymais ,su ku- 

*>riais recenzentas paprastai su
sitinka, tą temą tirdamas.

čiai ant plūktinės aslos su bėra
linės duonos sauja, pakuliniais 
marškiniais ir svetimo valdo
vo bizūnu išugdė lietuvių liau
dyje, be visokių ydų, ir dory
bių, dar ir lakią fantaziją. Fan
tazija buvo geriausia užguito 
žmogaus draugė. Su jos pagalba 
mūsų liaudis galėjo' nors trum
pai valandėlei pamiršti savo 
vargus.

LIETUVIŲ liaudies epinė kū
ryba, ypač pasakos, kaip ir ki
tų tautų, nėra visai savita ir 
gryna.. Daugelio pasakų moty
vai yra tarptautiniai, tačiau jų 
sekimo būdas, jų varijantai ar 
pagrindinio veikėjo pasirinki
mas, tuo pačiu ir laimingo gy
venimo vizija daug kuo skiria
si.

Dažniausios laimės pasireiški
mo formos mūsų.pasakose yra: 
a) praturtėjimas, b) reikšmin
gumas ir c) teisingumo jausmo 
patenkinimas.

Turtas visada buvo mūsų 
liaudžiai nepasiekiama svajonė: 
Todėl staigus praturtėjimas 
(žemių, dvarų, aukso, žirgų įsi
gijimas) tapo laimės matu lie
tuvių pasakose.

Pasakų turtas dažniausiai Į- 
gyjamas burtų keliu arba yra 
suteikiamas kaip atpildas už 
žmogaus gerumą, drąsą ar gud
rumą. Todėl našlaitėlė už savo 
gerumą tampa karaliene, o 
paprastas bernelis, slibiną nuko
vęs, laimi užkeiktą dvarą.

Tačiau įdomiausios turto įsi
gijimo priemonės mūsų pasa
kose yra aitvaras ir paparčio 
žiedas.

Aitvaras tai materialinės gero
vės simbolis, įsikūnijęs juo
dame gaidyje, ugniniame žal
tyje arba juodame katine. Jis 
retas ir sunkiai pajungiamas. 
Tačiau tam žmogui, kuris gud-

PRELATAS J. TADARAUSKAS
Hamiltono lietuvių parapijos 

kleboną, kun. dr. Juozą Tada- 
rauską, už nuopelnus Bažny
čiai dar popiežius Jonas XXIII 
š.m. kovo 3 pakęlė Į prelatus. 
Iškilmingos Įvilktuvės buvo rug
pjūčio 14‘Hamiltono katedroje. 
Toronto kardinolas Jokūbas 
Karolis McGuigan pašventino 
bažnytinius prelato rūbus. Į 
prelatus buvo pakelti astuoni 
kunigai.

Įvilktuvių proga prelatas ga
vo visą eilę sveikinimų. Iš 
Vatikano sveikino arkiv. Anto- 
nio Samore, prisiųsdamas ve-- 
lionės popiežiaus Jono XXIII 
medalį. Rugpiūčio 7 aplankė 
aukštas Vatikano pareigūnas 
Msgr. Alberto Giovaimetti, at- 
veždamas popiežiaus Pauliaus 
VI medalį. Iš Romos sveikino: 
kun. dr. Pr. Brazys, tėvų mari
jonų vicegenerolas, kun. dr. J. 
Vaišnora, MIC, kun. dr. J; Sa- 
kevičius, MIC, preL V. Mince
vičius, prel. V. Balčiūnas, Kun. 
A. Jonušas, šv. Kazimiero ko
legijos Romoje ekonomas, Va
tikano radijo valandėlės vedė
jas kun. Dielininkaitis. Sveiki
no ir Hamiltono klebonai, ku
nigai, vietos vyskupas, prelatai, 
gen. vikaras. Iš JAV — vysk. 
V. Brizgys, inž. A. Rudis, tėvai 
jėzuitai, marijonai, pranciš
konai, seselės.

Prel. J. Tadarauskas gimė 
1913 spalio 3 Vilniuje. Moks
lus ėjo Ukmergėje, Pašilėj, mo
kėsi Kauno jėzuitų gimnazijo
je, 1930 įstojo į Telšių kuni
gų seminariją, kurią baigė 1937 
birželio 6. Vikariavo Ylakiuose, 
gilino studijas Vytauto Didžio-

prel. j. Tadarauskas

jo universitete Kaune, kur ga
vo teologijos licenciato laips
nį. Kapelionavo Klaipėdos gim
nazijoje, Mažeikiuose, Vilniaus 
mergaičių gimnazijoje. Pasi
traukė į vakarus 1944.

Pradžioje, 1944-45 metais, 
gyveno Švedijoje ir ten reda
gavo “Spindulių” žurnalą. At
vykęs į Kanadą, įstojo į Otta- 
vos universitetą teologijos 
mokslų gilinti. 1948 gavo 
daktaro laipsnį. Tais pat me
tais apsigyveno Hamiltone.

čia subūrė naujakurius į 
Aušros Vartų parapiją, pastatė 
bažnyčią, parapijos salę, klebo
niją, reiškėsi visuomeninėje 
veikloje. Nesvetima jam ir 
spaudos sritis. Lietuvoje išlei
do maldaknygę “Motina Gailes
tingoji” (1942), Kanadoje — 
kitą maldaknygę “Eik prie Jė
zaus” (1947), bendradarbiavo 
Draugo dienraštyje, Toronte 
leidžiamuose Tėviškės Žiburiuo
se, žvaigždėje ir kitur. H.

LIETUVIŠKAS CHRUŠČIOVAS...

liau svetimų ponų skriaudžia- (bus daugiau)

PADANGIŲ SARGYBOJE
Kornelijus Bučinys, O.F.M.

Laikas nuo laiko filmų gau
sybėje pasirodo filmų ir iš avia
cijos gyvenimo. Moderniausiais, 
laikais aviacijai tenka didelė at
sakomybė ir svarba ne vien ka
ro metu, bet taip pat ir taikos, 
stengiantis ją išlaikyti ir ap
saugoti. Amerikiečių specialūs 
daliniai, žinomi Strategic Air 
Command vardu, nuolat budi 
padangių ir taikos sargybo
je. Šių lakūnų gyvenimas, nors 
iš pirmo požvilgio atrodo labai 
lengvas, nes per ilgas valan
das neturi ko veikti, bet iš ki
tos pusės labai sunkus, nes vi
są laiką turi būti paruošties 
padėtyje.

1955 metais šių lakūnų gy
venimas buvo pavaizduotas fil
mu “Strategic Air Command”. 
Pagrindiniu veikėju buvo Jim- 
my Stewart Naudoti B-47 lėk
tuvai. Technikai žengiant pir
myn, taip pat ir ekrano žiū
rovai turi progos pasigėrėti 
nauju aviacijos filmu “A Gath- 
ering of Eagles", kuriame pa
demonstruojami aštuoni spraus- 
miniai bombonešiai ir 98 pė
dų ilgio Titan I, pajėgiąs nu
skristi su gana sunkiu atomi
niu kroviniu 6000 mylių, ir 
tai stebėtinu greičiu — 18,000 
mylių į valandą.

šitokių lėktuvų bazėje, Kali
fornijoje, lakūnai, nuolat pasi
ruošę pakilti ir atremti nelauk
tą priešo puolimą, gali būti už
klupti netikėto tikrinimo. Kar
tą tokio nelaukto patikrinimo 
metu radus prasilenkimų su 
griežtomis taisyklėmis, komen
dantas pašalintas ir atsiųstas 
naujas. Naujo komendanto pa

suose skyriuose pasiekti tiesiog 
žmogaus pajėgumą viršijantį 
tobulumą. Tai jam pačiam nė
ra lengva, nes tenka atleisti 
iš tarnybos keletą draugų, už
sitraukti ne vieno nemalonę. 
Net ir jo žmona pastebi, kad 
šeima ir asmeninis jų gyveni
mas vyrui liko antroje vietoje. 
Pirmojoje atsidūrė pareigos. Jis 
pajėgia ir kitus uždegti parei
gos jausmu. Kiti bazės tarnau
tojai ne tik klauso, bet ir ger
bia.

Pagelbinėse rolėse su dides
niu ar mažesniu pajėgumu reiš
kiasi Barry Sullivan, Rod Tay- 
lor, Mary Peach, Leora Dana 
ir kt. Režisavo Delbert Mann.

Šio filmo pagrindinis Įdomu
mas — tai pats aviacijos ba
zės gyvenimas. Personalo ap
mokymas, lėktuvų priežiūra ir 
paruošimas suteikia nemaža in
formacijų. Plataus ekrano pui
kiose spalvose stebina galin
gų sprausminių lėktuvų pakili
mas su trumputėmis pertrauko
mis. Nors eilinis •žiūrovas ir 
nedaug pajėgia pagauti iš lakū
nų komandinio žargono, bet 
patys pakilimo ir skraidymo 
vaizdai tikrai įspūdingi.

Filmuota autentiškoje bazė
je, Kalifornijoje, su aviacijos 
vadovybės leidimu ir pagalba. 
Nesudėtingų įvykių pynę bei 
artistų vaidybą žymiai viršija 
savo autentiškumu filmo in
formacinis pobūdis^ Svetimų 
valstybių aviacijos šnipai seks 
tas informacines smulkmenas 
su didžiu dėmesiu. Tikrai stebė
tinas amerikietiškas atvirumas.

Filmas pajėgs sudominti neVyt. Sirvydas
(atkelta iš 2 psl.)

Kalbėdamas dar apie kovą 
su tikėjimu, Sniečkus pasmer
kė Telšių laikraštį “Komuniz
mo švyturį”/ kurio redakto
rius yra Vaseris. Sniečkus kal
tino, kad laikraštis "suteikė tri
būną bažnytininkam, neduoda
mas jiem reikiamo atkirčio. 
Gaila, partijos komitetas ne
pastebėjo šios šiurkščios klai
dos”.

Pasidžiaugdamas rašytojais 
ir dailininkais, kad jie laikosi 
partijos linijos, kalbėjo betgi, 
kad “atskiri rašytojai, ieškoda
mi naujų formų, susižavėjo iš
sigimusiu vakarų menu, užmir
šo svarbiausią dalyką — idėji
nį turinį, nutolo nuo partiš
kumo ir liaudiškumo principų”. 
Priminė konkrečiai tokio pa
smerkimo vertą Alekso Baltrū
no romaną “Ar. tu mane šau
ki?” Ten esą tik menki žmo
nės, menki siekimai ir. anot 
Sniečkaus, “šitas romanas nie
kur nešaukė... Verta apgailes
tauti, kad gerų pasakojimų ir

romano apie lietuviškus parti
zanus autorius sukūrė silpną 
veikalą idėjiniu atžvilgiu”. Nors 
Sniečkus sakė, kad tai nukry
pimai atskirų asmerių, bet čia 
pat jis pabrėžė, kad “tokius 
idėjiniu* prasilenkimu* ir svy
ravimus tuojau pagauna musę 
pikčiausi priešai — buržuazi
niai nacionalistai".

Tuos nusiskundimus ir šauks
mus į kovą skaitydama susi
darai įspūdį: “buržuaziniam na
cionalistam” užčiauptos lūpos, 
jie bauginami šaudymais, prieš 
juos įkinkytas visas spaudos, 
partijos ir Maskvos aparatas; 
nepaisant tos visos kovos prieš 
juos dar po dvidešimties metų 
jie vis tebėra tokia jėga, kad 
komunizmas laiko ją savo “pik
čiausiu priešu”. Ko tad būtų ver
ta komunizmo jėga, jei ji atsis
totų lygioje kovos plotmėje su 
anuo “priešu”, t.y. be šaudy
mo. be teismų, be partijos ir 
valdžios aparato, o svarbiausia 
be Maskvos paramos ir jos en
kavedistų ...

reigose Rock Hudson, kaip avia
cijos pulkininkas, stengiasi vi-

vien mažuosius, bet ir suaugu
sius žiūrovus.

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
PraSome dėl kambarių susitarti H anksto.

I. • Tel. PR 6-9783515 4+h Avenue, Asbury Perk, N. J.
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KODĖL RUSAI IŠĖMĖ šV. KAZIMIERO PAVEIKSIU KAMAJUOSE?
kėlėse, Baušiškėse, Vaikupėnuo- 
se, Gučiūnuose ir kt. Po 1904 

spaudą, kryžiai 
•jau * ‘Jaunimo

DARBININKE pora atvejų Tuo pačiu metu knygnešių nemunėlio ir t.t Aukų rinki- 
buvo rašyta, kaip rusai kovoja 
su šv. Kazimiero garbinimu 
Lietuvoje. Uždarinėja bažny
čias, išiminėja paveikslus iš al
torių. Iš uždarytų šv. Kazimie
ro šventovių jo vardo bažnyčia 
Vilniuje yra vienas pirmųjų ba
rokinių pastatų Lietuvoje, pa
statyta 1604-1615. Caro laikais 
rusai ją buvo atėmę ir paver
tę cerkve. Dabartiniai rusai at
ėmė ir pavertė savo “sobo
ru” — antireliginiu muziejumi. 
Uždarė prie katedros šv. Ka
zimiero koplyčią, kur buvo jo 
karstas. (Šventojo karstas per
keltas į Antakalnio šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią). Taip pat 
buvom nurodę, kad šv. Kazi
miero paveikslus išėmė iš Vė
žaičių ir Kamajų bažnyčių;

mu ypač pasižymėjo vienasiniciatyva buvo renkamos au
kos ir šv. Kazimiero paveiks- knygnešys, vadinamas Mmčiū- 
lui Kamajų bažnyčioje. Šv. Ka-' nų Knygių, Minčiūnų Baltuoju, 
zimiaro garbinimas virto aii-' 
kiu sąjūdžiu prioš rusus ir ca- 
rą. Moktasi šv. Kazimiero už
tarimo, kad gręžmty spaudos 
laisvę. Aukos rinktos tik iš su
sipratusių, turtingesnių ūkinin- 

lius. Aukojo ne tik patys ka- 
majiškiai, bet ir jų kaimynai, 
pvz. tatuoliškis Umaras, užpalė- dimas. Kryžiai pastatyti Neti- išimti. Tą brangų knygnešių 
nas Pajėda, Neaiškiai nuo Pa-

metų, atgavus 
buvo statomi

Iš surinktų aukų Kamajuose 
buvo įtaisytas naujas šv. Kazi
miero paveikslas ir kitokios 
Abrostvos”.

E Kamajų bažnyčios šv. Ka- vasarį. Tada užsisiautėjo Kre- 
zimiero sąjūdis sklido ir toliau, mešištoų vietiniai rusai “pasa

kų. Aukotojai dėjo po 5 rub- Apylinkėje buvo statomi šv. Ka tencai”, partiniai ir komjaunuo
lius. Aukojo ne tik patys ka- zimiero kryžiai, meldžiant Die-; liai. Bet prasidėjo karas su vo- 

vą, kad liautųsi spaudos drau- kiečiais ir paveikslo nesuspėjo

Pirmą kartą užkliuvo* komu
nistam šv. Kazimiero paveiks
las Kamajuose 1941 metų pa-

kiškėse, Kuosiuose, Kremešiš- palikimą rusai išėmė dabar.

ANKSTI KŪRYBIŠKAI PERDEGĘS AKTORIUS
Al. Vitkauskas — Lietuvos teatro kūrėjas (2)

------------------------------ i------------ STASYS PILKA -----------------------------------------------

Apie Kamajus papildomos 
medžiagos atsiuntė vienas to 
krašto asmuo, praeities tyrinė
tojas. Jo pateiktoji medžiaga 
nušviečia aplinkybes, dėl kurių 
rusam taip užkliuvo šv. Kazi
miero paveikslas Kamajų baž
nyčioje.

Kamajuos šv. Kazimiero die
ną, kovo 4. būdavo didelė šven
tė. nekeliama į sekmadienį. Į 
atlaidus ir trijų dienų mugę su
važiuodavo žmonės nuo Salako. 
Tauragnų. Kupiškio.

Iš seno toje apylinkėje buvo 
susipratusių ūkininkų. Spaudos 
draudimo metais čia gyveno 
nemaža knygnešių. Šis kampas 
siuntė prašymus vysk. Pauliu- 
lioniui, kad prašytų carą lietu
viam spaudos laisvės. Siuntė 
prašymus ir pačiam carui. Pa
rašus prašymam 
tusių ūkininkų 
knygnešiai, kai 
kai, pvz., toks

iš susipratu- 
rinko vietos 
kurie ūkinin- 

Kalnietis iš
Baušiškių (jo brolis nusikėlė 
ūkininkauti į Žemaitiją ir jį ap
rašė Vaižgantas savo Gondin
gos krašte), Neniškis, vadina
mas Tūriškiu ir k.

Rytojaus gan ankstyvu me
tu, po gedulingų pamaldų ir 
rimtai paruošto euloginio pa
mokslo, Kaunui anuomet įpras
tas juodas katafalkas-sunkveži- 
mis, skleidęs per iškeltą vamz
dį perdegusio benzino dūmus, 
vežė Aleksandro Vitkausko 
karstą į Vytauto prospekto ka
pines. Velionies pageidavimas 
— būti palaidotam šalia moti
nos — įvykdytas neįtikėtinu 
būdu: jo paprastas medinis 
grabas buvo uždėtas ant masy
vaus, gal net metalinio, moti
nos karsto (greta nebuvo ka
pui vietos). Buvo tarti su ve
lioniu atsisveikinimo žodžiai.

Planuota pastatyti antkapį. 
Deja, neturiu žinios, ar velio
nies palaikai, panaikinus Vytau
to prospekto Kaune kapines, 
būtų kur kitur perkelti. Svar
biau gal būtų konstatuoti, kad 
pionierius yra užmirštas, nebe
minimas, netgi iš lietuviškos 
scenos istorijos (nerašytos ir, 
atrodo, jau nebeparašomos!) 
juodos užmaršties išbrauktas.

Velionis — alkoholizmo au
ka. Skurdus gyvenimas, su šei
ma atsiskyrimo tragedija (žmo

na — amerikietė su dukteri
mis išvyko į JAV-es), negalėji
mas reikštis aukštesnių polė
kių sceniniame darbe ir kitos 
aplinkybės pagreitino plaučių 
tuberkuliozę. Ilgesnį laiką buvo 
praleidęs keliose Lietuvos džio
vininkų senatorijose. Kiek su
stiprėjęs, vis dirbdavo su sce
nos mėgėjais, šaulių Sąjungos 
ir Jaunosios Lietuvos organiza
cijų ribose. Tasai talkininkavi
mas ryškiai keldavo saviveik
los lygį, atnešdavo kiek ir už
darbio. Kuone dvidešimtmetį 
išgyveno ligoninėse* sanatori
jose ar įvairių apskrities mies
tų teatrinių ratelių globojamas.

Kauno Valstybinis Teatras 
pagerbė A. Vitkauską jo sceni
nio darbo 30 m. sukakties pro
ga. Jubiliejaus minėjimas atne
šė solenizantui kiek stambes
nę litų sumą, iškėlė spaudoje 
ankstyvesnį darbą, morališkai 
ji sustiprino..

Su A. Vitkausku esu drauge 
dirbęs Meno Kūrėjų Dr-jos dra
mos vaidykloje pusę sezono. 
Nesu nei partneriavęs, nei pa
žinties užmezgęs. Ryšys sdsida-

rė, kai ex-officio, kaip dramos 
trupės seniūnas, tapau įtrauk
tas į jo sukakčiai ruošti komi
tetą. Kažkokių sumetimų dėka 
jisai mane “pamėgo”, tą sen
timentą net iki mirties rodyda
mas, net priešmirtinėse valan
dėlėse slaugusio gydytojo pa
prašęs: “Tegul Pilka neatsisa
kys priminti apie mane lietuvių 
visuomenei”.

Velionies priešmirtinis pagei
davimas savaime įpareigoja. 
Lietuvoje į buvusį Teatro Mu
ziejų sudėjau Aleksandro Vit
kausko paliktą portfelį (deja, 
su gan neturtinga dokumentaci
ja). Jo žmona parūpino išrašus 
iš lietuviškos Amerikoje spau
dos, kur buvo apibūdinama ar 
kaip kitaip paliesta jo JAV-ių 
kolonijose sceninė nerimastis. 
Nemenka įnirštim ėmiausi 
rinkti apie Aleksandrą Vitkaus
ką duomenis, prisiminimus: be
tarpių interview keliais, susi
rašinėjimais, knisimais Lietu
vos spaudos užtinkamuose kom
plektuose ir t.p. šių tyrinėji
mų kiek ilgesnis rašinys tilpo 
“Aiduose”, lietė priešameriki- 
nį laikotarpį. Pasirodė ir kiti at
sitiktini apie velionį rašiniai ki
tais atvejais:

Kiek tos medžiagos bebūtų, 
išsamesniam ir rimtesniam bio
grafinio pobūdžio darbui (bent 
man!) dar neužtenka! Patyrę 
biografai teigia, kad panašiam 
užsimojimui reikia skirti bent 
dešimti metų! Neturėdamas 
ypatingo patyrimo ir tik retais 
laisvalaikiais prie sumanymo 
prišokdamas, bandau apie A. 
Vitkauską medžiagą rinkti ir 
sisteminti. Mielu noru tais iš
tekliais su bet kuriuo teatrinės 
istoriografijos specialistu pasi
dalinsiu. Numanau, jog istorio
grafija yra rimta disciplinarir 
jaučiu pavojus, kuriuos šitai 
mokslo šakai sudaro diletantų 
(hiperbolės ar nuvertinimo ais
tros!) bergždžias entuziazmas.

Pateikęs skaitytojui Aleksan- 
Vitkausko laidotuvių epizo- 
prisipažįstų, jog iš atmini- 
išnyko jo mirties tiksli da- 
To fakto užfiksavimo mū-

TEATRAS KAUNE.

— Skautai šiemet mini 45 
metų sukaktį, kai Vilniuje 
lapkričio 1 buvo suorganizuo
tas. pirmas savarankus lietuviš
kas vienetas. Vilniaus gimnazi
joje ji suorganizavo Petras Jur
gėla-Jurgelevičius. Sukaktis pri
siminta jubiliejine stovykla Ply- 
mouth, Pa. Ji užsibaigia iškil
mėm rugsėjo 1. Darbininko į- 
žanginiame rašant apie šį skau
tų jubiliejų, buvo teisingai nu
rodyti 1918 įsikūrimo metais, 
bet priskaičiuota 50 metų su
kaktis, kai tėra dar tik 45!

— Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Draugija, įkurta 1913 me- 
tais, rugpiūčio 30-rugsėjo 1 tą 
savo sukaktį mini lietuvių gy
dytojų suvažiavimu.

— Aktorė S. Arlauskaitė- 
Mikšienė, vaidinusi dar prieš 
pirmąjį karą ir buvusi lietuvių 
mokyklos Petrapilyje mokytoja, 
dabar gyvenanti Detroite, ruo
šiasi su vaidintojų mėgėjų tru
pe pastatyti garsiąją Henriko 
Ibseno dramą “Norą”.

— Vytautas Bacevičius, žy
mus lietuvių pianistas, yra pa
kviestas koncertuoti Graikijoje 
ir Olandijoje.
kančiais 1964

Koncertai bus so
mėtais.

dro
dą,
mo 
ta.
siškėje periodikoje dar nepa
vyko užtikti. Lygiai reikėtų at-

šermeninio įvy-

kio smulkmenas. Tam būtinas 
susirašinėjimas, patikslinimas, 
su laidotuvių dalyviais sąlytis. 
Reikalingos taip pat išlaidos, 
turi būti išvogtas laikas ir t.p.

šis pasisakymas yra atkirtis 
bet kam, kas (kilniųjų senti
mentų vedamas ar giliau neį
žvelgdamas) bando istorines 
studijas skubinti.

Užbaigai pabrėžiu: Aleksand
ras Vitkauskas talentu, pasiruo
šimu bei praktika yra buvęs 
vienas iškiliausiųjų Lietuvos 
scenos aktorių. Gili jo trage
dija: labai trumpai meninėje, 
profesinėje scenoje reiškėsi.

Taip pat užsimenu: apie mė
gėjų pastangas, apie jų meni
nio pobūdžio žygius nieks kri
tikos nerašo — nespausdina, 
ir tie; dažnai šviesūs ir kultūrai 
— svarbūs reiškiniai tautinio 
teatro istorijon net nepaten
ka ar būna įtraukiami sumeti
mais, su sceniniu menu mažai 
bendro teturinčiais. Šiuo atve
ju Aleksandro Vitkausko (ar 
kad ir Juozo Vaičkaus) biogra
fams, manau, atsiras nemažai 
painių vertinimo problemų. Ir 
taip pat galvosūkio, į lygią 
plotmę rikiuojant beveik nesu
derinamus dalykus.

Aleksandras Vitkauskas lau
kia išsamesnės Enciklopedijoje 
skilties. Kad italų teatrinėje en
ciklopedijoje jo vardas probėgš
mais paminėtas, manyčiau, dar

nepakanka. Spontanus kultūri
nėje prieblandoje-pasiryžimas 
ir idealistinis užmojus bei jo 
veiksniai yra verti dėmesio ir 
iškėlimo. Jaunesnių kartų teat- 
rologai ar sceninės kultūros is
torikai Aleksandro Vitkausko 
asmenybėje tikrai ras įkvėpimo 
ir sugaištų mėnesių pateisini
mą.

Tas darbas, matyt, turi bū
ti įgyvendintas už Lietuvos ri
bų. Nes “planuojamiems” lie
tuvių scenos pionierių gyveni
mo bei kūrybos aprašams jų 
buvusio veikimo plote nėra pa
lanki dirva. Teigimas tėra tik 
fakto konstavimas ar dar gali
mam darbui nuoširdus skatini
mas.

Anksti kūrybiškai perdegęs 
Aleksandras Vitkauskas vis dėl
to tebėra ryški lietuviškos kul
tūros augimo figūra.

— Wil!iam
naujai Įšvęstas kunigas marijo
nas, priklausąs šv. Kazimiero 
provincijai JAV, aukojo savo 
sekundicijas Mariau a p o 1 y je 
Thompson, Conn., sekmadieni, 
rugpiūčio 18. Asistavo kun. J. 
Dambrauskas, Marianapolio vie 
nuolyno vyresnysis. Kun. W. 
Fogarty, MIC, buvo įšvęstas. Ro
moj liepos 6. Primicijas aukojo 
šv. Pijaus parapijoje Providen- 
ce, R. L, iš kur yra kilęs.

G. Fogarty, MIC.,

KONKURSAS JAUNIMUI

Alto skyriaus valdyba Cleve
lande 1863 metų sukilimo su
kakties proga skelbia jaunimui 
konkursą. Už geriausią darbą 
skiria 100 dolerių premiją. Są
lygos:

1. Straipsnis turi būti ne 
trumpesnis, kaip penkių prare
tintai mašinėle rašytų puslapių.

2. Pasirašoma slapyvardžiu. 
Drauge įdedamas vokas su au
toriaus tikra pavarde ir adresu.

3. Atsiunčiama ne vėliau

FUNERAL HOMES

EDVVARD F. C ARTE R
' PE 7-0900

TWO FUNERAL HOMES 
Mcntrese —■ Croton-on-Hudson 
Funcral Homes of Distinction

SERI&jaONUMENTAL WORKS
319 Barretto St.. Bronx. N. Y. Ėst. 
since 1937. Mbnuments for all ce- 
meteries. Buy direct from Mfr. and 
save. Oisplay & Plant on premises. 
All work guaranteed. — DA 8-2223 
after 5 P.M.. phone PR 5-6030.

ŠILUVOS MARIJOS MALDOS ir ATGAILOS ŠVENTE
Sekmadienį, rugsėjo 8 — Marianapolyje - Thompson, Conn.

ŠVENTĖS TVARKA:
11:00 ryte Sv. Mišios ir pamokslas

1:30 Kryžiaus Keliai
2:30 Marijos valanda: maldos, giesmės, pamoks

las, procesija su Svč. Sakramentu prie Ma
rijos altorių ir palaiminimas švenč. Sakra
mentu.

ĮSIDĖMĖTINA:
Šiais metais Tėvai Marijonai švenčia 50. metų ju
biliejų nuo atvykimo Amerikon. Ypatinga intenci
ja bus padėkota Dievui už gautas malones ir globą 
bei pasimelsta už naują popiežių Povilą VI. 
Išpažinties bus klausoma nuo 9 vai. ryto.
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos.

LIETUVIAI KATALIKAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI IŠKILMINGOJE MARIJOS ŠVENTEJE

Marianapolio Tėvų Marijonų vardu 
Tėv. Juozas Dambrauskas, MIC 

Marianapolio Vyresnysis

1963 lapkričio 15 d. adresu. K. 
žiedonis. 18305 Neff Rd., Cle- 
veland 19, Ohio.

4. Konkurso komisija suda
rys ir laimėtoją spaudoje pa
skelbs Alto skyriaus valdyba 
Clevelande.

5. Premija bus įteikta 1863 
sukilimo minėjime Clevelande. 
Minėjimą rengia Aito skyrius.

Alto Skyriaus Valdyba

YOUR SAVINOS WILL 
GROW FASTER

INTEREST
PA1O ON 
12 MONTH

TIME DEPOSITS
for

phonc

HOME INDUSTRIAL
BANK

9975 East Colfax, Dcnvcr 8. 
Colorado 366-3531

Piea.se seru! nu- <Ietai!« <i Infor
mation about ,5'\ intcreat on 
Time pcpo.sils

City
State

Piea.se


1963 m, rugpjūčio 27 <L, nr. 57.
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PHILADELPHIA, PA.
WTEL. 860 ban^a

Ved ADOLFAS GAIGALAS 
.'“.35 Titan St.. Philad^lohia 47. Pa. 

HOvvard 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

DETRO1T, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 I^esure. Detroit 27. Mich. 

BRoadwav 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

RROCKTON. MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St.. Brockton 18, Mass.
Tol. JI J 6-7209

AMbfln<r. 1190 kil.--FM-ba.ng. 105.7 
meg. iš WKOX. Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

HARTFORD. CONN.
Ved. ALC DRACŪNAVIČIUS 

WPOP, 1410 klc. .
273 Victor’a Rd . Hartford 14, Conn.

Tol CH 9-4302
Sekmadienį — 11 -12 vai. dieną

BOŠTON. MASS.
Vedins 

STEP. MTNKITS 
WI-YN — 1360 kilocvcles 

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON. MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr. 

VVHIL - 1430 kil. Medf«rd. Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

DAftBtN

lėliškas iš Lietuvos
Smagi, lyg kokia didelė 

šventė, būna manyta diena, 
. gaunu jūsų laišką. Džiaugiuosi, |
- kad esate sveiki ir smagiai gy

venate.
Aš gyvenu prisiglaudus prie j 

vaiko šeimos. Mano vyras bu-j 
vo karininkas ir išsitarnavo | 
sau pensiją. Turčiau teisę gau- , 
ti puse io pensijos, bet tary- ; 
bu baldžia tokioms našlėms da- -- 
bar pensijos neskiria dėl to, 
kad turėjome, ūki. kuris “sava
noriškai” yra atiduotas Į 
ūki. Taip pensija man ir 
puolė.

įdedu savo nuotrauką, 
minta prieš 20 metu. Čia rasi
te dar pusėtinai išrodančią mo
terėle. o dabar iau esu sukum
pus, sena, visai žila ir skau
džių nelaimių išvarginta senu
tė — tikrai sunykusi bobutė. 
Kain hutu malonu ir džiugu as
meniškai nasimatvti ir nuošir-

- tižiai pas’kalbėti. Kad galėčiau.
tai paukščiu skrisčiau i Ameri- 

' ka! Rūtų galima širdi atverti 
no tiek metu. Tai fantazija, o 
t’krovė vra visai kitokia! Jūs 
tikrai turite angeliška širdį, 
kad per tiek metų vis dar siun
čiate Į Lietuvą siuntinius.

Pereitais metais aplankiau 
savo tėviške. Viskas pažįstama, 
tie ~ patvs takeliai, tik žmonės 
kiti. Retas kuris pažįstamas. Vie 

< ni mirė senatve, kiti nuo epide
mijų, karo nelaimiu ir šiaip 
per anksti apleido ši pasaulį. 
Dar kiti nežinia kur...

DEŠIMTOJI STUDIJŲ SAVAITĖ 
VOKIETIJOJE

DAINA ŠUKYTĖ su dovanomis^ laimėtomis arklių lenktynėse. Ji yra anūkė Slyvynų, kurie turi Blue Water 
Manor vasarvietę prie Lk. Georke. Nuotr. V. Maželio.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA

Uetuvoie vra didelė garbė ir 
pažiba turėti bent viena arti- 
miu Amerikoje.. Parašykite, 
kaip dirbate, kaip šventes pra
leidžiate. neužmirškite suminė
ti ir naujienų iš lietuviško gy
venimo. dainų, koncertu: Pas 
mus Lietuvoje tai jau dainuo
ja, o dainuoja... su ašaromis.

Savo laiške prašėte pažymė
ti įvairiu daiktų kainas, tai aš 
Čia ias svarbesnes ir sužymė
siu. Juoda duona (dažnai žalia) 
1 kg — 15-20 kap.. sviesto 1 
kg — 3 rb. 50 kap., litras pie- 
,no — 25 kan.. viena silkė 25-

Kalifornijos lietuvių diena 
(rugsėjo 8) organizuojama Los 
Angeles Breakfast klubo patal
pose. Reikia laukti, kad tai bus 
pats reikšmingiausias Los Ange
les lietuvių šių metų kultūri
nis Įvykis, švente organizuoja 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė. artimai bendradarbiaudama 
su lietuviškomis kolonijos or
ganizacijomis. Meninę progra
mą atliks pakviesta vietos me
no pajėgos ir svečiai iš Chica- 
gos ir Kanados.

LOS ANGELES, CALIF.

Los Angeles menininkus 
šventės programoje atstovaus 
jauna, simpatinga, stipriai pro
gresuojanti solistė (sopranas) 
Zina Kalvaitienė ir Lietuvos 
valstybinės literatūros ir dauge
lio kitų premijų laureatas poe
tas Bernardas Brazdžionis. Pa
sirodys ir LB tautinių šokių 
grupė, vad. 0. Razutienės.

Iš Chicagos atvyksta jau pa
žįstamas solistas (bosas) Junas 
Vazneliš. Prieš porą metų jis

čia yra koncertavęs ir savo ma
lonaus tembro stipriu balsu, 
jautriu muzikalumu ir impo
zantiška laikysena scenoje lai
mėjęs visos kolonijos simpati
jas.

Iš Kanados atvyksta ir savo 
kūrybini lobi parodys Anastazi
ja Tamošaitienė. Lietuvių visuo
menei iki šiol daugiau buvo ži
noma kaip meniškų kilimų au
dėja ir tautinių rūbų kūrėja, 
laimėjus eilę premijų tarptauti
nėse meno parodose. Pastaruo-

(nukelia Į 7 psl.)

Rugpiūčio 7-14 Koenigswin- 
teryje (netoli Bonnos) ivykų 
dešimtoji studijų savaitė, kurią 
globoio Vokietijos lietuvių kraš 
to valdyba. • •

Savaitės moderatoriumi buvo 
prof. A. Maceina. Bendras da
lyvių skaičius — 120. Jaunimo 
tarpe buvo būrelis neseniai at
vykusių iš Lietuvos.

Paskaitas skaitė kun. dr. A. 
Baltinis iš Chicagos, V. Banai
tis, dr. K. J. Čeginskas, prof. 
dr. J. Eretas. A. Gruenbaum, 
kun. dr. R. Krasauskas, dr. J. 
L ’ngis, kun. dr. S. Matulis, V.. 
Natkus, raš. R. Spalis ir kun. 
dr. J. Vaišnora. Savaitėje buvo 
paminėta Mindaugo mirtis ir 
1863 sukilimas. Prisiminta poe
to V. Mykolaičio-Putino 70 m. 
sukaktis. Visos paskaitos telkė
si aplink tema “Tauta tėvynė
je ir svetur”. Dar buvo prane
šimas apie lietuvybę Ameriko
je (kun. dr. A. Baltinis) ir apie 
studentų bei jaunimo gyveni
mą Lietuvoje (stud. V. Macaity- 
tė ir W. Toerneris). Akt. A. 
Gedvilą ir studentai skaitė iš
traukų iš V. Krėvės ir Putino 
kūrybos.

Baltų draugija, dr. P. Rėklai
čio pastangomis buvo suren
gusi 2 parodas: lietuviškos se- • 
nosios bei moderniosios grafi
kos ir senųjų Lietuvos bei jos 
valdytų plotų žemėlapių paro
dą.

Studijų savaitės metu Įvyko 
iš JAV atvykusių menininkų 
koncertas. Koncerto programą 
išpildė sol. Prudencija Bičkienė, 
sol. Liudas Stukas, jaunas pia
nistas A. Vasaitis ir aktorius 
Vitalis Žukauskas. Visi iš JAV.

Atvykę svečiai — dr. Petras 
Vileišis (iš JAV) ir «dr. P. Kar-

velis padarė pranešimus. Dr. 
P. Karvelis nušvietė politine 
pastarom meto padėti.

Iš vokiečiu sveikino ir lietu
viu veik’a džiaugėsi baltu drau
gijos pirmininkas dr H. Keh- 
ren. lietuviu kultūros reprezen
tacijai vokiečiu tarpe žvmiai 
nrisidė’es dr. H. Dahmen ir bal
tu draugios veikėjas H. Hahn.

Neseniai iš Lietuvos atvvke 
studentai nalietė kai kurias Lie
tuvos pvvenimo apraiškas. Į- 
domu, kad nuo 1957 Pabaltiios 
respublikose daugiau nerengia
mi nabaltiečiu festivaliai. Vie
na iš nriežasčiu. kad lietuviam 
studentam prikišamas nėr di
delis tautiškumas. I tokius fes
tivalius Vilniuie, Rvgoie ar Ta
line suplaukdavo dau? studen
tuos ir. festivalio dalyviams 
n?balt’Wiams žvgiuoiant sosti
niu gatvėmis, pasigirsdavo šū
kiai: “Tegvvuoia Lietuva”. “I.ai- 
dziavo Latvija” ar “Elagu Ees- 
ti”. Jei žvmuodavo kitu tautv- 
biu dalyviai, minia juos su
tikdavo tvliai ar net su švilpi
mais. Lietuviai studentai, atsi
dūrė Pabaltijo kraštu miestuo
se. visuomet pasijunta esą kain 
namie. (E)

"Žyois atųal". žinomas 
latviu dirigentas Leonas Reite- 
ris savo laiku iš laisvojo pa
saulio grižo i Rygą. JĮ pasta
ruoju metu mate Rygos lanky
tojai stebėjosi io išvaizda: nusi
gėręs, nesiskutęs. ansileides, 
daras liūdna isoūdi. Tik kada 
ne kada jam duoda darbo. Kal
bama, kad dabar skaudžiai an- 
gailestauia darės “žvgi atgal”. 
Iš pradžių komunistai ji panau
dojo pronagandai. o vėliau, 
matyt, paliko savo likimui

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

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M e I n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, II.L.
SOFUTE BARČUS Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA - 
Oak Park. III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 va], r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.: Lietu
viškos vakaruškos pirm’. 7-8 vai. v.

McKEESPORT, PA.
VVEDO, 810 banga

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS

706 Talboį. Avenue, Bradock, Pa.
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.p.

P. K.

LIETUVIU DIENA 
’ LAKEWOOD, PA. 
k - - .

Rugoiūčio 18 Lakewood.
Įvyko 49-toii lietuvių diena, su- 

30 kapeikų. 10 kiaušiniu — 1 traukusi labai daug žmonių iš 
rb. — 1 rb. 20 kan., nors krau- visos anvlinkės. įspūdinga kai-

Pa

BUY AN EXTRA BONO NOWI PRAKTIŠKA ir patogu.

MIK
i

tuvė’e būtu t’k 80 kapeikų: vie
nas kg jautienos mėsos 1 rub. 
80 kan.. 1 kg kiaulienos — 2 
rh„ rūkvta. vra daug branges
nė. 1 kg miltu 35-40 kap.. deš
ros 1 kg — 3 rb. 50 kap.. laši
niu 1 kg — 3 rb. 50 kao.. 1 kg 
cukraus — Imb.. medaus — 
3 rb. 50 kan. Mūsų krautuvėse 
visko yra. tik reikia nusipirkti 
savais grašiais.

Dabar suminėsiu drabužių
kainas; Vyriškas geras kostiu
mas — 300 rb.. vyr . paltas 
200-300 rb.. yra ir nigesnių. bet 
iau visai prasti, šilkiniai marš
kiniai 12-15 rb. nailoniniai 60 
rb.. moteriškos kojinės (kan- 
ron) 1 rb. 80 kap. ir 3 rb. 80 
kap.. brangiausios, nailoninės 
— 15 rublių.

Išeiginiai vvriški batai 25-30 
rb.. pigesni 12-15 ir 20 rb.. taio 
pat yra už 6 rb. lengvi gumi-

ba pasakė dr. Marija M. Remei
ka iš Shenandoah, Pa. Invoka- 
ciia sukalbėjo kun. P. C. Ces- 
na iš Mahonoy Citv. svečius 
pristatė kun. J. Neverauskas 
iš Maizeville. Pa., kalbėtojus — 
kun. W. J. Vezis. šv. Juoza
po parapijos choras iš Mahanoy 
Citv padainavo keletą dainų. 
Baigiamaią invokacija sukalbė
jo kun. J. Karalius, šv. Jurgio 
parapijos klebonas Shenando
ah. Pa. (h.)

niai. Geriausi išeiginiai mote
riški bateliai kainuoja per 40 
rb.

Darbininkas uždirba Lietuvo
je dabar 30-40 rb. (kvalifikuo
tas) per mėnesi; Iš to reikia su 
šeima pragyventi ir apsireng
ti. O reikia suktis, oi reikia.

Sudiev!

VIENOS MOTINOS SKUNDAS
Atviras laiškas Bostonos skautams

Prieš pusantrų metų Įsikūrus 
iūrų skautams Bostone vilkiu
kai buvo atsiklausti, kuriem 
skautam jie norėtų priklausyti. 
Mano sūnus (tuo laiku 8 me
tui pasirinko jūrų skautus, ir 
mes neprieštaravome. Atrodė 
visai natūralu, kad yra sausu
mos ir jūrų skautai, kadangi 
tokie buvo ir Lietuvoje.

Netrukus pamatėme, kad yra 
kažkas ne taip, ir tiek iš spau
dos, tiek iš atskirų epizodų pa
aiškėjo. kad yra kažkoks tryni
masis tarp tu abiejų skautų va
dovybių. Paklausus vienų ir ki
tų. prie nrogdš. koks čia reika
las. niekad niekas aiškiai nie
ko nepasakė ir. atrodė, kad 
kiekvienas nusiplauna rankas 
ir. neva, nieko tikro nežino. 
Taip ir po šiai dienai man ne
aišku. kas tęn kuo nepasidali
na.

Nemaniau, kad tie nesusinra- 
t’mai galėtų vienokiu ar kito
kiu būdu paliesti vaikus. Nors 
jau vienas kitas epizodas žie
mos laiku man nadarė liūdna 
isnūdi. Pav.. viena šeštadienį 
lietuviškoje mokvkloie mokyto
ja naskelhė. kad no pamokų 
vaikai susirinktu Kalėdų eglu
tė' repet’C’iai. Kada iau grupė 
v=’ku susi’-mko. staiga vienas 
iš iu. rodydamas pirštu Į kitą 
maža vaika. su didžiausia pani
ka baisu šaukia: “Ponia, jam 
negalima — jis jūrų skautas!"

Ponia mokytoja, kuri tuo lai-

ku buvo ir vilkiukų vadovė, pa
sijautė labai nesmagiai ir jam 
atsakė, kad čia tai nesvarbu. 
Svarbu, kad jis yra lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos moki- 
nvs. Tuo tarpu tas tariamas nu
sikaltėlis. vargšas, net susirau
kė visas iš nesmagumo. Man 
taio buvo gaila to vaiko ir tik 
dėkoiau Dievui širdyje. kad tuo 
atveiu jo vietoje nebuvo mano 
sūnus.

Negalima kaltinti to vaiko, 
kuris taip nuoširdžiai norėjo 
nušalinti tą jūrų skautuką. Tai 
buvo vadovu nesantaikos ir. rei
kia manvti. išgirstu komentaru 
rezultata®. Tačiau iš šalies žiū
rint. ir vieniem ir kitiem skau
tams vadovavo garbingi žmo
nės ir, atrodė, kad jie tarpu
savio nesusipratimus garbingai 
išsnres, nepažeisdami vaikų.

Kaip aš nusivyliau visais, ka
da. išleidus sūnų su jūrų skau
tais i jubiliejine lietuviu skau
tu stovvkla. vakare, nuvažiavau 
pažiūrėti, kur jie įsikūrė, nei 
>o nei kitu jūros skautu nera
dau ten. Jų nesutiko Įregistruo-

ti. Kitaip sakant, neįleido į lie
tuvišką stovyklą.

.Buvo liūdna žiūrėti tą vaka- 
ra i tą mažu vaikų grupe, ku
rie daug nekalbėjo apie tai ,bet 
savo mažose širdelėse slėpė di
deli nusivylimą. Nuskriaustieji 
visiškai to nenusipelnė. Tai 
grynai suaugusiųjų asmeniškos 
ambicijos. Gaila mažuiu ir gė
da prieš didžiuosius vaikus, nes 
tie jau supranta visą reikalo 
negražumą.

Kiek aš žinau, skautu šūkis 
yra: “Dievui ir Tėvynei!” Tai 
argi ne laikas būtu. Ponai Va
dai .vieniems ir kitiems pakil
ti truputi aukščiau “žemiš
ku dulkių” ir tikrai vykdyti ta 
šūki. Nejaugi nei vienoj nei 
antroj pusėj nėra žmonių, ku
rie parodytų kilnumo, paauko
dami tas savo asmeniškas am
bicijas aukštesniam tikslui? Pa
galvokite anie tai ir nedary
kite skriaudos vaikams ir ne- 
skaldvkite jų. Kadangi, nežiū
rint kiek jūs darbo beįdėtumė- 
te. bekonkuruodami vieni su ki
tais, jeigu pagrinde nebus idea
lizmo. o tik asmenišhimai, tai 
visas tas darbas iš esmės bus 
beprasmiškas ir bus nei Die
vui nei Tėvynei.

Elena SteoonaiHenė
55 Elm St.

Cambridge, Mass.

PITTBURGH, PA.
Lietuvių katalikų radijo va- Prie pikniko pasisekimo daug 

landos piknikas lietuvių ūky
je praėjo sėkmingai. Rengė AL 
RK Federacijos apskritis.

Diena pasitaikė graži — pub
likos prisirinko iš visų . apylin
kės miestelių. Programa buvo 
Įvairi: varžybos vaikams (pra
vedė Aif. Stankūnas). Įvairūs 
laimėjimai (tvarkė Iz. Galinienė 
ir J. Miller). polkos varžybas kūnai. Taorai. Naujalytė, Mrs. 
laimėjo G. Petrulis iš Morris. 
Pa., ir Ona Dancevičienė iš S.
S. Pitsburgh. Pa. Dainų varžy
bose galėjo dalyvauti, kas tik 
norėjo. Laimėjo Vera Morkū
nienė iš E. Pittsburgh, Pa., ir 
S. Žakas iš Washington, Pa. 
Visi laimėtojai gavo dovanų. 
Buvo ir bendros dainos, ku
riom armonika pritarė Jučius.

prisidėjo P. Yutzus, maisto 
krautuvės savininkas. Per radi
jo valandėlę garsino vedėjai A. 
Onaitis, V. Jucius ir W. Ko
nčius. Plakatais, spaudoje gar
sino A. Žaliaduonis. Parapijų 
klebonai skelbė savo biulete
niuose ir bažnyčiose.

Dirbo ir kiti, kaip Lukšs, Pi-

Miller. Mrs. Makuh, Mrs. Ju
cius ir daug kitų. Aukomis ir 
dovanomis prisidėjo klubai ir 
pavieniai asmenys. Daugiausia 
dirbo Stella Lesučiūtė. Ji buvo 
vyriausia šeimininkė. Visiems 
įdirbusiems ir prisidėjusiems, 
taip pat ir atsilankiusiems pri
klauso nuoširdi padėka.

Senetna

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografijų. ? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS

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

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

Salėję gali tilpti 100 dalyvių

Norite geros—meniškos fotografijos

422 Mcnahan Street. Ridgewood, Brooklyn. N.
Tel. HYacint 7-4677

RE PU B L I C
Liguor Store, Ine.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas.
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PRANAS BRUCAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. W00DHAVEN 21, N. Y.

Tel: Vlrginia 6-9519 
SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
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KUR NUĖJO LIETUVIU 
SKAUTŲ SĄJUNGOS 

VADOVYBĖ?

Kunigų Vienyte seimas į- 
vyksta rugsėjo 11 New Yorke, 
New Yorker viešbutyje. Nu
matoma naujos valdybos rinki
mai. šiuo metu Kunigų Vie
nybės centro valdybai pirminin
kauja prel. Pr. Juras, sekreto
riumi yra kun. J. Vilčiauskas. 
Seime dalyvaus ir vysk. V. Briz- 
gys.

Kazimieras Čibiras, Lietuvos 
atstovybės Urugvajuje spaudos 
attache, pro New Yorką rugpjū
čio 29, ketvirtadienį išvyksta į‘ 
Kanadą, Torontą, dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seime. K. Čibiras, pasirašinėjąs 
slapyvardžiu Vera, ispaniškai 
yra parašęs gausiai straipsnių 
ir stambių knygų apie Lietuvą 
ir daug nusipelnęs Lietuvos var
do garsinimui Pietų Amerikoje.

Jurgis Tamulaitii, Darbininko 
skaitytojas, gyvenęs Brooklyne, 
mirė rugpjūčio 22, sulaukęs 67 
metų. Palaidotas HolyRood ka
pinėse, Westbury, L. L Gedulin
gos pamaldos buvo Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Laidoji
mu rūpinosi St. Aromiskio lai
dojimo namai.

Eglę Žilionytę nuoširdžiai at
siprašo korespondentas ir re
dakcija dėl neapdairios žinios, 
kurioje buvo suminėta jos pa
vardė, bet su kuria ji neturi 
nieko bendro.

St. Dargis, iš Toronto, at
vykęs į New Yorką, lankėsi Dar 
bininko redakcijoje. Jis renka 
skelbimus Tėviškės Žiburių lai
kraščiui.

Lituanus žurnalo naujas nu-

kė brolis Stanislovas Tamkvai- 
ti*, S.J. Tai buvo retas ir toli
mas svečias. Jis darbuojasi mi
sijose Rodezijoje, Afrikoje. Ten 
jau praleido 25 metus.

Savo kilme suvalkietis nuo 
Veiverių, lietuviškai kalba gra
žiai, į jėzuitų ordiną . Kaune Į? 
stojo 1929 metais. Mokėsi Vo
kietijoje. Dar prieš karą Rode- 
zįjos vyskupas prašė talkinin
kų misijoms. Ten ir išvyko bro- J 
lis Stariisloyas.

Dirbo įvairius darbus, mo- 
kė negrus ūkininkauti, sodinti 1 
ir auginti vaisius, gelbėjo įvai- iį 
riuose vienuolyno darbuose.

Redakcijoje pasakojo apie 1 
tenykštį gyvenimą. Afrika at
bunda ir darosi nepriklausoma. 
Rodezija yra dar anglų valdo
ma. Prasidėjus neramumam ki
tuose Afrikos kraštuose, baltieji 
stengiasi iškeliauti. Dėl to ūki
nis ir kultūrinis gyvenimas 
smunka. Nevisur vietiniai žmo
nės yra dar paruošti nepriklau
somam gyvenimui, nors jie jau 
dalyvauja savivaldybėse ir 
parlamente.

Brolis St. Tamkvaitis Į Ame
riką atvyko balandžio mėn. Bu
vo sustojęs jėzuitų namuose 

.Gtiicagoje. Į Londoną išplaukė 
laivu rugpiūčio 23 iš New Yor- 
ko. Iš Londono į Rodezija dar 
yra apie 5000 mylių lėktuvu.

Kun. J. Petrošius, Paryžiaus , 
lietuvių kapelionas, atvykęs į 
Ameriką, lankėsi Daririninko 
redakcijoje.

Kun. J. Staškevičius, Hamil
tono lietuvių parapijos vikaras, 
šiemet baigęs mokslus Romoje, 
buvo atvykęs į New Yorką ir 
lankėsi Darbininko redakcijoje.

Dr. Petras Vileišis, iš Water-

M'
SOLISTAS LEONAS BALTRUS dalyvavo Syracuse, N Y., operos stipendijų įteikimo iškilmėse italų tarpe, 
kur dainavo kelias itališkas dainas. Praeitais metais čia buvo įteikta pirmoji operos stipendija iš In- 
ter-City operos kompanijos. ~AJ|

MADŲ PARODA BOSTONE

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS 
41-40 74th Street

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

S. m. liepos mėn. 19 d. Dir
vos numeryje tilpo Lietuvių 
Skautų Brolijos jubiliejinės 

I** pastovyklės viršininko paragi- 
i nimas vykti į jubiliejinę skau- 
j tų stovyklą. Cituojame:

“Visi jūrų skautų tėvai pra
šomi paraginti savo vaikus vyk- 

. ti į Jubiliejinę Stovyklą ir ne
gailėti lėšų. Brolybę visų mū- 

į sų šakų tarpe gali išugdyti tik
Į buvimas ir skautavimas kartu
į-; su kitais broliais” — rašo Ju-
Į biliejinės Stovyklos atsakingas
į pareigūnas Bronius Juodelis, '
Į • pasirašęs Brolijos pastovyklės
|. vadovo titulu. i

Bostono jūrų skautų tėvai 
I š.m. rugpiūčio mėn. 17 d. skelb-
I tu laiku nuvežė į jubiliejinę
I stovkylą 13 jūrų skautų. Jie
f visi yra Lietuvių Skautų Sąjun

gos nariai, iš Sąjungos neišsto
ję ir nepašalinti. Jų stovykli
nis registracinis mokestis iš 
anksto įmokėtas.

Jubiliejinės stovyklos virši
ninkas p. Saulaitis jiem į sto
vyklą neleido registruotis ir jų 
nepriėmė, esą, pagal Skautų Są
jungos dabartinės vadovybės 
instrukcijas. Nors į tą pačią 

1 stovyklą yra priimti ir neskau- 
tai — pvz., moksleiviai ąteiti- 
ninkai, ir nelietuviai — pvz., 

_ lenkai skautai.
Tokios rūšies lietuvių jauni

mo skryningavimas arba išseg- 
regavimas lietuvių skautų or
ganizacijos vardu dar nebuvo 
girdėtas ir Bostono jūrų skau
tų tėvų komitetas, pranešda
mas apie tai lietuviškai visuo
menei, viešai pareiškia griežtą 
protestą.

Bostono Jūrų Skautų 
Tėvų komitetas

WILLIAM L DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPffii AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

G raborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matihew P. Ballas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

ROM
ŽINIOS__

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BaLsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Pabaltijo lietuvių moterų klu
bas Bostone dar prieš vasaros 
atostogas Įvykusiame savo na
rių susirinkime »nutarė spalio 
20 rengti madų parodą.

Moterys visur ir visais 
kais domėjosi drabužiais, 
svetimas tas palinkimas ir 
tuvėms, kurios jau 
“dėvėjo margus rūbelius, dus- 
geno baltas, plonas drobes”, 
anot Maironio. Jos savo ran
komis rinko audiniui dailius le
lijų ir žvaigždžių raštus. O 
šiais laikais gali naudotis aukš
tos pramonės gaminiais, tačiau 
nepasitenkina fabrikantų pa- ’ 
gamintais rūbais, o mėgina su-

lai- 
Ne- 
lie- 

senovėj

Moterų klubas savo parengi
mais gautas lėšas daugiausia 
skiria labdarybės bei kultūri
niams reikalams. Šiais metais 
Velykų švenčių proga sušelpė 
lietuvius džiovininkus Vokieti
joje ir Vasario 16 gimnaziją. 
Šviesiam a. 
mono atminimui 
toj gėlių paskyrė 
ties” žurnalui.

Dabar klubo 
rūpinasi būsitnos parodos reika
lais. Artimiausiu laiku jau tiks
liai galėsime patiekti parodos 
dalyvių sąrašą. J.L.

aso
Lietuvos vyčių jubiliejinio 

seimo bankete rugpiūčio 18, 
sekmadieni, dalyvavo ir ilgą 

a. dr. Juozo Lei- kalbą pasakė Bostono kardino-
pagerbti vie- 
19 dol. “Atei-

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pne r'vreat HarKway stauon) 
WOODHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

las Richardas J. Cushingas. Su 
seimo dalyviais ir svečiais, ku
rių buvo gana gausu, kardino
las praleido apie ketvertą va
landų. Prisiminė Lietuvą kaip 
Marijos žemę ir reiškė viltį, jog 
tikėjimas lietuvių tautos laisve 
išsipildys. Kitais metais Lietu
vos vyčiai į savo seimą susi
rinks Chicagoje.

T. x x kurti ką nors savo, išreikšti Antas Juraitis, sūnus Genės x 75 m. Velionis gyveno 336 Esios Lietuvos Komiteto narys , . T T ~ - Nukryziuotoio Jėzaus sese- x .. .....vo vo ivuunLcuM uaijs skonį. ir Jono Juraičių, gyvenančių .... St. So. Boston, Mass. Nuliudi-
rų metine švente ir piknikas , . ’ . “me paliko dvi seseris ir brolį. 

Palaidotas šv. Juozapo kapinėse.
Apolonija Adomavičienė (lie

pos 27) 75 m. Velionė gyveno 
10 Folsom St. Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris, 
penkis sūnus ir seserį. Palai
dota šv. Mykolo kapinėse.

Ciprijonas Kavolis (rugpiū
čio 2) 81 m. Velionis gyveno 31 
david Ter. St.
David T. St. Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko dukterį ir tris 
seseris. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse. ,

Bolis Masiulis (rugpiūčio 5) 
73 m. Velionis gyveno 436 E. 
6th St., So. Boston, Mass. Nu-

valdybą ypač
meris jau paruoštas, Šią savai- ^ury- Conn., su lietuvių eks

kursija važinėjęs Europoje, bu
vo apsilankęs Darbininko redak

N. Valaitienė paruošia gėlių cijoje, ir papasakojo savo ke- 
puokštes vestuvėms ir kitoms Jionės įspūdžius.
progoms skoningai ir pigiai. Dr. Martynas Brakas, Laisvo-
Skambinti telefonu 914 LY 1
__________________________ Europoje- Nuo liepos jr Bostone, įaįp į- kitose vie- Fanwood New Jersey, paten- 

26 jis dalyvavo pasauliniame - -
Parduodamas gražus moder- liuteronų kongrese Helsinky- 

niškas namas prie upės kranto. je 0 rugpiūčio 15 lankėsi Vyk- 
Galima žuvauti ir laivą laikyti, domojoj Taryboj ir Eltos būs- 
Tinka gyventi vasarą ir ištisus tinėj Vokietijoj, matėsi su vi- 
metus. Apšildomas, su visais Sa eile lietuvių veikėjų, 
patogumais. Savininkas turi iš
važiuoti į Floridą. Galima ra

tę pradedamas spausdinti.

šyti arba skambinti: Felix 
Morkus, 119 Overlook Dr., Mas- 
tic, N. Y. Telf. 516-281-6766.

Išnuomojamas didelis mo
demiškas 5 kambarių butas su 
atskiru įėjimu, gražiame So.

Muzikas Jurgis Dergentis ak
ordeonu išpildys dalį progra
mos Angelų Karalienės parapi
jos koncerte rugsėjo 22 d. 5 v. 
popiet Bossert viešbučio salėje. 
....Vincė Leskattienė yra išvyku
si į Santą Barbarą, Calif., kur 
vieši pas savo seserį.

, Ozone Park rajone, 118 gatvė
je. Teirautis vakarais nuo 6 
vai. GLenmore 6-1276.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas

tose, yra daug moterų, kurios kintas grįžo iš berniukų vasa- 
dailiai pasisiuva pačios savo rū- ros stovyklos Kennebunkport. 
bus, net prašmatnius krautuvių Maine .Parsivežė piniginę pre-
gaminius pralenkdamos.

Bostono moterų klubo valdy
ba jau pradėjo telkti moterų bū 
relį, kurios mielai sutinka ruo
šiamoje parodoje parodyti savo 
siūtus drabužius. Tam tikslui 
užimta So. Bostono lietuvių pi
liečių klubo m aukšto salė.

miją už sportą, sidabrinį me- 
lietuviškus prisiminimus apie 
savo draugus, o ypač neužmirš
tami palieka Tėvai Pranciško
nai ir jų pamokymai.

rugsėjo 2, pirmadienį, Darbo 
šventėje, bus vienuolyno sody
boje Brocktone, Vienuolynas 
yra paaugęs ir pasipuošęs nau
ja koplyčia, pašventinta birže
lio mėn. pradžioje, bet dar yra 
likusių skolų. Visi kviečiami at
silankyti į seserų rėmėjų ren
giamą šventę, pabūti gražioje 
gamtoje bei pažįstamų ratelyje 
ir paremti seserų kilnius dar
bus.

Išnuomojamas butas iš 34 
gražių kambarių su virtuve ir 
šiluma arti Jamiicos traukinio 
Woodhavene. Kreiptis HI 1-13 
78.

registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

TA 7-9518

109 Warwick St. 
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
PL 3-6628

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

LIETUVOS ATSIMINIMŲ

RADIJO PIKNIKAS
rengiamas NEW JERSEY lietuviams

Sekmadienį, rugsėjo 8

IŠVYKA
KENNEBUNKPORT, ME. 

specialiais autobusais 
Yra dar laisvų vietų!

Išvykstama rugpiūčio 31 ryte 
po 7:30 vai. mišių pranciško
nų koplyčioje 680 Bushwick 
Avė.
Bus lankomas Liurdas, Kry
žiaus keliai, *v. Antano šven
tovė, lietuvių pranciškonų so
dyba su gimnazijos naujais 
pastatais ir kt.
Kelionė su nakvynėmis ir val
giu vienam asmeniui 28 dol. 
Grįžtama rugsėjo 2 vakare.
Kelionėn priimami iš Brook- 
lyno ir kitų vietovių. Kreiptis: 

DARBININKO 
ADMINISTRACIJA 
•10 Wilk>ughby Avė.'

Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. — GL 5-7281 

vakarais GL 5-7068

Tautos Šventėje

ROYAL GARDENS PARKE ir SALĖJE 
990 E. HAZELVVOOD AVĖ., RAHWAY, N. J. ADVOKATAS

Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet e Programa — 5:00 vai. popiet 
šokiai nuo 4 va), iki 10 vai. vakaro

37 Sheridan Avenue

Jėjimai$1.0O, ženkliukas 25< (auka radijo fondui) •

Programoje:
• $okimo varžybos
• Darbininko spaudos kioskas
• Laimėjimai ir kitokios įvairenybės
• Rūtos ansmblis, vad. A. Kačanausko
Piknikas įvyks bet kokiam orui esant — Visus maloniai kviečiame!

Jokūbas J. Stukas
Direktorius

Brooklyn 8, N. Y.
Telef.

LAIKRODININKAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

MIRUSIEJI

Kęstutis Šiaučiūnas (liepos 
26) 35 m. Velionis gyveno 70 
Eagle Rock Rd., Randolph, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną 
ir mažą dukrelę, tėvus ir tris 
seseris. Palaidotas N. Kalvari
jos kairinėse.

Mykolas Jesionis (liepos 27)

THEODORE WOUNNM,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

__ Parduodamas labai gerai pri
žiūrėtas vienos šeimos 7 kam
barių medinis namas Woodha- 
ven, tarp Jamaica Avė ir Fo- 
rest Park. Aliejinis šildymas, 
kombinuoti alumininiai langai, 
įrengtas rūsys, nauji šaligatviai 
ir tvoros, arti prie Jamaica Li-; becke. kur Lavalio universitete liūdime paliko žmoną, dvi duk- 
ne traukinio. Teirautis po 5v. gilino prancūzų kalbos studi- teris ir sūnų. Palaidotas N. Kal- 
vak. MI 2-1524. jas. Kun. A. Kontautas gelbsti varijos kapinėse.

_______ šv. Petro lietuvių parapijos ku- Apolonija Owirkienė (rugpiū-
nigam ir profesoriauja Bosto- čio 13) 73 m. Velionė gyveno 

... Parduodamas 2 šeimynų mū- ne vienoje kolegijoje. Jis ma- 94 Ocean St. Dorchester, Mass. 
rinis namas tarp Jamaica ir loniai visus prašo dalyvauti Nuliūdime paliko dvi dukteris 
Fulton Sts. Brooklyne. Teirau- Brocktone lietuviu 
tis MI 7-2671.

Kun. Albertas Kontautas, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų rėmė
jų pirmininkas ir buvęs Lietu
vos vyčių dvasios vadas, atosto
gas praleido Kanadoje, Q u e -

šventėje ir du sūnus. Palaidota N. Kal
varijos kapinėse.rugsėjo 2.

ECHO VALLEY lietuviška vasarvietė
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY, Echo Lake. Pa. — Telef.: AReacode: 717- 424- 1920.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBE POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogu* kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modemus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško, visokiausias 
sportas vasarą, ir Žiemą, Šokiai ir geras lietuviAkas maistas.

__ __________________________ Nuolaidos: organizacijoms, stovy k loma, suvažiavimams

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHĖSTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARV PUBLIC 

Patarnavimas dien4 ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FWBALHOME
546 East Broadway

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

■ •
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai jš- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Funeral Dlnector

TeMones: 268-5185


