
KAS REIKIA IR GALIMA PRAKTIŠKAI NUVEIKTI
Aiduose paskelbtoje kultu- . Iš kultūros kongreso idėjų (3) 

ros kongreso medžiagoje bu-
* vom nurodę panaujintas pa-
• žiūras į tautinę kultūrą, tau

tybę, jaunimo įsijungimo ga
limybes į lietuviškos kultūros 
vertybes — kitokias nei tėvai 
tai darė, gyvendami Lietuvo
je. Tos visos pažiūros diktavo 
kai kurias praktines išvadas, 
kas galima ir reikia padaryti, 
kad toji lietuviška kultūra iš
liktų gyva ir joje būtų gyva 
ja*unoji karta. Iš tų išvadų, 
kurios kelia toliau rūpesčio ir 
kurios galėtų būti praktiškai 
vykdomos. dėmesio vertos 
bent kelios:

1. Norint įugdyti jaunimą į 
lietuvišką kultūrą, negalima 
tenkintis liaudine kultūra, at
sinešta iš Lietuvos. Reikią ją 
kurti‘čia pat ir čia pat ja gy
venti (dr J. Girnius).

2. Kad jaunimas gyventų 
lietuvišku gyvenimu, reikia 
turėti lietuvišką visuomenę (I. 
Matusevičiūtė). Bet visi pa
brėžė. kad tokios visuomenės 
svarbiausias narys yra šeima, 
o tik paskiau parapija, mo
kykla. organizacijos. Sudėtas, 
vadinas didžiausias atsakingu
mas tėvams.

3. Mokykla prie čia augan
čio vaiko turi prieiti ne su 
ta pačia medžiaga ir ne su

tuos, kuriuos paliko tremtis, 
okupacija. •

6. Dr. A- Kučas skatino is
torikus svetimiesiem skirtuose

' leidiniuose nurodyti kad lie
tuviai reikia skirti nuo slavų 
ir germanų, kad Lietuva nuo 
vidurinių amžių buvo suaugus 
su Vakarais, o ne izoliuota sa
la. Tam reikalui leistinas vei
kalas “Ali About Lithuania”. 
Lietuviškam jaunimui reikia 
ruošti grožinės istorinės litera
tūros.

7. L. Dambriūnas ieškojo 
būdų kaip padėti lietuvių 
spaudai išvengti svetimybių, 
pamokant lietuviškus termi
nus, svetimiem pakaitalus, su
tvarkant svetimų vardų rašy
bą, susitarti kalbininkam (ne 
pritarti!) dėl pačios lietuviškos 
rašybos.

Dalis kitų pranešimų buvo 
istorinės apžvalgos, dalis teo
riniai svarstymai, # dalis pla
taus. masto siūlymai, bet prak-

tiškai sunkiau įvykdomi. Tarp 
tokių rimto abejojimo kelia 
tinkslingumo atžvilgiu nutari
mas organizuoti istorijos drau
giją, organizuoti teatro dar
buotojų draugiją, sumanymas 
leisti kalbos reikalam laikraš
tį. Dėl tokio vis naujų organi
zacijų ar įstaigų kūrimo Dar
bininke jau buvo pasisakyta 
reikalingos ne organizacijos, 
bet darbai, o juos padaro tik 
individualūs žmonės. Rezoliu
cijos perdaug jau bendros 
dekliaratyvinės prasmės. Kon
krečiausios yra švietimo ^sek
cijos rezoliucijos- Meno sekci
jos rezoliucijoje randame net 
tokių sunkiai atspėjamų “mys- 
lių”: “Dailininkai rekomen
duoja ... siekti, kad politi
kuojanti lietuvių ’ visuomenės 
dalis prie savo kūrėjų eitų ne 
tik politinio intereso, bet ir 
kūrybinio būtinumo

Kongresas ir jo 
paskelbę Aidai bus 
savo žygį, jei iškelti
ras atgarsio vieno, antro, de
šimto protudse ir veikime.

vedami’
medžiagą 
pateisinę 
klausimai

tarp jų 
literatū- 

specialiai 
kurių va-

Lapkricio 12—13 ?*ew Yor- 
ke (Cąrijęgie Endowment €en- 
ter pampose; JPayėrgtoo jun
gtinės jautos pradėjo savo 
vatuos treąpošuis metus.Per 
abi d.enas vyko ' keturi posė
džiai Is eiles cai buvo 30—38. 
pūna nes posėdžiai, v įsai III- 

jai sesijai numatyta uaroo- 
tvarke iš 31 puuKto. Ta p 
švaistysimų dalyKų pažymėt.- 
ni: pavergiųjųkraštų laisvini
mas; sovietinis' koionizmas; 
sovietinė prievartos darbų si
stemą; asmens teisių tarpiau^ 
tinę konvencija; žemės ūkis,
pramonė, prekyba Sovietų 
pavergtuose krąštuose; tarp
tautinių nusikaltimų baudžia
masis kodeksas; tautų apsi-. 
spręndimo teisė.

Pirmuosiuose pilnaties po
sėdžiuose buvo apžvelgta pra
ėjusių metų PJT veikla. Iš 

pranešimo paaiškėjo, kad pra
ėjusiais darbų'metais buvo 19 
pilnaties posėdžių: priimta 1 
atsišaukimas į Jungtines Tau
tas, 6 deklaracijos, 18 rezo
liucijų, 10 raportų, 7 padėkos 
bei pritarimo pareiškimai. 
Bendrųjų reikalų komisija tu
rėjo 85 posėdžius ir 6 spau
dos konferencijas. Politinė 

komisija turėjo 29 posėdžius, 
socialinė — 17, ekonominė— 
28, teisių — 6, kultūros rei
kalų — 12, informacijų —22, 

pakomisis tremtinių reikalams 
Paryžiuje —-3 posėdžius. Iš
leisti 9 leidiniai, 5 mineogra- 
fuoti raportai, 70 spaudos ko
munikatų. Paruošta apžvalga 
apie padėti pavergtuose kraš
tuose “The New Leader” žur
nalui. Paryžiuje įsteigtas PJT 

, sekretoriatas. PJT delegacija 
aplankė Argentiną, Braziliją, 
Chilę, Kubą, Peru, Urugva
jų. PJT pilnaties posėdžiuose

KONSULUI VYTAUTUI STAŠINSKUI 50 METU
Lietuvos Generalinis Kon

sulatas New Yorke dirba ty
liai. lyg būtų pasitraukęs iš 
triukšmingo visuomeninio gy
venimo. bet kas pamato konsu
lato didžiulę kartoteką su ad
resais. Įvairių paveldėjimų by
lų bylas, biblioteka, kas prisi
mena, kiek per šią Įstaigą pe
reina paieškojimų, tas su
pranta.’ kad darbo čia daug. 
Prie jų reikia pridėti įvairius 
atstovavimas, priėmimus, kur 
kviečiami ir Lietuvos konsu
lato atstovai.

tais pačiais metodais, kurie 
buvo vartojami Lietuvos mo
kyklose. Mokyklos padėtį pa
lengvintų pradžiai bent esa
mom sąlygom pritaikytos pro
gramos sudarymas.' Apverkti
noje padėtyje yra mokomųjų 
priemonių ruošimas, 
ir vaikui tinkamos 
.ros. Laukiama ir 
tremčiai taikytų kai
dovėlių-. Didelis rūpestis jau 
daros, kaip paruošti lituanisti-

. nei mokyklai mokytojų prie- Konsulatui vadovauja 
auglį. Tuos visus klausimus 
konkrečiausiai nagrinėjo A. 
Rinkūnas ir Ig- MaFėnas. (Iš 
pastarojo patiriame, kad JAV 
lietuviškas mokyklas lanko 
2538 vaikai. Tai sudaro 58'> 
lietuvių vaikų, kurie turėtų 
lietuvišką mokyklą lankyti.
Lietuviška mokykla nepasinau
doja 2114 mokinių).

4. I. Matusevičiūtė ragino 
apsižiūrėti, kad lietuviškos pa
rapijos kapitalai nebūtų in
vestuojami tik į brangias sta
tybas, kurios ilgainiui teks ne
lietuviam. jei dalis tų kapita
lų nebus investuota Į lietuviš
ko žmogaus ugdymą.

5. Dr. J. Grinius ragino ra
šytojus nesitenkinti Lietuvos 
.išorinio gyvenimo ir etnogra
fijos. papročių, vaizdais, bet 
giliau nusileisti į žmogaus 
dvasios pergyvenimus, net ir

Jo
nas Budrys, čia dar dirba 
konsulas Vytautas Stašinskas 
ir vicekonsulas Anicetas Si
mutis.

Konsului Vytautui Stašins
kui. tam tyliam, kukliam dar
bininkui, štai suėjo 50 metų.

Gimė jis 1906 m. lapkričio 
18 Kaune. Tėvas. Vladas Sta
šinskas. buvo advokatas, akty-* 
viai dalyvavo lietuvių tauti
niame judėjime, buvęs Rusi
jos dūmos narys, kentėjęs 
nuo caro rėžimo. Pirmojoje 
Lietuvos vyriausybėje buvo 
vidaus reikalų ministeriu. Vil
nių rusams užėmus, buvo iš
vežtas Į Rusiją ir sėdėjo Daug
pilio ir Smolensko kalėjime, 
suimtas kartu su P Bortkevi- 
čiene, kun. P. Dogeliu, L. Gi
ra, kun. M. Reiniu ir k. Vėliau 
v* Įkaitus grąžintas Kaunan, 
bu- o bąnko direktoriumi.

Vytautas Stašinskas gimna
ziją pradėjo lankyti Vilniuje 
vokiečių okupacijos 
(gimnazijai vadovavo M. Bir

metais

dalyvavo |2 gymių svečių, 
pvz. fedv. JAv prezAueiioi pa- 
tarėjas, JAv valstybės Sė^ie- 
toriaus padėjėjas, /wį--UJ 
tai ptautunų rąiąuų • dnektcn 
rius, PraiKu/.jos mRB a* so

čiausių lydei taiį Airijos, Oian- 
dijdš, Švedijos senatoriai ir k- 

Visos P J i' lezoyiuc.jos, ra
portai visi leidiniai bei spau
dos komunikatai tučtuojau į- 
teikiami JT gen. sekretoriui ir 
sesijos pirmininkui, be to, ati
tinkamų komisijų nariams,

W auvu&u daugiau suaB^ 
uinft fhtroęyH; 
kaip uungunese vaisZyoese! 
bui"op<k auinauymas, Kur, rė
me ir k Amerikos valstybės, 
kad Jungtines laktos savo po
litines jėgas neueiSuamus ton 
siųsti ne uk prie Sueso, bet ir 

į, Vengriją, uei ja v interven
cijos pilvo suziugdytas;

Stonus aplinkybėmis P JT 
pilnatis savo diskusijomis dėl 
dabartinės tarptautinės padė
ties kaip tik ir siekia atkreip-

Pirmoji ukrainic Jų ' ūmtimo firma 
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žiška): užėmus Vilnių lenkam, 
pasitraukė į Kauną ir čia įsto
jo i Kauno I-ją gimnaziją, ku
ri vėliau pavadinta “Aušros” 
berniukų gimnazija. Baigė 
1926 metais ir įstojo į univer
sitetą teisės studijuoti; 1930 
metais įstojo į karo mokyklą 
aspirantu.

Grįžęs iš kariuomenės, 1931 
rudani buvo priimtas į Užsie-. 
nio Reikalų Ministeriją,

pradėjo darbą 1932 m- sau
sio 1. Tarnaudamas baigė per
trauktas teisės studijas (1934).

1935 metais skiriamas į 
Belgiją, į Briuselį kaip atta- 
che, vėliau, 1938 m. min. Gy
liui išvykus Į Švediją, jam te
ko vadovauti įstaigai, kuri 
tuo metu priklausė ministe- 
riui P. Klimui, tuo metu gy
venusiam Paryžiuje.

1939 m. sausio mėn. skiria
mas į New,Yorko Gen. Kor.su- 
latą.

Atvyko kovo 15 d. Tuo me
tu Europoje švaistėsi Hitleris, 
paglemžė Čekija, Klaipėdos 
kraštą New Yorkas gi rengėsi 
pasaulinei 
rė.jo būti 
jama.

Paroda 
. Lietuvos

parodai, kurioje tu- 
ir Lietuva atstovau

įvyko, buvo gražus 
paviljonas su lietu

viška vėliava, buvo daug 
džiaugsmo, bet 1939 metų ru-

duo nešė ir liūdesį — į Lietu
vą buvo įvestos rusų bazės.

Liūdniausios dienos atėjo 
kitais 1940 metais, kai rusų 
kariuomenė okupavo Lietuvą. 
Konsulatui nebuvo aišku, kas 
dedasi Lietuvoje. Tik po liau
dies seimo rinkimų, po okupa
cijos, kurios nepripažino Jun
gtinės Amerikos Valstybės, 
konsulato darbas vėl sunorma
lėjo. Okupantai daug kur tuo 
metu uždarinėjb Lietuvos pa
siuntinybes ir konsulatus. Ame- .. 
rikoje tačiau net nemėgino.

Taip prasidėjo tylus paverg
to krašto atsidavimas, naujų 
santykių mezgimas, painūs 
įvairių paveldėjimų reikalai.

. Okupantai norėjo atgriebti ’ 
Lietuvos piliečių turto dali, 
kuri buvo pasilikus Ameriko
je. Konsulatas stojo ginti, aiš
kintis, kad tokio turto okup- 
pantai neturi etisės reikalau
ti. Vėliau atsirado tremtiniai 
Vokietijoje, prasidėjo ieškoji
mai. Taip išaugo visai skirtin
gas konsulato darbas, pareika
lavęs daug laiko, energijos.

Vytautas Stašinskas konsu
late kaip tik tvarko paieškoji
mus, finansinius, juridinius 
reikalus, įvairius Lietuvos pi- 
liečitĮ turtų palikimus, pava
duoja* generalini konsulą Jo
ną Budrį- Ministerio P. Žadei- 
kio jis yra paskirtas stebėto
ju prie Jungtinių Tautų. Taip 
pat lanko visus posėdžius, ku
rie gaji būti įdomūs Lietuvos 
laisvinimo bylai.

Be to, jau 5 metai, kaip 
Vytautas Stašinskas atstovau
ja Lietuvą Colgate universite
te, Hamilton, N. Y„ kur susi
renka įvairių kraštų diploma
tai ir specialiomis paskaito
mis, referatais aptaria Ameri
kos politiką. Sis atstovavimas 
reikalauja daug darbo ir pasi
ruošimo.

1941 m. V. Stašinskas pakal
tas vicekonsulu, • šių matų 
pradžioje konsulu. Abu pakė
limus pripažino JAV Vahty-

laisvųjų valstybių delegaci
joms, taip pat diplomatinėms 
atstovybėms Washingtone. 
Bendrųjų reikalų komisijos 
nariai, taip pat atskirų tauti
nių delegacijų nariai palaikė 
ryšius su atskirų kraštų dele
gatais Jungtinėse Tautose. 
Bendrųjų reikalų komisijos 
keliais atvejais tarėsi su Vals
tybės departamento pareigū
nais (Rytų Europos skyriaus 
vedėju J. Beam. Valstybės se
kretoriaus pavaduotoju R. 

Murphy ir kt), o 1956. 1. 9. 
buvo priimtas paties Valsty
bės sekretoriaus J. F. Dulles.

Jau pirmasis IH-čios sesijos 
pilnaties posėdis priėmė ati
tinkamą raportą bei rezoliuci
ją dėl Sovietų pavergtųjų val

stybių atstovavimo Jungtinėse 
Tautose- Tačiau pagrindinis 
šios sesijos pirmųjų posėdžių 
darbotvarkės punktas buvo 
dabartinės tarptautinės padė
ties įvertinimas.

Pastarieji Įvykiai Sovietų 
pavergtoj Lenkijoj ir Veng
rijoje atskleidė bei išryškino 

keletą svarbių dalykų. Pir
miausia, jie išblaškė Sovietų 
plačiai paskleistas iliuzijas 
apie jų taikingumą. Toliau, 
Lenkijos ir Vengrijos įvykiai 
ištaškė kai kurių politikų bei 
publicistų įsitikinimą, kad So

vietų pavergtuose kraštuose 
padėtis yra nusistojusi ir ga
lutinė. Pagaliau, nors tai yra 

pavergtiesiems ypač skaudu, 
Lenkijos ir Vengrijos įvykiai 
išryškino, kad laisvasis pasau-

ti laisvojo pasaulio dėmėsi j 
tai, kad jo paties laisvė pūva-.

vietų pavergtųjų kraštų išsi
vadavimui. Ta prasme disku
sijų išvadoj PJT pilnatis pri
ėmė Lietuvos delegaęijos pir
mininko V. Sidzikausko pa
teiktą deklataciją.

Diskusijose iš lietuvių daly
vavo dr. A. Trimakas, E Tu
rauskas, S. Žymantas. JT.

Naujam laikraščiui 
nėra vietos

Paryžiuje balandžio 17 pa
sirodė naujas laikraštis “Le 
Temps de ♦ Paris”, nedidelio 
formato, bet 40 puslapių. Jis 
turėjo nukonkuruoti du kitus 
pagrindinius laikraščius — 
rimtąjį “Le Monde” ir gatvinį 
populiarų “France—soir”.

Už naujo laikraščio stovėjo 
su savo pinigine parama eilė 
firmų, biznierių, stambiųjų 
pramonininkų. Viso vienas mi
lijardas prancūzų frankų (apie 
3 mil. dol.). Laikraštis turėjo 
didelį bendradarbių redakcijo
je štabą — 150 redaktorių, 
100 tarnautojų, mokėjo pui
kius honorarus. Spausdino 
400,000, bet iš pradžių išpirko 
200,000, paskui jau tik 100,- 
000. Tokis tiražas pinigiškai 
neapsimokėjo. Ir po dviejų su 
puse mėnesių laikraštis susto
jo. Buvo išmesta tik apie pus
trečio milijono dol.

Prancūzai pasiliko prie sa
vo senųjų laikraščių.

AVIACMOS Akademijos (Coi®ra- 
■ do ptags) kariūno uniforma.

Akademija pradeda veikti atei
nantį rudeni.

DR. OTTO JOHN, buvęs vakaru 
Vokietijos saugumo viršininkas, 
pabėgės pas bolševikus ir paskui 
vėl grįžęs, Vokietijos teisme tei
sinasi, kad. jis buvo bolševiku pa
grobtas.

Ar žinai, kad...
★ žiauriausias karas Ameri

koje buvo pilietinis karas. Tik 
Vicksburg, Mass., kapuose pa- s i 

laidota 17,000 unijos karių, 
kurie žuvo, prie to vieno mie
sto. Iš jų 13,000 buvo visai 
neatpažinti.

KOMUNISTŲ
• Amerikos socialistų vadas 

Norman Thomas, paprašytas 
bolševikų, kad jis duotų jiems 
savo kalbą, kurią jie paskelb
sią per Maskvos radiją jų re
voliucijos sukakties proga, 

geležinkelį, Norman Thomas pasiuntė sa
vo kalbą, kurioje jis priminė, 
ką Leninas kadaise pasakė :

“Leninas kartą rašė: Caris- 
tinė valdžia ne tik laiko mūsų 
žmones vergijoje, bet dar 
siunčia užspausti kitus žmo
nes, sukylančius prieš vergiją, 
kaip buvo padaryta 1849 m., 
kada rusų kariuomenė nuslo
pino revoliuciją Vengrijoje".

Bolševikai prašytą kalbą ga- 
buvo statomi vo, bet jos skaityti nedrįso.

JUOKIAMĖS Iš
• Maskvoje . vienas vakarie

tis užėjo į paveikslų galeriją. 
Vadovas jam parodė vieną di
delį paveikslą ir paaiškino: 
“Tai Ivanovas, genialus rusų 
išradėjas Jis išrado radiją, ra
darą, artileriją, 
pieštuką, pianiną. betoną”. 
Toliau rado dar kitą, dvigubai 
didesnį paveikslą. “O kas čia” 
— paklausė vakarietis svečias. 
“Čia Petrovas, kuris išrado 
Ivanovą”.

• Vengrijoje, kai Imre Na-
gy buvo ministeriu pirminin
ku (1953), o Matyas Rakosi 
kompartijos generaliniu sekre
torių, jiedu lankė fabrikus ir 
valdžios įstaigas. Ministcriui 
pirmininkui 1___
klausimai ir Įteikiami prašy
mai, bet Rakosi už jį atsakinė
jo, neduodamas Nagiui nė 
prasižioti. Kai vienos mokyk
los direktorius paprašė paskir
ti pinigų mokslo priemonėm 
įgyti. Rakosi sutiko duoti tik 
5000 florinų. Tuo tarpu kalė
jimui remontuoti paskyrė vie
ną milijoną. Tada Nagy ir pa
klausė: “Kodėl švietimui ski-

• riama mažiau, negu kalėji
mui". Rakosi atsakė: “Komu
nistinis švietimas vykdomas 
kalėjimuose”.

mediniai.

★ Pirmas traukinys New 
Yorko valstybėje pasirodė 
1831 tarp Albany ir Schenec- 
tady- Bėgiai buvo 
aptraukti geležim.
★ Du Pont bendrovė išlei

do 27 mil. dolerių, kol išvys
tė nyloną. kad galėtų dirbti 
kojines.
★ RCA (Radio Corporation 

of America) išleido 50 mil. 
dolerių, kol išvystė nespalvotą 
televiziją.
★ Broliai Wright, AVilbur 

ir Orville. savo pasidarytu lėk
tuvu pradėjo skraidymo ban
dymus 1905 m. ir pranešė, 
kad ore išsilaikė net 59 minu- 
t ’s. 1905 jiedu pranešė, 
per 39 minutes nuskrido 
tu vu 24 mylias. 1908 
AVright jau pasiūlė savo 
tuvo išradimą Amerikos
džiai Lėktuvai greit tobulinti, 
taip pirmame pasauliniame 
kare jie buvo svarbus ginklas.

kad 
lėk-

lėk- 
val-

Paklaustas. kurie jo diplo
matinio darbo metai buvo as-

meniškai įdomiausi. Vytautas 
Stašinskas atsakė, kad jo die
nos Belgijoje, kada turėjo va
dovauti visai įstaigai.

Jis asmeniškai parengė nau
ją prekybos- sutartį su Belgija-

Vyko ilgos derybos, posė
džiavimai. kol sutvarkė sutar
tį, kurią pasirašė Lietuvos mi- 
nisteris P. Klimas ir Spaakas, 
tuomet buvęs Belgijos užsie
nio reikalų ministeriu. V. Sta
šinsko sumanumu ir darbu

^Nukelta į 4 psl.i

•*** evnaea miasions this ycar, Vkc Ptvsttknt 
I»tchaMM, Nixon visitctl arnong thc zcalous. fncrdom-lovinz Vivt- 
namcae in Saigon. He was therc to \vitnow thc distribution of surptu.« 
foofls, farm equipmcnt, progrrss of housing made possible by thc as- 
siettance of the U.S. Government and velfarc agrneica.

P"? °* lanrcst voluntary aid programa eondueted among thc 
hundredą of thouaanda of free vietnamese refugees who fled com- 
muniam in North Viet-nam is that of Catholic Rclief Scrviccs-Nation- 
al Catholic Welfare Conference, Thesc people *ho are štili strugglinę 
to help themsolves look fonmrd to the uaed clothing, shocs. Manketą 
c<»ntrib«tcd by Americans to the annual Bishopa’Thanksgiving Cloth- 
ing Coliection. Wcaring apparel may be left at any Catholic churcii 
during the next fc^ weeka.
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Mažųjų laisve ir didžiųjų interesai
Būti laisvam žmogui įgimta, 

bet laisvę išlaikyti reikia au
kos. Žmogui reikia dažnai su 
savim grumtis, kad jis būtų 
laisvas nuo neprotingų Įgei
džių. Tautos dėl laisvės gru
miasi tarpusavy. Laisvė nėra 
dalykas, kuris gaunamas kaip 
dovana. Laisvė reikalauja ko
vos, ir kartais labai sunkios, 
kruvinos kovos. Vieni miršta, 
kad kiti būtų laisvi. Tai paro
dė ir kruvinos dienos Vengri
joje.

Sukilimo metu Vengrijos 
laisvas radijas šaukė, kad Bu
dapešto gatvėse žmonės mirš
ta ne tiktai už savo kraštą, 
bet už visą Europą. Iš tikrųjų 
tūkstančiai žmonių Vengrijoje 
žuvo už viso pasaulio laisvę. 
Vengrų aukos parodė, kas 
graso laisvei ir tų žmonių, 
kurie ligi šiol turėjo laimės 
nepatekti į vergiją. Vengrų 
kančios daug ką supurtė, pri
vertė susimąstyti ir savo lais
ve susirūpinti.

Tik tame susirūpinime ga
lima Įžiūrėti vieną skaudų da
lyką: šiurpią realybę, kad 
kiekvienas. tesirūpina savo 
laisve. Tai skaudu žinoti, bet 
geriau žinoti, kaip iš tikrųjų 
yra, negu skendėti apgaulin
gose iliuzijose.

Vengrijos įvykiai parodė, 
kad pavergtiesiem yra maža 
vilties greitu laiku išsivaduoti. 
Žmonėm anoje geležinės sie
nos pusėje, pradedant Pabalti- 
ju ir nueinant iki Albanijos, 
tebelieka toliau kentėti ir 
kraujuoti dėl savo laisvės. Jie 
yra palikti savo likimui ir sa
vo kovai. Nei viena Vakarų 
valstybė, be užuojautos veng
ram ir pagalbos bėgliam, nė
ra linkusi ir pasiryžusi ateiti 
į pagalbą. Visos kalbos, kad 
vienai ar kitai didžiajai val
stybei labai rūpi pavergtųjų 
išvadavimas, yra tik kalbos. 
Ir taip yra ne dėl to, kad karo 
būtų bijoma, bet kad jų inte

resai Rytų Europoje nėra gy
vybiniai. Kur tokie interesai 
paliečiami, nepabūgstama nė 
karo.

Prisiminkime Korėjos karą 
arba komunistinės Kinijos 
grasinimą ir bandymą keltis į 
Formozą. Abejais atvejais bu
vo panaudotos Amerikos kari
nės jėgos. Tas pats atsitiko 
prie Sueso, kur Anglija ir 
Prancūzija, net ir su Amerika 
nesusitariusios, rizikavo didelį 
karą pakurti. Tarp Raudonųjų 
marių ir Viduržemio jūros 
yra sutūpę gyvybiniai Vakarų 
valstybių interesai. Tad ir 
Jungtinės Tautos savo pirmą
ją policiją pasiuntė prie Sue
so. o ne prie Dunojaus, Vislos 
ar Nemuno. Tai reikia gerai 
suprasti, kad liautumėmės ti
kėję, jog kas nors ateis padė
ti pavergtiesiem apsiginti nuo 
rusų tankų. Jiem telieka nuo 
jų gintis savo plikom rankom.

★
Pavergtiesiem reikės dar 

daug aukų pakelti, kol jie išsi
vaduos savo jėgomis. Tai gali 
būti labai sunkus ir ilgas ke
lias, ir tai verčia pavergtuo
sius būti apdairesniem bei 
mažiau tikėti iš Vakarų atei
nančia propaganda. Jiem te
lieka naudotis tomis palankes
nėmis sąlygomis, kurios susi
daro išsikovoti didesnį tautinį 
savarankumą pačioje Sovietų 
Sąjungoje. Bet tai negali eiti 
taip toli, kad Sovietų Sąjunga 
savo karines jėgas visai ati
trauktų iš satelitinių kraštų. 
Jei Vakaram prie europinės 
geležinės sienos nedega, iš
skyrus Vokietiją, tai bolševi
kam čia yra gyvybiniai intere
sai. Praradę satelitus, jie pra
rastų savo valdžią ir pačioje 
Rusijoje.

Vakarai neišnaudoja laisvės 
judėjimo už geležinės sienos, 
bijodami karo. Bet tuo būdu 
karo neišvengiama. Jis tiktai 
nustumiamas tolimesniam lai
kui.

Kova dėl Sueso
Karas prie Sueso kanalo 

prasidėjo dėl to, kad tuo ka
nalu plaukia ne tiktai laivai, 
bet ir visos eilės valstybių in
teresai. Trumpai juos galima 
taip apibudinti:

“Mes turėjome imtis spren
dimo, kurį laikome teisingu, 
r.es giname savo tautos reika
lus ir susisiekimo laisvę" (Ede
nas, Anglija).

“Mes gerai pažįstame Nas- 
serį; jis nesvyruoja imtis jė
gos laužyti tarptautinei lais
vei" (Mollet, Prancūzija).

“Mas negalime toliau pakę
sti Egipto provokacijų ir už
puldinėjimu; tam turi būti pa
darytas galas’’ (Gurionas, Iz
raelis).

“Mes kietai ginsime savo 
krašto laisvę ir garbę" (Nasse
ris, Egiptas) -

Taigi, ties Suesu susiduria 
vienų laisvė ir garbė, kitų — 
gyvybiniai interesai, trečiųjų 
— saugumas. Užkulisiuose 
dar maišo raudonoji ranka, 
kuri notoje įrašė tokius žo
džius:

“Jei iš Egipto nepasitrauk
site, susidursite su stipresne 
jėga ir atominiais karo gink
lais" (Bulganinas, Rusija).

Rusai dėl to pagrasino taip 
piktai ir provokuojančiai nau
jąjį Didįjį karą, kad jų politi
kai artimuose Rytuose ir Afri
koje suduotas smūgis. Čia ir 
reikia ieškoti visų Sueso kon
flikto aštrumų.

EGIPTO SIEKIMAI IR 
RUSŲ TALKA

Nasseriui atėjus į valdžią 
(1952), 'Egipte sustiprėjo an- 
tibritiška politika. Ji siekė 
išstumti anglus ne tiktai iš 
Egipto, bet ir iš viso islamiš
ko pasaulio. Nasseriui pradžio
je patalkino Amerika, kuri 
padėjo anglus išprašyti iš Su
dano (1953) ir apleisti Suesą 

(1956). Bet anglų pozicijų 
Amerika neužėmė. Ten' liko 
laisva vieta, į kurią įsispaudė 
rusai. Egiptą aplankęs šepilo- 
vas, pažadėjo ekęnominę ir 
karinę paramą. Amerika tada 
atsiėmė savo pažadą didžiajai 
Assuano užtvankai statyti. To
ji užtvanka turėjo duoti Egip
to pramonei elektros jėgą ir 
vandenį drėkinti nualusiom 
dykumom- Vokietijos kancle
ris dr, K. Adenaueris nese
niai pareiškė, kad tai yra 
Egipto gyvybinis reikalas; 
Amerika padariusi didelę 
klaidą, atšaukdama savo pa
skolą Egiptui. Nasseris tada 
nusavino Suesą ir griebėsi 
statyti nebe užtvanką, o kari
nę jėgą. Iš rusų jisai gavo 200 
migų, 600 Ilijušino tipo bom
bonešių ir 200 tankų. Tai bu
vo pradžia. Ginklai turėjo bū
ti teikiami ir toliau. Nasseris 
už juos mokėjo medvilne, ku
rią rusai metė į pasaulio rin
ką 20 procentų pigiau, kad 
pakenktų kitų valstybių pre
kybai.

Be to, Nasseris pasidarė 
tarpininku tarp rusų ir arabų. 
Arabam pradėta teikti ginklai 
kovai su prancūzais Alžyre ir 
Moroke. Kitame kamepe, prie 
Palestinos, Nasseris ėmė kur
styti prieš žydus Jordaną ir 
Syriją.

IZRAELIS IR ARABAI
Izraelio atkurta valstybė 

(1948) daugumai arabų atė
mė namus ir duoną- Masės 
arabų buvo išgrūsta už Izra
elio sienų — į dykumas. Izra-

SUESO kanalas’ valomas.

kanalo
elio pasienyje arabai tremti
niai tebegyvena laikinose pa
lapinėse. Pavyzdžiui, Betlieju
je, kuris priklauso Jordanui, 
yra 5000 arabų bėglių laiki
na stovykla. Jie vis dar tikisi 
grįžti į žydų užimtus namus. 
Tuo tarpu žydai dar siekia 
Gazos srities (ją laiko dabar 
užėmę), kur gyvena 300.000 
arabų. Gi Izraelio gyventojų 
iš viso tėra 1,7 milijono, ir 
tai nevisi žydai. Tuo būdu Iz
raelio valstybė pasidaro prie
šu visų savo kaimynų —Egip
to, Jordano ir Syrijos.

LAZįDOS ANTRAS GALAS
Izraelis tesilaiko didžiųjų 

valstybių priedanga ir Ameri
kos žydų pinigais. Jei nebūtų 
tos atramos, tai siauras Pales
tinos ruožas galėtų būti -už
lietas arabų masės kaip tva
no. Reikia tiktai tas mases iš
judinti ir įkurstyti. Nasseris 
su Sovietais to siekia- Nasse
riui rūpėjo ir teberūpi arabus 
paremti, Sovietam — įsistip
rinti artimuose Rytuose.

Izraelio pradėtas su Egiptu 
karas rusam buvo labai ne pa
gal skonį ir liniją. Tad jie 
beveik nutraukė su Izraeliu 
ryšius ir griebėsi žydus perse
kioti namie. Istorija čia paro
dė savo lazdos antrąjį galą; 
žydai yra labai daug prisidėję 
bolševikam Rusijoje įtvirtinti 
ir pasaulyje komunizmą Iš
plėsti. Dabar toji lazda atsi
suko prieš juos pačius.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
SIEKIMAI

Anglai ir prancūzai griebėsi

invazijos dėl to, kad jie buvo 
nuolat puolami Egipto ir So
vietų Rusijos sąmokslo. Ang
lam rūpi:

• atgauti laisvę .susisieki
mui Sueso kanalu,

• apsaugoti artimuosiuose 
Rytuose žibalo versmes,
• nusodinti Nasserį ir nu

traukti įo ryšius su Sovietų 
Sąjunga.

Tie patys interesai rūpi ir 
prancūzam. Bet jie turi dar 
savo vargų visame šiaurinės 
Afrikos pakraštyje. Iš Egipto 
eina:

• kurstomoji propaganda Į 
Tunisą, Alžyrą ir Moroką;

• ginklai arabu sukilėliams 
šiaurės Afrikoje.

Vienas Egiptas tos kursto
mos akcijos negalėtų griebtis. 
Už jo pečių stovi Sovietų Ru
sija- Ji supa Europą iš pietų 
visu Viduržemio jūros pakraš
čiu.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
INTERVENCIJA

Jungtinių Tautų vardu iš 
tikrųjų išėjo Amerika, kuri 
atsidūrė labai keblioje padė
tyje. Ji negali likti neutrali, 
nes Sovietų Sąjunga su savo 
grasinimais stoja prieš Ang
liją ir Prancūziją. Jei tie gra
sinimai ir liktų tik grasini
mais, tai Amerika vis tiek ne
gali parodyti, jog ji nuo Ang
lijos ir Prancūzijos nusisuka. 
Toks nusisukimas jai pačiai 
nenaudingas. Jis išeitų tik So
vietų Sąjungos naudai.

Amerikai teliko griebtis 
tarpininkauti, ir čia Jungtinių 
Tautų priedanga jai buvo pati 
geriausia. Bet tuo būdu Ame
rika ne' tiktai sulaikė didesnį 
karą, bet pakliudė ir Anglijai 
ir Prancūzijai pasiekti savo 
tikslą — nušalinti iš valdžios 
Nasserį. Padėtis toliau susida
ro paini, pritvinkusi ginčų. 
Kaip Jungtinėm Tautom pa
vyks juos išspręsti, dar neaiš

ku. Nasserio reikalavimai te
bėra dideli.

KAS NUSIKALTĖLIS?
Nasseris reikalauja, kad Su- 

esas paliktų Egipto žinioje, 
ir kad anglai ir prancūzai at
lygintų visus nuostolius. Ede
ną išvadino karo nusikaltėliu 
—Hitleriu. Tuo tarpu iš ant

R, A, BUTLERIS, pavaduojąs su
sirgusį ministerį pirmininką A. 
Edeną.

ros pusės Hitleriu vadinamas 
pats Nasseris dėl jo ryšių su 
Maskva. Tai primena nacių ir 
bolševikų sutartį Maskvoje 
1939 m.”

Edenas dėl visų rūpesčių 
yra susirgęs ir išvykęs sveikti 
į Jamaiką. Galimas daiktas, 
kad jis matysis su prez. Ei- 
senhovveriu. Edeno pareigas 
perėmr P. Buttleris,. kuris pa
reiškė. kad anglai nesitrauks 
iš Sueso kanalo, kol Jungtinės 
Tautos užtikrins, kad kanalas 
bus sutarptautintas. Churchil- 
lis taip pat piktai pasisakė 
prieš Jungtinių Tautų inter
venciją. “Ar jos nori, kad mes 
nieko neveiktume ir leistume 
rusam šeimininkauti artimuo
se Rytuose”? — pastatė jis 
aštrų klausimą. Taigi, tylos 
prie Sueso dar nėra. S.

DVARAS
2

Jos ežia toli pasilikusi nuo 
kitų ravėtojų. Paskui ji nuei
na į kitą daržo galą ir prirai- 
šioja kelis jau paaugusius pa- 
midorų daigus.

Vakare ji jaučia ilgesį ir 
neramumą, todėl nueina pa
skambinti pianinu.

Ponia vis tebesėdi verando
je. Jai smagu klausytis duk
ters skambinimo.

Vakaro tamsoje šviečia ke
turios baltos kolonos, atsire
miančios į plokščią stogą, su
kirptą graikišku stiliumi. 
Priešais rūmus apvalus klom
bas. apsodintas kaštanais. Šen 
ir ten žydinčių gėlių ežios, 
apdėliotos kalkėmis nubaltin
tais akmenukais-

Ponia susimąsto. Kaip grei
tai tas gyvenimas praeina. 
Čia ji buvo jauna ir graži, po 
šiuos rūmus bėgiojo su savo 
seserimis, o dabar ji. štai, sė
di vieniša ir apsvarstinėja, ką 
rytoj turės veikti dvaro šei
myna.

ANTANAS BERNOTAS

Taip, ji gerai atsimena sa
vo motiną. Ji buvo sulinkusi 
ir pikta senė, dažnai savo laz
da apmušdavusi po kojomis 
pasipainiojusius kumečių vai
kus arba jos nepaklaususias 
moteris. Tačiau senė greitai 
apsigalvodavo negerai padariu
si, moteris atsiprašydavo, o 
vaikams susitaikinimui duoda
vo po saldainį.

Jos motina buvo šiame dva
re gimusi ir užaugusi. Kaip ir 
visi seneliai ir proseneliai. 
Dvaro žemės anuomet buvo 
labai plačios ir tesėsi po kele
tą kilometrų Į visas puses 
Kad būtų patogiau valdyti ir 
apdirbti, žemės, buvo padalin
tos į kelis mažesnius dvarus 
ir folvarkus. Folvarkuose gy
veno nuomininkai ir dvarui 
mokėjo metines nuomas.

Motina buvo ištekėjusi už 
šaunaus lenkų kilmės dvari
ninko Kievvnarskio. Savo iš 
tėvų paveldėtą dvarą Kievv- 
narskis pardavė ir persikėlė 
gyventi čia, į šį dvarą.

Vyresnioji sesuo Kristina 
ištekėjo už vokiečių kilmės 
dvarininko pono Oertelio. 
Kaip pasogą tėvas Kristinai 
davė dvarą, esantį šiaurinėje 
žemių pusėje.

Vėliau atėjo ir jos, Janinos, 
eilė. Ji ištekėjo už lenko val
dininko pono Sienkevičiaus. 
Kažkaip čia pas pažįstamus 
atvyko ponas Sienkevičius, 
lankėsi šiame dvare, jiedu su
sipažino "ir vedė.

Vedęs Sienkevičius su žmo
na išvyko ir apsigyveno Var
šuvoje, kur turėjo tarnybą. 
Varšuvoje jiems begyvenant 
gimė abu vyresnieji sūnūs — 
Juozas ir Janekas.

Tuo metu mirė jos tėvas. 
Sena motina nenorėjo ūkinin
kauti ir parsikvietė Sienkevi
čius namo- Tegul jie čia ūki
ninkauja ir perima dvarą.

Kai‘ponia Janina parvyko 
namo, dvare buvo ką tik pa
sibaigusi. didelė drama. Jau
nesnioji sesuo Zofija, pasiliku
si viena, labai nuobodžiavo. Ji 
dažnai važinėjo į svečius pas 
artimuosius dvarininkus ir gi
mines.

Pasikinkydavo keturiais ar
kliais fajetoną ir šveisdavo 
vieškeliais tai į vieną, tai į ki
tą pusę. Žinoma, ne viena. Ją 
vežiodavo dvaro vežėjas žu- 
kauskis. Žukauskis buvo pa
prastas kaimietis, bet jau kiek 

prasitrynęs ir mokėjo lenkiš
kai.

Važinėja, tegul sau važinėja 
panelė Zofija, jeigu jai patin
ka... Tam yra arkliai, fajeto
nas ir vežėjas. Kas čia tokio?

Tačiau . motina pastebėjo, 
kad panelė Zofija per ilgai 
užtrunka savo kelionėse, kad 
per dažnai ir per meiliai kal
basi su vežėju- Ne taip, kaip 
su kitais dvaro darbininkais. 
Motina pradėjo Zofiją sekti. 
Ir, žiūrėkite, vieną kartą juo
du užtiko prie daržinės apsi
kabinusius ir besibučiuojan
čius.

Skandalas! Kaip vežėjas ga
lėjo išdrįsti meilikautis su to
kio turtingo dvarininko duk
terimi, su panele Zofija? Kur 
panelės Zofijos akys ir garbė?

Žukauskis tą pačią dieną iš
lėkė iš dvaro ir dingo. Tačiau 
po kelių dienų dingo ir pane
lė Zofija. Kaip į vandenį!...

Motina išlakstė gimines ir 
kaimynus — panelės Zofijos 
nėra ir niekas jos nematė.

Tik po kelių savaičių atėjo 
laiškas iš Rygos. Rašė ponia 
Žukauskienė! Ji motiną labai 
atsiprašinėjo, kad buvusi pri
versta slapta pabėgti iš dva
ro, kad jai kitos išeities nebu
vę. Ji Įsimylėjusi poną Žnkau- 
skį ir be jo nebegalėjusi gy
venti. Jiedu ką tik susituokę 
Rygoje-

Ponia Žukauskienė prašė 
atleidimo ir kad leistų jied
viem grįžti atgal į dvarą. Ji 
tebesanti vis tokia p^at gera 
duktė, kaip ir buvusi.

Kągi! Motina vis palieka 
motina. Nors širsdama ir pa
žeminta, ji parašė, kad gali 
grįžti. Reikalas sugadintas, 
garbė suteršta ir atitaisyti ne
bėra kaip.

Ir bėgliai grįžo. Motina at
leido, bet žento niekada ne
gerbė.

Motina Žukauskiams atida
vė čia pat esantį folvarką su 
visu inventorium. Tegul sau 
gyvena. Kaip pasiklojo, taip 
išmiegos!...

Tiesą sakant, ponas Žukau
skis ne toks jau blogas žmo
gus- Zofija jį pramokė poniš
kų manierių ir jį gražiai ap
rengė. Tik vieno jis nepamir
šo — keiktis. Keikiasi taip, 
kaip nė vienas visoje apylin
kėje. čia negelbėjo nė ponios 
Zofijos pastabos. Tiesa, jis ne- 
sikeikia ponų draugijoje, bet 
keikiasi su darbininkais lau
kuose ir namuose.

Poniai Janinai dvare begy
venant gimė dar trys vaikai: 
Marija, Halina ir Vanda.

Nors ponas Sienkevičius ir 
buvo gyvenęs mieste, bet 
apie ūkį jis gerai nusimanė. 
Visus reikalus vedė tvarkin
gai ir sumaniai.

Sodą jis padidino dvigubai. 
Naująjį sodo plotą apsodino 
retų veislių vaisiniais mede
liais, aptvėrė tvora ir, kad ne
pūstų šiaurūs vėjai, apsodino 
eglaičių eilėmis.

Ūkio reikalams pastatė nau
jas daržines. Įsigijo naujų ma
šinų. Tarp jų ir kuliamąją. 
Iki to laiko dvare kuliamos 
mašinos nebuvo: kuldavo spra
gilais, ir kumečiai prie kūli
mo sugaišdavo visą žiemą.

Tačiau užėjęs karas visus 
reikalus sumaišė. Kai Sienke- 
vičiai grįžo namo, terado tik 
kelis galvijus ir porą nuo ko
jų nuvarytų arklių- Invento
rius, baldai ir visokį įrengi
mai buvo sunaikinti arba iš
nešioti po apylinkes. Reikėjo 
važinėti po kaimus ir rinkti 
viską, kur vokiečių kareiviai 
buvo išnešioję.

Nors sunkiai ir labai vargin
gai, gyvenimas vistiek riedėjo 
pirmyn. Augo javai, daugėjo 
galvijai, atsirado daugiau dar
bininkų. Vokiečių valdžiai 
reikėjo duoti milžiniškas py
liavas, bet vis šis tas palikda
vo ir sau. Per daugumą.

Naujos blogybės prasidėjo, 
kai įsisteigė lietuvių valdžia. 
Ponas Sienkevičius lietuvių iš 
viso nemėgo, o lietuvių val
džios ypatingai.

— Tik žiūrėkite, panie. kas 
per tvarka? Ir atsirask tu man 

tokiai valdžiai! Nė vieno pa
doraus žmogaus joje .. -

Jis jau buvo ilgai kariavęs 
su gretimo kaimo gyventojais 
dėl ganyklų. Jau daug nervų 
kaimiečiai sugadino: jie nieko 
nesiklausia ir nieko nebijo. 
Gano savo bandas svetimose 
ganyklose ir nieko už tai ne
moka, naktimis vagia iš miš
kų medžius, vaikščioja ir va
žinėja visais keliais, lyg savo 
kieme ... Jei ką užklupsi ar 
pasibarsi, tuoj tau atkerta:

— Dabar mūsų valdžia ir 
pono mes nebijome! Mes da
rysime taip, kaip mums patin
ka!...

Ir jau griebiasi už lazdos ar 
akmens-

Bet dar daugiau ant lietu
vių ponas Sienkevičius įsiuto, 
kai išgirdo, kad lietuviai su
darė savo kariuomenę ir išėjo 
kariauti prieš lenkus.

— To tai nebus, — Širsta 
ponas Sienkevičius. — Tokias 
glupstvas jiems reikia iš galvų 
išmušti! Pamatysite. prosza 
panie. kaip lenkų kariuomenė 
lietuvius sulups. į miltus su
mals ... Lenkai užims netik 
Kauną, jie greitai bus čia ir 
atsidurs prie Vokietijos sienų. 
Negirdėta, kad nuplyšę ir ba
si chamai galėtų atsispirti ge
rai ginkluotai lenkų kariuome
nei! ...

(Bus daugiau)



pradinėje mokykloje, Ma

riam gruodžio 2 sueina 59 metu 
kmtigyztės sukaktis. Jubiliejus

aatė, nkūn^lrai turėjo IĮ

ij-'.te Kauno kunigų seminarijoje.: 
Kunigu bu* o ; šventintas' " 
maičių vysk. Gasparo F. Gi. -B 
tauto .1906 gruodžio 2 ir pa-"? 
skirtas vikaru į Vaiguvą, Že-J 
maitijoje, kur išbuvo nepilnus?

? dvejus metus (1907—1908). 
' Paskui penkerius metus (1908 
į.. —1913) buvo vikaru Utenoje, 

kur taip pat ėjo kapeliono pa
reigas miesto* mokykloje. Ute
nos parapijai pastatydino liau
dies namus su didele sale; jau
nimų organizavo į veiklius 
kultūros ratelius.

Amerikon atvyko 1913 me
tų rudenį. Pusę metų vikara
vo Angelų Karalienės parapi
joje Brooklyne ir paskui tre
jus metus (1914—1917) buvo 
Patersono šv. Kazimiero para
pijos klebonu. Čia pastatydino 
kleboniją ir salė, įtaisė nau
jus vargonus, suorganizavo vy
čius, blaivininkus ir darbinin
kų kuopą, įsteigė Tautos Fon
do skyrių, kuris rinko aukas 
nukentėjusiem nuo karo Lie
tuvoje. Susirgęs džiova, pasi
traukė iš klebono pareigų ir 
kelis mėnesius gydėsi šv. Juo
zapo sanatorijoje Monticello, 
N. Y. Pasveikęs trumpai vika
ravo šv. Jurgio parapijoje 

, Richmond, Pa. Kunigų Vieny
bės prašomas 1918 m. buvo 
nuvykęs į Argentiną, Buenos 
Aires, kurti lietuvių parapijos, 
bet sąlygos tam pasirodė ne
palankios ir tų pačių metų 
pabaigoje vėl grižo į JAV. 
1919 metų pradžioje Bostono, 
kardinolo Williamo O’Connel- 
lio buvo paskirtas šv. Jurgio 
parapijos klebonu Norwood, 
Mass. Tose pareigose teišbuvo 
pusę metų.

Ilgiausiai klebono pareigose 
išbuvo Brocktone, šv. Roko 
lietuvių parapijoje, viso 29 
metus. Parapija buvo pasižy
mėjusi savo nerimu, darbas 
nebuvo lengvas. Parapijai įgy
tas gražus Romuvos parkas, 
pastatydinta salė, įrengti var
gonai, įsteigta parapinė me

jais atvejate su lietuvių dele
gacija lankėsi Lietuvos reika
lais Baltuose Rūmuose —1918 
metais pas prezidentą W. Wil- 
soną ir 1940 metais pas Fr. 
Rooseveltą. Yra buvęs ALR 
Katalikų Federacijos, L. R. K- 
Darbininkų Sąjungos, Blaivi
ninkų Sąjungos pirmininku, 
L. R. K. Susivienijimo •• Ameri
koje dvasios vadu, Amerikos 

-Lietuvių Tarybos, Kunigų Vie
nybės ir kitų centrinių organi
zacijų valdybų nariu; yra vi-

narys. Ilgiausiai pirmininkavo 
Lietuvių Darbininkų Sąjungai 
— viso net 13 metų (1932— 
1C45/, rūpindamasis ir jos 
leistuoju “Darbininko” laik- 
raščiu bei spaustuve.

Kun. Jonas Švagždys anks- 
Čiau buvo labai dažnas pa- 
sfontininkas, f kalbėtojas ir, 
pamokslininkas, mielai klauso
mas, dėl jo gyvo te trauklaus 

: žodžio, ir gilių minčių. Ir da
bar dažnai kviečiamas kalbėti. 
Yra didžiai pastabus ir labai 
gerai apsiskaitęs. Savo pa
mokslus sako ciklais. .Apie šv. 
Dvasią yra kalbėjęs 23 pamok- 
sluose, apie Dievo valią — 25, 
šv- Mišias — 30, Kryžiaus ke
lią — 15 ir tt. ’
Klebonaudamas yra sutelkęs 

daug lėšų nuo karo nukentė
jusiem padėti ir Lietuvai atsi
kurti. Amerikoje išbuvęs 43 
metus ir Lietuvą lankęs tik

Šiuo laiku vienintelis Vo
kietijoje išsilaikęs choras 
“Darna” neseniai minėjo trijų 
metų savo gyvavimo sukaktį, 

porą kartų (1925 ir 1930), iš- Trys metai —- nėra ilgas laiko 
tarpas,'tačiau chorąs “Dar
na”, vadovaujamas piuziko M. 
Budriūno, per tą laiką jau 
spėjo išvaryti- gilią vagą kul
tūriniame mūsų tremties gy
venime. Per šį laiką “Darna” 
apie 30 kartų dalyvavo su sa
vo programa įvairiuose lietu
vių ir tarptautiniuose kaltūri- 

’’ to,

tiko su didele meile gimtajam 
kraštui, su sava pavarde, gra
žiai išlaikyta lietuvių' kalba; 
bet ir su nemažesne meile

žmogui. Tai didžiai humaniš
kas ir taurus, žmogus, uolus ir 
šviesus kunigas.

Dievas telaiko jį sveiką dar- 
ilgus metus! niuose parengimuose, be

RUSAI Utenoje 1912. Kauno gubern. P, Veriov kinas stovi aukštutinėje eilėje pirmas i$ kairės. 
Kun. J, švagždys yra centre. Vaizdas šventinant Utenos ligonine.

KALTĖ BE KALTININKO
mas savo vardadienį, guberna
torius į vaišes užsikvietė kle-

- Čia spausdiname vieną vaiz
dą iš kun. Jono Svagždžio vai- 
klos Utenoje. Rašinys paimtas boną ir vikarą. Vaišių metu

Nuoširdžiai ačiū.
Atsirėmęs tuo pokalbiu, ku

nigas J. švagždys pranešė Uk-

šventadie
niais giedojo lietuvių ; pamal
dose. Be paties Memmingeno, 
kur yra choras, ir jo artimes
nių vietovių, “Darna” yra gie
dojusi ir dainavusi Bonnoje, 
Huettenfelde, Kaiserslauter- 
ne, Muenchene, Ulme ir du 
kartu Šveicarijoje. Apie šį 
chorą buvo labai gerų atsilie
pimų lietuvių,*' vokiečių, švei- • 
carų ir vengrų spaudoje. , 

Trijų metų sukakčiai pami- 
. nėti lapkričio .4 d. buvo su

rengtas specialus koncertas 
Memmingene, kuriame, be 
daugelio lietuvių, dalyvavo ne
maža ir latvių bei estų- Be 
daugelio sveikinimų žodžiu ir 
raštu iš lietuvių įstaigų ir vei
kėjų (Vliko Vykd. Tarybos,

(Atkelta iš 2 psl) 
tada džiaugėsi Lietuvos vy
riausybė. *

Švęsdamas savo gyvenimo 
50 ir diplomatinės ' tarnybos 
25 metų sukaktį, jis gavo 
sveikinimo telegramas iš visų 
Lietuvos diplomatų.. Lapkričio 
.19 buvo surengtas

priėmimas konsulato pata> 
po&3,

kuriame atsilankė Ed. Tu
rauskas, V. Sidzikauskas, Liet. 
Laisvės Komiteto, Darbininko 
redakcijos atstovai. Sveikini
mo kalbas pasakė gen. konsu
las J. Budrys, V- Sidzikauskas, 
Ed. Turauskas, įteikta dovanė
lė. Už sveikinimus sukaktuvi
ninkas padėkojo trumpa kal
ba.

Pamėgusiam tylų darbą ir 
kuklumą sukakhivininkur Vy
tautui Stašinskui linkimo ir 
toliau tuo pačiu uolumą bai z 
darbštumu atstovauti Lietuvą 
ir ginti jos laisvės bylą.

P. J.
Grinius šios 
savo šveikini- 
atrodo, kad 

16 gimnazijos

P. V. Veriov-

lico, a vinov- 
akivaizdi, bet

dar Utenos pristavą ir jam 
prikišo, kad nežiūrėjęs, kokie 
namai buvo statomi. Tasai pa- 
sirangė ir taip pat pasiteisino: 

— Jūsų Šviesybe, namai ati
tinka planus: jie 6 sieksnių 
pločio ir 12 sieksnių ilgio.

Gubernatorius 
kinas nusijuokė:

— Vina to na 
nika net.* Kaltė 
kaltininko nėra.

Iškilmėm užsibaigus, Utenos 
pristavas namus užantspauda
vo- Kun. J. Švagždžiui nieko 
neliko, kaip vykti pas guber
natorių ir reikalą išsiaiškinti 
iš esmės. Iš Vyžuonėlių dvaro 
gubernatorius jau buvo išvy
kęs. Kaune pas jį užėjus, gub. 
P. Veriovkinas patarė parašyti 
prašymą ir atsiųsti jam asme-

Sielovadoš viršininko, Balio ir 
tt.), žodžiu sveikino taip pat 
latvių komitetas ir generolas 
Dankers.

Žinodias literatūros ir meno 
kritikas dr. J. 
sukakties proga 
me rašo: “Man 
šalia Vasario
choras yra antrasis savo svar
ba lietuviškasis sambūris, kur 
bendromis jėgomis dirbamas 
gražus kultūrinis darbas, ug
dant lietuvių labiausiai mėgia
mą meną — dainą. Prisimi
nus, kad su jumis jau dirba 
kai kurie latviai ir estai, man 
jūsų darbas atrodo dar pras
mingesnis, nes tuo jūs tęsiate 
kaimynams gero sugyvenimo 
tiltą. Jis reikalingas dabar, 
bet bus dar reikalingesnis, kai 
Lietuva vėl vieną dieną bus 
laisva”.

Vasario 16 gimnazijos mo
kytojų grupė ta pačia proga 
choro dirigentui rašo: “Skur
džiame Vokietijos lietuvių kul
tūriniame gyvenime ši sukak
tis yra reikšmingas įvykis; 
reikšmingas todėl, kad “Dar
na” reprezentuoja mūsų dai
nos meną savųjų ir svetimųjų 
tarpe. Aukšto meninio lygio 
chbras pasiekė tik Jūsų pone 
dirigente, sugebėjimų dėka, 
žinodami, kokiomis nepalan
kiomis sąlygomis Jūs ir jūsų 
choristai dirbate, esame nu
stebinti . pasiektais laimėji
mais”. ..

Ištikrųjų yra būtina . pripa
žinti, kad “Darnos” pasiseki
mas ir meninis lygis yra pa-

siektas muziko M- Budriūno 
nepaprastų gabumų, darbštų- ' 
mo ir pasišventimo dėka. Ne
mažiau būtina pabrėžti, kad 
savo didele parama choro gy
vavimui tinkamas sąlygas su
daro vietos lietuvių klebonas 

. Memmingeno PLB apylinkės 
pirmininkas kun. A. Bunga. 
Tačiau ir visi “Darnos” cho
ristai rodo nuoširdžią meilę 
lietuviškai dainai ir drauge 
didelį pasišventimą bei idea
lizmą, dalyvaudami chore be- 
jokio atlyginimo.

“Darna”, globojama kun. 
Bungos, savo veiklą ateityje 
numato dar labiau išplėsti, 
aplankydama lietuvių koloni
jas Vokietijoje ir surengdama 
koncertų kitataučiams. Nors 
daug dalyvių choras netenka 
dėl emigracijos, įstojimų į 
darbo kuopas ir į lietuvių 
gimnaziją, bet nuolat papildo
mas naujais dainininkais. Trūk
stant lietuvių, į chorą yra 
priimtų latvių, estų, vokiečių 
ir ukrainiečių, kurie taip pat 
išmoksta gražiai lietuviškai 
dainuoti bei giedoti ir puikiai 
sir lietuviais sugyvena. Be lie
tuviškų dainų, 
repertuare turi 
latviškų.

Linkime, kad

choras savo 
ir vokiškų bei

“Darna” išsi-

kykla, pravestas vajus nauja
jai bažnyčiai statyti Tačiau to 
darbo negalėjo baigti dėl su
stipusios širdies. Pasiprašęs 

- Bostono arkivysk. Richard J. 
Cushing atleisti iš klebono pa
reigų, 1948 metate buvo pa
skirtas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų kapelionu Brocktone. 
Yra daug seserim padėjęs įgy
jant Brocktone motiniškus 
kongregacijos namus.

Nuo pat seminarijos laikų 
veikliai reiškėsi lietuvių vi- 

/ suomeniniame darbe. Lietuvo
je gyvai domėjosi patriotiniu 
ir socialiniu sąjūdžiais, rūpi
nosi suaugusiųjų ir jaunimo 
švietimu ir blaivumu, dalyva
vo Vilniaus didžiajame seime 
(1905). Amerikoje be jo ne
apsėjo joks didesnis lietuvių 
suvažiavimas, kuriam jis daž
nai ir pirmininkaudavo. Dve-

is knygos "Kunigas Jonas nuo 
Kryžiaus". Knyga turi 296 
psl. su 65 iliustracijom. Iš 
spaudos išėjo šiomis dienomis.

Kauno gubernatorius Petras 
Veriovkinas, Vladimiro sūnus, 
netoli Utenos valdė Vyžuonė
lių ir Sirutėnų dvarus. Tą sa
vo kaimišką rezidenciją buvo 
praminęs “Blagodai” (Palai
ma). Utenai iš to nebuvo pa
laimos, nes gubernatoriaus ar
tuma, kai Vyžuonėliuose pasi
rodydavo, pritraukdavo dau
giau policijos, o ir šiaip jos 
buvo daugiau, negu kituose 
miesteliuose. Vis dėlto vienu 
atveju apsimokėjo gubernato
rių turėti pašonėje, juoba, kad 
žmogus buvo geros širdies ir 
nevengė artimesnių ryšių su 
klebonija-

Per vienas Petrines, švęsda-

išsikalbėjus, kun. J. švagždys 
užsiminė, k/d jaunimui gera 
būtų turėti namus. Juose ga
lėtų rinktis pasilinksminti, ir 
vaidinti. Jaunimą tai veiktų 
teigiamai — atitrauktų nuo 
vakarojimų, kuriuose pasitai
ko girtavimų bei niautynių, 
tada ir policijai daugiau rūpes
čio. ,

— Vierno, — pritarė guber
natorius. — Dom poleznaja 
vešč.* Tikrai. Namai naudin
gas daiktas.

Tą pokalbį nugirdusi guber
natoriaus sesuo, . studijavusi 
meną Miunchene, išreiškė pa
sitenkinimą, kad ji turėsianti 
progą ir malonumą patalkinti.

Ja vam zanaves napišu, — 
pažadėjo. —Aš jums uždangai 
projektą nupiešiu.

—■ Očen blagodariu, — pa
dėkojo kun- J. švagždys. —

mergės apskrities viršininkui, 
kad prie bažnyčios bus stato
mi nauji parapijos namai. Vir
šininkas davė Utenos policijai 
įsakymą prižiūrėti namų sta
tybą. Medžiagą suvežė ūkinin
kai, visas kitas išlaidas paden
gė kultūros būrelis. Utenoje 
išdygo naujas pastatas — liau
dies namai su sale trim šim
tam sėdimų vietų ir scena 
vaidinimam.

Atidarymo ir pašventinimo 
iškilmėm buvo užkviestas gu
bernatorius ir Ukmergės ap
skrities viršininkas, o su jais 
buvo gausa policijos ir apstu 
žmonių. Po visų iškilmių gu
bernatorius užsiminė apie lei
dimą tiem namam atsirasti.

— Kas davė leidimą statyti 
šiuos namus?

— Ukmergės apskrities vir
šininkas, — atsakė kun. J. 
švagždys.

—Aš negaliu tam patikėti. 
Pašaukite jį čionai.

Viršininkas išsitempė prieš 
gubernatorių ir paaiškino, kad 
jis supratęs, jog paties guber
natoriaus sutikimas buvęs duo
tas- Jam nė į galvą neatėję 
pareikalauti leidimo raštu. 
Priežiūra buvusi pavesta Ute
nos pristavui. J

— Man rodos, mes kalbėjo
me apie privačius namus, o 
čia bendruomeniški — paste
bėjo gubernatorius kun. J. 
Švagždžiui.

— Jūsų šviesybe, scenos 
uždanga privačiuose namuose 
nevartojama. Aš supratau, kad 
buvo duotas sutikimas vieša
jam pastatui.

Gubernatorius pasikvietė

niškai, kad aplenktų vicegu- 
bernatorių Griazevą. Lietuviš
kai jį pavadintume Purviniu, 
ir ta pavardė jam tiko dėl jo 
kiblumo visai mažuose daly
kuose. Liaudies namų statyba 
be gubernatoriaus įstaigos lei
dimo buvo jau stambus daly
kas. Reikėjo tai sutvarkyti be 
triukšmo. Veriovkinas nenorė
jo kaltės primesti Utenos kle
bonijai, o ypač kun. J. švagž
džiui. Už tą savo žingsnį būtų 
nukentėjęs.

Pargrįžęs iš Kauno ir para
šęs asmenišką laišką guberna
toriui, kun. J- švagždys už ke
lių dienų gavo telegramą:

— Leidimas atidaryti na
mus duotas. Dokumentai pa
keliui

Gavęs telegramą, kun. J. 
Švagždys antspaudas pats nu
ėmė. Kai atėjo iš gubernatū- 
ros raštai, prisistatę Ukmergės 
apskrities ir Utenos nuovados 
viršininkai antspaudų nuimti, 
bet rado tik jų žymes.

— Kto eto zdelal? — rūs
čiai kreipėsi į kun. J. švagž
di. — Kas tai padarė?
- Aš.
— Kak vy smėli? Kaip jūs 

drįsote? *
Kun. J. švagždys pakišo 

jiem telegramą:
Kadangi buvo atėję ir do

kumentai, tai visas tas smagus 
nuotykis su liaudies namų sta
tyba tuo ir baigėsi. Kun. J. 
Svagždžio sumanumo dėka at
siradę liaudies namai tarnavo 
kultūriniam lietuvių darbui 
stiprinti, čia buvo ruošiamos 
paskaitos, vakarai ir jaunimo 
pasilinksminimai.

laikytų tol. kol Lietuva atgaus 
laisvę! Eli.

MEMMINGENO * Darnos” choras.

BALFO PIRMININKAS LUEBECKE
Lapkričio 1 d. prieš išvyk

damas į Jungtines Amerikos 
Valstybes, aplankė Liubecką 
Balto pirm. kan. J- B. Kon
čius, lydimas Balfo įgaliotinio 
Vokietijoje Iz. Rugieniaus ir 
Balfo emigracijos Hamburgo 
skyriaus vedėjos E. Banevičie
nės. Svečius Artillerie stovyk
loje pasitiko Liubecko ir Bad 
Schwartau apylinkių įgalioti
niai. Kan. J. B. .Končius Visų 
Šventųjų dienos proga 10 vai. 
atlaikė pamaldas visiems Liu
becko ir bad Schwartau lietu
viams.' Po pamaldų kan. J. B- 
Končius aplankė Liubecko ka
pinėse stovintį Lietuvių tauti
nį paminklą, prie kurio buvo 
pagerbti Liubecko ir visame 
pasaulyje mirusieji lietuviai. 
Iš kapinių Balfo pirm, nuvyko 
į Meesen - stovyklą. Tęn buvo 
sutiktas Balfo įgaliotinių iš 
Eutin, Ncustadt. Timmendor:

fer Strand. latvių ir estų tau
tinių grupių atstovų. Meesen 
stovykloje įvyko visų Balfo 
šalpos komisijų ir įgaliotinių 
posėdis, kuriame buvo aptarti 
Vokietijoje liekančių lietuvių 
vargai. 17 vai. vakare Arti’le- 
rie stovykloje įvyko bendras 
Liubecko ir Bad Schwartau 
apylinkių lietuvių reikalams 
susirinkimas. Balfo pirm., dar
buotojams ir Amerikos lietu
viams buvo išreikšta nuoširdi 
padėka už visus rūpesčius bei 
vargus, skirtus mūsų pabėgė
liam Vokietijoje. Ta pačia pro
ga Balfo pirm, gausiai susi
rinkusiems lietuviams padarė 
pranešimą iš Balfo veiklos. 
Bus daroma žygių šelpti iš
blaškytus ir kenčiančius mūsų 
tautiečius po plačiąją Sovietų 
Sąjungą- Vakare Balfo pirm, 
per Hamburgą išplaukė i 
Jungtines Amerikos Valstybes.



Tradicijos ir lietuviška šeima
Lapkričio 18 Nekalto Prasi- x 

dėjimo seserų vienuolyne, Put- 
name, buvo surengta šeimos 
susikaupimo diena pasvarstyti 
jau baigiančiom nykti lietu
viškos šeimos tradicijom. Va
dovavo prof. kun. S. Yla, lai
kęs tris konferencijas.
f '’'-" ■

KAS YRA TRADICIJOS?
Tradicijų sąvoka lengviau 

suprantama, palyginus jąją su 
jai giminingomis įpročio ir pa
pročio sąvokomis. Įprotis api
ma pavienius asmenis (Jonas 
įprato rūkyti, Petras — anksti 
kelti) ir gali būti geras ir blo- 
gas. Paprotys apima - jau žmo
nių grupę (medžiotojai papra- 
tę fantazaiotiL'TratHeijcs liečia, 
daugiau bendruomenę — tau-

rų įpročių ar papročių. Tradi
cijos yra surištos su auklėja
muoju* pradu ir savyje yra ge
ros, tik gali būti klaidingai su
prastos ar aiškinamos? Jose 
glūdi šimtmečių bėgyje susi
formavusi tautos išmintis bei 
patyrimas. Todėl tradicija yra 
šimtmečių bėgyje išsiryškinusi 
tautos išmintis bei patirtis, i- 
vilkta j tam tikrą formą, tapu
si -pažinimo šaltiniu bei elge
sio kodeksu ir perduodama iš 
kartos į kartą gyvu žodžiu bei 
praktiniu veiksmu.

Tradicijose yra trys pradai: 
žmogiškasis, tautinis ir religi
nis. Tradicijos yra žmogaus 
pergalvojimo ir išgyvenimo 
išdava, žmogaus išmintis. Bet 
jos kuriasi tautoje. Tad savai
me įgija tam tikrų ir tautinių 
žymių.

Religija kaip ir dorovė yra 
prigimta žmogui. Sveikos ir iš
mintingos žmonių pažiūros 
yra atremtos į religiją. Dievy
bės sąmonė visose tautose yra 
gyva. Tad ir žmonių tradicijo
se pasireiškia ir religinis pra
das, kuris pagrindžia žmonių 
pažiūras, nurodo jų tikslą bei 
prasmę.

rijose, daug klausimų išspreb- 
džia savaime. Ypatingai, kai 
gyvename tarp įvairių tautinių 
grupių, vaikai; susiduria su 
daug neišsprendžiamų klausi
mų: namuose jie vienaip-nu
teikiami, o gatvėje mato visai 
ką kitą. Jei lietuviai tėvai vei
ktų sutartinai, vienodai, tuo
kart ir vaikams būtų lengviau 
išvengti ir atsispirti prieš tuos 
nesutarimus. Šiandieną mūsų 
jaunimas išvengtų daug pai
niavų, jei mes turėtume tvir
tas tradicijas ir jų laikytumė- 
mės. - Tradicijos auklėja tauti
nę stiprybę.

Kas yra tradicijų kūrėjai, 
kur ieškoti tradicijų pagrindi
nio šaltinio? Liaudis gyvena 
natūralų gyvenimą, mažiausia 
pasiduoda svetimoms įtakoms 
ir amžių bėgyje liaudyje susi
telkia sveika tautos išmintis. 
Ji galvoja ir kuria pagal savo 

7 nepažeistą būdą. Tautinė kū
ryba, tautinis menas kilo iš 
liaudies; taip pat ir tradicijos 
susiklostė * liaudyje. Susidarė 
bendra nifljmonė. bendri dės
niai, kurie buvo gerbiami, jų 
laikėsi šeimoje vaikus auklė
dami, jais rėmėsi bausdami 
prasikaltusius. Tai yra įkūnyta 
tautinė pedągogika, pirmiau
sia-pasireiškusi šeimoje.

Šeima yra pirmoji mokyk
la ir sakykla, .čia yra išmintis 
ir patirtis. Kas anksčiau tėvų 
išgyventa, tas perduodama vai
kams suprantamu jiem būdu. 
Todėl tradicijos nėra be šei
mos, bet ir be tradicijų negali 
būti ir pedagoginės šeimos.

ti ne paslėptas kur nors mie
gamajame, bet viešoje vietoje 
ant sienos pakabintas. Dar ir 
šiandieną daugelį lietuvių šei
mų lydi kryžiaus baimė. Buto 
s.enas turėtų puošti keletas 
meniškų paveikslų, bet vienas 
iš jų turėtų tu/ėti Lietuvos 
vaizdą, galėtų būti bent vie
na meniška šeimos nuotrauka. 
Senųjų kaimo lietuvių buvo 
didžiai gerbdama knygnešių at
nešta maldaknygė, kuri buvo 
kartu ir elementorius, iš ku
rios mokėsi —skaityti. Negali 
būti namų be knygų; ji reika
linga ir suaugusiems ir jauni
mą įpratinti pamilti lietuvišką 
knygą. Reikalinga bute laiky
ti ir gėlių.

NAMŲ CENTRAS
Šiandien namu centru tam

pa televizija, anksčiau buvo 
stalas, buvo ne tik valgymo 
vieta, bet ir susitelkimo, mal
dos vieta. Prie stalo tėvai tei
kė vaikams palaiminimą, apie 

. stalą, suklaupę meldėsi, prie 
stalo tėvas davė nurodymus 
savo šeimos nariams, atvykusį 
svečią sodino į užstalę. . Kur 
nėra bendro susitelkimo prie 
stalo, kur nėra bendros mal
dos, ten
mos.

Namų 
svečias. 
Dievas į 
geriausi
ma pagarba.

Tėvas yra dinamiškasis na
mų centras. Pirm jo niekas 
prie stalo nepradeda jalgyti 
ir be jo leidimo niekas pirmas 
nuo stalo nepasitraukia, 
prie stalo kalba 
galva ir duoda 
Tėvas vadovauja 
gyvenimui.

nėra ir bendros šei-

pagarbos centras yra 
Svečias 
namus.
valgiai,

į namus — 
Jam teikiami 
jam reiškia-

GRAŽFNKIME Į ŠEIMĄ 
TAUTINES TRADICIJAS
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ALTO ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKOS LIETUVIUS

TRADICIJŲ REIKŠMĖ
Artimiausias tradicijoms da

lykas yra įprotis-. Vienas blo
gas įprotis dažnai sugriauna 
žmogaus gyvenimą, o geras— 
iškelia žmogų į viršų. Tuo tarpu 
tradicijos yra ne vienas geras 
įprotis, o visa eilė gerų įpro
čių bei papročių, kurie paleng
vina tautos auklėjimą. Tradi
cijose glūdi auklėjamieji tau
tos pradai, labai reikšmingi 
šeimos gyvenime.

Nepriklausomybės laikais 
lietuvių inteligentija pastebė
jo tuštumą, bet bijojo liesti 
tautinių tradicijų klausimo. 
Susidomėjo liaudies menu, 
tautiniais šokiais, rūpintojė
liais. Tai buvo ženklas, kad 
norima grįžti prie liaudies kū
rybos turtų, bet tai buvo tik 
romantinis, meninis susidomė-

Jis 
kaip šeimos 
nurodymus, 

visam šeimos 
Pr. P.

tarnaują 
kariuo-

jimas, o ne moralis, esminis; 
jis lietė tik formą o ne patį 
dalyką. Tai grynai folklorinis 
dėmesys, atėjęs iš V. Europos.

Reikia rimtai susidomėti lie
tuviškų tradicijų studijomis. 
Tradicijų šaltinis yra tautosa
ka, tik gaila, kad ji turi didelį 
trūkumą — pagonišką inter
pretaciją. Tai XIX a. neopago- 
niško romantizmo srovės įta
ka, kurią mes visai be kriti
kos esame pasisavinę.

priemo-

• Faustinas Švenčionis yra 
pirmas lietuvis, kuris 
karininku Argentinos 
menėje.

A Neskaitant kitų
nių, į Nevv Yorką kasmet įve
žama 150.000 vagonų įvairių 
šviežių daržovių.
★ Lėkštelė “oatimal", kurį 

rytais paprastai valgome su 
pienu ir cukrumi 
suteikia mums 210 
9 gr. proteino.

restorane, 
kolorijų ir

2ENKLINIAI DALYKAI

Namai yra maža meno gale
rija, kultūros židinys ir gam
tos aplinka su gėlėmis. Kiek
vienas dalykas, su kuriuo nuo 
mažens susigyvenama, tampa 
mūsų romantiniu ženkliniu 
simboliu, su kuriuo nenorime 
skirtis visą gyvenimą.

Pirmas namų ženklinis daly
kas yra kryžius, kuris turi bū-

Amerikos Lietuvių Tarybos Suvažiavimas
metinis suvažiavimas, įvykęs vių visuomenės
1956 m. lapkričio 16—17 die- kad rytų ir vidurio Europoje 
nomis New Yorke, Sheraton * prasidėjusj^atvira išlaisvinimo 
McAlpin viešbuty, besireiš
kiančių laisvės sąjūdžių vidu
rio ir rytų Europoje akivaiz
doje, kreipiasi į Amerikoje 
gyvenančią lietuvių visuome
nę, ragindamas ją mitingais, 
rezoliucijomis bei

kreipia lietu- 
dėmesį į tai.

kviečia visus 
kad atėjus 

būtume

aukomis 
remti vengrų ir kitų vidurio 
bei rytų Europos tautų išsilai
svinimo pastangas ir smerkti 
brutalią Maskvos priespaudą 
pavergtuosiuose kraštuose.

Lietuvą. Todėl 
lietuvius budėti, 
kritiškam momentui, 
pasiruošę vieningai ir viso
mis išgalėmis dirbti "Lietuvos 
išlaisvinimui iš sovietinės 
priespaudos.

Suvažiavimas kreipia lietu
vių visuomenės dėmesį ir į 
tai. kad paaštrėjusi tarptauti
nė krizė gali paskatinti didžią-

KUN. J. RAŠTUČIO JUBILIEJUS BUVO ĮSPŪDINGAS
Amsterdam, N. Y. Malonu 

yra žmogui kartkartėmis pa
justi, jog darbo pastangos ne
veltui liejamos. Dvasiškiui tik
rai džiugu, kai po 50 metų 
Kristaus Vynuogyne turi pro
gos pajusti, jog kitiems teik
toji meilė sugrįžta nuoširdžiu 
dėkingumu.

Jubilijatas kun. Juozas Raš- 
tutis lapkričio 18 apsuptas iš
kilmingos procesijos, artinosi 
prie Dievo altoriaus Padėkos 
mišioms. Albany vyskupijos 
generalvikaras Edvardas Ma- 
ginn, vietinis dekanas mons. 
Edvardas Walsh, virš dvide
šimt kunigų, mokyklos vaiku
čiai, būrys Kolumbo vyčių ir 
pilna šventovė lietuvių kaliu 
jungėsi maldoje. Kun. dr. Ma
tas Gyvas, kun. Jonas Krivic
kas ir kun. dr. Juozas Grabys 
patarnavo prie altoriaus. Ga
lingas šv. Kazimiero choras 
skambėjo ne tik bažnyčioje, 
bet radijo bangom ir visoje 
apylinkėje. Prel. Jono Balkū- 
no svarus žodis iš sakyklos

prabilo į daugelio širdis. Ypa
tingai malonu, kad jubiliatas

Bakšys iš Rochesterio, kun. 
Emilis Krancevičius iš Bing- 

J. Grabauskas 
iš Utikos ir vietinės Albany

kun. Jonas švagždys (iš Brock- hamtono, kun. 
tono), to pąties kurso drau
gas Kauno kunigų seminari- vyskupijos kunigai. Parapijos 
joje, dalyvavo iškilmėse.

Pavakarį įvykusiose vaišėse 
virš 500 širdžių dalinosi bend
ru džiaugsmu. Sv. Kazimiero 
parapijos mokyklos vaikučiai 
nuoširdžiai padainavo, pasvei
kino kleboną. Mintimis pasida
lino kun. J. Švagždys iš Brock- 
tono, kun. Antanas Ežerskis 
iš Wilkes - Barre, Pa., kun. J.

trustistai ir Mikas Kerbelis. 
gražiai išreiškė visų parapie- 
čių nuotaikas. Džiaugėsi gero
sios seselės savo sunkaus dar
bo vaisiais, šv. Kazimiero 
choras, vad. J. Olšausko ir iš 
New Yorko atvykęs solistas 
Leonardas Ralys padainavo ke
letą dainų. Sveikino raštu J.

(Nukelta į 6 psl.j

1$ LIETUVOS Rašo ALMUS

Siuntiniai sudaro rūpestį

sias Vakarų valstybes darvti 
kompromisus su Sovietų Są 
junga mažųjų tautų sąskaiten. 
Toaėl ragina lietuvių visuo
menę kelti balsą,tais itvcįnis, 
jeigu tokios pavojingos Lietu
vos reikalui tendencijos pasi
reikštų.

Lai gyvuoja nepriklausoma, 
demokratiška Lietuvos Res
publika!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Suvažiavimas New Yorke, 
1956 m. lapkričio 16-17 dd.

SCRANTON, PA.

Monika Abojienė, po ilgos 
ligos, mirė spalio 29. Gimusi 
Lietuvoje, Alytaus apskr., Bir
štono parapijoje. Atvykusi 
Amerikon, apsistojo Scranto- 
ne, kur priklausė šv. Juozapo 
parapijai, L. R. K. Susivieniji
mui ir Balfui. uoliai veikdama. 
Buvo ilgametė Darbininko 
skaitytoja.

Velionė buvo / susipratusi 
lietuvė. Ji daug padėjo lietu
viams Vokietijoje ir čia Ame
rikoje. M. Abojienė daugeliui 
padėjo iš tremties atvykti Į 
Ameriką ir įsikurti šiame kra
šte.

Šv. Juozapo bažnyčioje 
prel. J. Miliauskas atlaikė 
dulingas pamaldas už jos 
lę. lapkričio 2. Palaidota 
lapijos kapinėse.

Nuliūdime paliko vyrą,
dukteris, du sūnus ir keturias 
anūkes. Sc. P.

ge- 
vė-
pa-

dvi

P. VataatMkaM, Thomaa Matu*. Mtavl: Dr, K. Jnrgėte*. J. Tydiava.
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Iš Amerikos prisiunčiami 
drabužiai, medžiagos ir avaly
nė parodė skirtumą tarp Ame
rikos ir Sovietų Rusijos gami
nių. Amerikos darbas yra ge
resnis ir gaminiai- puošnešni. 
“Tiesa" tuo reikalu parašė 
net vedamąjį ir ragina pasi
tempti lietuviškas audyklas ir 
siuvyklas, kurios vis dar tebe
silaikančios 1940 metų mode
lių- Bet kad ir to būtų?

Toje pačioje “Tiesoje" ra
šoma, kad Vilniuje esąs ne
mažas pasirinkimas vilnonių 
medžiagų eilutėm, bet stinga 
šilkinio pamušalo. Gi “vyrišką
ją avalyne tiesiog skanda
las. — rašo K. Cepkus. —Par
duotuvių lentynos apkrautos 
moteriškais batais, o vyriškų 
nėra". Kažin, ar yra ir tų mo
terišku 9

praustis. Taip ir dabar. “Tie
sa” reikalauja, kad šiemet 
veiktų" pirtys ir skalbyklos, 
nesustotų vandentiekis ir ka
nalizacija. Matyti, pernai žie
mą Jiebųyo pirčių, neveikė nė 
kananzacija.

Eilės šaltyje
“Tiesa" skundžiasi netvarka 

Lietuvos kuro paskirstymo j- 
staigose. Sandėliuose esą ku
ro pakanka, o žmonės turį sa
vaites stovėti eilėje, kol gauna 
savo kieki. Pemai valdžios 
įstaigose daug kur sutrūkę 
centralinio šildymo vamzdžiai, 
nes nebuvę kuo kūrenti. Ar 
šiemet bus kitaip?

Rusiška kultūra napažangė
Dar iš senų laikų žinoma, 

kad rusai nelabai mėgsta

Rusų šeimininkavimas
Blogas rusų šeimininkavi

mas Lietuvos miestų ūkiui, 
kaip apskaito G Karpačiovas, 
1955 metais Lietuvai sudaro 
arti trijų milijonų rublių nuo
stolių. Nuostoliai susidaro iš 
blogos priežiūros ir nevykusių 
remontų viešo naudojimo pa
talpų.

Kolchozai ir buvę arkliai
"Tiesoje" Ed. Uldukis rašo, 

kad ūkininkai boikotuoja kol
chozini ūkį. Kai kurie ūkinin
kai pas save laiko ir šeria sa
vo "buvusius arklius", nes 
kolūkio arklidėn) stinga paša
ro. Ūkininkai savo žemės 
sklypuose laiko daugiau negu ~ 
vieną karvę ir patys sunaudo
ja prieauglį. "Tarybų Lietu
vos" kolūkio pirmininkas pats 
palaiko tokią tvarką.

Tikėjimas nepalaužtas
Jei “Tiesa" randa reikalo 

plačiu mastu varyti 
propagandą prieš 
prietarus", tai rodo, 
jinro žmonės tvirtai 
ko.

firma ZO-

UKRAINIEČIŲ IŠTAIGA 
SIUNTINIAMS SIŲSTI

Daugelis šiandien rūpinasi 
siuntinių siuntimu savo arti
miesiems Lietuvoje ir kituose 
kraštuose, šiame reikale ge-. 
rai patarnauja ir ukrainiečiai, 
štai, ukrainiečių
RYA, jau turi du siuntiniams 
persiųsti skyrius,
36 E. First Street. New York 
3, N.‘ Y., kitas 126 Hopc Avė., 
Pasaic, New Jersey. Pirmasis 
atidarytas nuo pirmadienio 
iki šeštadienio ^r nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro, antra
sis ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais, nuo 10 
vai. ryto iki 7:30 vai vakaro.

Daug lietuvių įsitikino jų 
geru patarnavimu, nes jie pa
ruoštus siuntinius tiesiai pa
krauna į laivus.

vienas jų

ateistinę 
"tikėjimo 
kad tikė- 
tebesiiai-

DARBININKO
Kalėdiniam numeriui skelbi- 

’mai jau priimami.
, Kad jie patektų i geresnę 
vietą, prašoma siųsti iŠ ank
sto.

Geriausia nevėluoti ir stų- 
sti jau dabar arba skambin
ti administracijos nauju ad
resu

GLenmore 2-6916
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•. Laisvės kongresas buvo 
numatytas sušaukti dar šiaįįi^ 
metais Argentinoje, Buenos^ 
Aires. Dabar kongresas atidO 
damas kitiems metams. Janįe^ 
dalyvaus ir Lietuvos atstovai^ 
mm. dr. K. Graužinis if žunų^ 
ilsios K. Čibiras.

• Australijos Liet. BandL 
ruom-nė gruodžio 28—30 dcLš 
Sydnėjuje šaukia suvažiavimą,] 
aptars tolimesnę veikią ir 
rinks naują valdybą. |||

•Lietuvis Stung.vičius, gįį|| 
mimo kaunietis, Urugvajuj^ 
buvęs įvairių kalbų vertėjų^ 
jau keleri metai yra Urūgvaį^ 
jaus konsulu Chicagoje.

• Vokietijos LB Krašto! 
Valdyba visose savo apylinkėj 
se ir seniūnijose padarė rinksi 
liavą nukentėjusiems vengram^ 
sušelpti.
• Vasario 16 gimnazijoje 

baigiamieji brandos egzaminai! 
bus vasario - kovo mėn. Gim- 
naziją maistu parėmė viena 
vokiečių firma. >

• Kun. A. Bunga, Mersmin^jĮsg
geno liet, stovyklos kapelio
nas. atvyksta porai mėnesių į . 
Amerika kaip imigrantų laivo į 
kapelionas. fe

• Inž. P. Narutis su šeima 
ir dr. K. Pempkus atvyko į 
Ameriką iš Vokietijos, kur jų 
emigracija buvo sulaikyta dėl 
sveikatom. Abu sustojo chica
goje.

• VVashingtono moterų klu
bas gruodžio 1 d. 7 v.v. gra
žioje Knights of Coluinbus sa- - 
Įėję (918 lOth St. N. W.) ruo
šia didelį koncertą — vakarą, 
kurio programoje dalyvauja 
vaisi, operos solistė Pranciška 
Radzevičiūtė, solistas Arnold
as Vokietaitis aktorius Henri
kas Kačinskas ir kiti; Po pro- A 
gramos bufetas ir šokiai. Va- Uį 
karo pelnas skiriamas siunti
nėliams i Sibirą. Vashingtono r 
lietuviai rodo didelio susido- r Ą- 
mėjimo šiuo vakaru. į kurį 
žada atvykti ir gausus svečių 
būrys iš kitų miestų.

• Antanas Maceina Vokieti- 
joje Ostforschung žurnale at- 
spausdino didelį straipsnį vo- ' Š|g 
kiškai — Adomas Mickevičiuj^ 
— prometeizmo poetas. -^|

:>įss
• Laisvės kovų minėjimą ' -į 

. Chicagoje gruodžio 9 rengia -;'7
Liet. Fronto Bičiuliai, šv. Kryfe'O 
žiaus bažnyčioje pamaldas, lai- 
kys kleb. kun.; A. Linkus, pa- Cf|| 
mokslą pasakys kun. K. Bal- v 
čys. giedos Dainavos ansamb- 
lis. Minėjimas — akademija į-’iįiĮ 
vyks Marijos Aukšt. mokyklo- 
je; programoje dalyvauja: 
Bern. Brazdžionis, solistė P. 
Bičkienė, akt. K. Dikinis, akt. 
H. Kačinskas, dr. A. Darnusis, 
V. Vardys ir kiti.

• A. Grinienė, dirbusi Balfo 
įstaigoje Muenchene. iš Euro- 
pos išvykstančio Balfo pirm. ;... 
kan. J. Končiaus iš darbo at- ;

VISI YRA KVIEČIAMI 
ĮSIGYTI 

neseniai pasirodžiusį

AIDŲ 
specialų numerį 

skirtą kultūros kongresui 
ir dainų šventei 

TEN ATSPAl'SIUNTA 
VISOS PASKAITOS, 

REZOLIVCIJOS, į 
KONGRESO BEI JO 

SEKCIJŲ APRAŠYMAI 
IR 50 NUOTRAUKŲ’

Leidinys turi 92 pusi, ir 
pasižymi didžiu aktualumų 

Užsisakykite jį tuojau, 
prisupdami 1 dol. 

šiuo adresu:
AIDAI.*' 

6b0 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21. N. Y. *



kreiptis pas

DISPLAY

Juozas AndriušisLinden, N. J.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkvay stotis.)

Tek: VI 6-2164

Td. APplegate 7-0349

BELETRISTIKARELIGIJA IR FILOSOFIJA

ANGLIŠKOS:

M. and Z. Collision Works
POEZIJA

MALDAKNYGES

DRAMA

1.25
GASOLINE STATION

MUZIKA

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A

mams, etc.
ĮVAIRIOS

Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 ({rištas)

1.50
3.50

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p. 
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p. --------------

5.00
1.50
0.25
2.00

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė................
Gabija, metraštis ................................... ......
Medinis arklys, E. Williams, 192 p.............
Susitikimas, J. Gailius, 155 p....................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p......................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p.................
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p. ...................
Žirgeliai padebesiais, P. Tarutis, 99 p.
Algimantas, V. Pietaris, 267 p......................

$2 00
$5.00

2.00
2.00

Semeniškių Idilės, Jonas Mekas. 
Šventieji akmenys. F. 
Vai lėkite dainos (200 
Etai

2.00
1.00

PARYY OTSRIEN, amerikietis (Travis Field, Cal.) olicpinhiose 
žaidimuose Australijoje meta rutuli.

1.50
1.50

O.CO 
1.1C 
1.25 
1.00 
1.00

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairia 
rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas

tzas .Andriu

4 Martyred Bishops, T. Narbutas..............
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

Missa in honorem Imm. Cordis............ ...v
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

1.00
1.50 
1.00 
3.00
1.00 
2.00

Modern 2-bay Service station 
now employing a high volume 
ęf business. Unusual opportu- 
nity to acųuire one of the bet- 
ter paying stations. Inventory 
cost approx. $5000. Training, 
with pay, provided.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
menty tvirtinimui

Darbininko administracijoje galima gauti šios

7:45, angliškai240 dienomis 
ir 7 V. v. Baigsis gruodžio 8. 
Parapiečiai kviečiami gausiai 
dalyvautu •

Lapkričio 18 parapijos sve
tainėje Įvyko Elizabetho Bal
to 24 skyriaus metinis suva
žiavimas. žmonių atsilankė vi
dutiniškai. Svarbesnes kalbas 
pasakė kleb. kun. M. Kemežis 
ir iš centro direktorius Jonas 
Valaitis. Aukų surinkta per 
100 doL Vakaro vedėjas buvo 
iždininkas K Bartys. Svečių 
tarpe buvo atvykęs kun. V. 
Paulauskas iš Putnamo, Conn. 
Drabužių ir pinigų vajus eina 
sėkmingai.

Paliaubų dieną po sumos 
šventoriuje kleb. kun. M. Ke
mėšis atliko žuvusių pagerbi
mą, dalyvavo skautai, vyčiai, 
veteranai ir būrys parapie-

This Xmas give a F°ur Way Medai 
BeautifuI new filigree desigh Four 
Way Medai in full color on 18 
chain. St. Joseph; Sėd Heart; St. 
Christopher; Virgin Mary. Only 
$2,95 ppd, Gift boxed, St, Christ
opher auto pin, $1,95 or free with 
every order for 2 Four Way Med
ais, Order for Xmas, Frank’s Hou. 
se, 418—21 St,, Niagara Falls, NY,

1.00 
6.00 
2.00 
1.50 
3.00 
1 80 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS ENS. CO, Hartford, 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai vak.

Jei nori ką paskelbti 
DARBININKE.

am’ūnk telefonu
GLeniftora 26916

• Soviefy Rusijoje vienas 
vaikas, grįžęs iš mokyklos, 
motinai pasigyrė: “Mama, aš 
žinau, iš kur žmonės atsiranda 
— iš beždžionių”. “Tai, vaike
li, bet tik tie žmonės, .kurie 
Priklauso komunistų partijai”.

ROCKVILLE CENTRE — St. 
Agnės Parišk, 7 rm. house, 3 
bedrooms, bot water heat,.plot 
75 x 220, large enclosed porch, 
2 car garage. Asking $21.000. 
ROckville Centre 6-3463.

TOM ANDERSON’S 
“SUBURBANS” 

and • 
NICK LOREN'S 

“STARDUSTEKS” 
Minimom Age t— 19 Years 

DOORS OPEN: 8:45 P. M.
DANCING: 9:00 P.M.

Tables and Seating Avai’able 
FREE ADMISSIONS 

given each night to holders of 
Registratron Cards 

ST. VTNCENT de PAUL.
CHUBCH HALL 

23rd St., Bet. 6th & 7th Avės, 
Manhattan,

$24,990. Home of distinetibd. 
brick split level. 7’i spac 
rooms kitehen of your dre 
two full tile balta, stall sho 
walkdn elosets, two car gax 
patio. Near evervthine. Mum 
to apprecsit ••'V ' 
ance to t •'b 
chureh. Loc ted v ' i 
we't of B-I’.rr'. ' j -r

0.10
0.10

Firmos savininkai Roman 
Hankevich ir Dr. Vasyl We- 
resh, abu tremtiniai, čia ir 
dar tremtyje Vokietijoje ge
rai pažįstami ir lietuviams.

Be įvairių' pasaulinio vardo 
laikrodžių, importuoto krista
lo, porcelano, auksinių papuo
šalų ir įvairių žiedų šioje uk
rainiečių firmoje galima iš di
delio pasirinkimo gauti Hi-Fi 
trumpų bangų radijo aparatų 
BLAUPUNKT, kuriais apsi
lankiusieji gali paklausyti pra
nešimų iš Lietuvos ir iš už 
geležinės uždangos.

Full time schedule. Many 
employees benefits. Apply 

immėdiately—Work immediat- 
ely. Apply during store hours.

Gertz—Hicksville, L. I.
Mid-Island Plaza

3rd floor—Personnel Dept-

JIE TOKIE, KAIP IR TU

tinę pntieiją tmamar vyrukas 
aišlrin4<nt kad jis nesveikas ir 
negalė* k<wminiwniii pasifar- 
nautL .'

—Aš esu per riebus-
—* Tai nieko. Prezidentas

Pieck irgi riebus. .
— Mano kojų padai plokšti. {
— Tai ne kliūtis. Ulbrichto ‘ 

padai irgi plokšti.
— Aš esu trumparegis.
— Menkniekis. Grotewdhlis 

irgi netoli mato. . .
— Bet, daktare, aš esu vi

sikas kvailys. 6 jie?

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

Motulė paviliojo, L. Pelėda' ......
Lapės pasaka, V. Pietaris ..........
Pasakos, Haufas, 93 p.......................
Velykų pasakos. N Butkienė, 32 p. 
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p. ......

87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y-
VIrginia 7-4477

žiai įvertinta. Ten pat buvo iš
keltas pageidavimas, kad ‘Mo- 
t^ų DūnraT taipčntą įdomes
nius straipsnius. Pranešėja 
priminė Vyskupo prašymą, 
kad būtų dažniau pravedama 
Sv. Valanda ir skiriama bent 
15 minučių maldai prieš susi
rinkimus.

Susirinkimas nutarė: su
ruošti kalėdinį pobūvį, užpra
šyti šv. .mišias už a. a. Anta
niną Jakaitytę ir mirusias 
kuopos nares, suruošti Užga
vėnių balių ir nusiųsti tėvams 
jėzuitams auką $1050.

Pranešta, kad yra sergan
čios narės Vaikšnorienė, Gale- 
vičienė ir Pyragienė.

Sekantis susirinkimas ir ka
lėdinis pobūvis įvyks gruo
džio 3, 7:30 vai. vakare, para
pijos salėje.

Viktorija Smlauskienė, jos 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukakties proga, buvo pagerb
ta, įteikiant gėlių ir pasakant 
gražius linkėjimus.

Kun. J. Jutkevičius savo 
kalboje priminė, kad V. Si- 
niauskienė yrą tauri ir nuošir
di lietuvė, pavyzdinga moti
na, uoli sąjungietė, visada da
lyvaudama susirinkimuose ir 
visokeriopai remia kuopą.

Kuopos valdyba kviečia vi
sas nares prisiminti vargstan
čius lietuvius tremtyje, juos 
sušelpti, kad, ir Jie pajustų Ka
lėdų džiaugsmą. PrašoYna pa
rodyti gerą šfrdį ir paskirti 
dovanėlę lietuviams našlai
čiams, seneliams, ligoniams,

Įsteigtas Lietuvių Bendruome
nės Jaunimo Klubas

Lapkričio 18 Lindene lietu
vių laisvės parko svetainėje 
susirinkęs jaunimas įsteigė lie
tuvių bendruomenės jaunimo 
klubą. Klubas stengsis lietu
viškai kultūrinei veiklai su
jungti visą vietos ir apylinkės 
lietuviškąjį jaunimą. Jauni
mas pradžioje ruoš kultūri
nius vakarus su šokiais ir 
žaidimais. Su laiku tikimasi 
išaugs sporto, meno ir kitos 
sekcijos- Visuotinį klubo susi
rinkimą nutarta šaukti pirmą-

TIME STUDY ENGR.
Exceptional opportunity with 
world-wide mfp. for man ex- 
perienced in establishing stan- 
dards, labor saying methods 
and other related time study 
duties. Packagirig bačkground 
helpful. Permanent position. 
Free Insurance and pension 
plan. This is well worth in- 
vestigating. CalI Michigan 
2-7549. For Appt.

For intorviovr opply 
SUN CHL CO.

53—02 llth St. L. I. City 
Phone: ST 6-1230

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas..........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p------ ------ ------ -------------
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas, 200 p.........
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p.............................................. .....
Legendariškieji O. F. M. kankiniai,. 45 p.........
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius. 127 p. — 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys ...

jame šokių vakare, kurio da
ta dar tiksliai nenustatyta. Ta
me susirinkime bus išrinkta ir 
nuolatinė klubo valdyba. Iki 
to susirinkimo išrinkta laiki
noji valdyba šios sudėties: 
pirmininku J. Prapuolenis, 
vicepirmininku Vidmantas 
Vameckas, iždininkė Danguo
lė Vaičiūnaitė, sekretorė Gai
lutė Vaičiūnaitė. Valdyba kar
tu su specialiai išrinktais at
stovais — Donatu-Skuču ir 
Donatu Varnecku— atstovaus 
klubą visuotiniame New Jer- 
sey lietuvių bendruomenės 
jaupimo apygardiniame suva
žiavime, kuris įvyks gruodžio 
8 — 5 vai vakare šv. Jurgio 
salėje Newarke, N. J. X

NAUJA UKRAINIEČIŲ 
PREKYBA LAIKRODŽIAIS 

IR RADIJO
Šiomis dienomis atidaryta 

nauja ukrainiečių Įsteigta lai
krodžių, įvairių auksinių pa
puošalų, J^Įijo, importuoto 
kristalo ir porcelano prekyba 
— ECONOMY JEWELRY Co., 
Ine., 335 E. 14th-Street, tarp 
Ist ir 2nd Avenue, New York

H. W. MALĖ

PORTERS, 
STOCK PEOPLE, 
KITCHEN HELP

2.00
3.0C

1.00
0.50
2.00
5.00

irša, 112 p.............
linų, tekstai), 220 p.

(įrišta), J. Kėkštas, 141 p..............
____ liepsnos, A. Tyruolis, 44 p...............  
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p. —

Vincentfaui Catholic Club: 
SATURDAY NIGHT

DANCES
featuring the orchestrai music

1.00
0.70 
1.00 
1.50 
2.00

BELLEROSE Cplio,stery toc- PADl meluno, pres. HAvditcycr
Mfgr. of High Grade Furniture. Repairing in Ali Its Branches 

______  71-14 GRAKD AVĖ., MASPETH, N. Y.

CANCEL C R CHANG

CALL LO 3-7291

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai^ kopijos ir 
t: t Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity- dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.

Naujasis Testamentas ..............................................
Saulės giesmė, A Maceina, 454 p. . .................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p. __ _____________________ ____
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.................
Milžinas, didvyris, Šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. —.........................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. ....
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ............................................  2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ...................................2.00
§v. Jonas Bosco, kun. J. Lcmoy ne, 755 psl.......- 5.00
Jaunystės maršas. Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta

knyga, 260 psl. ..... 2.00

340 BIDGEWOOD AVĖ.
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
(record čhangers).

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Ridimond Hlll, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio teelm&o, ptipaflnto 
BOA Instituto, New Yorika.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Kennebunk Port, Maine 
Franciscan Fathers

[JOSir RADIO TAISYMAS
B A N C A

BBOOKLIN, N. I.

CABRINI COLLEGE

Radnor, Petmsylvania

30 minutes to Philadelphia. 
Catholic institution for super- 
ior culture for women, direct- 
ed by the Sisters, Missionaries 
of the Sacred Heart. Beauti- 
full Campus, Main line trans- 
portation to Philadelphia.

For brochure write:
THE REGISTtfAR, 

Cambrini College, Radnor, Ra.

Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas.......... ...... 4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p....... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla 

133 p.
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas 
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa.



NEWYORK

LDS CENTRO VALDYBA

Josepli Garszva

William J. Drake-Balfo vajus. Ruduo. Vejas. 
Pasiusk dolerį, vokan įdėjęs!

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

414 Broachvay 
So. Boston 27, Mass.

Zigmas Kungys,
turėjęs restorano biznį Chi- 

cagoje ir jį pardavęs, lankėsi 
keliom dienom New Yorke.

■ K&'MKmm££
■ Įfel;- - ■ -porapyre 

|phmw< .šeštadienį

V. Tercijono žodis 
Andrių Akelaitį, jo 
mirties sukaktuvių

Rengiamas bazm*M
Ssr. Petro parapijos <JYOor- 

Jkestrantų tėvai lapkričio 30 
ir gruodžio 1—2 rengiakalė- 
diniųdovanų išpardavįmą-ba- 
zarą. Už gautą#’ pelną orkes
tras jsįgys naujas unifonnas.

■įsas pavardes, gatvės pavadi
nimą ir numerį, .nuėstą, jo pa- 
što zoną ir valstybę. Tai pa- 
lengvins paštui greičiau veik
ti. Taip pat, įmetant laiškus, 
prašom žiūrėti: vietinius į- 
mesti į vietinį skyrių, užmies- 
Kniiis į’ užmiestinį. Tikimasi, 
kad šiemet pašto operacijos 
bus kur kas didesnės, nei per
nai Paštas joms rengiasi, ati
daro naujus laikinius skyriuš, 
samdo išnešiotojus ir specia
lius sunkvežimius. Tretininkę susirinkimas

Šv. Petro parapijos treti
ninkų susirinkimas įvyks lap
kričio 28 d. 8:30 v. v. parapi
jos salėje po bažnyčia.

Liet. Atsiminimo radijas
nuo gruodžio 1 keičia savo 

laiką. Klausytojams pageidau
jant, Liet. Atsiminimų radijo 
valanda bus duodama šeštadie
niais nuo 4 v. iki 5 v. p. p. iš 
tos pačios stoties WEVD (1330 
kil. 97.9 meg.) Laikas bus 
pastovus ir nekeičiamas.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush* 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

kiti blogiau.
Filmas darytas spalvotoje 

Vistavision sistemoje ir New 
Yorke rodomas milžiniškame 
Criterion teatro ekrane. Visos 
vietos rezervuotos, ir kiekvie
ną dieną yra tik'po du sean
sus. i*>

Rožė Šomkaitė, 
baigusi farmaciją St. 

universitete Brooklyne, 
si farmacijos magistrės 
nį Madison, Wis., dabar 
Wamer Crillcot 
Plaiiis, Mount Tabor, N. J., 
Dirba didelėje vaistų gamini
mo bendrovėje kaip “associa- 
tet sdentist” naujų vaistų iš
vystymo departamente.

Vedė
Lapkričio 17 d. šv..' Petro 

parapijos bažnyčioje moterys
tės sakramentą priėmė F. 
Chestėr Laufer su Virginija 
Kleponyte.

John 
gavu- 
laips- 
dirba 

Morris

Vyčių šokiai
Bostono vyčių kuopa gruo

džio 1 d. 8 vai. vak. Hotel 
Touraine, Surrey Room, ren
gia šokius. Šokiuose gali daly
vauti vist

A. Snieskos praneši
mas apie plaučių vėžį;

5. Santykiai su Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Draugija;

6. Valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai;

7. Vykdomųjų' organų rin
kimai;

8. Sumanymai ir einamieji
reikalai. . • • ■

Draugijos, nariai ir svečiai 
gydytojai, dantų gydytojai ir 
parmaceutai kviečiami atsilan
kyti.

Valdybos vardu
Dr. V. Tercijoms

•J. Ulėnas
N. Y. skautų Šarūno drau

govės draugininkas išrinktas 
N. Y. skautų Vyties korpora
cijoj pirmininku.

Atsities redakcijos 
tradicinė arbatėlė — vaka

ras įvyksta šį šeštadienį, gruo
džio 1 d., Angelų Karalienės 
par. * salėje. Kviečiami visi

gė 49 moknnaa. Atsidėkodami 
UŽ mokslą ir auklėjimą, mo
kyklai jie užsakė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Vėliavos pa
statytos mokyklos koridoriuje 
šalimais Jėzaus širdies statu-

Balfo vajaus proga
per Angelų Karalienės pa

rapijos postą aukojo: po 20 
dol.: B. Valužienė, J. Klemaje- 
rienė; W. Koppas — 15 dol., 
po 10 dol.: O. Kubilienė, A. J. 
Suder, V. J. Rutkauskas, Z. 
Pupienė, K. Butauskas, J. Jo
naitis, H. Mozetschuk, A. 
Matthews, O. Rapulskienė; po 
8 dol.: A. Lubas, M. Pūkas. 
Daug asmenų davė po 5 dol.

Graži dovana
Lapkričio 22, Bostono arki

vyskupas Richard J. Cushing 
surengė Padėkos dienos pietus 
Bostono neturtingiesiems. Pie
tuose dalyvavo apie 1500 ne
turtingųjų ir pats arkivysku
pas. Blinstrubas už šiuos pie
tus iš arkivyskupo nieko ne
ėmė — vaišino veltui.

VAITKUS 
FUN1RALHOME

19f Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

, ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

PBtaraavfaBM diea* tr naktį
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Baikale laukite: TeL TR S-S4M -

•SONUM
JF U NĖRA V » O * 

25*W. Broadtvay . 1

Tel STagg 2-5043

Matlheu P. Baltas'

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statkui)

NEW YORKO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJOS

metinis visuotinis susirinki
mas įvyks gruodžio 9, sekma
dienį 12 vai. (tuoj po pamal
dų) Apreiškimo parap. moky
kloj, N. 5thSt. ir Havemeyer 
kampas. Darbų tvarka:-

1. Susirinkimo atidarymas 
ir prezidiumo kvietimas;

2. Mirusių lietuvių gydytojų 
prisiminimas;
~ 3. Dr. 
apie dr. 
metinių 
proga;

4. Dr.

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.!
Koplyčios nemokamai visose!

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greiro 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00. ’

ALEXANDER’S CO.

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso- 

. kių nervų netvar- 
k i n gurno, 1 galvos 
kvaišimų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

miesto dalyse; veikia ventiliacija.!
Tel. Vlrginia 7-4499

lininkų grafikų devintoje me
tinėje parodoje su litografija 
“Laiškas”. Paroda vyksta Bo
stono Meno Muziejuje. Paroda 
bus perduodama ir per WB- 
BH televizijos stotį 2 kanalu.

Angelę Karalienės parapijos 
bažnytinis choras lapkričio 

25 švefitė savo metinę šventę, 
gražiai giedojo per sumą, pas
kui įvyko bendri pietūs, kurių 
metu programą išpildė p. 
Gruodienėj L. Ralys ir skautų 
vyčių oktetas. Chorui .' vado
vauja Mykolas Liuberskis.

t BIELIAUSKAS) 
FUN KR AL R O N B

M. P BALLAS—Orektoruu 
A LB. BALTRŪNAS-RA I.TON 

Reikalu Vedėjas 
88B Grand Street 
Brooklyn. N. T.

NOTAR Y PUBLIC

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St. 
Norwood, Mass.
Vice Pirmininkai 

Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

Sekretorius .
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street,

Norwood, Mass.
Finansų Sekretorius 

Nell Meškėnas
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendijų 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė
Revizijos Komisija 
Danielius Averka

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

ephen Bredcs Jr<
ADVOKATAS

37 Sheridan Avr.
Brooklyn 8, N. N.

TH. APptegate 7-7083

parapi- 
-kongregacija 

lapkričio 18 d., 
metinę šventę, 

vizitavo pranciš- 
Ambrozijus Pra- 
Po pamaldų ir 

iškilmingo susirinkimo bažny- 
čioje, kur Tėvas Ambrozijus 

O pasakė tretininkams labai gra- 
žų pamokslą ir davė nurody- 

T mus jų tolimesniam veikimui.
Salėje susirinkime pirmininkė 

’ P. Stravinskienė padarė pra- 
nešimą iš kongregacijos meti- 
nės veiklos. Ją papildė kon- 

jr gregacijos direktorius kun. V.
Dabušis. Kongregacijos vado- 
vybė palikta ta pati — pirm. 

žį,; J*. Stravinskienė, vicepirm. R.
PankeviČienė, ižd. Ų. Janušie- 
nė, naujokių mokytoja O. Ba- 

gfįŽy niulienė.
’ , Po susirinkimo buvo paruo- 

štos labai kultūringos vaišės 
kongregacijos nariams ir sve- 
čiams. Prie skanių užkandžių

* sveikinimo žodžius tarė amži- 
no Rožančiaus dr-jos pirm. O.

* Sjevičienė, Gyv. Rožančiaus 
'dr-jos pirm. M. Putinienė, 
Maldos Apaštal. pirm. O. Pa- 
netauskienė, Moterų .S-gos 24 
kp. pirm. A. Butkienė. Dar 
kalbėjo R. PankeviČienė, U. 
Janušienė. Porą dainų padai- 
navo I. Lašaitė. Tėv. A. Pra- 
kapas. OFM, nuoširdžiai padė- 
kojo kongregacijos vadovybei 
už uolų darbą ir gražų vado-

O& ravimą bei gražiai paruoštas ateitininkai ir Ateities žurna- 
vaišes. lo bičiuliai.

tisų 6 mėnesių filmavimo dar
bo ir 1 mil. dolerių. Užtat ji 
yra viena iš •efektingiausių 
šio filmo scenų. Yra tačiau ir 
silpna “stebuklų”. Nepavyku
si s-, jna, kur Viešpats ugnies 
liežuviais uoloje išdegina sa
vo įsakymus. Tie ugnies liežu
viai atrodo lyg iš “komikų” 
paimtos skraidančios kometos- 
Silpnai mėgėjiška yra ir de
gančio krūmo sceila, o Vieš
paties balsas joje skamba ne 
tik ne dieviškai, bet ir nedo
vanotinai blogai

Meniniu atžvilgiu vertinant, 
šiam filmui būtų galima labai 
daug ką prikišti. Nukreipęs vi
są savo dėmesį į spektaklinę 
filmo pusę, C. Detyille gal pa
miršo apie meninį grožį, apie 
jautrią filminę tikrovę ir žmo
gišką šilimą, kuri atrandama 
kad ir daug mažesniuose fil
muose. Tie 13 ir pusė miliono

DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ ' trunka tik 6 min., reikėjo iš- 
(The -Ten CMnmancImsnts) 
filmas ekrane rodomas 4>e veik 
4 valandas. Tai naujausias ir 
didžiausias Cėcil DeMille kū
rinys, filmuotas autentiškose 
vietose, Egipte. Filmo^iStorija 
paimta iš Senojo Testamento. 
Jame vaizduojamas Mozės gy
venimas, labai nedaug tenu- 
krypstant nuo šventojo Rašto 
puslapių. Gal bent Įdek dau
giau fantazijos pridėta vaiz
duojant Mozės jaunystę. Ypač 
iškeltas pavergtos žydų tautos 
laisvės ilgesys ir kova prieš 
prispaudėjus. Simboliškai tai 
gali būti pritaikoma ir šiem 
laikam..

Atrodo, kad CeciI DeMille, 
kuris pats šį filmą ir režisa
vo, norėjo jį pastatyti tokį, 
kuris žiūrovą pritrenktų ir 
nustebintų savo didumu, ma
sinėmis scenomis ir technika. 
Į tai jis nukreipė visą dėmesį, ______ __________
ir, reikia pripažinti, tai jam ' dolerių, kuriuos C. DeMille iš- 
pasisekė- Masinės scenos, ku
riose knibžda dešimtys tūks
tančių žmonių, faraonų mies
tų statyba, žydų- iškeliavimas į 
Pažadėtąją žemę, Aukso Ver
šio garbinimas — vis tai vaiz
dai, kurie ekrane tokioj didy
bėj pasirodo pirmą kartą. Vi
sas filmavimas vyko Egipte, 
ir statistai buvo samdomi iš 
arabų tarpo ištisomis giminė
mis su visa manta, gyvuliais, 
kupranugariais ir tt.

Žet C. DeMille nepasitenki
no vien tik masinėmis sceno
mis. Prieš žiūrovo akis atku
ria yisą eilę stebuklų, kuriuos 
darė' Viešpaties įkvėptas Mo
zė. Lazdos virsta žalčiais, Ni
las pasrūva krauju, iš dan
gaus krinta ugnies kru^i, ir 
pažeme slenka mirtis, lyg Šim
kus rūkas. O kai ugnies stul
pas pastoja kelią žydus besi
vejantiems egiptiečiams ir, 
persiskyrus Raudonajai jūrai, 
žydai pereina tarp užančių 
vandens sienų, kurios vėliau 
vėl susiglaudusios užlieja ir 
paskandina persekiotojus — 
žiūrovas tikrai lieka apstulbin
tas. šiai vienai jūros persi
skyrimo Scenąi, kuri ekrane TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAŪSKAS)

Gnrfrarias-BalMmuotojM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn, N. Y.

Lietuvos karraomenės
minėjimą lapkričio 17 Ap- 

reiškimo parapijos salėje su
rengė L. S. Ramovės Nęw Yor- 
ko skyrius. Trumpu žodeliu 
atidarė Skyriaus pirmininkas 
A Sperapskas, invokaciją su
kalbėjo kan. J. Meškauskas. 
Specialiai šiai progai buvo'pa
statytas V. Vingio 6 pav. mon
tažas “Tėvynės Aidas”. Statė 
Brooklyn© vaidintojų .trupė, 
vadovaujama akt Vitalio Žu
kausko. Sc^ovaizdį piešė dafl. 
Jurgis Juodis. Montažą vedė 
pats akt. V. Žukauskas, pa- 
skaitydamas specialius tekstus, 
pritaikydamas eilėraščius, su
jungdamas scenas, kurios vaiz
davo laisvės karus, naujokų 
išėjimą į kariuomenę, partiza
nus, kenčiančią Lietuvą. Sce
noje ieškota naujų .apšvieti
mo efektų, visi 6 paveikslai 
praėjo be pertraukos gana 
sklandžiai.

Paskaitą skaitė prof. J. Bra
zaitis, iškeldamas kariuomenės 
vaidmenį nepriklausomybės 
kovose ir taikos, metu. Toliau 
yyko šokiai, kuriems grojo J. 
Vedegio - orkestras. Nors ir 
pradėta programa pavėluotai, 
bet ir publika vėlavo. Pabaigai 
prisirinko pilna salė.

leido šiam filmui pastatyti, ne
sugebės net ir jautriausiam 
žiūrovui, išspausti ašaros, žiū
rovas nebus sujaudintas, o 
tik gal nustebintas. Ir tai tik 
“gal”, nes šiais laikais esame 
jau taip prie “didžiausių” da
lykų pripratę, kad nelengva 
žmogų ir benustebinti.

Filmo artistai parinkti ne
blogai. Mozę vaidina Charlton 
Heston. Jis labiau įtikimas 
jaunystėje, silpnesnis senatvė
je, nors nugrimuotas ir pagal 
Michelangelo Mozę. Egipto 
princesės Nefratiri rolėje An- 
ne Bazter ne visai atitinka sa
vo kilmingą padėtį; nors kas 
ten gali žinoti, kokios buvo 
princesės anais laikais. Mozės 
žmonos Sepharos rolėje visai 
gera yra Yvonne De Carlo. 
Bet gal geriausias iš visų yra 
Yul Brynner faraono Ramses 
rolėje- Jis saVo vietoje tiek 
išvaizda, tiek vaidyba. To ne
galima pasakyti apie Edward 
G. Robinson, iš kurio egiptie- 
tiški rūbai padarė kažkokią 
karikatūrą. Dar bent keliolika 
žinomesnių artistų užpildo pir
mines roles — vieni geriau.

Komunistinės "Laisvės" 
gi; dienraščio koncertas, ?eng- 
p: tas lapkričio 18, antikomunis- 

tinio fronto buvo supiketuo- 
O tas. Tarp įvairių plakatų bu- 
R vo ir Stalino iškąmša.

Tretininkų matinė šventė
7 _ Angelų Karalienės 
|į jos tretininkų 
į, sekmadienį, 
> šventė savo 
? Kongregaciją 

' konas Tėv.
kapas, OFM.

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS

KVIEČIAME LIETUVIUS 
Aplankyti Naujai Atidarytą Ukrainiečių Juvctyrhr* Krautuvę 

FCQNOMYJFWELR¥ C O., I n c.
3M E. 14th Street, Tel. GRamercy 5-7430 New Yetk City 

'Sandėlyje didelis pasirinkimas vokiškų Hi-Fi trumpų tangų radijo 
BLAUPUNKT

'■Ateikit ir paklausykit pranešimų iš Europos iš už Geležinės Uždangos. 
Taip pat pasaulvje garsūs laikrodžiai Omega, Longine, TtoH, Docha 

Ir kiti. Rašomos mašinėlės įvairiomis kalbomis.
SPECIALIOS NAUJOS PREKYBOS J8I8TEIGIMO KAINOS 

MoWI*kl »v^wri|kl 14 Junti) 17 aknrami,
' ra metam SIMO. _____ ■

; -m. Vyrėki—vandeni napraleMitUim^^micarHkl MkrMtttat—17 afcmami Ir

s VMtvMnlal tiadal dkMtama paalrtnMme 14 tar. aatcae mm Ir aukHUm.


