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Pasaulio lietuvių bendruomenes antrasis seimas

NUO ĮVYKIŲ prie asmenų 
Šviesiais ir tamsiais dažais piešiami veidai. Tur būt, 
prieš rinkimus. Iniciatyva demokratę pusėje.

Centras- iš Toronto 
keliasi į Clevelandą

Pasaulio lietuvių bendruome
nės antrasis seimas buvo To- 

. ronte rugpiūčio 30-rugsėjo 1.
Atidarė pirmininkas dr. J. Sun- 
gaila. Invokaciją atkalbėjo pre
latas J. Balkūnas. Prezidiuman 
išrinkti po atstovą iš kiekvie
no krašto — dr. P. Lukoševi
čius (Kanada), J. Jasaitis (JV), 
kun. dr. J. Aviža (Vokietija), K. 
Čibiras (Urugvajus), F. Senkus 
(Anglijos įgaliotas), G. Procuta 
(N. Zelandija), Ign. Padvalskis 
(Argentina), prel. V. Balčiūnas 
(Italija), Z. Domeika (Venezue- 
la), J. Bačiūnas (Australijos į- 
galiotas). Pirmininkavo pakai
tom Lukoševičius, Jasait i s 
ir kunigas dr. J . Aviža 
Sekretoriate buvo A. Sapokai- 
tė, V. Judzintavičiūtė ir B. Bi- 
rietienė. Sudarytos taip pat ko
misijos — revizijos, mandatų, 
nominacijos, rezoliucijų.

Po sveikinimų buvo praneši
mai — dr. Sungailos, prof. J., 
Puzino, St. Barzduko, J. Jasai
čio, J. Kardelio, J.- Matulionio, 
V. Adamkavičiaus, V. Vaitie- 

' kūno. Pranešimai lietė organi
zacinius : reikalus, lėšas, laisvini-

na-

tik 
kal-

kita

— Kolumbijoje įsigalėjo ko
munistų teroristiniai veiksmai. 
Ginklai ir pinigai atėjo iš Ku
bos. Kolumbijoje teroras reiš
kiasi tokiu pat būdu kaip anks
čiau tas teroras pradėjo reikš
tis Venezueloje.

— Kalifornijos jaunieji de
mokratai paskutinėje konvenci
joje pasisakė už kom. Kinijos
pripažinimą, susitaikinimą su 
Castro, priešamerikinei veik
lai tirti komiteto panaikinimą.

— Anglai rugsėjo 3 paskel
bė, kad viengungių neskirs į 
karo attache anapus uždangos.

— Jugoslavija dalyvaus so
vietinio bloko ūkinės pagalbos 
taryboje kaip stebėtojas.

— Haiti apskundė Saugumo 
Tarybai Domininkonų Respub
liką.

— Viceprezidentas Johnso
nas lankosi Skandinavijoje.

— Chruščiovas ir Titas suta
rė šaukti komunistinių viršū
nių konferenciją, kuri užkirstų 
kelią Kinijos komunistų įtakai 
tarp Azijos ir Afrikos komu
nistų.

— Gromyko pareiškęs Mask
voje Harrimanui pageidavimą, 
kad atvyktų prezidentas Ken
nedy. “Juo greičiau, juo ge
riau”.

— U. S. News... skelbia 
gandą, kad kalbama apie dery
bas su Sovietais: Amerika pas
kolintų 10 bilijonų Sovietam, 
jei Sovietai atitrauktų savo ka
riuomenę iš Kubos.

— Shopptone, Pa., rugsėjo
2 nutraukti darbai galbėti tre
čiam užgriūtam anglies kasyk
lose nuo rugpiūčio 13. Jo bal
sas buvo girdėti iki rugpiūčio 
20.

— Moab, Utah rugpiūčio 28 
kasyklų sprogime išgelbėti tik 
7, žuvo 18.

— Darbo dieno* savaitgaly 
keliuose žuvo 523. Tai rekordi
nis skaičius. Pernai žuvo 501.

— Piety Vietnamo yra 16, 
000 karių amerikiečių. Jau žu
vo P. Vietname ir Laose 117, 
sužeista 280.

Stasys Rudys ir Virg. Kaspera
vičius, sekretorėm N. Be lemai
tė ir D. Briedytė. Mandatų ko
misija (Jan. Radvilaitė, J. Kaz
lauskas ir Kęst. Cižiūnas) pra
nešė, kad konferencijoje daly
vauja 42 atstovai iš 7 draugo- rašė laišką Indijos Nehru, kvies- 
vių. Konferencija tęsis tris die- damas į kompromisus dėl Kaš- 
nas. SAS vasaros stovykla, ku- miro.

Kažmire rugsėjo 2 nuo že- 
Viena diena paramos atsie- nę apžvalga. Konferencijai va- madienį, rugsėjo 8. Stovyklauja mės drebėjimo žuvo 100, su- 

na Amerikai arti 1.5 miL dol. dovaųti išrinkta pirmininkais 95 studentai ateitininkai. žeista 500.

mą, jaunimą, padėtį Lietuvoje. 
Pranešimų išvados buvo iš
reikštos rezoliucijom. Tarp jų 
buvo pareikštas pritarimas val
dybos veiklai, ypačiai jos ini
ciatyvai laisvinimo vienybės rei
kalu ir ateičiai pavesta valdy
bai sudaryti nuolatinį organą, 
kuris derintų bendruomenėje 
laisvės veiklą, spręstą Bendruo
menės dalyvavimo būdus jūng- Šimas lietuvių tautos likimo 
tiniame laisvinimo organe.

Kitas nutarimas ateinantiem 
5 metam — perkelti valdy
bos būstinę į 
Tad naujon 
išrinkti asmenys 
lando srities — J. Bačiūnas, St. 
Barzdukas, V. Kamantai, A. Mi
kulskis, A. Nasvytis; du narius 
pagal konstituciją gali koop
tuoti išrinktieji valdybos 
riai.

Seimas buvo darbingas, 
perkrautas klausimais ir 
bom.

šalia seimo buvo gausi 
programa nuo penktadienio iki 
sekmadienio. Literatūros vaka
ro programoje buvo rašytojai 
Alė Rūta, Vytautas Alantas, K. versmo atsisakė, kai patyrė, jog 
Grigaitytė Graudienė. K. Bra- 
dūnas ir pianistas A. Kuprevi
čius. Didysis pobūvis šeštadie
nio vakarą sutraukė 2000 da- ninkam prieš vyriausybę.

lyvių. Pamaldas Toronto kateė kas ir Kanados ministerio pir- 
roje laikė sekmadienį vysk. V. mininko vardu šen. O’Conalli, 
Brizgys, pamokslą sakė prel. V. 
Balčiūnas. Dalyvavo Toronto 
arkivyskupas Pocųucų pasakė 
labai šiltą žodį prisimindamas 
pavergtą Lietuvą ir jos kančias. 
Jam padėkojo angliškai prel.
J. Balkūnas. Akademijoje, ku
rioje buvo S. Sužiedėlio prane-

klausimu, dar kalbėjo Lietuvos 
atstovas Washingtone J. Kajec- 

de velandą. 
valdybon 

iš Cleve-
AMERIKA AZIJOJE: Kova prieš komunistus išvirto kova tarp Amerikos 

w re "■
ir

Pietų Vietnamo valdžios
Konfliktas tarp Amerikos ir 

Pietų Vietnamo yra viešas ir 
gilus. Kuo jis baigsis, neaišku.
Vietnamas kaltino:.

Apkaltino valstybės depai ta- 
mentą, kad skelbia neteisingų 
šaltinių neteisingas žinias apie 
Vietnamo prezidento ir kariuo
menės santykius. Apkaltino 
ČIA, kad organizavo perversmą 
prieš Diem vyriausybę ir per-

planai esą žinomi Diem vyriau
sybei. Kaltino, kad Amerikos 
atstovybė duoda azylį sąmoksli- 

sąjungoje su JAV ar eis su komunistais?
Valstybė* sekretoriaus pa

vaduotojas George W. Bali rug
sėjo 3 atvyko į Pakistaną, su 
kuriuo santykiai įsitempė. Į- 
tampa prasidėjo nuo Amerikos 
karinės pagalbos Indijai. Pakis
tanas, Amerikos sąjungininkas, 
buvo priešingas, kad Indijai bū
tų duodama daugiau ginklų nei 
Pakistanui. Esą tie ginklai bus 
nukreipti prieš Pakistaną, su 
kuriuo Indija yra konflikte 
dėl Kašmiro. Amerika ir Ang
lija nepadarė įtakos Indijai, 
kad eitų. į nuolaidas dėl Kašmi
ro. Tada Pakistanas ėmė derė
tis su kom. Kinija. Rugpiūčio 
29 pasirašė oro susisiekimo su
tartį, pagal kurią Kinijos lėktu
vai naudosis Pakistano aerod
romais ir atvirkščiai. Amerika 
į tai reagavo paskelbimu, kad 
nutraukia paramą 4.3 milijono 
aerodromo statybai Pakistane. 
Po poros dienų paskelbė, kad O su Kinija ūkinė sutartis gali 
nenutraukia. Tačiau Pakistano būti pasirašyta dar Bali neišvy- 
spauda jau aštriai kaltino Ame- kus

riką — esą savo parama no
rinti diktuoti Pakistano užsie
nių politikai. George Bell dabar 
nuvyko santykių atpainioti. Dė
mesio verta, kad ir kom. Kini
jos atstovai atvyko tuo pačiu 
metu ir laukia sudaryti preky
bos sutartį su Pakistanu. Tai 
greičiausia yra politinis 
žas.

šanta-

Pakis- 
nieko

Santykiai negerėja

Bali pasikalbėjimų su 
tano prezidentu pradžia 
gero nežada. Bali įspėjo, kad
Pakistano sutartys su kom. Ki
nija gali reikšti sąjungos nu
traukimą su Amerika, kuri yra 
davusi Pakistanui jau 3 bilijo
nus paramos. Pakistano atsaky
mai nebuvo palankūs. Priešin
gai. šią savaitę pakviesta dar 
ir Sovietų delegacija tartis dėl 
oro susisiekimo su Pakistanu.

AYUB, Pakistano preziden-
duotojas.

Stud. ateitininkų konferencija
Lake Ąri*l, Pa. antradienį, 

rugsėjo 3 3:30 vai. prasidėjo 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
metinė konferencija. Atidarė 
SAS pirmininkas Egidijus Užgi
ris, pradedamąją kalbą pasakė 
Ateitininkų Federacijos vadas 
dr. J. Girnius. Dvasios vadas 
kun. K. Pugevičius padarė dva
sinio sąjungos gyvenimo meti- ri vyksta ten pat baigsis sek-

Ontario provincijos ministeris 
Eremenko ir Toronto burmis
tras. Koncerto! progr. Stasys 
Baras, Aldona Stempužienė, Li
lija šiikytė, smuikininkas Iz. 
Vašy liūnas, Varpo choras, vado
vaujamas St. Gailevičiaus, o į- 
spūdingą Šimkaus kantatą 
“Atsisveikinimą su Tėvyne” at
liko Varpo ir Hamiltono para
pijos jungtims choras su solis-

De Gaulle įsikišo:
Didžiausios įtampos metu, 

kada Amerikos pareigūnai pre
zidentą Diem spaudė pašalinti 
iš saugumo šefų prezidento bro
lį Nhu, pašalinti jo žmonos į- 
taką, o Diem su tuo nesutiko, 
įsikišo Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle. Rugpiūčio 29 buvo 
paskelbta, kad de Gaulle pasi
ryžęs pagelbėti Vietnamui, ku
ris galėtų pašalinti svetimas jė
gas, susijungti ir tapti neutra
lus. Gal būt, de Gaulle įsikiši
mas buvo skirtas tik tam, kad 
palengvintų Diem padėtį ir pa
drąsintų jį laikytis prieš Ameri
kos spaudimą, bet jis buvo 
staigmena Amerikoje.

liniją:
Po įvairių siūlymų — nu

traukti Diem paramą, atitrauk
ti Amerikos kariuomenę iš Viet
namo, padaryti įtakos Vietna
mo kariuomenei, kad pašalintų 
Diem vyriausybę ar tik saugu
mo šefą — Amerikos vyriausy
bės liniją išreiškė prezidentas 
Kennedy rugsėjo 2 televizijos 
pasikalbėjime:

— Karas su komunistais yra 
Pietų Vietnamo karas, ir jį lai
mės ar pralaimės Vietnamas. 
Amerika jam tik padeda. Per 
paskutinius du mėnesius Diem 
vyriausybė prarado ryšį su tau
ta neišmintingom priemonėm 
prieš budistų dvasininkus, Ka
ras be ryšio su tauta negali bū
ti laimėtas, o jam atstatyti rei
kia politinių ir gal asmeninių

SAUGUMO TARYBOJE: Ar Sovietai pasikeitė po atomines
Sutarties? Pamerktų Syriją. Prisidėjo jau po veto tas pats dienraštis

ir Anglija. Bet Sovietų Dob- padarė išvadą: “Tie, kurie ti- 
ryninas pažadėjo veto ir rugsė
jo 3 jį ištesėjo. Tai buvo 101 
veto — pirmas po atominės su
tarties. '

Įdomi Amerikos spaudos re-

Saugumo Taryboj* Izraelis, 
Amerikos patartas, apskundė 
Syriją dėl dviejų Izraelio ūki
ninkų nušovimo. A Stevenso- 
nas rūsčiai smerkė žudikus ir 
reikalavo, kad Saugumo Tary- 

Dar sykį Azijoje:
Nehru traukiasi
Indijos min. pirm. Nehru 

rugsėjo 3 paskelbė, kad Indija
turės nutraukti sutartį su Ame- tų būti argumentas prieš atomi- 
rika dėl Amerikos Balso trans- nės sutarties tvirtinimą, bet Trūksta tam pinigo, nes vienas

merika buvo pažadėjusi pasta
tyti radijo siųstuvą Indijai, ku
riuo tris valandas per dieną 
bus transliuojamas ir Amerikos 
Balsas. Tai nebūsią suderinama 
su “neutralumu” — dabar aiš
kinosi Nehru. spaudžiamas ko
munistų ir socialistų.

— Prezidentes Kennėdy pa-

Rinkimai dar už metų, bet pa
sirengimas jau eigoje. Pro vals
tybinius interesus vis stipriau 
prasiveržia partiniai rūpesčiai.
O tie rūpesčiai nesudėtingi — 
teigiamai išgarsinti savuosius 
kandidatus ir nuvainikuoti opo
nentus; išgarsinti ar nuvaini
kuoti asmenis net svarbiau nei 
partijas, nes renkami asmenys. 
Tenka pasekti, į kuriuos asme
nis nutaikytas palankus ar ne-

tais Stempužiene. Šukyte, Vė- 
rikaičiu, akompanuojant Skrins- 
kaitei, diriguojant Gailevičiui.
Taip pat buvo spaudos ir meno palankus dėmesys šiuo metu, 
paroda atidaryta

Šiose visose iškilmėse bei 
įvairiose pramogose stebino 
ne tik gausi programa, bet ir 
gausus Toronto lietuvię dalyva
vimas — nuo pusantro iki dviejų 
tūkstančių. Seimas baigtas rug
sėjo 1 vakare banketu Prisikė
limo bažnyčios salėje.

John F. Kennedy pats at
kreipė į save dėmesį ypatingu 
pareiškimu dėl užsienių para
mos sumažinimo Atstovų Rū
muose. Kaltino respublikonus. 
Esą jie pirmu sykiu po antrojo 
pasaulinio karo pasitraukė nuo 
“dvipartinės” linijos dėl para

PIRMAS SUSITIKIMAS: Ambasadorius Lodge ir 
prezidentas Diem.

atmainų... Prezidentas pasisakė 
nepritariąs tiem, kurie siūlo 
nutraukti P. Vietnamui paramą 
ir atitraukti Amerikos jėgas iš 
Vietnamo. O dėl prezidento de 
Gaulle iniciatyvos atsiliepė la
bai atsargiai: tai bendrinio nu
sistatymo žodžiai, už kurių nė
ra priemonių nei ūkinės jėgos 
padėčiai taisyti. Visas svoris 
tenka pakelti Amerikai ir pa
čiam Vietnamo kraštui.
Vietnamas ir vėl savo:

“Mes jaučiame, kad Kenne
dy informacijos yra nepakanka
mos. o sprendimas visai klai-

dingas”, atsakė P. Vietnamo 
vyriausybė į prezidento Kenne
dy tvirtinimą, kad Diem vy
riausybė prarado ryšį su tauta.

kėjosi tikro atoslūgio, dar tu
rės palaukti”. O Times vedamą
jį pradėjo: "Izraeli* ir Vakarai 
vakar Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje laimėjo pergalę 

akcija. Dar prieš balsavimą H. už moralumą..." (Tokia Vaka- 
Tribune rašė vedamajame: Jei 
Chruščiovas ištesės savo veto,' 
kaip skelbėsi jo atstovas penk
tadienį, tai visiem bus aišku, 
kad JT ir vidurinių rytų klau
simu jo elgesys nesiskiria nuo 
Stalino... Tai nebūtinai turė-

rų pergalė buvo skelbiamas 
Berlyno sienos pastatymas!)

ir

J. TAUTOS TRAUKIAS IŠ 
KONGO

J. Tautų sekr. U Thant pra
nešė, kad nuo metų galo bai
gia karines operacijas Konge.

tai padėty išsigydyti mums nuo mėnuo kaštuoja 10 milijonų, o 
iliuzijos, kad Rusija nori tikro J. Tautos jau 100 milijonų sko

loje. Amerika. Anglija ir Belgi
ja pasisakė už kariuomenės lai
kymą Konge dar bent pusmetį. 
Kitaip įsigalės vėl chaosas.

— De Gaulle — kodėl jis 
Sovietų min. Gromyko rugsė- pasisakė dėl Vietnamo. Pran

cūzų diplomatijos protokolo ži
novai aiškina, kad de Gaulle pa
sijutęs apeitas, kada Amerika 
neatsiklausė Seato narių nuo
monės dėl santykių su P. Viet-

susipratimo su Vakarais.
Tokis spaudos įspėjimas So

vietų neatbaidė nuo veto, ir

GROMYKO APIE BERLYNĄ

jo 2 pasikalbėjime su Vokieti
jos parlamento vicepirmininku 
Dehler pasisakė, kad Berlyno 
siena turi pasilikti ir reikšti 
galutinę sieną tarp dviejų Vo
kietijų. Turinčios būti pripažin- namu. Diplomatinis etiketas to 
tos ir dabartinės kitos sienos reikalavęs. Jo nevykdant, de 
Europoje kaip nuolatinės. ‘ Gaulle jautėsi laisvas prabilti.

mos užsieniam ir nuėję parti
zaniniu keliti. Pareiškimas bu
vo suprastas mažiau kaip pre
zidento, daugiau kaip kandida-
to į prezidentus propagandinė 
priemonė. Jis ir buvo respubli
konų atmestas, o spaudoje D. 
Lawrence atkirto asmeniškai: 
esą kalbėdamas apie “dviparti
nės” linijos sulaužymą,. prezi
dentas užmiršęs ar patarėjų su
klaidintas buvęs, nes kaip kon- 
grėsmanas ir paskui senatorius 
po 1950 Kennedy taip pat bal
savo už sumažinimą prezidento 
Trumano ir Eisenhowerio pa
teiktos užsieninės paramos; esą 
kalbėdamas apie “dvipartinę” 
liniją dėl užsienių pagalbos, 
prezidentas užmiršęs, kad dėl 
jos tartis kvietėsi demokratų 
vadus, bet niekad respubliko
nus.

Robert Kennedy suvaidino di
delę rolę prezidentą renkant. 
Vaidina didelę rolę prezidento 
politiką vykdant: ‘ Kalbantieji 
apie Kennedy giminės erą su
rado progą nukreipti dėmesį 
į Robert Kennedy ryšium su 
Cosa Nostra, kriminalinių pa
dugnių sindikato susekimu ir 
paskelbimu. H. Tribūne padarė 
pirmo puslapio pagrindinę ži
nią, kad tokiam skelbimui bu
vęs priešingas FBI direktorius 
Hooveris, nes paskelbimas sun
kinąs tolimesnį sekimą. Tačiau, 
laikraščio aiškinimu, R. Kenne
dy norėjęs, kad nauja šviesa 
būtų nukreipta į jo veiklą. Jis 
nesąs patenkintas, kad dėmesys 
nukreiptas į jį daugiausia dėl 
“pilietinių teisių” įstatymo, ku
ris nėra populiarus pietuose. 
•Robert Kennedy norėjęs at
kreipti dėmesį, kad jo departa
mentas kovoje sėkmingai su 
kriminaliniu elementu, kuris 
yra Amerikos rykštė, žinia apie 
sėkmingą kovą turi būti sutik
ta su simpatija visų Amerikos 
gyventojų.

— Vietname eina žinios, kad 
prezidentas Diem, kuris mėgs
ta knygas ir intelektualinį dar
bą, pasitrauksiąs ir prezidento 
pareigas perleisiąs savo bro
liui, kurio pasitraukimo dabar 
reikalauja Amerikos atstovybės 
pareigūnai.

— Azijos-Afrikos blokas nu
tarė Vietnamo klausimą kelti 
J. Tautose.

Lyndon B. Johnson buvo 
populiaresnis, kai buvo demok- ' 
ratų vadas, negu dabar, kai yra 
viceprezidentas. Jis paliekamas 
labiau prezidento šešėly. Nixo- 
nas susilaukdavo daugiau švie
sos šalia Eisenhowerio. Jei 
prieš akis dabar jau rinkimai^ 
tai Rowland Evans ir Robert 
Novak (NYHT) vertina, kad 
pietuose Johnsonas praradęs 
pasitikėjimą. Pietiečiai laiko, 
kad jis nuėjęs su Robert Ken
nedy “pilietinių teisių” įstaty
mu, ir dėl to jam teksią ieško
ti atramos šiaurės demokratuo
se. - • - 

Barry Goldwater labiausiai
pasinešęs tarp respublikonų. 
Galimas Kennedy varžovas rin
kimuose. J jį nutaikyti W. Lipp- 
manno šūviai. Esą Goldwaterio 
“filosofija yra radikaliai prie
šinga respublikonų partijos pa
grindinėm tradicijom ir visai 
svetima Amerikos partinės sis
temos nuosaikiam, konservaty
viam charakteriui”. Goldvvate- 
ris vadinąs save respublikonu, 
bet jis atmetąs Hamiltono. Lin- 
kolno. T. Roosevelto palikimus. 
“Senatorius Goldvvateris yra di
desnė grėsmė respublikonų 
partijai nei demokratų”. Jei 
partija pasirinktų Goldwateri. 
tai ji virstų rasistų partija, an- 
tifederalistų partija, antiprogre- 
sine. sektine ir antitautine par
tija .; .

Tai žodinės etiketės, būdin
gos Lippmannui ir jo grupei. 
Jos rodo siekimą nuvainikuo
ti Goldwaterį pirmiausia res
publikonų akyse. O visa spau
dos kompanija apie asmenis 
rodo, kad propagandinė inicia
tyva. pasirengimas rinkimam, 
yra labiau Kennedy grupės ran
kose.



2 darbininkas 1963 m., rugsėjo 4 d., nr. 59.

Apgaule paaiškėjo per vėlai

Antrasis pasaulinis karas 
baigėsi, ir ginklai nutilo. Net 
ir Hiroshima atstatyta. Kalba
ma apie kariuomenės sumaži
nimą, nusiginklavimą, net ato
mų sunaikinimą. Bet vienas 
ginklas tebeveikia seniau nei 
nuo antrojo k.aro. Ir nėra kal
bos apie šio ginklo sunaikini
mą. Tai propagandos ginklas. 
Priešingai, Chruščiovas pasi
kartodamas skelbė, kad “ideo
loginė kova negali sustoti”. 
Taip sakydamas, galvojo apie 
propagandą. Propaganda gali 
būti teigiamai suprantama —- 
kaip tiesos skelbimas. Gali būti 
suprantama ir neigiamai — 
kaip netiesos pristatymas už 
tiesą.

Kaip “ideologinėje kovoje” 
tiesa nuslepiama ir netiesa pa
kišama tiekos vietoje, rodo vie
nas įvykis, kurio tikroji tiesa 
ir apgaulė išaiškėjo dabar, per 
vėlai, kada apgaulė jau buvo 
atlikusi savo uždavinį.

Tiesa ir netiesa apie Guernica 
miestelį, kuris buvo daugiau iš
garsintas nei Čekoslovakijos 
Lydice ar Lietuvos Pirčiupis ir 
kuri ispanų dailininkas Picas- 
so atvaizdavo paveiksle

Guernica. Jo sunaikini- 
buvo išgarsintas pasaulyje 
Čekoslovakijos Lydice. ir 
Lietuvoje garsinamas Pir-

Nacionalistam priskirtas 
nusikaltimas —

Buvo 1937 — Ispanijos karo 
tarp nacionalistų ir komunistų 
laikai. Buvo sunaikintas mies
telis 
mas 
kaip 
kaip
čiupis. Apie Guernica sunaiki
nimą rašė vedamuosius Londo
no ir New Yorko Times, kel
dami pasipiktinimą nacionalis
tų žiaurumu. Įvykis nuėjo į is
torijos knygas. Apie jį parašy
ta ir vokiečio Hans Rumpf kny
goje, kuri 1963 išversta ang
liškai. vardu "The Bombing of 
Germany".

Dabar po tiekos metų pikti
nosi anuo įvykiu ir Our Sun- 
day Visitor kolumnistas Tėvas 
Richard Ginder, paskaitęs iš 

■ anos knygos įvykio aprašymą: 
“1937 balandžio mėn. mažas 

baskų miestelis, kuris buvo to
li nuo pozicijų, buvo be atodai
ros subombarduotas vokiečių 
legiono Condor pagal Franco į- 
sakymą. Visame demokratinia
me pasauly kilo karšto pasipik
tinimo banga dėl šio brutalaus 
teroristinio akto iš padangių, 
ir Picasso buvo įkvėptas nu
piešti savo garsų sieninį pa
veikslą 'Guernica' Paryžiaus pa 
rodai”.

Bet kupstas kartais vežimą 
išverčia.... Atsirado vienas 
skaitytojas, kuris nepatikėjo 
Tėvo Ginder informacija. Jis 
parašė laišką, kuris atsidūrė 
ispanų mokslininko Tėvo Jo- 
seph F. Thorning rankose. Tas 
nuvainikavo legendą ir prisika
sė? prie asmens, kuris pirmasis 
paleido žinią, sukėlusią viso 
"demokratinio pasaulio“ pasi
piktinimą.

.-. .kuri padarė komunistai
Tas pirmasis buvo Londono 

Times korespondentas G. L. 
Ste er. Jo pranešimą pa
sigavusi prancūzų agentūra Ka
vas ir tarptautinis korespon
dentų komitetas nuvyko vieto
je ištirti. Tyrimo rezultatas ne
buvo tokis kokio anas “demo
kratinis pasaulis” laukė ir no
rėjo. Tyrimas patvirtino, kad 
daugiausia žalos Guernica mies
teliui buvo padaryta gaisrų, pa
kurtų nuo žemės. Nacionalistų 
lėktuvų žala buvo labai ne
reikšminga, palyginti su tuo, 
ką padarė gazolino gaisrai, ku
riuos užkūrė ispanų anarchis
tai ir kiti kairieji, pasitraukda
mi iš miestelio.

Bet atitaisyti neąti taisė
Tada Londono Times 1937 

gruodžio 14 ir New Yorko Ti
mes gruodžio 27 nežymioj vie
toj paskelbė, kad Guernica bu
vo sunaikinta “evakuacijos me
tu”.

Tokis atšaukimas jau negalė
jo atitiesti įspūdžio, kuris buvo 
padarytas korespondento Steer, 
nors jis paties Guernica mies
telio katastrofos metu net ne
buvo matęs; prisipažino buvęs 
per 8 su pusę mylios nuo 
miestelio. AP korespondentas 
Edvvard H. Knoblach paskiau 
apie įspūdį visuomenėje rašė:

"Pasipiktinimo bangos užsie
niuose negali nuslopinti nė 
bendras nesuinteresuotų kores
pondentų pareiškimas, kuria
me liudijo, kad pagrindinis su
naikinimas
anarchistų padegėjų ir Asturi- 
jos sprogdintojų prieš evakuo
jantis iš Guernica".

Praėjo nuo ano įvykio dau
gel metų. Apgaulė išaiškėjo. 
Bet dabar ji nebeaktuali. Taigi 
ir pasipiktinimo apgavikais ne
kyla. Tie, kurie apgaulei pa
vartojo Guernica, dabar kito
kiom apgaulėm nuodija žmonių 
mintis. Ir tie patys, kurie jiem 
apgaulę paskleisti po demokra
tini pasaulį padėjo tada, pade
da ir dabar.

Derybų uždrausti propagan
dines dujas vartoti niekas ne
siūlo.

buvo padaryta s

KORTOM lošiant jtempimas labai panašus i politines derybas...
Nuotr. V. Maželio

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 

Mūsų įstaiga taip pąt sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos vaidoinųis kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Spiulkesnioms įnrormaciioms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
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Ar žinai, kad ...
— Jungtinėse Valstybėse 3 

procentai gyventojų yra žydai. 
Milijonierių 20 procentų yra 
žydai. Visų Amerikos teisinin
ku 10 proc. yra žydai. Kolegi
jose 10 procentų studentų yra 
žydai, o studentų medikų žydų 
yra 20 proc. visų medikų 
dentų. Tokias informacijas 
skelbė “Jevvish Sentinel", 
džiausiąs žydų laikraštis 
Valstybėse.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

stu- 
pa- 
di-
J.

— Linkolno kalba Gettysbur- 
ge turi viso 266 žodžius. De
šimtis Įsakymų turi 297 žo
džius. Teisių įstatymas turi 
557 žodžius, o federalinės agen 
tūros nurodymai apie kopūs
tų kainos sumažinimą turi 26, 
911 žodžių.

religijos

Keating
Į Cong-

Balsai JAV kongrese už tautu 
laisvę ir tikėjimą

ŠEN. KEATINGAS: Dėl 
padėties Sovietuose

Senate Kenneth B. 
priminė ir įtraukdino
ressional Record informaciją 
apie “Amerikos komiteto už 
laisvę" išleistą knygelę, vardu 
“Apgultoji tvirtovė" iThe Bela- 
guered Fortress). kurioje do
kumentaliai nušviečiama, kaip 
tikėjimai persekiojami
tuose dabartiniu metu. Ta 
ga senatorius pareiškė:

— Mūsų pagarba turi 
klausyti tiem, kurie taip
šiai atremia aštrius puolimus 
Sovietų Sąjungoje. Mes turime 
sveikinti tokius kaip Laisvės 
radijas, kurie tai paremia trans 
liacijom 
Nes j ii 
nistam 
religijos
kurios yra pagrindas laisvei.
KONGR. DERVVINSKI: Ryšium 
slt parama užsieniui

terminą ir parodyti, jog tai nė
ra ištisinė tautinė valstybė, bet 
sudaryta iš įvairių nerusų tau
tų. kurios yra paverstos Sovie
tų Sąjungos kolonijom.

Priedas komisijoje buvo pri
imtas.

Naujienose rugpiūčio 23, 24, 
26 kalifornietis K.G. L'rnežis 
pasakojusi apie savo kelionę į 
Maskvą ir Vilnių.... Iš Vilniaus 
aerodromo’ jį paėmė globoti va
dovė panelė Danutė. Buvo iš
kviesti giminės į Vilnių, kad su 
juo pasimatytų. “Su giminėmis 
besis v ečiuojant, paskambino 
Danutė. Sako draugas Kapočius 
nori tamstą matyti. Atsiprašiau 
giminių. Nuvežė pas Kapo
čių. kuris mane maloniai pri
ėmė. Prašiau, kad leistų nuva
žiuoti į Radviliškį aplankyti 
naujai supilto sesutės kapo. Ka
počius atsakė, kad, girdi, pa
žiūrėsiąs. Reikia susirašinėti, o 
dabar nepatogus laikas, nes 
daugelis išvažinėje atostogų. 
Paskui klausė, ką rašysiu, kai 
sugrįšiu. Atsakiau, kad ką ma
tysiu, apie tai rašysiu. Taip ir 
baigėsi mano vizitas . .. Tai 
taip prabėgo tos keturios die
nos Vilniuje .... Norėjau Rad
viliškį aplankyti, bet.. . Telefo- 
navau Kapočiui, — jis jau bu
vo kažkur išvažiavęs. Taip iš 
Vilniaus niekur ir nepajudė
jau".

“Dabar, ką aš Vilniuje ma
čiau? Mačiau daug statomų ap- dėm.

SPAUDA

Bevaikščiodamas po 
kai reikėdavo surasti

artamentinių namų. Miestas ple
čiasi. Jau daug dirbtuvių yra. 
Atrodo, kad krautuvių visokių 
yra ...
Vilnių.
kokios vietos ir paklausti pra
eivio. tai gana dažnai atsaky
mo negaudavau. — nesupras
davo . . . Žinote, aš jau beveik 
buvau pradėjęs mokytis rusiš
kai.”
To neneigia, tik teisina:

Laisvė rugpiūčio 30, atsilip- 
dama į laisvosios spaudos infor
macijas, kad Lietuvoje didina
mas rusų skaičius ir kad, anot 
L'rnežio, Vilniuje ne visada su
sikalbėsi lietuviškai, rusų gau
sumo nė neneigia. Tik teisina, 
kad Lietuvoje nebuvę laikotar
pio. kada “lietuviai su rusais 
nesibičiuliavo": aiškina, kad iš 
rusų atėjusi visokia kultūros 
gerovė lietuviam.

Po šių komunistinio laikraščio 
minčių beliktų padaryti tik lo
gišką žingsnį—savo laikraštį 
leisti jau ne tik su rusiškom 
mintim, bet ir su rusiškom rai-

Nepripažįsta ir balsavimu:
Liaudies balsas, lietuvių ko

munistų laikraštis Kanadoje, 
rugpiūčio 16 vedamajame atsi
liepė ir į apsisprendimo reika
lavimus pavergtiems kraštam. 
Girdi, “Visi 'veiksniai pakarto
tinai šaukia, kad būtų leista jų 
šalių žmonėms apsispręsti.... 
Didieji apsisprendimai pasauly
je. deja, vyksta ne per balsavi
mus . . . Tautų ir viso pasaulio 
socialinę istoriją rašo ne bal
savimai. o klasių kova. Dauge
lyje šalių tą klasių kovą laimė
jo darbo žmonės. Daugelyje dar 
ne. Ji eina toliau".

Gerai, kad prisipažįsta, jog 
komunistai laimėjo pasauly ne 
balsavimo keliu, bet tik smur
tu — raudonosios kariuomenės 
pagalba, kaip buvo pasakyta 
“liaudies seimo-’ deklaracijoje 
1940. Komunistai ir jaučiasi 
stiprūs, kol balsavimų nėra.
Save vadina niekšu?

Keleivis rugpiūčio 21 atsilie
pė apie A. Išlaužo rašinius ko
munistinėje Laisvėje, kur jis, 
rašydamas apie įvykius Lietu
voje suranda progas kundžioti

(nukelta i 3 pal.J

F

Sovie- 
pro-

pri- 
dra-

į Sovietų Sąjunga., 
pastangų dėka komu- 
nepavyksta nuslopinti 
ir dvasinių vertybių.

Atstovu Rūmuose kongres- 
manas Edvvard J. Dcrvvinski, 
užsienių komisijos narys, pa
siūlė priedą prie užsienių para
mos įstatymo. Būtent, kad “jo
kios paramos negali būti duo-

tas respublikas".
Kongresmanas aiškino, kad 

tokiu papildymu jis norėjo su
dramatinti Sovietų Sąjungos

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

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

3-jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS

S. Beckenteino
Važiuoti BMT

arba IND

Atsineškite šj skelbimą,

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 "AK. 
krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium J viršų, 
traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

kuris bus ypatingai Įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Tautinės šventės prasmė
Kiekviena šventė yra suriš

ta su praeitimi. Nešvenčiamas 
gimtadienis, kai kūdikis gims
ta. Ir po keliolikos metų gim
tinės arba vardinės nėra tiek 
reikšmingos, kaip sulaukus 50 
ar 75 mėtų. Juo tolimesnis į- 
vykis, tuo šventė darosi svar
besnė ir iškilmingesnė. Praei
tis nenustelbia, bet dar labiau 
pririša. Kasmet minima, ji pa
sidaro tvirta tradicija. Tuo bū
du susidaro tautinės ir valsty
binės šventės.

nimu ir jausmais dar tvirčiau 
susirišti, nes tauta tiktai tada 
stiprėja ir išlieka vieninga, kai 
išlaiko vienybę su visa savo 
praeitimi.

Lietuvoje nepriklausomybės 
laikais pradžioje buvo tik vie
na iškilesnė Vasario 16 šventė. 
Ji priminė nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimą. Kaip 
valstybinė šventė, dabar rusų 
okupantų neleidžiama švęsti. 
Panaikinę valstybės nepriklau
somumą. naikina ir valdines 
Lietuvos šventes. Taip daro vi
suose kraštuose visi okupan
tai, ir iš to jau gali juos pažin
ti. Užgniaužė laisvę, siekia už
slopinti ir tos laisvės prisimi
nimą.

Trumpes laikas • buvo laisvė
je tiem ryšiam tvirčiau su Lie
tuvos praeitimi sumegzti. Tau
tos šventė pasidaro visuotinė 
ir tradicinė tiktai per ilgesnį 
laiką, o Lietuvą greitai vėl už
klupo karas ir okupacijos. Oku
pantam svarbu, kad tauta visai 
pamirštų, kas ji buvo, ir dary
tųsi lengviau jų pavąldoma. Už
tat naikinamos pavergto kraš
to tautinės šventės ir grūda
mos svetimos. Tai pavergtos 
tautos prievartavimas ir išnieki
nimas. Laikoma niekingu daik
tu, kai vieno tikėjimo žmogus 
spiriamas eiti į kito tikėjimo 
bažnyčią. Niekinga taip pat yra 
okupuotam kraštui primesti 
vergėjų išsigalvotas šventes, su 
kuriom Lietuva nieko bendro 
neturi.

* Rugpiūčio 7-14 prie sostinės 
Bonnos, Koenigswinterio jau
nimo namuose (Rheinland), į- 
vyko dešimtoji lietuvių studijų 
savaitė Vokietijoje. Grupė ke
leto namų yra pastatytų aukš
tai kalnuose specialiai pana
šiem suvažiavimam. Artumoje 
jokių kitų pastatų. Aplinkui ty
la ir ramybė, tik medžiai ir vy
nuogynai žemai slėnyje maty
ti, kaip srovena gražioji Rei
no upė, kaip joje plauko dau
gybė laivų. Kitoje pusėje dunk
so kurortinis miestelis Bad Go- 
desberg pasipuošęs pilimis uo
lų viršūnėse.

Sukakčių minėjimo ženklo
Dalyvių atkeliavo iš Angli

jos, Ispanijos, Italijos, JAV, Ka
nados, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos ir Vokietijos. Lie
pos 7 vakare buvo susipažini
mo pobūvis, rugpiūčio 8 ryte 
pamaldoms—katalikams mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė ku
nigas J. Petrošius (Paryžius), 
Evangelikams pamaldas laikė 
kun. J. Urdzė (Bonna). Pamal
dos buvo kasdien.

Savaitę atidarė moderatorius 
prof. A. Maceina. Pradžios žo
dį tarė Lietuvių Bendruome
nės Vokietijoje pirm. kun. dr. 
J. Aviža, o rengėjų vardu —

Bi-
Z.

Europos Lietuvių Fronto 
čiulių pirmininkas prof. 
Ivinskis,

Atidarymo iškilmių metu 
specialiais ženkleliais buvo pa
gerbti Studijų savaitėse dau
giausiai skaitę paskaitų ar pra
nešimų: dr. K. J. Čeginskas 
(11), dr. A. Maceina (8), dr. J 
Grinius (12), prof. Z. Ivinskis 
(7). Taip pat pagerbti visą lai
ką dalyvavę dr. K.J. Čegins
kas, A. Grinienė, M. Mustei
kis ir V. Natkus. Savaitės da
lyviams buvo įteiktas leidinė
lis “10 Studijų savaičių”, skir
tas dešimtmečiui paminėti. Ja
me trumpai paminėta buvu
sio programos, vietovės, 
kas, paskaitos, pranešimai, 
lyviai — pavardėmis 363 
vardės.

Paskaitos, pranešimai, 
sukaktys

Pagrindinė tema: “Tauta
vynėje ir svetur” buvo nagri
nėjama atskirais atžvilgiais: tau
tiškumo sąvoka (dr. K.J. Če
ginskas), kalbos vaidmuo tau
tybei (rašyt. R. Spalis), lietuvio 
padėtis tarp kitataučių, trem
ties uždaviniai (prof. J. Eretas), 
kultūrinės kūrybos pavojai pa
vergtoje Lietuvoje (dr. J. Lin-

lai- 
da- 
pa-

te-

LIETUVIAI studentai, neseniai atvykę iš Lietuvos, su savo draugais stu
dijų savaitėje Vokietijoje.

gis) ir svetur (kun. dr. A,. Bal
tinis; religinės bendruomenės 
vaidmuo tautiniu atžvilgiu ir k. 
Po kiekvienos paskaitos ar pra
nešimo buvo plačios diskusijos.

Savaitės programon buvo į- 
terpti ir trys minėiimai: 700 
metų Mindaugo mirties (pas
kaitą skaitė kun. R. Krasaus
kas), 100 metų 1863 sukilimo 
(kun. dr. J. Vaišnora, MIC) ir 
V. Mykolaičio-Putino 70 m. (V. 
Natkus).

Paskaita apie Mindaugą bu
vo pailiustruota V. Krėvės 
dramos “Mindaugo mirtis” iš
trauka, kurią perteikė studen
tai A. Lingė, V. Bartusevičius, 
A. ir A? Brinkiai, J. Naujokas 
ir A. Kazlas.

Po paskaitos apie 1863 m. 
sukilimą ištrauką iš V. Myko
laičio — Putino knygos “Suki
lėliai” skaitė aktorius A. Ged
vilą. neseniai atvykęs iš Lietu
vos. V. Mykolaičio-Putino mi
nėjimo metu A. Gedvilą pade
klamavo V. Mykolaičio-Putino 
poezijos.

Paskaitimnkai-pranešėĮai
Šiais metais moderatorius 

prof. A. Maceina, parinkdamas 
paskaitininkus, stengėsi suras
ti ne tik svarstomų klausimų 
žinovus, bet žiūrėjo, kad daug 
paskaitininkų būtų naujų ir

Tautos šventė, Rugsėjo 8. ne
priklausomoje Lietuvoje buvo 
įvesta Vytauto Didžiojo metais 
(1930), minint io 500 metų mir
ti. Parinkta diena, kurioje jis 
turėjo vainikuotis Lietuvos ka
raliumi, bet tas užsimojimas 
pradžioje buvo sukliudytas len
kų, o paskui mirties. Prieš mir
ti vainikavimas buvo sutartas 
Vilniuje. Neįvyko tiktai iškil
mės.

Tautos švente Rugsėjo 8, no
rėta pabrėžti ne tiek tas vaini
kavimas, kiek Lietuvos valsty
bės galybė Vytauto Didžiojo lai
kais. Vasario 16 priminė atkur
tąja Lietuvos valstybę, kuri bu
vo žymiai senesnė ir didingesnė 
Tai tos pačios lietuvių tautos 
praeitis, tiktai paskutiniais am
žiais aptemdyta nelaisvės. Bet 
dėl to ne tiktai nereikia senos 
praeities pamiršti, bet prisimi-

Rugsėjo 8 turi dar vieną ne- 
išrauįamą lietuvių tautoie tra
diciją ir šventę — tai Marijos 
Gimimo prisiminimą. Nors ir 
religinės šventės Lietuvoje šė
toniškai užstelbtos. bet iš žmo
nių širdžių jų išrauti neįsten
giama. Tai rodo dabar į Skie- g 
monis sutekančios minios žmo- - 
nių, o nuo seniau į Šiluva. Rug
sėjo 8 yra sena ir garsi šilu- 
vinių atlaidų šventė.

Kai kam seniau rodėsi, kad 
tautine švente lyg ir norėta už- •. 
stelbti religinė lietuvių tradi-. 
cija. Jei kas tokią mintį tu
rėjo, tai netoli matė. Religija = 
ir tautybė nesikerta, o viena ; 
antrą remia. Tautinės šventės | 
darosi visuotinesnės, kai turi ir | 
religinį pagrindą. Antai, ne bet- 
kas įstengtų ir išdrįstu iš airių 
tautos išplėšti šv. Patriko die
ną, kuri yra tiek pat patriotiš- , 
ka, kaip ir religiška. i

VOKIETIJOJE studijų savaitėje koncertavo iš JAV atvykę menininkai: L. Stukas, A. Vasaitis, Pr. Bičkienė 
ir V. Žukauskas

fe B
Į- į £

ir apimtų įvairius kraštus. To nė, ir L. Stukas, pianistas A. 
atsiekti pavyko: kun. dr. A. Vasaitis, aktorius V. Žukaus- 
Baltinis buvo iš Amerikos, ra- kas. Koncertas visiems paliko 
šyt. R. Spalis ir kun. dr. S. Ma
tulis — iš Anglijos, kun. R. 
Krasauskas ir kun. dr. J. Vaiš
nora — iš Italijos, dr. K. J. Če
ginskas ir dr. J. Lingis — iš 
Švedijos, prof. J. Eretas — iš 
Šveicarijos, V. 
Vokietijos. Be 
buvo žurn. V.
Gruenbaumas — iš Vokietijos 
ir studentai V. Macaitytė ir W. 
Toerneris — taip pat iš Vokie
tijos, bet neseniai atvykę iš Lie
tuvos.

Koncertas ir parodas
Koncertavo meniškai

’š Amerikos: solistai P-. Bh?kie-

Natkus — iš 
to, pranešėjai 

Banaitis ir A.

gerą įspūdį.
Surengtos dvi parodos: lietu

vių naujausios grafikos ir se
nųjų Lietuvos žemėlapių. Pa
rodas rengė Vokiečių - Baltų 
Draugija, techniškai jas paruo
šė dr. P. Rėklaitis.

Ateičiai
Uždarymo metu rugpiūčio 14, 

prof. A. Maceina pranešė, jog 
sekančios savaitės pagrindine 
tema numatyta “Krikščionybė 
moderniame pasaulyje”. Savai
tės moderatorium pakviestas 
dr. K. J. Čeginskas.

M. Musteikis

Lietuvoje ir apie Lietuvą
(atkelta iš 2 psl.)

“veiksniam”, kovotojam prieš 
komunizmą, valstybės departa
mentui ir visiem pasitrauku- 
siem nuo bolševikų. Kelei
vis rašo: “Algimantas šalčius, 
savo ‘Lietuvišką kultūrinę kro
niką’ pasirašydamas A. Išlaužu, 
rugpiūčio 13 d. Laisvės laidoje 
cituoja Vinco Kudirkos žodžius.

‘Kada gi priešai stvėrė dras
kyt mus apnikę, Jūs kaip niek
šai, pabėgot, mus vienus pali
kę’, ir nuo savęs prideda:

“Ir dar reikėtų pridėti: ne

tik pabėgot, bet dar persekio- 
jat tuos, kurie norėtų su savo 
tauta, liaudim kuo artimiausiai 
broliautis, kur jie bebūtų’.

Keleivis dėl to pasisako: “A. 
šalčius iš Lietuvos pabėgo, ten 
net savo tėvus palikęs. Kodėl 
bėgai? Kodėl pernai, ten nuvy
kęs, nepasilikai arba kodėl da
bar ten negrįžti papildytos nuo
dėmės išpirkti”.

Med. dr. M. NamikasJ
Glendora, Calif., siųsdamasRe- 
zoliueijoms Remti Komitetui 
savo 25.00 dol. auką, kviečia vi

— Inž. Romas Bureika, Los 
Angeles, Calif., Rezoliucijoms 
Remti Komiteto narių verbavi
mo komisijos pirmininkas, pa
siųs nemokamai Komiteto biu
letenio naują numerį visiems, 
kurie tik duos savo adresą. Ra
šyti: Mr. R. Bureika, 4109 Tra- 
cy Street, Los Angeles, Cali- 
fomia, 90027.

sus geros valios lietuvius pa
remti šį žygį. Aukos siųstinos: 
Mr. George A. Petrauskas, 
3442 Madera Avenue, Los An
geles Califomia, 90039. Visi 
aukotojai gauna reguliariai ko
miteto biuletenį, News Bulle- 
tin.

— Vatikano II Bažnyčios su
sirinkimas antrą sesiją pradės 
rugsėjo 29 ir baigs grfuodžio4.
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IVANO

S. SUŽIEDĖLIS

PIRŠLYBOS

plaukęs admirolas Willoughby 
ir dingęs, antrą kartą dingo be 
žinios, sustojęs žiemoti Norve
gijoje. Dingo ir tų dviejų laivų 
prekės su žmonėmis. Prekės bu

te)
LAIVŲ vilkstinė, pajudėjusi 

iŠ Cholmogorų 1556 vasaros pa
baigoje. plaukė į Angliją su 
Chancelloro žmonėmis, bangi
nio taukais, kailiais, vašku, ka
napėmis, linais ir rusais. Plau
kė 16 rusų su Osipu. (Juozu) 
Grigaravičių Napeja, Vologdos 
gubernatorium, pirmuoju Rusi
jos pasiuntiniu Anglijai. Drau
ge plaukė ir nelaimė.

Pasiekus Norvegijos krantus, 
pirmos ekspedicijos laivas Bo
na Confidentia (Pasitikėjimas), 
kuris buvo rastas su išmirusiais 
jūrihinkais ir dabar plukdomas 
namo, sudužo į pakrantės uo
las. Antrasis laivas Bona Spe
ra nza (Geroji Viltis), kuriuo 
pirmoje ekspedicijoje buvo

RUSIJA IR ANGLIJA 
XVI AMŽIUJE

vo pakrautos Cholmogoruose.
Toliau į Angliją yrėsi tik du 

laivai — Philip and Mary ir 
Edward Bonaventūre. “Pilypas 
ir Marija” pasiekė Londoną tik
tai 1557 balandžio mėn. Nuo 
Dvinos žiočių plaukė apie aš- 
tutuonis mėnesius. Laivo krovi
nys buvo vertas 4256 svarų. 
Keturis kartus brangesnį kro
vinį plukdė “Edvardas Bona
ventūra”. Sį laivą vairavo se
nas ir patyręs Richardas Chan- 
celloras. Ligi tol jį lydėjo lai
mė, o jisai lydėjo Jono Žiaurio
jo ambasadorių Osipą Napeją 
su visa jo palyda.

Priplaukus Škotijos krantus, 
laimingasis “Edwardas Bona
ventūra” buvo užkluptas aud
ros ir blokštas į Aberdeenshiro

uolas, Kaledonijos kanale (1556 
lapkričio 10). žmonės ir prekės 
atsidūrė bangose. Chancelloras 
išstūmė į krantą ambasadorių 
Napeją, bet pats pradingo ban
gų verpetuose. Taip žuvo pir
mos ekspedicijos paskutinis lai
vas ir jo narsus vairininkas, 
palikęs žmoną ir du mažame
čius sūnus. Krante sušlapęs dre kalbėta ir kas sutarta, šis tas 
bėjo Rusijos pasiuntinys Osipas paaiški iš karalienės Marijos 
Napeja. K 16 rusų palydovų laiško carui. Napeja tą raš- saugotas pirklių turtas ir gy

ta gavo 1557 gegužės 1, grįžda
mas atgal į Maskvą.

Karalienė Marija išreiškė pa
sitenkinimą užsimezgusiais ry
šiais ir viltį, kad tie ryšiai duos 
“gausių broliškos meilės ir tik
ro draugiškumo vaisių”. Ru
sam pirkliam teikiama laisvė kitų specialistų”. Atrodo, Nape- 
prekiauti Anglijoje tokiomis 
pat sąlygomis, kokias turi kitų 
krikščioniškų kraštų pirkliai, 
kurie moka muitą. Pirkliam ru
sam nežadėta tokios išimties,

7 prigėrė.
Rusų ambasadorius mažai pa

rodė džiaugsmo, kad iš van
dens buvo išgriebtas jo “kai
lis”. Priekaištavo ir jaudinosi 
dėl brangių šabalių, kuriuos ve
žė dovanų Anglijos karalienei. 
Buvo išgriebta pora ryšulių. Ki
tus vanduo nuplovė arba ško
tai išgraibstė. Pašto arkliais Na
peja buvo nuveždintas į Edin
burgo karališką pilį Škotijoje, 
o iš čia į Londoną, kurį pasie
kė 1557 metų vasario pabai
goje.

LONDONE pasitiktas su di
delėm iškilmėm. Puošnioje ei
senoje nulydėtas į prabangius 
vieno pirklio namus. Lydėjo 
miesto galva, tarybininkai, pir
klių bendrovės nariai, didelė 
minia žmonių. Ambasadoriaus 
butui buvo parūpinta lova iš 
karališkų rūmų. Grabą būtų pa
rūpinusi jūra, bet turėjo lai
mės dar pasidžiaugti minkšta 
karališka gulta.

Napeja išbuvo Londone du 
mėnesius. Du kartus buvo pri
imtas karalienės Marijos ir ka
raliaus Pilypo, pirklių bendro
vės vyresniųjų, valstybės sek
retoriaus, vyskupo ir kitų Ang
lijos įžymybių. Tarėsi dėl drau
giškų ryšių ir prekybos. Amži
ninkai nėra palikę žinios, kas 

ja dėl to derėjosi, bet nežinia, 
kiek išsiderėjo. Caras gavo 
leidimą Anglijoje samdytis spe- 1 
cialistų, jeigu jie panorės sava
noriškai į Rusiją vykti. Ginklų ‘ 

kokia naudojosi anglai Rusijo- klausimas liko atviras, 
je. Pirklių bendrovė dar įspėjo 
savo agentus Rusijoje, kad bū
tų atsargūs su Napeja, kuris 
palikęs *‘nenuoširdaus asmens 
įspūdį’

Osipas Napeja nebuvo koks venimo reikmenimis. Jono Ziau- tą. (žinoma ir tokio įsakymo
diplomatas, o paprastas Jono riojo pažiūros skyrėsi. Bet jis data — 1550). Rusija atrodanti būtų lengviau išbristi. Parodęs
žiauriojo opričnikas, lietuvis- turėjo ištvermės politikuoti, barbariška, žmonių gyvybė ne- taip pat didelį paslaugumą, kai

Jenkinsonas 1558 metų pava
sarį, praleidęs Maskvoje Vely
kas. su dviem palydovais ir to
torių vertėju iškeliavo ieškoti 
Kinijos sausuma, kai nepavyko

kai tariant — saugūnas. Anglai 
jį vadino Vologdos gubernato
rium. Jonas Žiaurusis atskiras 
valstybės sritis buvo pavedęs 
valdyti savo patikėtiniam, va
dinamiem opričnikam, kurių už 
davinys buvo žiūrėti tvarkos, 

kad niekas prieš carą nesukil
tų; neklusniuosius galėjo baus
ti mirtimi. Tokiam reikalui bu
vo dar specialūs baudžiamieji 
daliniai. Anglai žinojo, kad to
kioje tvarkoje yra vietos op- 
ričnikų savavaliavimui, įtarus, 
jog kas nors. kėsinasi kenkti 
carui. Užtai nepasitikėjo nė 
Napeja. Reikėjo gauti garanti
ją iš paties caro, kad bus ap- 

vybė.
Tokia garantija, deja, sijosi 

ne su prekyba, o su politika. 
Jonas Žiaurusis siekė sąjun
gos su Anglija ir garantijos, 
kad bus leista pirktis ginklų 
ir samdytis “karo inžinierių bei Jonas žiaurusis rusam buvo 

viskas: ir malonė ir pabaisa. 
“Nėra tarp krikščionių labiau 
mylimo ir labiau nekenčiamo”, 

—pasakojo iš Maskvos grįžę 
anglai. Caras save laikąs “Die
vo pareigūnu” (officer). Nuo 
caro priklauso gyvybė

Anglų pirkliai sąmoningai šie- tis, apgrobimas ir apdovanoji- 
kė politiką išjungti iš preky- mas. Daug bajorų nužudęs ir 
bos: nesivelti į kovą tarp ats- atėmęs iš jų žemes. Valstiečius 
kirų valstybių. Pirkliam rūpi laikąs pririštus prie žemės:,,ne- tv Bazilijaus aoberaa
pinigą uždirbti ne kova, bet gy- leidžiąs kilnotis iš vietos į vie- . Maskvoje xvn amt.

čia įdūkdamas, čia vėl atsileis- tausojama, žmonės turtinges- 
damas ir piršdamasis su savo 
“malone”. Jo rankose buvo 
Londono pirklių privilegijos.
Anglai turėjo griebtis apdairios purvinos (foul and miry)”. Ca- 
diplomatijos ir nuolat siuntinė- ras kiekvienam anglui dovano-

MASKVON drauge su grįž
tančiu Napeja atvyko Antanas 
Jenkinsonas— jūrininkas, ke
liautojas ir diplomatas. Maskvą 
pasiekė 1557 rugsėjo 12. Bu
vo iškilmingai priimtas Krem
liaus pilyje, kelis kartus drau
ge su caru pietavo, vaišinamas 
iš sidabrinių ir auksinių indų. 
Vienų pietų metu dainavo šeši 
dainiai. Anglai nebuvo sužavėti: 
“Tų dainininkų balsai ir jų dai
nos mūsų ausim mažai teikė 
malonumo arba jokio”. Žinoma, 
skonio dalykas. Skanesnis bu
vęs midus, kurį visiem pilstė 
pats caras, mėgęs nusigerti, 
kaip maišas. Tada arba saugo
kis arba- glebesčiuokis.

niųjų pavergti.
Maskva nesąs malonus mies

tas. Vasarą “gatvės bjaurios ir
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Jauni dailininkai Čiurlionio galerijoje
Meną JAV studijuoja nema

žas skaičius lietuvių. Tai vis ži
nia, kad jaunąją kartą šiame 
krašte pavergia ne vien mate
rija, bet ir dvasinis akstinas. 
Spaudoje skaitėme, kad jaunie
ji lietuviai dailininkai buvo su
rengę parodą didžiajam New 
Yorke. Nuo jų neatsiliko ir Chi- 
caga. Praėjusį rudenį Čiurlio
nio galerijoje Chicagoje buvo 
surengtą pirmoji vietos jaunų
jų dailininkų paroda. Ją aplan
kė 600 žmonių, buvo parduota 
6 paveikslai; liko 400 dol. gry
no pelno. Tiesa, toje parodoje 
nebuvo atsižvelgta į kūrinių 
kokybę, bet į kiekybę. Atstovau
ta įvairiom kryptim, pradedant 
realizmu ir baigiant kraštutiniu 
abstraktu, kuris dabar yra ma
doje.

Po pirmosios parodos Chica- 
gos jaunieji dailininkai, pasise
kimo paskatinti, nutarė susi
burti į jaunųjų dailininkų klu
bą. Klubas buvo įsteigtas sau
sio mėn. Valdyba: Dalia Ver- 
bickaitė — pirmininkė, Algis 
Trinkūnas — sekretorius., Gied
rė Žumbakienė — iždininkė ir 
Zita Sodeikienė — korespon
dentė. Į klubą įsijungė 20 jau
nųjų dailininkų, dar studijuo
jančių arba neseniai baigusių.

Klubo nariai jau Įsijungė į 
Įvairius meno darbus. A. Trin
kūnas tarptautinėje prekybos 
ir pramonės parodoje Chicago- 
je padarė didelį centrinį žemė
lapį; Kaziuko mugėje. Jaunimo 
Centre, dekoravo sceną Vil
niaus vaizdais; tautinių šokių 
šventėje papuošė amfiteatrą D. 
Verbickaitė Vasario 16 minėji
muose jau 3 metai iš eilės puo
šia ir dekoruoja sceną; paruošė 
“Dainavos’’ ansamblio plokšte
lės viršelį B. Bulotaitė paruošė 
dainų šventės plokštelės virše
lį ir tautinių šokių šventės pla-

PHIL A DELPH I JO J E suruotta dail. J. Paukitienės kūrinių paroda. Atidarymo metu- V Volertas inž Paukš
tys, dr. J. Puzinas, J. Paukštienė ir J. Raugas. ’ ’Nuotrau^ob y. Gruzdžiu

Reportažas iš Chicagos

katą. V. Krištolaitytė nupiešė 
tautinių šokių šventės leidinio 
viršelį. M. Ambrozaitienė daž
nai piešia iliustracijas “Eglu
tei”, o G. Žūmbakienė — “Atei
čiai”. Tai rodo, kad mūsų jau
nieji dailininkai stovi gyvam ir 
kūrybingam kelyje ir kad ne
mažą meno duoklę atiduoda 
lietuviškiem reikalam.

Rugpiūčio 21 jaunųjų daili
ninkų klubo pirm. D. Verbickai 
tė į savo namus buvo pakvie- 
turi klubo valdybos narius ir 
lietuvių spaudos atstovus. Čia 
patyriau, kad spalio 13 klubas 
rengia antrą dailės parodą 
Čiurlionio galerijoje. Jury ko
misija sudaryta iš V. Petravi
čiaus, V. Virkau ir A. Kuraus-

NAUJI FILMAI

ROMULAS IR RĖMAS: TITANŲ DVIKOVA
Nors italų filmų pramonė ■ 

daug sėkmingiau pasireiškė su 
nedidučiais pokario nuoširdžiais 
neorealizmo srovės filmais, vis 
dėlto bando vytis ar pamėgdžio
ti Hollyvvoodą, statydama vadi
namus epinius filmus. Atrodo, 
čia lemia ne tiek meno, kiek 
itališkų lyrų troškulys. Pana
šus įspūdis susidaro, stebint 
pernykštį italų filmą apie legen- 
darinius Romos miesto įkūrė
jus Romulą ir Rėmą. Filmas, 
angliškai perkalbėtas, šiemet 
pasiekė ir Amerikos bei Kana
dos ekranus su nauju pavadi
nimu: "Duel of the Titans".

Romulas ir Rėmas, nežinoda
mi savo kilmės, gano gyvulius 
Albalonga srityse. Juos užaugi
nęs skerdžius Faustolo, mirda
mas painformuoja apie jų pa
slaptingą gimimą, ypač Rėmą 
uždegdamas išdidumu. Vado

ko. Jie atrinks stipriausius kū
rinius. Parodą globos Chicagos 
LB apygardos valdyba.

Po informacinio pranešimo, 
kuri padarė pirm. D. Verbickai
tė, įsisiūbavo gyvos diskusijos 
apie šiandieninės meno sro
ves, apie menininko psichologi
ją. Diskusijos buvo gyvos ir 
akademinės, reiškėsi skirtingos 
nuomonės ypač aktyviai dalyva
vo amerikinės mokyklos atsto
vai (Z. Sodeikienė, P. Aleksa, 
Alg. T. Antanaitis) ir europietiš- 
kieji romantikai (red. A. Kaulė- 
nas, dr. A. Verbickas ir k.).
Jaunieji dailininkai spaudos 
atstovus priėmė labai vaišingai, 
o šie buvo nustebinti ir sužavė
ti jaunųjų lietuvių dailininkų 

vaudami gausiai, karingai nusi
teikusiai miniai, broliai užpuo
la Albalonga. Romulas pagro
bia Sabinų karaliaus dukrą Ju
liją ir su ja pabėga. Tarp bro
lių pasikartoja nesutarimai. Rė
mas atsiskiria ir ieško išprana
šauto septynių kalvų slėnio, bet 
vos išsigelbsti nuo išsiveržusio 
vulkano. Lava pražudo visus jo 
sekėjus. Tuo tarpu Romulas 
sėkmingai kovoja su besivejan
čiais Sabinų karaliaus Tito Ta- 
cijaus kariais. Pagaliau, Julijai 
tarpininkaujant, karalius susi
taiko su Romulu. Atradus sep
tynių kalbų slėnį, Romulas pla
nuoja naują miestą, bet prisis
tato kerštingas Rėmas, kuris 
brolių dvikovoje pralaimi ir 
žūva.

Šiame spalvuotame filme Ro
mos įkūrimo legendariniai įvy
kiai ir asmenys pristatomi nuo

gaiviu ir argumentuotu požiū
riu ne tik į meną, bet ir bend
rai į įvairiausią kūrybą. Jų žo
džiuose pajutome liepsnojantį 
nemeluotą lietuvišką tautinę 
dvasią, nors ir be romantizmo 
atspalvių.

Klubo valdyba prašo organi
zacijų paskirti pinigų premi
joms, kad būtų galima parodo
je premijuoti geriausius tapy
bos, skulptūros, akvarelės, gra
fikos darbus ir lietuviškus te
matikos kūrinius. Tikėkime, 
kad jų prašymas neliks vienišu 
balsu tyruose, o parodą Čiur
lionio galerijoje aplankys ne
mažesni būriai žmonių, kaip 
pereitais metais. Tada davė 
jauniesiems dailininkams di
džiulį akstiną jungtis į klubą 
ir reikštis lietuviškoje dirvoje.

VI. Ramojus

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

tykių forma, tiesiog, amerikie
čių vakarietiško-cowboy’isko fil 
mo stiliumi.

Dviejų legendarinių brolių 
vaidmenis atlieka Steeve Ree- 
ves ir Gordon Scott, ameriko
niškų filmų žiūrovams jau pa
niškų filmų žiūrovam jau pažįs
tami tvirtuoliai. pasirodę Her- 
lia muskulų pademonstravi
mo, ne ko daugiau iš jų ir te
galima laukti. Šalutinėse rolė
se veikia būriai italų artistų ir 
statistų — Virna Lįsi Julijos 
vaidmeny. Ornella Vanoni kaip 
Renio mylimoji ir kt.

Nors filmas ir nuotykinio 
pobūdžio, bet dėl pasikartojan
čių žiaurių scenų toleruotinas 
tik vyresnio amžiaus jaunimui, 
išskiriant mažuosius.

Motery Sąjungos
seimas

Amerikos Lietuvių R. K. Mo
terų Sąjungos 30-tasis seimas 
įvyko rugpiūčio 21-25 Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyne Putname. Dalyvavo 
50 atstovių. Vėliau apsilankė 
ir viešnių iš kaimyninių kuopų.

Rugpiūčio 21 buvo susipaži
nimo vakaras, vakarienė, trum
pas pasikalbėjimas. Rugpiūčio 
22 seimas .prasidėjo iškilmingo
mis mišiomis, kurias aukojo 
prel. Pr. Juras, centro dvasios 
vadas. Pamokslą pasakė kun. J. 
Jutkevičius.

Tuoj po pamaldų, pavalgius 
pietus, posėdžius prade j o 
Marcelė Watkins, pranešdama 
darbotvarkę, pasveikindama ir 
seimo dalyves.

Seimui vadovavo centro val- 
bos pirmininkė Elzbieta Pau- 
razienė, vicepirm. Natalija Ša- 
tūnienė, anglų kalbos sekr. 
Viktorija Leone, lietuvių kal
bos sekretorė Marija Kasevičie- 
nė. Buvo sudarytos įvairios ko
misijos seimo darbam

Seimą sveikino: prel. P. Ju
ras, N. Anglijos dvasios vadas, 
kun. J. Jutkevičius. motina M. 
Augusta. Atsilankė ir kunigų 
svečių: kun. A. Atkočiūnas, ku
nigas A. Mažukna. kun. St. 
Yla. Visi pasidžiaugė sąjungie- 
čių veikla.

Iš veiklos pranešimų paaiš
kėjo. kad centro valdyba daug 
dirbo. Sąjunga gerai tvarko sa
vo finansinius reikalus ir ple
čia kultūrine veiklą. Už tai pri
klauso padėka valdybai.

Pamaldose 5 ir 15 kuopa da
lyvavo su savo vėliavomis.

M. Digimas....

Remki+e LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 V/ilIoughby Avenue,

Brookiyn 21, N. Y.

LIETUVIŲ jaunųjų dailininkų klubo nariai rugpiūčio 21 Verbickų namuose Chicagoje: Birutė Bulotaitė, Zita 
Sodeikienė, Petras Aleksa ir Dalia Verbickaitė.

PASIKALBĖJIME su spaudos atstovais. Sėdi: A. Verbickienė, Z. Sodeikienė, B. Bulotaitė, P. Aleksa, D. Ver
bickaitė, A. Antanaitis; stovi: A. Kaulėnas, dr. A. Verbickas,^!. Butėnas. Nuotraukos V. A. Račkausko

KARŽYGIŠKUMAS LIETUVIŲ TAUTOSAKOJE
“Kur tu. šventoji praeitie 

gimtosios žemės, su savo kar
žygiais, su savo dievais?’’ — 
taip rašė L. Kondratavičius, di
džiuodamasis savo gimtojo 
krašto praeitimi, jos didvyriš
kumu ir garbe.

“Laukiniai, laukiniai! O mo
kėjo mirti lyg kokie senovės 
romėnai. Tai didvyriškumas, 
kuriam nematau tolygaus pavyž- 
džio istorijoje, vertas, kad jį į- 
amžintų poeto daina”, — rašė 
J.I. Kraševskis apie senovės lie
tuvius savo apysakoje “Kuni
gas.”

Pažvelgę Lietuvos istorijon, 
rasime daug pavyzdžių, rodan
čių mūsų protėvių drąsą ir kar- 
žygiškumą. Įdomu pastebėti, 
kad ne mūsų liaudis, o tik ki
ti. svetimtaučiai, senovės lietu
vių narsumu gėrėjosi. Lenkų 
kronikininkas Jonas Dlugošas 
apie jotvingius yra rašęs “ . .tai 
buvę atkaklūs priešai, kovoje 
nesitraukę nė žingsnio ir pasi
ryžę nugalėti ar žūti, kaip nu
tikę jų vadui Komatui, kuris 
1264 metais žuvęs nelygioje ko
voje su daug gausesne lenkų 
kariuomčne, Boleslovo Gėdin
gojo vadovaujama.”

“Mūsų liaudis nesukūrė nė 
vieno epinio kūrinio, kuris lies
tų karžygišku mą, heroizmą. 
Medžiagos turėta daug. Pavyz
džiui, Margirio istorija yra tik
rai verta Tacito ir Homero 
plunksnos. O tačiau neturime 
ne tik karžyginio epo dainų, 
bet ir pasakose nesigrožima 
karžygiškumu. Lietuvių liau
dies epas yra ne karžyginis. bet 
idėjinis, ir liaudies lyrika ne 
heroizmui garbinti pasinešusi, 
o svajojimui, mastymui. Stoka 
karžygiškumo lietuvių liaudies 
tautosakoje, skiria mus nuo ki
tų tautu-, kurui liaudis gėrėjo
si medžioklėmis, karais . . .

Kruvinas mūšio laukas, toli
mo krašto turtai ir nereikalin
gas Dievo kurinių žudymas bu-

ROMAS STAKAUSKAS 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, Chicago, III.

vo tolimi lietuvių liaudies sie
lai. Mūsų senoliai buvo narsūs, 
troško laisvės ir už ją galvą dė
jo, bet kariavo, gynėsi, kai bu
vo neišvengiama, kai tėviškės 
pastogė ar asmens laisvė pavo
juje atsidurdavo. Nors karas ir 
neišvengiamas, bet nebūtina 
apie jį dainuoti, ir didžiuotis, 
ir savo vaikams kruvinus, kad 
ir didvyriškus nuotykius, pasa
koti. Toks buvo Lietuvių liau
dies charakteris: švelnus ir tai
kus.

Karybos idėja priešinga tam, 
ką lietuvis laimingu gyvenimu 
įsivaizduodavo. Lietuvis būda
vo laimingas, kada jį supdavo 
gėris ir grožis, taikingumas ir 
švelnumas, darbas ir sąžiningu
mas. Nerasime lietuvių sodybo
je nei skulptūros, nei tapybos, 
kurioje atsispindėtų pasigrožė
jimas karu ar karžygiškumu. 
Mūsų liaudis gyveno uždarą 
gyvenimą, blogio veiksmais ne- 
sigerėdama. Medžioklės irgi ne
buvo garsinamos, nes mūsų 
protėviai mėgo gamtą ir jo 
gyvūniją. Jeigu medžiodavo, tai 
tik dėl rimtų tikslų (maisto ir 
apdaro), o ne dėl pramogos ar 
sporto. Žinoma, būdavo ir išim
čių. bet tai ne lietuvio —žem
dirbio kaltė, o bajoro —turtuo
lio, kuris norėdavo savo dyka

Kad to Valanda
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duoniam svečiam pasirodyti. 
Mūsų liaudis ne tik negarsino 
medžioklių, bet kartais iš jų 
dainose pasijuokdavo.

Lietuvių liaudies dainos apie 
karą yra graudžios . ir liūdnos, 
nes lietuviui karas, be skurdo 
ir nelaimių, nieko daugiau ne
atnešdavo. Nesididžiuojama jau
nuoju berneliu Į karą išjojan
čių, o gailimasi jo ir ilgimasi 
vėl sugrįžtant:

Oi, varė, varė
Mus tris brolelius
Į svetimą šalelę,
Į Turkijos žemelę,

Oi verkė, verkė
Tėvas, močiutė,
Broleliai ir seselės,
Ir visa giminėlė.

(J. Balys, Liet, tautosakos 
skaitymai)

Rytoj reiks man joti
Į svetimą šalį,
'[ svetimą šalį,
Į meškelių žemę.

Neverk, mergužėle,
Balta lelijėle,
Aš tau parašysiu
Margą gromatėlę.

(Cit iš atminties)
Lietuvių liaudies epe ir lyri

koje kyšoto kyšo nusistatę ni.is. 
jog karžygiškumas tėra gyveni
mo iššaukta būtinybė, kuria 
nesigirtina. nesididžiuotina. Tai 
rodo karžygiškumo motyvų sto
ka mūsų tautosakoje.
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PĄgBIMIMKAS

J. MIŠKINIS

Žmogau, nebūki toksai žiaurus! Į IŠ VISUR
Dzūkijoj „ yra mažas bažnyt

kaimis, Pivašiūnai. Seniau šio
je apylinkėje buvo didelių dva
rų, kuriuose kaimiečiai eida
vę baudžiavą. Vienintelė bau
džiauninkų paguoda ir susikau
pimas buvo Pivašiūnų bažny
čia, kuri stovėjo šalia aukštos 
kalvos, pakrypusiu bokšteliu ir 
kerpėmis apaugusiu stogu. Baž
nytėlės vidus buvo paprastas, 
bet Dievo Motinos paveikslas 
auksu žėrėjo, čia kiekvieną sek
madienį klūpėdavę ilgos eilės 
maldininkų, prašilsiu sveikatos 
ir pagalbos sunkiuose jų dar
buose. Žmonės atvykdavo ir iš 
tolimiausių apylinkių.

Bažnytėlė du kartus degė, ir 
visai gaisras sunaikino, bet Ma
rijos paveikslas išliko ugnies 
nepaliestas.

Sudegus bažnyčiai, benedikti-

no Celestino rūpesčiu, ant kai- < meilesnio žodžio. Užeidavę jam

nyčia ir pavadinta šv.; Moti
nos Marijos Dangun Ėmimo 
vardu. Altoriuje įstatytas Die-

vaizduoja Mariją su Kūdikėliu 
ant, dešinės rankos, o kairėje 
laiko skeptrą.

Paveikslas apdengtas sidab
ru. Aplink paveiksią prikabi
nėta daug sidabrinių ir auksi
nių vertų*. Tai įgijusių padėkos.

Nors nėra žinių, ar bažny
čios vyresnybė buvo kada tvir
tinusi įvykusius stebuklus, ta
čiau žmonės tiki ir net išgiju
sių vardus mini. Galiausiai yra 
užsilikęs žmonių lūpose pasako
jimas apie nelaimingos moters 
išsigelbėjimą.

Prie bažnyčios durų uždusęs,

netardavęs nė žodžio, žmona

PRADEDAMI MOKSLO METAI

Philadeiphia, Pa. Rugsėjo 8 
sekmadienį 11:30 vai. (tuoj 
po mišių) Šv. Andriejaus para
pijos salėje kviečiamas Phila- 
delphijos šeštadieninės mokyk
los mokinių tėvų susirinkimas 
naujam tėvų komitetui išrinkti 
ir kitiems svarbiems mokyklos 
reikalams aptarti. Ten pat bus 
registruojami naujai mokyklon 
įstojantieji mokiniai.

Mokslo metai pradedami rug
sėjo 14, šeštadienį. Iš ryto 10 
vai. bus mišios Šv. Andriejaus 
bažnyčioje; po to klasėse—pa
mokos.

Šiemet numatoma sudaryti 
galimybė dalyvauti šeštadieni
nės mokyklos tautinių šokių 
grupėje pradinių mokyklų 
skyrių mokiniams, kad ir 
lankantiems šios mokyklos.

šeštadieninės mokyklos

Pivaišiūnuose gyvenęs ne
turtingas žmogus. Buvęs darbš
tus, bet girtuoklis. Savo silp
nai žmonai Marusei ir mažam 
sūneliui niekada nepratardavęs

ji būtų negyvai išplakta arba 
net užmušta. Vieną popietę bū
tų taip ir nutikę, jei nebūtų 
Dievo Motina gelbėjusi.

Vyrais lituoklis kažko įsiu
tęs ir nesavu baisa sukriokęs: 
“Kur kirvis? Aš tave, ragana, 
sukaposiu!” Moteris griebusi 
vaiką ir išbėgusi iš namų. Įsiu
tęs vyras vijęsis iš paskos. Kar
tą sviedęs į ją kirviu, kuris tik 
ką nepateikęs į 'galvą. Moteris 
bėgusi toliau,. vyras vijęsis. 
Kaimynai išgirdę riksmą, kvie
tę moterį vidun, bet ji su savo 
kūdikiu bėgusi bažnyčios Imk. 
Pribėgus jai prie bažnyčios du
rų, jos pačios atsivėrusios. 
Nuo Marijos paveikslo skleidė
si akinanti šviesa. Moteris par
kritusi bažnyčios prieangyje.

Kirvis jam iškritęs iš rankų. Jis ' 
sukniubęs ant bažnyčios slenks
čio, negalėdamas žiūrėti į pa- 
veikglo šviesą... Paveikslas lyg 
gyvas kažką jam kalbėjęs. 
Vėliau sakėsi, matęs kapinių 
akmenis ir jam grąsomą mirtį. 
Norėjęs -bėgti, bet negalėjęs 
atsistoti. Tada įšliaužęs bažny
čios vidun.

Verkęs įgąsdintas sūnelis, 
sunkiai alsavusi žmona, o jis 
nedrąsiai ieškojęs jos rankos 
ir tyliai prabilęs:. “Eikim namo, 
Marusėle, aš nieko tau neda
rysiu” Prie bažnyčios durų sto
vėję jie tylūs, išbalę. Jis vėl iš
girdęs Marijos balsą: “Žmogau, 
nebūk žiaurus, Dievas tave nu
baus!”

VYSK. J. BRIZGYS Los Angeles, Calif., prie iv. Kazimiero parapijos kios
ko. Ekscelencija buvo atvykęs Šiluvos koplyčios reikalais.

Nuotrauka L. Briedžio

MIRĖ KUN. JONAS SKALANDIS
LOWELL, MASS

6-8
ne-

rei
kalais prašome kreiptis į jos ve
dėją G. Mačiūnienę, tel. DA 4- 
2947. (Pa.)

Šiluvos šventė Marianapoly
THOMPSON, CONN.

Lietuviai marijonai ir šiais 
metais ruošia tradicinę Šiluvos 
šventę, kuri bus sekmadienį, 
rugsėjo 8. Ta pačia proga bus 
prisiminta ir lietuvių marijonų 
veiklos Amerikoje 50 metų su
kaktis.

Šventė prasidės iškilmingom 
šv. Mišiom. Mišias aukos nau
jas Marianapolio vienuolyno 
vyresnysis kun. Valentinas At
kočius, MIC. Pamokslą sakys 
kun. Antanas Mažukna, MIC. 
Mišių metu giedos mokyklos 
vaikų choras iš šv. Kazimiero 
parapijos, Providence, R. I.

Popiet 1:30 bus 
Kryžiaus keliai. Apie 
iškilmingoji Marijos 
Bus maldos, giesmės,

lankomi 
2:30 vai. 
valanda, 

kun. Pet-

ro Remeikos MIC, pamokslas ir 
procesija prie Marijos altorių. 
Po procesijos bus palaiminimas 
Švenč. Sakramentu. Marijos va
landai vadovaus kun. Jonas 
Bakanas, šv. Kazimiero parapi
jos klebonas Worcester, Mass.

Po pamaldų, vaikų choras, 
vadovaujamas muz. J. Beinorto, 
išpildys lietuviškų dainų prog
ramą. Čia bus galima atsisvei
kinti su buvusiu seseris metus 
Marianapolio vyreniuoju kun. 
Juozu Dambrausku MIC ir pa
sveikinti naują viršininką kun. 
Valentiną Atkočių, MIC.

Marianapolio tėvai marijonai 
nuoširdžiai kviečia visą lietu
višką visuomenę gausiai daly
vauti iškilmigoje šventėje, amv.

mirė

ne. Vaišes jam surengė Lietu
vos vyčiai, su kuriais buvo uo
liai dirbęs dar būdamas klieri
kas.

Kun. Jonas Skalandis, šv. 
Juozapo lietuvių parapijos kle
bonas, sunkiai sirgęs, 
rugpiūčio 31 ryte.

Velionis buvo gimęs 1904 
spalio 13 Bostone, kur gyveno 
jo tėvai — Vincas ir Agota 
(Matulaitytė), abudu kilę iš Lie
tuvos. Tėvui anksti mirus, bai
gęs mokyklą, įstojo į La Sallet- 
to vienuolyną Hartforde ir ten 
toliau mokėsi dar penkerius 
metus. Gailėdamasis palikusios 
vienišos motinos, apsisprendė 
būt kunigu nevienuoliu ir dirb
ti lietuvių parapijoje.

Atsikėlęs arčiau motinos prie 
Bostono, įstojo į šv. Jono kuni
gų seminariją Brighton, Mass. 
Čia bai'gė teologijos mokslus ir 
1931 birželio 5 kardinolo O’ 
Connellio buvo įšventintas į ku
nigus. Primicijas aukojo šv. Pet- 

kun. jonas skalandis ro lietuvių bažnyčioje Bosto-

Į DARBA DIDP
Pradedame naujus mokslo 

metus. Prieš akis tie patys li
tuanistinio švietimo uždaviniai. 
Keturiolikos mokslo metų litua
nistinio švietimo patirtis rodo, 
kad ten yra sėkmingas darbas, 
kur jis gerai organizuotas ir di- 
ciplinuotas.

Pradedant mokslo metus, 
JAV LB švietimo Taryba jau
čia reikalo priminti ir paska
tinti mokytojus, tėvus, JAV 
LB apylinkių valdybas ir kitas 
lietuviškas organizacijas jung
tis į bendrą lituanistinio švieti
mo darbą. Tėvų pareiga rūpin
tis savo vaikais, kad jie būtų 
mokomi gimtosios kalbos, savo 
krašto istorijos ir geografijos, 
o lietuviškos visuomenės parei
ga padėti organizuoti lituanisti
nės mokyklas, kur jų nėra, ir 
stiprinti ir išlaikyti, kur jos jau 
veikia. Mokytojams įsidėmėti
na, kad jie, dirbdami lituanisti
nėse mokyklose, atstovauja lie
tuvių tautai, jos vardu kalba ir 
moko jaunąją kartą. Tad litua
nistinėse mokyklose darbas

v — Algirdas Marchertas, veik 
lūs skautas filisteris, Nebraskos 
universitete gavo daktaro laips- 

iš mechaniniės inžinerijos.

joje prie Chicagos.
KENNEBUNKPORT, M E. Lietuvių dienoje foką

yra pareigos atlikimas, siekiant 
lietuvių tautos išsilaikymo, švie
timo Taryba kviečia laikytis 
nuosaikaus darbo pasiskirsty
mo. Tėvai, mokytojai, LB apy
linkių valdybos ar kitos įsijun
gusios į.švietimo darbą organi
zacijos artimai bendradarbiau
ja. Mokyklų vadovybės ir tėvų 
komitetai palaiko glaudžius ry
šius su LB Švietimo Taryba ir 
ją informuoja visais mokyklą 
liečiančiais klausimais. Visos 
mokyklos vadovaujasi švietimo 
Tarybos nustatytomis progra
momis, darbo ir tvarkos nuo
statais.
švietimo Taryba, artimai ben

dradarbiaudama su Chicagos 
Apygardos Švietimo Komisija, 
sudarė naujus lituanistinėms 
mokykloms darbo ir tvarkos 
nuostatus. Artimiausiu laiku jie 
bus paskelbti mokyklom, LB 
apylinkėm ar organizacijom, 
išlaikančiom lituanistines mo
kyklas.

Tad į darbą, mieli mokytojai 
ir visa lietuviškoji visuomenė. 
Lituanistinis švietimas yra mū
sų visų reikalas ir bendra tau
tai pareiga.

Jeronimas Ignatonis

Kunigo vikaro pareigas ėjo 
Brocktone šv. Rokos liet, para 

pijoje 1931-33. airių parapi
joje (Peabody, Mass.), šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoje 
(Lavvrence, Mas s.) 1937-194 4, 
1944-48 vikaravo Stoughtone 
prie Brocktono ir nuo 1948 me
tų ėjo klebono pareigas šv. Juo
zapo lietuvių parapijoje Lowel- 
iy-

Lietuvių parapijose dirbda-_ 
mas dar jaunas, yra surengęs 
visą eilę vaidinimų ir vakarų, 
vadovavęs sekmadieninei lietu
viškai mokyklai, įvairiom pro
gom kalbėjęs susirinkimuose, 
minėjimuose ir šventėse.

Gedulingos pamaldos buvo 
rugsėjo 4 trečiadienį, šv. Juo
zapo bažnyčioje. Mišias aukojo 
prel. Pr. Juras, pas kurį velio
nis septynerius metus buvo 
vikaru. Asistavo kun. A. Balt- 
rušūnas, Cambridge lietuvių pa
rapijos klebonas, ir kun. J. Pet
rauskas iš Haverhill, Mass. Pa
mokslą sakė kun. A. Abračins- 
kas, Norwoodo lietuvių parapi
jos klebonas. Pamaldose daly
vavo Bostono vyskupas Erie F. 
MacKenzie. Laidotuvėmis rūpi
nosi kun. Alfonsas B. Jansonis, 
šv. Juozapo lietuvių parapijos 
vikaras. (k.).

— Marianapolyje, Thompson 
Conn., rugsėjo 2 buvo gedulin
gos pamaldos'už a. a. Tėvo Jo- 
.no Navicko, MIC vėlę. Mišias 
aukojo Marianapolio rektorius 
Tėvas Jonas Petrauskas, MIC. 
Po mišių įvyko procesija ir mal-. 
dos prie velionies kapo, šiemet 
sueina 22 metai, kai mirė pir
masis Marianapolio rektorius 
ir tuolaikinis marijonų provin
cijolas. Kapas buvo gražiai pa
puoštas pensininkių moterų.

— Kun. Valentinas Atkočius, 
MIC, buvęs šešerius metus Ro
moje marijonų generolo pata
rėjas, paskirtas Marianapolio 
vyresniuoju. Kun. J. Dambraus
kas, MIC, buvęs Marianapolio 
vyresnysis, nukeltas į Milwau- 
kee, Wisconsin.

— LDS Connecticut apskri
čio suvažiavimas šaukiamas 
rugsėjo 15 šv. Juozapo parapi
jos salėje Waterbury, Conn. 
Pradžia 1 vai. popiet. Mišios 
už gyvus ir mirusius LDS na
rius bus rugsėjo 16 d. 7:30 vai. 
ryte. Kuopos prašomos atsiųsti 
savo atstovus. Bus pranešimas 
iš LDS seimo, įvykusio Maria
napolyje, įvairūs pranešimai ir 
valdybos rinkimai. Praneša pir
mininkas St. šrupsas ir sekr. 
Marijona Bakutis.

— Dr. Marija Gimbutienė 
prašo pranešti, kad jos adre
sas 1963-64 mokslo metam yra 
šis: University of California, 
Slavic Department, 405 Hilgard 
Avė., Los Angeles 24, Calif. 
Iš Harvardo universiteto, Cam- 
bridge, Mass, ji metam pakvies
ta į Kalifornijos universitetą.

— Kun. Petras Patlaba išvy
ko ilgesniam laikui į Europą 
sveikatos taisyti. Jis ėjo vikaro 
pareigas šv. Antano lietuvių pa
rapijoje Cicero, Illinois, ir bu
vo Cicero aukštesnės lituanisti
nės mokyklos direktorius. Di
rektoriaus pareigas dabar eina 
rašyt, česlavas Grincevičius.

— Alg. Dragūnevičius, Hart
ford, Conn., vadovaująs JAV 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kei, atsiuntė Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vadovybei 51 
peticiją rezoliucijų reikalu, pa
sirašytų 13 ar mažiau asmenų, 
pasisakant už rezoliucijas ir 
kviečiant JAV Kongresą duoti 
joms eigą. Komitetas tas peti
cijas persiųs Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jų pirmininkams.

— Juozas Jurkus, Rochester, 
N. Y., LB vietos apylinkės pir
mininkas, kurio' pastangomis 
kongresmanas Pillion (R.-N.Y.) 
jau yra įnešęs rezoliuciją, ju
dina kitus tos valstybės kong-

JAV LB švietimo Tarybos resmanus naujų rezoliucijų rei- 
Pirmininkas kalu.

PEDAGOGINIS 
^LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Ped. Lituanistikos Institute 
darbas pradedamas rugsėjo 14 
d., šeštadienį, 9 vai. 30 min. ry
to. Paskaitos bus Jaunimo Cen
tre, 5620 S. Claremont-Ave., 
Chicago 36, III. Šių metų pir
mam semestre bus skaitomi šie 
kursai: lietuvių kalbos istorija 
(dr. P. Jonikas), Lietuvos isto
rijos problemos (dr. V. Dau
girdaitė-Sruogienė), bendrinės 
lietuvių kalbos kursas (Domas 
Velička), lietuvių literatūros 
metodika (Aleksandras Dundu
lis), literatūrinės srovės, — 
simbolizmas, impresionizmas, 
ekspresionizmas ir jų atgar
siai lietuvių literatūroje (Domas 
Velička). Norintieji lankyti ins
titutą prašomi kreiptis aukš
čiau minėtu adresu arba telefo
nu: 737-9134. Amžius neribotas. 
Paskaitų gali klausyti ir nestu- 
dentai — svečiai.

Neakivaizdinis Institute eina
mų dalykų dėstymas vykdomas 
be pertraukos. Įstojimas gali
mas bet kur gyvenantiems ir

III, I,

ŠILUVOS MARUOS MALDOS ir ATGAILOS ŠVENTE
Sekmadienį, rugsėjo 8 —

ŠVENTĖS TVARKA:
11:00 ryte Sv. Mišios ir pamokslas
1:30 Kryžiaus Keliai
2:30 Marijos.valanda: maldos, giesmės, pamoks

las, procesija su Švč. Sakramentu prie Ma
rijos altorių ir palaiminimas Švenč. Sakra
mentu.

Marianapolyje - Thompson, Conn.
j| 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

l Marianapolio Tėvų Marijonų vardu
Tėv. Juozas Dambrauskas, MIC 

Marianapolio Vyresnysis

bet kuriuo laiku. Studijiniai 
darbai atliekami, prisitaikant 
prie studento individualių ap
linkybių.

Smulkesnės informacijos rei
kalu kreiptis aukščiau pažymė
tu adresu. (PLI).

MALDAK.NYC.fi

D I D Y S I S 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

-S*
PREL. PR. JURO

Pataisyta*-!II leidimas
ISleido Tėvai Pranciškonai

<5-10 pws|. Kaina 4 doL Labai 
patrauKli. anka 1<aip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knvgii platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willouęhby Avcnue 
Brooklyn 21, N. Y.

MALDAK.NYC.fi
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SESUO M. ELZBIETA

VAISTAI IR JV VARTOJIMAS
DR. A. GRIGAITIS

Sesers M. Elzbietos 
sidabrine sukaktis

Nukryžiuotojo .Jėzaus seserų 
; kongregacijos motiniškame na- 
i me sesuo Marija Elžbieta rug- 
‘ piūčio 2 minėjo sidabrini jubi

liejų. Iškilmingos padėkos mi
šios buvo šv. Alfonso diena 
naujoje seselių koplyčioj e 
Brocktone. Mišias aukojo sese
lės brolis kun. Vytautas P. Že-

■ maitis iš \Villiamsport. Pa., dia
konu — kun. Jonas D. Žuroms- 
kis iš šv. Petro parapijos So. 
Boston, Mass.. subdiakonu — 
kun. Petras Remeika iš Maria- 
napolio kolegijos. Thompson 
Conn. pamokslą apie seselių 
vienuolių gyvenimą ir jų pasi
aukojimą bei darbštumą sielų 
gerovei lietuvių ir anglų kalba

' pasakė kun. Albertas C. Abra-
« činskas. šv. Jurgio parapijos
; klebonas Nonvood. Mass.

Vienuolyno kapelionas kun.
• Jonas Švagždys ir nemažas bū

relis svečių kunigų iš apylinki-
; nių artimesnių bei tolimesnių
■ lietuvių parapijų dalyvavo mi-
' šiose. Giedojo seselių choras.
1 Didysis altorius buvo iškilmin

gai papuoštas.
Po mišių, kun. V. Žemaičiui 

r vadovaujant, keturios seserys
t: jubiliatės — Amadeus’. Marija
• Koncepta. Karmelita ir Marija
■ Elžbieta — atnaujino Įžadus ir
“ jubilėiaus proga gavo sidabri-
. ni vainiką. Kun. V. Žemaitis

perskaitė šv. Tėvo palaiminima 
seserim ir tarė žodi, linkėda
mas. kad dar daug metų galė
tu darbuotis Bažnyčiai ir mūsų 
tautai. Pamaldos baigtos - Švč. 

.— Sakramento palaiminimu.
Sesers M. Elžbietos šventėje 

dalyvavo jos tėveliai. Stanislo- 
’ vas ir Klementina Žemaičiai iš
' Scranton. Pa., brolis kun. Vy

tautas P. Žemaitis, sesuo Mrs. 
; Leokadija Donaroavich su vyru

ir vaikučius. dukrelė Marija
• Elžbieta su sūnumi Dovydu. Dar 

dalyvavo artimi giminės ir drau
gai. Seselės močiutė. Angietė 
Baltrušaitienė. 93 metu, dėl li-

’ ■ gos negalėjo būti iškilmėse.

Sesuo M. Elžbieta gimė Scran- 
; ton. Pa. Či? baigė lietuvių šv.
I Juozapo parapine mokyklą, lan

kė šv. Rcž nčiaus aukštes
ne mokyklą. įstojus i Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų kongre- 
gaciią Elmhurste. Pa., baigė 
Maryv.oodo kolegija Scranton. 

i muzikos bakalauro laipsniu.
■ Toliau mokslą tęsė Katalikų
; universitete \Vashingtone ir

Bostono kolegijoje, kur gavo
■ ma'>’i't’’O laipsni.
I Jubiliatė darbavosi Įvairiose 
i lietuviu parapijose: šv. Pran-
’ ciškaus VVilkes-Barre. Pa.. šv.

Seniau gydytojai ligom gy
dyti daugiausia vartodavo lau
kų. pievų, miškų vaistažoles. 
Kartais augindavo daliuose. 
B°t vaistažolių veikmė žymiai 
si’onesnė už vaistus, gamintus 
fabrikuose.

Viduramžiais alchemija. vė
liau chemija davė pradžią dirb
tiniem vaistam. Vaistažolių 
reikšmė sumažėjo, nors ir da
bar yra vaistų, pagamintu iš 
žoliu. I.iaudvje vaistažolės dar 
plačiai vartojamos ir dažnai pa
vaduoja chemikalus.

Nemaža vaistų yra laikiniu. 
Juos vis keičia geresni, tobu
lesni. Pav . savo laiku buljonas 
buvo laikomas kone stebuklin
gas. pirmos rūšies sveikatos 
draugas. Dabar laikomas ko 
ne nuodais.

Prieš paskutini kara Lietuvo
je buvo labai vertinami vadi
nami patentuoti vaistai, t. y., 
nevaistinės sudaryti pagal gy- 
dvtoio receptą, bet gaminti 
fabriko. Tie vaistai buvo žy
miai brangesni, tačiau ligonių 
labai vertinami, nors jų gydo
moji galia nieku nesiskvrė nuo 
masiškai gaminamų tų pačių 
vaistu. Pvz.. asperino patenti- 
ką laikė vertingesne už tą pa
ti vaista. pavadintą jo chemi
ne formule. Reserpoidas (nuo 
kraujo spaudimo), neva paetn- 
tikas. buvo daug kartu bran
gesnis už reserpiną. nors jų 
vertė pvdynio atžvilgiu buvo ta 
pati. Kol nebuvo uždrausta, iš 
Lietuvos gaudavom prašymus 
prisiųsti vaistu, ‘‘tik brangių". 
Taio buvo, taip yra.

Štai pora pavyzdžių iš senes
nės gvdytoio praktikos. Turtin
ga Panevėžio miesto ligonė, 
nepasitikėdama vietos gydyto
jais. išsikvietė iš Karaliaučiaus

profesorių. Atvyko, apžiūrėjo 
ligone, narašė receptą. Vvras 
su pluoštu pinigu nuskubėto Į 
vaistine ah°’odam->s artu vn»~- 
t'i gaus. Gal reikės naei°kti 
Knun.n arba Vilnių9 Didžiau
siam ’O nustebimui, vaBtmin- 
k-’c už vaistus naėmė tik 45 ka- 
r>niUn<; te.nro laikais). Ligonė nu- 
siv,1ė nrofpsoriumi ir vaistais.

Pųranilvin turtinga ligonė iš
kvietė medicinos rarsenvhe.

buvo «er3« nsicho- 
r>..:P nridėio lo-

p.vVk.ni. k^d vaistininkas už 
vaistus neimtu du auksinius, 
nors vaistai nekainavo nė rub- 
un i (ctnnp nas'uito žvmiai ge
riau brangiu vaistu gavus.

Yra žmonių, kurie vaistam 
labai jautrūs — alergiški. Vie
ni vr-3 inutrūs v’eniem. kiti — 
kit'em vaistam. Nuo poros as- 
nirJnn tab’ečm kai ka išberia. 
Penicilino veikmė gali būti dar 
sunkesnė. Išbėrimas gali pasi- 
rndvti no keliu valandų ar po 
ke’iu dienu, paliesti kenenis. at
sirasti geltligė ir kiti organų 
s”trikim?i. Kai kuriem žmo
nėm reakcija gali būti labai 
ctinri. Viena moteris, prieš duo
dama vaikui peniciliną, ištirpi
no cukraus skiedinvje ir. ji 
neragavus, gavo šoka. Kitam 
Imamui* pasidarė prastai, vos 
uždė’us penicilino tepalo ant 
nubrėžomo. Aleroiia pastebėta 
nas 10 procentu ligoniu, kurie 
gmina penicilino. T aimė. kad 
reakcija dažniausiai yra silpna.

—o—

VASTAŽOLĖS Nuotrauka J. Ąžuolo

minko i

© Ne» York, N. Y. • Room 402I 50 Wes+ 28th Street

ni musų siuvyk
los. Pirkdami bet 

isitikink'te

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

DTSPT. A Y

puel-C-Matic Oil Corp. Tydol fuel 
°il. Oil burner service ineluded nt 

extra chargewith vour purehase 
°f oil. Chimneys. boilers. furnaies 
cleaned by one of vvorld’s laryest 
Vacuuni Cleaners. 1036 Sutter Avė.. 
Brooklyn. Call Ml 7-2000. Spee>al 
consideration for religious gronps.

slidini; door \vari>rcįbes 
Made to Ordei

i Queen.s onlvi 
Call

IDEAL WARDROBES
37-16 B’\vav. Long Islaiui C'itv 

YE 2-3997

WAI.LICE-SMITH
HEATING CORP.

I’IPING CONTRACTORS 
HEATING - VENTILATION 

AIR CONDITIONING 
AUTOMATIC SPRINKLER.

SYSTEMS

I60 LAUREL AVĖ. 1

Northport, N. Y.

ANdrew 1-5400

Vincento Girardville. Pa.. Auš
ros Vartų \Vorcestery. šv. Pet
ro So. Bostone, šv. Kazimiero 
Brocktone. Dabartiniu metu yra 
mokyklos viršininkė šv. Trejy
bės parapijoje Wilkes Barre, 
Pa. šešerius metus atstovavo 
kongregacijai kaip mokyklų pri 
žiūrėtoja.

Sidabrinio jubiliejaus proga 
prašome Dievo palaimos ir lin
kime daug sveikatos. Buvęs

Modernūs vaistai vra dažnai 
stiprūs ir nadeda atstatvti pas
iimsią sveikata, bet i’e turi bū
ti vartotam) atsargiai gydytojo 
knofoTpip ve vĮsį ligonvs vie
nodoj resminia i tuos nacius 
vaistu?. Vartojant vaistus ir 
pastebėtus nemalonius reiški
nius (pvz.. kalvos svaiguli, vė
mimą). reikia tuoi nutraukti 
vaistas ėmus ir atsiklausti gv- 
dvtoio. Yra vaistų, kurie be
veik visada sukelia kokius nors 
nemalonius reiškinius, bet gy- 
dvtntas iš anksto jsnėia.

Yra vaistu, kurie staiga su- 
cU-Aiicipp-i prc-aoam padeda, bet 
kenkia chroniškai nesveikiem 
organam. Žmonės kartais ne
patenkinti. kad gydytojas tai

pačiai ligai, bet skirtingiem as
menim prirašo skirtingus vais
tus. Pvz. nuo astmos puikus 
vaistas yra adrenalino prepara
tas. bet jo negalima vartoti, jei 
ligonis turi aukštą kraujo spau
dimą arba širdies ligą.

—o—
Vaistu junginiai, be gydyto

jo kontrolės, gali pridaryti žmo
gui daug žalos. Studentas mo
kosi iki vėlios nakties. Kad bū
tų budrus, ima amphetamino 
su kava arba coca eolą. Visi 
jie jaudina nervų sistema. Gali 
įvykti apsinuodijimas, piktini
masis. nervuotumas. nemiga ar
ba dar prasčiau. Miego milte
liai (Chloralhydrati), sumaišyti 
su alkoholiu, gali būti svei
katai kenksmingi.

Automobilių vairuotojai, gau
dami iš gydytojo receptą, turi 
pasiklausti, ar gali vairuoti ma
šiną. paėmę vaistų.

Thalidorrido table+ės buvo 
vartojamos miegui. Vėliau pa
sirodė. kad nėščios moterys, 
kurios vartodavo tą vaistą susi
laukdavo kūdikiu su defektais

— be rankų, kojų ir 1.1. Ir 
priešingai. Izraelyje viena mo
teris turėjo šlaunies vėžį, kuris 
buvo išpjautas. Vėžys persime
tė Į plaučius, atsirado baisūs 
skausmai krūtinėje. Gydytojai 
skyrė porą savaičių gyventi. 
Skausmų nenuramindavo nei 
morfijus. Vienas gydytojas jai 
davė thalidomidą. kuris tuoj 
leido ligonei užmigti. Buvo duo
ta šių vaistų daugiau. Po mė
nesio ligonė pasijautė visai ge
rai — pranyko plaučių vėžio 
reiškiniai. Bandymai daromi 
toliau. Iš vienos pusės thalido- 
midas neša nelaime, iš kitos 
pusės tas pats vaistas gal pa
dės pratęsti gyvenimą sergan
čiam vėžiu.

Gvdytoias turi žinoti, kokius 
vaistus ligonis vartoja. Viena 
moteris, nuvykusi ligoninėn
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Ernest J. Gleisner Coach VVorks, Ine. 
553 W. 51st Street. NYC. CO 5-21 13 
Ecather - Canvas ąuality works 
toĮ>s. lonneatis. side-drapes, nigs, 
spring gaiters; all budy works, gal- 
vanising and woodwork. b’ree esti- 
mates. bandau leather covers. up- 
i;eep and service.

VAISTAI Į UŽJŪRI

Siunčiame nuujaiisius vaisius, skiepus, dantų chiiuigi- 
jos ir kitus medicinos reikmenis i Lietuva. Lenkiją ir Rusi
jos okupuotos kitus Europos kraštus. Muitas apmokamas, 

i Vaistai ir kiti mediciniški reikmens siunčiami iš JAV, Va
karu Vokietijos, Prancūzijos. Anglijos. Siunčiame ir oro 
paštu. Rašvti adresu:

V. G. SKRINSKA
96 "G" Street,

South Boston 27, Mass.

I
operacijai, nepasakė, kad ji 
kasdien vartoia vaistus ramin
tojus ir atsivežė dar tų vaistų 
į ligonine. Jie būtų kainavę, jai 
gyvybe. Prieš operacija jai bu
vo duoti vaistai, kurie drauge 

/'nukelta į 7 psl.j

INerite <{eu*)w — s
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ -

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir k!. nuo- ; 
traukų: norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys

VYT. MAŽELIS :
422 Menahan Street, RJgewood, Brooklyn, N. Y.

Tek HYacint 7-4677

SCHOOLS

PIANO TUNING
and REPAIRING

under the personai supervision of 
one of America’.? best known piano 
experts. — Onlv 5 students will be 
accepted. The shop is on Long Is- 
land. New York. Course only $600.00 

A personai interview is essential.
(516) MAytair 3-5988

R E P U B L I C
Liiiuor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.
Tel. EV 7-2039

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midi) - - šventėms bei kitokioms progoms.

Sragraai

KAY-LAURE'
For A

• Bee'inners. Day 
and evening 
cla sses

• Refresher course
• Manicuring 

course
Free placement 

service
VVrite for brochure

KAYJ AURE'
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffv Aveniic 
Hicksville. Nev York 

Overbrook 1 -531 ?>

Calvary and St. Cyprian's 
Parochial School 

966 Bushwick Avė.. Brooklyn 
Have a small number of places left 
for Nursery thni 5th grade. highest 
academic standards. Cal! after 6 

GL 3-5450

' WHITE HORSE TAVERN
<»ratsa>

PRANAS BRI ’CAS. .savininkas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBiS

SCHALLER&WEBER
AUGJŠGĮAUSTOS KOKYBES PRODUKTAI

Mū u kra'.:t'.iv~;o ; ''ria'-sios dešros
ai. ’• j j - ntosos ir kiti produktai
- .'."i* h rtr.Ai '

KRAUTUVES 6
I 

Hcmps^cade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushmgc — 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Ja.kson Heights — 82-10 37lh Avenue

— D E 5-1154 j 
_______________ __________ l I

6 DIDŽIULĖS
! Ncw Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

<T;>rp k’> ■ S6 g-viui
R.dgevvcodc — 56 54 Myrtle Avė. — VA 1 7063
Astorijoje — 28.-23 Stcmvvay St. — AS 4 3210

Enroll N0W!
DAY and EVENING CLASSES
I- =0/- V Smdv a G-oo S-oc’

REGISTER N0W FOR FALL TERM

• BOOKKEEPING • SECRETARIAL
• COMPTOMETRY • SHORTHANO
• CLERICAL • TYPEV/RITING

Adjarmt to a)I Bt-.s'-s and Suhways

Drake School. Ine.
90-53 SUTPHIN BLVD.

(at Jamaica Avenue*
JAMAICA 35, N. Y. — JA 6-3835

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

86-16 JAM AICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALft VEST’VF-M. SL'SIRINKIMAM ir kitiem pobūviam



DAftfelftffeKAS rugsėjo 4 įL, nr. 59..

rapijos deimantinio jubiliejaus g 
koncertui, kuris bus rugsėjo į 
22 d. 5 vai. Bossert viešbučio | 
salėje, 98 Montague str., Broo- 1 
klyn, N. Y. Choro repeticijas j 
uoliai lanko ne tik tie daininin-l 
kai,. kurie chore gieda paskuti- 1 
niuoju metu, bet ir tie, kurie g

šeštadieninė mo- chore yra giedoję seniau, —■ J 
prieš 10 ar net 20 metų. Cho- J 
ro narių skaičius yra žymiai pa- g 
didėjęs. Koncerte laukiama | 
daug žmonių, nes Bossert vieš- 1 
būtis lengvai pasiekiamas vi- | 
sais traukiniais. Viešbutis yra J 
pačiame Brooklyno centre, prie 
pat Brooklyn Borough Hali, kur 
yra vadinamasis Civic Center.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
konsulas, rugsėjo 8 vyksta į 
Bostoną, kur skaitys paskaitą 
karaliaus Mindaugo minėjime.

Maironio
Icykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo 14 šeštadienį, 9 vai. ry
te Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose. Veiks astuo
nios klasės ir vaikų darželis.

švento Vardo Draugijos na
riai Apreiškimo parapijos baž
nyčion renkasi bendrom mi- 
šiom 8 vaL ryte rugsėjo 8, sek
madienį. Po mišių bus susirin
kimas.

Amžinojo Rožančiaus Draugi
jos susirinkimas Angelų Kara
lienės parapijos salėje bus rug
sėjo 14, šeštadienį, 4 vai. po
piet.

Redakcijoje rugsėjo 3 lankė
si Pasaulinės parodos dainų 
šventei ruošti komiteto nariai- 
pirmininkas Alg. Kačanauskas, 
vicepirmininkas A. Visminas, 
narys V. Mamaitis, repertuaro 
komisijos narys J. Čižauskas. 
Kalbėjo apie sunkumus dainų 
šventei ruošti, bet minėjo taip 
pat atskirų chorų gyvą atsiliepi
mą j pakvietimą dalyvauti. Apie 
naujai įsiregistravusius chorus 
ir jų nasirengimo darbą žadė
jo tuojau painformuoti spaudo
je.

Viktoras Urbonas ilgametis 
Darbininko skaitytojas ir Ap
reiškimo parapijos kolektorius, 
78 metu, iš Richmond Hill mi
rė rugsėjo 1. Palaidotas iš Ap
reiškimo bažnyčios švč. Treiv- 
bės kapinėse. Paliko liūdinčią 
žmoną Veroniką, 3 dukras ir 
sūnų su šeimomis. Laidojimu 
rūoinosi šalinskų įstaiga.

Vestuves keliant ar kitomis

40 vai. atlaidai. Sopulingo
sios Dievo Motinos lietuvių pa
rapijoje Kearny, N. J., bus rug
sėjo 8-10. Pamokslus sakys T. 
Leonardas Andriekus, O.F.M.

Lietuvių R. K. Susivieniji
mo 115 kuopos pirmininkas Al
eksandras Speičys rugpiūčio 29 
šventė 77 gimtadienį. Tarp gi
minių ir artimųjų buvo ir iš to
limesnių vietovių atvykę sve
čiai pasveikinti LRKS veikėja, 
kuris su taip dideliu nuoširdu
mu dirba Susivienijimo darbą. 
Ęgiausių Metų! (B. B.) 

Moterų Vienybės susirinki
mas bus rugsėjo 17, antradie
nį Arūnų bute, Woodhavene.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, ligi rugsėjo 9 yra 
išvykęs vasaros atostogų į 
Kennebunkport, Me.

Dana x Stankaitytė ir Stasys 
Baras, mūsų žymieji solistai, at
liks programą koncerte, kurį 
ruošia LB New Yorko apygar
dos valdyba lapkričio 30 d., 
šeštadienį, Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Brooklyne. Jau 
dabar New Yorko ir apylinkių 
lietuviai prašomi rezervuoti tą 
dieną ir nepraleisti progos iš- ga numatoma išleisti keletą in- 

pr<įinS."je“reiMa“sk^g2 ghr3ti "*» !»«» žymiuosius formacinių leidinių apie Lietu- 
damos menininkus. Kitos orga- va. Vienoje iš parodos aikščių

JUBtLI.EJINEJE skautų stovykloje kun. St. Kulbis iš Montrealio dalija šv. Komuniją. Stovykla užsi
baigė rugsėjo 1. , ' Nuotrauka E. Meilaus

PASAULINĖ PARODA IR UETUVIŲ REIKALAI

Smutkininkps Iz. Vasyliūnas 
ir jo sūnus Vytenis buvo išvy
kę i Torontą, Kanadoje, kur 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime, rugsėjo 1, dalyvavo 
meninėje programoje seimą už
baigiant. Koncertas buvo di
džioje Keefe Centre salėje, ku
ri talpina apie 3000 dalyvių.

Karaliaus Mindaugo minėji
me paskaitą skaitys Lietuvos 

|, konsulas Anicetas Simutis iš 
New Yorko. Meninėje progra
moje dainuos jauna, gabi solis
tė Nancy Miller iš Worcesterio 
ir Šv. Petro parapijos choras, 

| diriguojamas korapoz. J. Ka
činsko. Tautinius šokius šoks 
Onos Ivaškienės tautinių šokių 
grupė. Minėjimo pradžia 3 vai. 

‘ popiet. Iš ryto 10 vai. šv. Pet- 
i ro bažnyčioje bus pamaldos. 
Į Minėjimą rengia Tautinės Są- 
! jungos skyrius Lietuvių Pilie- 
I čių Draugijos salėje.
L .- Julius Butkevičius ir Linas 

Jurčys, Chicagos jūrų skautai, 
per 9 savaites nedideliu būri
niu laivu atplaukė į Bostoną. 
Plaukė ežerais, kanalais, upė
mis ir Atlanto pakraščiu tarp 
New Yorko ir-Bostono. Atliko 
apie 2000 mylių kelio. Bostone 
buvo nuoširdžiai sutikti ameri
kiečių ir lietuvių. Bostono jūrų 
skautų tėvų suruoštose vaišėse 
drąsius jaunuolius sveikino apy 

' gardos pirmininkas J. Vaičaitis, 
poetas St. Santvaras ir k.

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

. ADVOKATAS

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

Tel. Hldtory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AR0M1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
' Brooklyn, N. Y.levičįaus, VI. Baltrušaičio, J. 

čižausko, ir muzikų komiteto 
narių — A. Kačanausko, M. 
Cibo, A. Vismano, V. Mamai- 
čio ir M. Liuberskio.

Festivalio koordinatorius K. 
Vasiliauskas patiekė festivalio 
išlaidų-pajamų provizorinę są
matą, kuri siekia 27,0 0 0 dol. 
J. Stukas pranešė, kad nemo
kamai pažadėjo dalyvauti Wor- 
cesterio lietuvių (60 žmonių) ir 
Bostono šv. Petro lietuvių para
pijos (50 legionierių) orkestrai.

Tautiniais šokiais rūpinasi J. 
Matulaitienė, kuri neužilgo 
šiam reikalui sudarys specialų 
komitetą. Ji numato du šokius 
atlikti su jungtinio choro dai
nomis.

Pasaulinei parodai - atžymėti 
bus išleistas specialus ženkle
lis. Ženklelio konkursu rūpina
si H. Kulber. ~

Laisvės pa vili jono reikalas 
dar nėra palaidotas, šio pavi- 
lijono pirm. puĮk. Escott važi
nėja po visą kraštą organizuo
damas aukų vąjus. Jis tikisi, 
kad pavilijoną bus galima pra
dėti statyti vasario mėn. Nors 
statybai laiko būtų labai ne
daug, tačiau pavilijono projek
tas, kurį paruošė arch. A. Var
nas, yra gerai atliktas. Pastaty
dinti būtų galima per trumpą 
laiką ir nebrangia kaina, šia
me pavilijone prisiglaustų vi
sos pavergtosios tautos. Pulk. 
Escott žadėjo dalyvauti sekan
čiame lietuvių komiteto plenu
mo suvažiavime, kuris bus rug
sėjo 27 New Yorke.

Pirm. J. Stukas susirašinėja 
dėl lietuviško paminklo. Valdy
ba mano, kad paminklas turė
tų būti lietuviškais ornamen
tais išpuoštas medinis kryžius. 
Vieta paminklui yra gauta ne
mokamai.

Kun. L. Jankus reportavo 
apie atliktus darbus lietuvių 

gatvėje, liaudies meno parodos reikalų. 
Teirautis vakarais nuo 6 vai.

Pasaulinės parodos metu lie
tuviam tinkamai atstovauti yra 
svarbi mūsų visuomenės parei
ga. Ją atlikti yra apsiėmęs J., 
Stuko vadovaujamas komitetas, 
kuris buvo sudarytas Lietuvių“ 
Bendruomenės iniciatyva iš 
New Yorko apylinkėse gyve
nančių visuomeninkų. Paskuti
niame šio komiteto valdybos 
posėdyje (rugpiūčio 27) buvo 
pasidalinta informacijomis apie 
atskirų sekcijų atliktus darbus 
ir svarstyti kiti darbo klausi
mai.

Pagrindiniai lietuvių pasiro
dymai bus 1964 rugpiūčio. m. 
Sekmadienį, rugpiūčio 23 d. 2 
vai. parodos amfiteatre įvyks 
lietuviškų dainų ir tautinių šo
kių festivalis. Tuo metu New 
Yorke vienoje Šimėno galeri
jų bus lietuvių dailininkų kūri
nių paroda. Be to, yra organi
zuojamos pabaltiečių sportinės 
varžybos ir lietuvių liau
dies meno paroda. Parodos pro-

ir pigiai paruoštų gėlių puokš
čių (bukietu), kreipkitės į N. 
Valaitiene. Kainu ir informaci
jos reikalais skambinti telefo
nu 914-LY 1-9244.

_ Parduodamas labai gerai pri
žiūrėtas vienos šeimos 7 kam
barių medinis namas Woodha- 
ven. tarp Jamaica Avė ir Fo- 
ręst Park. Aliejinis šildymas, 
kombinuoti alumininiai langai, 
Įrengtas rūsys, nauji šaligatviai 
ir tvoros, arti prie Jamaica Li
ne traukinio. Teirautis po 5v. 
vak. MI 2-1524.

nizacijos prašomos neruošti vie
šų parengimų tą vakarą. (SD)

Juozas Audėnas, diplomuo
tas ekonomistas ir investavi
mų fondų registruotas atsto
vas, mielai teikia informacijų 
tų fondų reikalais. Kreiptis ad
resu 109 Warwick Str., Brook
lyn, N. Y., arba skambinti tele
fonu TA 7-9518 arba PL 3-66 
28.

Išnuomojami 3 kambariai su 
šilima prie Jamaica 
Woodhavene. Skambinti 
rais VI 7-9481.

Line, 
vaka-

Išnuomojamas viengungiui 
gražus kambarys arti Jamaicos 
traukinio Woodhavene. Kreip-

yra gauta vieta pastatyti lietu
višką paminklą.

Iš atskiru sekcijų daugiausia 
į priekį yra pažengę dainų ir 
tautinių šokių festivalio organi
zatoriai. Muzikų komisijos pir
mininkas Alg. Kačanauskas 
pranešė, kad komisija yra iš- 
siuntinėjusi 350 laiškų. Yra 
pakviesti visi JAV ir Kanados 
chorai festivalyje dalyvauti. Jau 
yra užsiregistravę arti 500 cho
ristų ir Toronto (Varpas), Wa- 
terburio, Bostono, Hartfordo, 
Worcesterio, Rhode Islando, 
New Yorko ir New Jersey. Su
darytas repertuaro komitetas 
iš prof. V. Banaičio, prof. J. Ži-

Išnuomojamas didelis moder
nus 5 kambarių butas su atski
rų įėjimu gražiame So. Ozone 
Park rajone 118

Parduodamas gražus moder
niškas namas prie upės kranto. 
Galima žuvauti ir laiva laikyti. 
Tinka gyventi vasarą ir ištisus 
metus. Apšildomas, su' visais tis: HI 1-1378.
patogumais. Savininkas turi iš- “
važiuoti į Florida. Galima ra- Reikalingas studentas ar stu- 
švti arba skambinti: Felix dentė (High School) pamokyti 
Norkus. 119 Overlook Dr.. Mas- 8 skyriaus berniukui matema-‘ Tel. GL 6-1276. 
tie, N. Y. Telf. 516-281-6766. tikos. Skambinti VI 7-2772.

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS
LIETUVOS ATSIMINIMŲ

Woodhavene mėsos krautu
vei reikalingas patyręs mėsi
ninkas (buteher) mokąs lietu
viškai. Gali dirbti tik savaitga
liais. Kreiptis: HI 1-7420.

RADIJO PIKNIKAS WAGNER THEATER
rengiamas NEW JERSEY lietuviams

Sekmadienį, rugsėjo 8
Tautos Šventėje

ROYAL GApDENS PARKE ir SALĖJE
990 E. HAZBLWOOO AVĖ., RAHWAY, N. J.

Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet • Programa — 5:00 vai. popiet 
Šokiai nuo 4 vai. iki 10 vai. vakaro

įėjimas 91.00, ženkliukas 25< (auka radijo fondui)

• Šokimo varžybos
• Darbininko spaudos kioskas
• Laimėjimai ir kitokios įvairenybės
• Rūtos ansamblis, vad. A. Kačanausko
Piknikas įvykt, bet kokiam orui esant — Visus maloniai kviečiame!

Jokūbas J. Stukas 
Direktorius

visiems pasaulinės parodos da
lyviams. Leidinių komisijai va
dovauja V. Vaitiekūnas.

Jaunimo sekcijos vadovas A. 
Budreckis žadėjo visokeriopą 
jaunimo parama, kurios tikrai 
daug reikės.

Bene svarbiausias uždavinys 
tenka finansų komisijai (VI. 
Dilis/ A. Šetikas ir kun. dr. St. 
Valiušaitis). Bergdžios bus vi
sos pastangos, jei nebus lėšų 
bent pagrindines išlaidas ap
mokėti. Didžiausią pajamų dalį 
turės sudaryti visuomenės au
kos. Kitos pajamos numatomos 
už ženklelius bei programas. 
Šokių ir dainų festivalis, kur 
tikimasi turėti iki 10,000 žiū
rovų, jokių pajamų neduos, nes 
įėjimas į festivalį bus nemoka
mas. Toks yra parodos vadovu 
bės reikalavimas. Iš kitos pu
sės parodos vadovybė duoda 
daug palengvinimų: amfiteat
ras (15,000 vietų) yra gautas 
nemokamai; taip pat. nemoka
mai yra gauti keli didoki kam-
bariai prie amfiteatro. Už 
programos atlikimą komitetas 
gaus nedideli simbolinį honora
rą. Visi programos dalyviai į 
parodą bus įleidžiami nemoka
mai. Tačiau tos lengvatos finan
sinės problemas neišsprendžia. 
Stambesnės paramos tikimasi 
iš Lietuvių Bendruomenės apy
linkių. ALB Taryba jau įparei
gojo Centro Valdybą įmokėti 
pasaulinės parodos reikalams 
1000 dol. Finansų komisija ne
užilgo pradės vajų.

Komiteto informacijos komi
sijai vadovauja J. Sirusas. Jis 
palaiko ryšį su laikraščių atsto
vais ir rūpinasi, kad visuome
nė apie šį didelį darbą būtų 
tinkamai informuota.

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, Pa
saulio lietuvių Bendruomenės 
seime Toronte atstovavo LB 
Bostono apygardai.

Humoro ir poezijos plokštelė. 
Chicagoje Jonas Karvelis išlei
džia plokštelę, kurią įdeklama- 
vo Antanas Gustaitis ir Stasys 
Santvaras; pirmasis savo hu
moro eilėraščiuSj antrasis — 
lyrikos. Muzikinį plokštelės fo
ną pianu įskambino kompoz. 
Julius Gaidelis.

Juzė Lapšienė rūpinasi ma
dų parodą, kurią rengia Pabal
tijo lietuvių moterų klubas spa
lio 20.

Petras ir Elzbieta Kleponiai 
rugsėjo 8 švenčia 50 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
intencija mišios šv. Petro baž
nyčioje bus rugsėjo 8 d. 11:30 
vai. ryte.

Laima Mikniūtė ir Valenti
nas Mockus susituokė rugpiūčio 
17. Vestuvių pokylis buvo Mo- 
higano viešbutyje Nėw Lon- 
don, Conn., kur gyvena jauno
sios tėvifi — Elena ir Stasys 
Mikniai. Anksčiau jie gyveno 
Paterson, N. J. Pokyliui vado
vavo Antanas Masionis iš Pa- 
tersono. Buvo paskaitytas šv. 
Tėvo atsiųstas jauniesiem pa
laiminimas ir gausybe sveikini
mų. Dalyvavo daug giminių, pa
žįstamų ir draugų. Jaunojo tė-

Romas Kezys vai gyvena Bostone.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME 

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinsiąs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie. Korest ParKway suuos) 
WOOOHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE W0UMN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

(tarp 2 ir 3 Avė.)

Tet RE 4-4428

LAIMA MIKNIOTt Ir VALENTINAS MOCKUS

VI 7-2573

Yra pasiūlyta keletas labai ver
tingų eksponatų. Tačiau paro
dos reikalas dar neaiškus dėl 
patalpų ir nemažų išlaidų.

Meno parode rūpinasi dail. A. 
Merker ir H. Kulber. Negavus 
Riverside muzejaus patalpų, 
bandoma gauti tinkamą vietą 
naujai pastatytame Linkolno 
Centre.

Komitetas nori išleisti kelias 
informacinio pobūdžio brošiū- 

K«*a atidara: Penktadieniaia 6 v*l. p.p. j^S nemokamai platinti
Mtadleataia iki filmo* pabaidos. _________ __________________ ______

110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė.

Tne£i«dt»ai*i» — 12 vai. dienoti.
. Penktadienį, rugsėjo 6 —■ iki 

Trečiadienio, rusėjo 11, 1963
Jaunos moters kove prieš likimų 
spalvotoje Almoje —
WETTERLEUCHTEN UM MARIA

B. Fortell, V. Steel, H. Maresch ir k. 
Briedinis filmas: 

Salzburger Geeotiiohten
Ir neujeusie Vokietijos įvykių ep-
žvalga.

• Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI** 4 vai. popiet

PETRAS KARALIUS, sav.
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.

Worcester, Mas*.
PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge 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

FUNBALHOHE
Sea Eaat Proadway

So. Boeton, Mase.
Priešais miesto teismo rūmus 

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai W- 
pildome kiekviena pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
' Fanerai Director 

T»Won«s: 268-5185


