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KATRAS TVIRTESNIS?

sprogo

leistas Vėlinių metui. Italijos laivu, žuvo ?. suleistų

KATRAS AUKŠČIAU?

Rinkimų kova bet kokiais 
ginklais ;
Kennedy ir Niaono argumen

tuose jau nieko naujo. Tik di- 
dėsnis įniršimas kartojant tuos 
pačius argumentus >prieš savo 
oponentą. Niršti ima ir publi-

— Kuboje daugiau kaip 1, 
500 Kinijos komunistų instruk- 

Tuoja, kaip organizuoti kolcho-

nijos, Bulgarijos, Albanijos,

KOKIS BUS FINALAS?
* Kongo valdytojo Mobutu bus 
naujas didelis nusivylimas, jei 
neras jokios teišybės Jungti* 
nėse Tautose. Ir yrą daugiau

pHftlP BONSAL, Amerikos at
stovas Kuboje, pariaukiafnas pasi
tarimam* į VVashingtoną ryšium su 
Amerikos eksporto į Kubą sustab
dymu.

— Nato konferencijoje A- 
merikai atstovauti Paryžiun iš
vyko Charles Bohlen.

— De Gaude esąs sujaudin
tas dėl Macmillano siūlymo pa- ! 
vasari rengti viršūnių konfe
renciją Berlyno ir Vokietijos ] 
reikalu. De Gaulle' daro išva- ] 
das, kad tokį siūlymas reiškia į 
pasiryžimą daryti nuolaidas, j

sloginę pagalbą iš Maskvos. 
ANTRAS VEIKSMAS

Kada Lumumba, padedamas 
Maskvos, pradėjo lieti kraują, 
Jungtinės Tautos pasiuntė sa
vo kariuomenę. Kol Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriaus Ham- 
marskjoldo įgaliotinis buvo 
Bunche, buvo sustabdytas Mas
kvos tiesioginis kišimasis į 
Kongo reikalus. Jų lėktuvam, 
kurie nebuvo Jungtinių Tau
tų žinioje, buvo uždaryti Kon
go aerodromai. Tai nepatiko 
Maskvai, ir Hammarskjoldo į- 
galiotinio vietoj Bunche buvo 
paskirtas Indijos atstovas Da-

KADA J. TAUTOS 
"NEUTRALIOS"

Kongo sostinėje spalio 23 
Kongo kariuomenės girti karei
viai surengė riaušes, kuriose 
nužudė 10 civilinių asmenų. J. 
Tautų kariuomenė į tai nesiki
šo išlaikė “neutralumą”.

J." Tautose reiškiama nuomo
nė. kad reikia nu ginkluiti Kon
go kariuomenę. O riaušės buvo 
Lumumbos agentų tam ir suor
ganizuotos. kad labiau sukom
promituotu Mabutu vyfiausybę.

Rinkimai ir amerikiečiai

Amerikoje buvo gauta žinių, 
kad Kuboje Havanos aerodro
me penkiem ar šešiem Kubos 
lėktuvam įdažyti Amerikos lėk
tuvų ženklai. Amerikos atsto
vas Kuboje atkreipė į tas in
formacijas Kubos užsienių rei
kalų ministerio dėmesį. Kuba, 
rytojaus dieną piktai ir ner
vingai tai paneigė. Toks rea
gavimas davė pagrindo manyti, 
kad Kuba rengėsi suvaidinti, 
kžįp Amerikos lėktuvai mėgino 
invaziją į Kubą.

tinkamą.
Maistas laive, atvykus Chruš

čiovui į jį. Karaliaučiųje, buvo 
pagerintas. Ldive atsirado dar 
viena naujiena — buvo įvesti 

Prie 150 įgulos buvo 
pridėta 60 moterų virtuvės 
darbam ir kambariam valyti. 
Kurie turėjo’ foto aparatus ir

Už šios trumpos žinios sle
piasi didelė tautos tragedija, 
kurią jai surengė Maskvos 
grobuoniška politika ir Jung
tinių Tautų biurokratija.

Tik 4 mėnesius Kongo yra
tariamai nepriklausoma valsty- skatino Lumumbą priimti tie- 
bė. ’ Per tą laiką suspėjo įvyk
ti jos nelaimių jau trys veiks
mai.

skubinti rinkimų, sumetimais. 
Prie Sovietų prisidėjo Kuba ir 
Argentina. Tačiau nuostabiau
sia, kad Azijos ir Afrikos vals
tybės, kuriom labiausiai tie ga
miniai turi būti skirti, 
vime susilaikė.

marskjoldo pritarūną.- O Ham- 
marskjoldas turiAmerikosir 
kitų vakarinių valstybių prita- tie, ku:ie Leningrade jį rado 

reikalus, palaiko netvarką ir rimą jau vien dėl to, kad jo 
vairuoji j talimnkn £- nenorėjo Chruščiovas. Paauko

jus Vakaram palankų Mobutu 
ir grąžinus Rytam palankų Lu
mumbą, bus patenkintas Chruš
čiovas, aprims jo rūstybė prieš Šokiai. 
Hammarskjoldą ir Amerika ga
lės skelbti, kad Jungtinės Tau
tos išgelbėjo taiką Afrikoje.

biėglid estę Viktor Jaanimets turėjo gauti*leidimą komandos 
pąs^knjimus apie tvarką laive^ keliu:, sakysim, antrasis maši- 
1^ 80 proc. įgulos turi šnipi- rastas kreipiasi į pirmąjį,’ pa- 
nėti viebi kitus. Po parikalbė- starasis kreipiasi į karininką, 
jimo su kuo, sakė Jaanimets, ' karininkas į kapitoną, kapitonas 
likęs vienas permąstai, ar ta- į politrukus. Vieną dieną įgu- 
vo pąsikalbė.imo kas negirdėjo los ’ nariam, kurie turėjo^ foto 
ir "ar kitą naktį nakvosi savo aparatus, įsakė' išsirikiuoti, pa
kovoję. • sirodė Chruščiovas ir visiem iš

Prieš laivui išplaukiant iš karto pozavo 10 minučių, pas- 
Leningtado, buvo labai tiria- kui dingo. . ■
ma įgula.-Po tikrinimo išskirti Porą dienų prieš' atvykstant 

; 40 asmenų. Dabar, kai Jaani- į New Yorką politrukai sukvie- 
mets pabėgo, busią baudžiasi tė įgulos narius ir paaiškino, 

- ■ - - kad bus leista išeiti į krantą
sykį per savaitę grupėm pę 5. 
Aiškino, kad grupės reikalingos, 
nes gali užpulti chuliganai. 
Kiekvienam davė po 30 dol. iš
laidom New Yprke visam lai-

uzsiemuose
Užsieniuose gyvena 3 mil. 

amerikiečių. Kituose rinkimuo
se jų dalyvavo tik trečdalis. 
Šiemet didelis susidomėjimas. 
Jiem pagrindinis klausimas —

gi pažymi, kad pulk. Mobiliu 
valdžios dienos baigiasi, ir tik 
laiko klausimas, kada grįš Lū- 
mumba. Tuo tarpu spalio 23 
Kongo kariuomenė surengė 
riaušes, kuriose žuvo .10 žmo-

katras kandidatas geriau gali 
susidoroti su Chruščiovu.

— Respublikonų tarpe esą 
įsitikinimas, kad protestantų ke 
liamas religinis klausimas rin
kimuose pasitarnaus daugiau 
Kennedy nei Nfrontu.

priešinimas — prezidentas Ka
savubu jį atšaukė iš min. pir
mininkų. Kai Kasavubu ir Lu
mumba vienas kitą atšaukinė
jo ir atstatinėjo, rugsėjo 14 
valdžią perėmė pulk. Mobutu. 
Nei Lumumbos nei Kasavubu 
nenušalindamas, jis skelbėsi pa
ėmęs valdžią, iki sugrįš tvarka. 
Mobutu sudarė jaunų žmonių 
tarybą, kuri ir valdė. Bet Mo
butu,’ išgelbėdamas Lumumbą 
nuo pakorimo, kurio reikalavo 
paties Lumumbos kariuomenė, 
išgelbėjo ir kibirkštį tolimeš- 
niem neramumą. Lumumba at
sigriebė. patyręs, kad jį ėmėsi 
globoti Jungtinės Tautos. Gha- 
nos kariuomenė, vykdydama 
savo prokomunistinių viršinin
kų įsakymą, davė karinę sargy
bą Lumumbai. Kada Lumumbą 
atnaujino akciją valdžiai atgau
ti, varyti agitaciją kariuome
nėje prieš Mobutu, ir Mobutu 
norėjo jį suimti, Ghanos ka
riuomenė neleido. Net daugiau: 
ta Jungtinių Tautų kariuome
nė 'privertė Mobutu paleisti 30 
Lumumbos agentų, kurie buvo 
suimti už riaušes ir kiršinimus. 
Pastarasis kreipėsi į Jungtinių 
Tautų politinį atstovą, -į .Ham
marskjoldo įgaliotinį Dayal pa
ramos prieš Ghanos kariuo
menę. Patyrė, kad Dayal re
mia Lumumbą ir siekia atsta
tyti Lumumbos — Kasavubu 
valdžią. Mobutu nieko kito ne
beliko. kaip vykti į pačias J. 
Tautas, kurių atstovai ten jo 
tėvynėje kišasi į Kongo vidaus

NUSIGINKLAVIMAS 
NUTRUKS?

kas laimės. Gallupo institutas 
atsisakė nuo galutinio sprendi
mo, nes priklausys viskas nuo 
dabar dar neapsispreųdusių. Ki
ti opinijos tyrimai rodo didesnę 
persvarą Kennedy naudai.

Rinkimai ir vyskupai
, Puęrto.Ricb trys vyskupai

teris liejo whisįky^ veidą Ken- išleido tašką, kuriuo įspėjo ka- 
nedy, kuris- buvo atvirame au
tomobilyje ir vyko į mitingą. 
Bostone demokratų kalbėtoją 
Mrs. H. G. Douglas apmėtė 
kiaušiniais.

Kas laimės?
Publikai dabar jau mažiau 

svarbu, kas ką pasakys, bet

PIRMAS VEIKSMAS TREČIAS VEIKSMAS
Ministeriu pirmininku buvo Kongo pačioje tautoje prieš 

padarytas Lumumba, buvęs Lumiųnbą kilo antras pasi
pešt© tarnautojas, pasisavinęs 
pašte buvusius pinigus; esą jie 
buvę pagrobti visuomeninei 
veiklai. Bet. jis buvo Maskvos 
šalininkas. Pirmieji jo žings
niai valdžioje — kraštą pavers
ti Maskvos satelitu,, pagreitintu 
ir Sovietų išmėgintu būdu — 
įsileidžiant Maskvos “specialis
tus”’, žudant pasipriešinusius re
žimui. Lumumbos režimui pir
mas pasipriešinimas kilo iš pa
ties krašto — iš Katangos min. 
pirmininko Tshumbe. Tai pa-

—Alžiru pagavėjusiose kau- Aviacijos bazėse buvo viso ■ ..... .. ..................
tynėse per savaitę, kaip pra- 95 streikai; dėl jų dingo 784, Darbininkus kitą savsBę HMs 
neša prancūzai, žuvo apie 235 000 darbo dienos, ir raketų ga- tik vienas sevaifije dtt Vlsę 
sukilėliai.

— Rytų Berlyne komunisti- ynCKNHSNl |MieS VHTIBCKNO KVHHnanZmq
nė valdžia uždraudė vakarų Prancūzijos prezidentas vie- Estijos, Latvijos, Lietuvos. Prū- 
Berlyno gyventojam lankitis šoje kalboje Nicoje spalio 22 sijos. Saksonijos ir kitų, kurių 
rytinio Berlyno priemesčįų ka- aštriau kaip bet kada pasisakė “gal dabar ir neatsimenu”. “Ir 
pinėse. Tai naujas suvaržymas, prieš Sovietus ryšium su Aiži- šita imperija turi pretenzijų 
Neaišku, ar jis ne specialiai iš- ni. De Gaulle atmetė Sovietų kištis į AHiro reikalus”. Pub

likoje didžiausių ovacijų susi
laukė. kai Sovietus palygino su 
Tartiufu, kuris kalba apie .do
rybes ir tuo pačiu metu sten
gas! suvedžioti svetimą Žmo-

Amerikos sąjungininkai dip- — Cabot Lodge pareiškimas, 
lomatai privačiai pareiškė susi- kad Amerika pavartos veto tef- 
rūpinimo dėl kandidatų Į pre- sę prieš kom. Kinijos priėmi- 
zidentus kalbų. Esą tos kai- mą į Jungtines Tautas, 
bos užsienių politikos reikalais 
suvaržo prezidento veikimo ir 
manevravimo laisvę ateityje. To 
ki žalingi ir dabar netaiku pa
reiškimai buvę:

— Nixono užsiangažavimas 
ginti Matsu ir Quemoy; Nixo- 
no prasitarimas Buffalo, kad 
Oderio Neissės linija yra “po
karinio pasaulio faktas”; tą pa
reiškimą Vokietijoje suprato 
kaip Nixono pasisakymą Ode
rio Neissės linijos pripažinimą 
ir reiškia nepasitenkinimą.’

— Kennedy pasisakymas už 
Amerikos ir jos sąjungininkų 
pagalbos davimą Kubos sukilė
liam Castro režimui nuversti; 
Kennedy pasisakymas už akty- 

... . vumą rytų Europos tautom (kon
Japoni|oje daugiau laukia^ Lenkijai), atsiriboti

mas Kennedy; tiki, kad jis eis nu0 komunistiūio režimo: pa.

talikus nebalsuoti už demokra
tų gubernatorių Marin, kadangi 
jis viešai pasisako už gimimų 
kontrolės įvedimą ir kunigų pi
lietinių teisių suvaržymą. Gu
bernatorius pasiskelbė skųsiąs 
vyskupus Vatikanui. Kardinolas 
Cushingas pareiškė, kad vysku
pai atliko savo pareigą, įspė
dami katalikus, o jau kataliku 
reikalas, ar jie balsavimą su
derins su savo sąžine. Kardi
nolas SpeHmanas pareiškė, kad 
katalikui nebus nuodėmės, jei 
jis pasielgs ne taip, kaip vys
kupai laiške rašė.

Kiek bus rinkikę
Rinkikų šiemet būsią apie 

67 milijonus — 5 milijonais 
daugiau nei 1956.

Jungtinių Tautų ekonominė
je socialinėje komisijoje buvo 
priimta Amerikos rezoliucija 
svarstyti reikalą, kad žemės 
ūkio gaminius gaminančios val
stybės perteklius pavestų J. 
Tautom pasiųsti atsilikusiem 
kraštam. Rezoliucija buvo pri
imta 46 balsais prieš 12. Prieš 
balsavo sovietinis blokas. Esą 
tai neskubu: Amerika norinti

KORĖJOJE PASIMOKĖ
Japonijoje 2.000 korėjiečių 

pranešė, kad jie atšaukia savo 
norą repatrijuoti į šiaurės Ko
rėją. Priežastis — atėjo žinios 
iš tų, kurie anksčiau buvo re- 
patriavę, labai nepalankios. Re
patrijavo 44,860. Viso korė
jiečių Japonijoje 600,000.

pirkti prekes, nors jos būtų ir 
netinkamos ar tuo tarpu nerei
kalingos. Tuo būdu norima iš
tuštinti sandelius prekių, ku
rios išleistos su kokiu nors trū
kumu. Lenkijoje buvo net su
ruošta tokiiį netinkamų prekių 
paroda.

;■ -A ’ ’■ - ' -• į - - rr--■ X ■ -■ ”

MCSt N PROC. BUVOME ŠNIPAI 
pareiškė estas bėglys iš Baltikes laivo

General Electric streikas 
baigtas
General Electric streikas spa

lio 22 baigtas. Buvo trukęs 3 
savaites. Unija priėmė paga
liau sąlygas, kurias kompanija 
iš karto buvo numačiusi. Pa
gal tas sąlygas 70,000 darbinin
kų gaus nuo dabar 3 proc. 
daugiau atlyginimo, o kitą mė
nesi unija galės basirinkti. arrJng’USi ndn,Ult^t™4Pn> 23 suten faUnd ieHe. 

RockefeUens prieš Stevensoną. „,,^5 ar 3 pr0Centus ir 8 kuriuo keliavo 70 žmonių. Su- 
outų Kas Kita. Anglijote moj^amas švenčių dienas. Uni- žeistu nebuvo. Kaltininkas taip 
daugiau buvo sekamas ginčas ja išsiderėjo, kad būtų priim- nesurandamas.
dėl salų ir šia,p Įvertintas: į kurie li pike,
“įdomūs pobtikai. pavojinga už- t0 atleisti
sienių politika”, — Sovietuose:
iš dviejų blogybių didesnė yra . Kiek streikai suvėlino 
Nixonas. raketas

S lygtinų Tanti 
»Imis vėl atviras 
savo valdSiai ieftoH. Kariuo
menę ■ perdavė Bobocov kuris 
kaip ir Mobutu yra taip put 
Vakarę šalininkas ir komuna*

Politinėje komisijoje nusi
ginklavimo pasitarimai gali nu
trūkti, jei Sovietai išeis iš ko
misijos, kaip jie grasino. Chruš 
čiovas paskelbė, kad nusigin
klavimo klausimui bus reikalin
ga speciali Jungtinių Tautų se
sija. Tad jie dabar ir nesisten
gia tartis komisijoje.

KINUOS IR SOVIETŲ 
KOMUNISTŲ VIENYBĖ

Raudonosios Kinijos lyderiai 
paskelbė spalio 22 savo prita
rimą Chruščiovui. Pripažino, 
kad Maskva vadovauja visam 
komunizmui pasaulyje. Pasisa
kė už komunistų solidarumą. 
Tačiau Kinijos spauda praėjo 
tylom pro tą savo lyderių pa
reiškimą.

Spėjama, kad tai Kinijos ko
munistų atsakymas į Chruščio
vo grasinimą nutraukti ūkinę

, — Sovietėi paskelbė, kad nuo 
Naujų Metų bus įvestas naujas 
rublis, už kuri reikės mokėti 
10 dabartinių rublių. Spauda 
aiškina, kad tokiu būdu norima 
suvaržyti spekuliantus. Iš tikrų
jų tai bus ir vėl nusavintos 
bet kokios žmonių santaupos.

Vienas iš Lenkijos atvykęs 
asmuo atkreipė dėmesį, kad So
vietai savo valiutos pakeitimu 
ligi šiol nėra skelbę iš anksto. 
Užklupdavo žmones nelauktai.

— ----------------- ---------- r- §į kartą padarė priešingai. Tai
į didesnes nuolaidas su kom. statymas prieš Matsu ir Que- esą dėl to. kad žmonės pultų 
Kinija ir Japonai iš to turės . moy _ ui rad0 dj(fe. ’ *” ■*
daugiau prekybos. Italai pa- pasipiktinimo tarp kinu, 
tys susirūpinę lapkrido 7 rin- kurie jo pašoma suprato 
kūnais, ir Amerikos rinkimais išdavimo politika; 
mažiau domisi. — Vokietijoje 
didelis susidomėjimas, nes nuo 
prezidento priklausys ir Vokie
tijos santykiai su Maskva: gau
domos labiausiai žinios, kat
ras kandidatas bus tvirtesnis 
prieš Maskvą. Paskutinis Nixo- 
no pasisakymas dėl Oderio - 
Neissės linijos telaikomas ne
laimingas. — Prancūzai mažiau 
domisi; abudu kandidatai jiem 
esą nereikšmingi, anot vieno

— Anglija nuleido pirmą 
savo povandeninį laivą, varo
mą atomais. Chruščiovas pa
skelbė taip pat, kad Sovietai 
turi savo atominius povande- 
niniuą laivus.

Kiek pinigo - įpilta į 
Icusius kraštus '■
Nuo 1954 ne komunistinės 

valstybės, daugiausia Amerika, 
skyrė atsilikusiem kraštam 1.9 
biL dol. Tik 1959 Amerika sky
de 2.7 bil. Sovietai nuo 1954 
skyrė viso 3.8 biL, bet tik da
lį ištesėjo.

Diplomatai sako, kad tie pa
reiškimai buvo taikomi balsam 
rankioti, bet jie kenkia san
tykiam su sąjungininkais, kada 
užsieninė politika skelbiama 
viešai be susitarimo savo tar-

Chruščiovas spalio 18 pareiš
kė Vokietijos atstovui Maskvo
je, kad jis susilaikys dabar nuo 
kaltinimų vak. Vokietijai, bet 
tai nereiškia, kad- jis atsisako 
nuo reikalavimų Berlyno reika
lu. "Jis lauks su taikos/pasira
šymu su rytų Vokietija iki ba
landžio, bet ne ilgiau. Iki to 
laiko turi būti išspręstas Ber
lyno klausimas. Jei jis turi'bū
ti sprendžiamas viršūnių kon
ferencijoje, tai ir nauja vir
šūnių konferencija bus, Chruš
čiovo spaudžiama iki to laiko.

ru. De Gaulle atmetė Sovietų 
kišimąsi į Alžiro reikalus ir rei-

— Kanada nesolidarizuoja su kalavimą panaikinti tek kolo- 
Amerika, uždrausk ekspor- nlalizmą. De Gaulle priminė So
tų į Kubą. Laikraščių dauguma vietam pavergimą Lenkijos, Ce- 
giria, kad Kanada turi savo po- koslovakijos, Vengrijos. Rumu- 
litiką.

JOSEPH MOTUBU
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DIDELIS PAPfGINIMAS
Todėl mes turėtum* balsuoti tik už JOHN F. KENN&Y ir LYNDON B. JOHNSON

MENbERĖS, buvę* Turkijos mi 
nisteris pirmininkas.

Balsuodami už JOHN F. KENNEDY ir LYNDON B. JOHNSON bei už visą B blo
ką, mes balsuosime už savus interesus, už savus reikalavimus, už ateitį savo artimųjų 
ir draugų Lietuvoje. JOHN F. KENNEDY ir LYNDON B. JOHNSON gerai žino mūsų 
troškimus ir labai noriai padės mums ir mūsų kraštui.

WILLIAM J. DRAKE

Šen. JOHN F. KENNEDY kalba, pasakyta Chicagoje 
1960 spalio 1.

Turkijos karinis tribunolas 
Marmoro saloje sporto salėje 
surengė teismą savo buvusiam 
prezidentui Bayar, 77 metų, ir 
ministeriui pirmininkui Mende- 
res, kurie laikomi kalėjime jau 
4 mėnesiai. Prezidentas mėgi
no žudytis. Jis imama kaltinti, 
kad jis 1.. pardavęs . valstybei 
šunį, ii* už gautus'pinkus vie
name miestelyje įtaisęs šulinį. 
Kaltina, kad jis paėmęs už šu
nį 2,200 dol., o tas šuo esąs 
vertas tik 100; be to, tas šuo 
buvo Afganistano karaliaus do
vana jam kaip prezidentui, tai
gi šuo buvo valstybės. Antra
sis kaltinamas, kad operos dai
nininkei įsakęs padaryti abor-

kadaBos kos. Galvoflmas
— savo rūšimi nesiskiria nuo 
gamtinių medžiagų ir energi
jos, sakysim, kaip ugnis ir į- 
rankiai, kurie padeda tobulinti, 
sutvarkyti, pagaminti naujas 
medžiagas, sakysim, rūdą . . 
Minėdamas Columbijos filoso
fo žodžius ir juos sugretinda
mas su sovietinio materializ-

kad P. Ancevičiaus “revizio-

Si kalba nebuvo specialiai lietuviams ar kitų Pabaltijo tautų žmonėms parengta. 
Ji pasakyta visiems AmarikoT gyventojams be rasės ir tautybės skirtumo. Ji buvo per
duota visai tautai per radiją ir spaudą.

‘Vienas dalykas — komu-

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

Nustebintiem koresponden
tam, kad valstybės vyram ka
rinis tribunolas skiria tokius 
kaltinimus, turkai privačiai pa
siaiškino: teisiamieji yra labai 
populiarūs masėse;
sėm bus sakoma, kad jie su- teisins. Pirma reikia juos dis- 

Tuo tarpu Columbijos uni- laužė konstituciją, pasisavinda- kredituoti, o paskiau bus ga- 
versiteto filosofijos dėstytojai mi per daug valdžios, tai žmo- litna nuteisti

kiu veiksniu istorijos eiga pa
darė sovietinę Lietuvą! Anot 
dr. P. Ancevičiaus, laimėjo ne 
Vasario 16 Nepriklausomybės 
Deklaracijoje paskelbtus idea
lus, simbolizuojantis Stepono 
Kairio anuomet pogrindyje va
dovautas Vlikas, bet, taigi, ne 
nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos politinė koncepcija, 
bet ‘prieš 40 ©etų. Vilniuje 
Kapsuko - Angariečio paskelb
toji sovietinė Lietuvos politinė 
koncepcija’.

Cituoja toliau P. Ancevičiaus 
samprotavimus: “Sovietinė Lie
tuva su Vilniumi ir Klaipėda, 
t. y. dviem gyvybiniais Lietu
vos miestais niekad vienu lai
ku Lietuvai nepriklausiusiais, 
yra įvykęs istoriškas — poli
tinis faktas . r. savaime aišku, 
kad sovietinė' Lietuvos respub- nistinės propagandos teigimai

Rėspubiikonai 1952 ir 1950 metais žadėjo išlaisvinti Pabaltijo tautas ir visus Ry
tų Europos žmones. Bet ar jiems pakako drąsos iškelti šį klausimą Ženevos ar Jungti
nių Tautų konferencijoje bei kitais atvejais?

ragins vyriausybes — narius 
rwnn TrMmtMy posrBO-
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tim, kad etais taftas* kad Esti
ja, Latvija kr Lietuva galės vėl 
rrikitii kaip laisvės tautos mū>

materializmas, natūralistinis 
reMgtįos aiškinimas, kad ji te
sąs grynai jausminis žmogaus 
reagavimas į visatą, tautinię 
heroję nuvertinimas, ąkonom 
nk> gyvenimo reikšmės ypa
tingas pabrėžimas istorijosrai- 
daL j :
- Klausydamasis savo profeso
rių Columbijoje, — sako au
torius, — kartais turėdavau

nės pagalvos, kad ta konstitu
cija tėra Jro^s baldas; o kai 
kalba apie šunį ir vaiką, tai 

jeigu ma- nemunyti turkai supras ir pa

lyja yni Sovietų Sąjunga; ji taip ir turi būti vertinama 
geroje padėtyje reikalauti ’ atskaitomybės iš Sovietų Sąjungos todėl, kad ji laiko di
džiausias kolonialines pajėgas Pabaltijo respublikose, Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. . . 
Vieiias ketvirtadalis Jungtinių Tautų narių yra Afrikos tautos, kurios prieš penkis ar 
dešimt metų buvo tvarkomos Vakarų valstybių kolonialinių pajėgų ... šiandien jos yra 
laisvos. Dabar mes reikalaujame Sovietų Sąjungos padaryti tą patį (išlaisvinti savo ko
lonijas), reikalaujame daugiau konkrečių darbų, jie žodžių.”

Paskaitykite, kas žemiau parašyta, ir jūs patys 
pamatysite.

“Visi mes, kurie naudojamės 
laisvės pirmumais, turime raus
ti ir gailėtis, kad šiandien taip 
maža galime padaryti agresijos 
aukų labui. Vieną tačiau dalyką 
mes galime padaryti -r pri- 
tumųjį pBSSdfioi ir užtik
rinti vergtos aukas, kad jos 
nėra ofisų pamirštos. Mes bjau-

kių, daugiausia geltonosios taiP ™na B S0™'* f0™“’ sPaud“j: 0 . .. . • .
spaudos bendradarbis ir leidė- iUDS<» rederalinią respublikų, tas — panašių teigimų desty- Paskiau jis pastebėjo kitą 
ias Paleckis nesirodė vienu iš 3™ susiejusi lietuvių tautos U- mas Alto vykdomojo komiteto bruožą universiteto gyvenime. 
Lfamėmri., kinu su likusių sovietų tautų sekret redaguojamose *Naujie- PasUoJbėjįjęse> ta kolegom
tavoje Sov Sąj^os įrankiu, - ‘ humamstafi1 pasirodė sociologi-

protą aiški- fosoficės' minties šaltinis yisa- 
kurio dėka nae universiteto gyvenime bu- W Jota rfew/oewey min- 

- Jie mokė tys dominavo visame universi
teto gyvenime. Jo vardas buvo 
tariamas su pagarbia mistika 
kaip senaisiais amžiais Aristo
telio.

(Toliau autorius pasakoja 
apie santykius su Dewey ir De- 
wey santykius su sovietiniu gy
venimu bei sovietine filosofija. 
Tai bus kitame numeryje).

“Paskutinių kelių mėnesių laikotarpyje daug 
kas iš mūsų skaitė garbingų pasaulio vyrų kalbas, 
pasakytas Jungtinėse Tautose. Viena aktualiausių 
temų, kuri nuolat buvo diskutuojama, tai kolo
nializmo piktybė..'. Bet kelomalizmhs vienų ap
tariamas vienaip, kitų kitaip... Tai labai džiugino 
N. Chruščiovą... Šiandien visiems žinomas faktas, 
kad didžiausias tautų pavergėjas šių dienų pasau- 

Aš manau, kad mes esame

. Grafienė Von Lowczow, Da- rimės tuo smurtu ir agresija, 
nijos parlamento atstovė, Euro- kurių aukom jie yra. Mes lau- 
pos Tarybos Patariamosios Am- kiame tos dienos, kai jos/kaip 

laisvos valstybės,' galės vėl su 
mumis susijungti europinėje 
brolybėje..

Nikita D. Roodkoursky yra 
rusas emigrantas, atvykęs į A- 
meriką po- 192(h ir čia įstojęs 
įColumbijos ' universitetą so
cialinių ir filosofinių mokslų 
studijuoti. Columbijoa univer
sitetus — tai vienas H pagrin- 
dinię šaltinių, iš kurtę teka 
idėjos visam Amerikos intelek
tualiniam gyvenimui.

Universitete Roodkowsky bu
vo labiausiai nustebintas, kad 
ir studentų ir profesorių tarpe 
buvo tuo metu visuotinis abe
jingumas tam, kas dėjosi Ru
sijoje. Kiekvienas tiktai , žiūrėjo 
į savo ir ^Amerikos ateitį su 
optimizmu, ^tikėdami neriboto 
progreso galimybėm visose sri-

skirtu lietuvių tautos išdavi- TaiSi’ p- Ancevičius dėsto 
tas pačias mintis kaip Chruščio
vas, Suslovas ir visa sovietinė 

Dr. P. Ancevičius: “Paleckį propaganda apie lietuvių tau- 
pažinau kaip idealistą, svajo- tą. 
jantį apie socialiniai teisingą ir 
tikrai demokratišką Lietuvą, 
žengiančią pažangos keliu ir 
dirbančią Lietuvos žmonių ge-

“Todėl, pone prezidente, aš 
prašau leisti pasiūlyti šiokią 
Neatstovaujamų Valstybių Ko
miteto priimtą rezoliuciją:

Asamblėja, triję Europos vab- 
♦ybię — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos — karinės okupacijos ir 

Toliaū St. Žymantas rašo, tosis karas. Ir todėl ALT ‘ne- — Aš žinau, kad rizikinga daž- prievartinės inkorporacijos į
galėjo kitaip žiūrėti į sovietinę nai kartoti tas pačias nuomo- Sovietę Sąjungą 20-ję motinię

nizmas nesiriboja vien Palec- Lietuvą, kaip tik šaltojo karo nes, nes gali tai susilpninti jų proga pastebi, kad toji netei
kiu. Dr. P. Ancevičius teigia, akimis’ ”. r reikšmę. Tuo pačiu klausimu sėta aneksija buvo įvykdyta ne-
kad 1943 metais Lietuvoje su- Pastabos dėl to "revizio- kartojamoms rezoliucijoms, jei pašant.gyventoj? noru; 
darytam Vlikui ‘istorijos įvy- nizmo" tam nėra specialaus pagrindo, reiškia užuojautą kenčian-
kių eigoj betgi nebuvo lemta St. Žymantas sako, kad P. gresia toks pat pavojus. §ie me- ėiom Baltijos tautom ir užlūcri- 
pasidaryti veiksniu, formuojan- Ancevičius apvertė aukštyn ko- ypatingai liečia Baltijos als- Europos draugę jos
čiu lietuvių tautos likimą.’. To- jom faktus, nes tybių likimą, ir todėl yra spe- pamirštos;

' - ___________ , dalus pagrindas vėl pasiūlyti
p liečiančią rezoliudją.

“Visų pirma, ne istorijos ei
ga nulėmė dabartinį sovietų o- 
kupuota Lietuvos likimą, bet 
bnftali Sovietų raudonosios ar
mijos jėga;

“Antra, netiesa, kad ALT par 
žiūras į sovietinę Lietuvą įtai
goja Amerikos ir Sovietų Są
jungos šaltasis karas. Kai ALT 
prieš 20 metų stojo ginti So
vietų jėga pavergtos Lietuvos 
nepriklausomybės - koncepciją, 
JAV netik nebuvo šaltajame ka
rę su Sovietais, bet greitai ta
po jų sąjungininku karštaja
me kare su hitleriniu reichu, 
šiuo atžvilgiu greičiau būtų ga
lima kalbėti apie Alt įteigimus 
JAV vyriausybei, kad ši nepri
pažintų sovietinės Lietuvos kaip 
įvykusio istoriško politinio fak-

samblėjos (Council of Europe, 
Consultative Assembly) 1960 
rugsėjo 21-29 sesijoje patei
kė rezoliuciją Sovietų agresi
jos ir okupacijos Baltijos kraš
tuose dvidešimtmečio proga:

riki# kad komunįsrinė priu- 
spauda nepatari jy dvasios ir 

“Šiais metais Rusija švenčia jy tikėjimo į laisvę ir domokra- 
20-ties metų sukaktį nuo Balti- - riją; n /
jos valstybių inkorporavimo į pastabi, kad didalis daugu- 
SSSR komunistinę bendruome- mos laisvojo pasaulio tautę vy- 
nę. Laisvės žudikas, jėga pasmau riausybię d ė juro tabopri- 
gęs laisvas ir demokratines pažįstama Pabaltijo valstybię 
valstybes, bipokratiškiausiu bū
du vaizduojamas kaip “savano
riška sąjunga”, šiom aplinky
bėm ši asamblėja turi vykdyti 
savo moralinę atsakomybę ir 
pasauliui priminti tiesą. Taip 
pat turime atsiminti, kad kal
bame ne tiktai laisvajam pasau
liui, bet taip pat ir pavergtoms 
tautoms anapus geležinės už
dangos ir tremtyje gyvenantiem 
jų piliečiam ...

Dirvoje spalio 14 St. Žyman
to str. “Pasaka apie vieną so
vietinį herojų ir Altą” pasisa
kė dėl dr. P. Ancevičiaus at
siminimų ir išvedžiojimų apie 
Justą Paleckį ir sovietinę Lie
tuvą, kuriuos Jis . buyct, paskel
bęs .per eilę Naujienų "nume
rių bendru vardu “Istorijos be 
pagražinimų”. St. Žymantas į- 
žiūrėjo P. Ancevičiaus istori
jose peršamo “revizionismo” 
reiškinius. Trejopo revizioniž- 
mo: dėl J. Paleckio, dėl Sovie
tinės Lietuvos, dėl paties Alto.

Dėl Paleckio
S*. Žymantas sugretina, kaip 

Paleckį pristatė L. Enciklope
dija ir kaip dr. Ancevičius.En
ciklopedijoje; “Sovietinėj oku
pacijoj iškamšinė ‘valstybės gal
va’ ... Paviršutiniško išsilavi
nimo, nepatenkintos ambicijos 
(nevykęs poetas), silpnavalis, 
miesčioniškai buržuazinių polin-

rių, liudijimų nuotrupos buvo 
paskelbtos pereitą kartą Dar
bininke. v

Kodėl Amerikos intelektua
lai ypatengo palankumo rodė 
ir dar teberado sovietintan io- 
talizmui, vaizdžiai bent dali
mi iliustruoja Nikitos pasako
jimas. Ne Nikitos Chruščiovo, 
bet Nikitos D- Roodkowskio, ku 
ries straipsnis, vardu “Mar- 
xism’s Appeal for American In- 
tellectuals” paskelbtas “The 
Catholic World” žurnale 1960 stiprų įspūdį, lyg jie skaitytų 
spalio mėn. r* ištraukas iš romanų ar kritikos

raštų, kurių autoriai buvo ru
sų rašytojai, vadinami “progre
syvieji” — 1917 spalio revo
liucijos pirmtakai.

Kas mane labiausiai stebino 
tuo metu, kai buvau kolegijo
je ir klausiau paskaitų iš so
cialinių mokslų ir Europos fi
losofijos istorijos, tai

stipri kritika krikščionybui, 
kritika iki visiško jos atmeti
mo. Krikščionybė nebuvo pri
statoma kaip apreikštoji reli
gija; krikščionybės svarbios tie
sos ir tradicijos buvo prilygi
namos mitam.

Kad krikščionybė buvo met
menys ir ataudai visai Vakarų 
kultūrai ir teisėm bei laisvėm,, 
kurias garantavo Amerikoš kon
stitucija, buvo vos - vos beuž-

Kodėl mes turime balsuoti už senatorių JOHN 
F. KENNEDY ir LYNDON B. JOHNSON?

rovei ... Palikau Lietuvą, įsi
tikinęs, kad iš visų sutiktų 
Kaune žmonių Justas Paleckis 
buvo vienintelis, turėjęs nepa
prastą istorijos eigos išjautimą”

Taigi, sako Žymantas, “auto-

S. Žymantas toliau: 
jos be pagražinimų autorius sa
vo pasakojimo pabaigoje gan 
nedviprasmiškai iškelia ir pačio 
Alto ligšiolinių pažiūrų į sovie
tinę Lietuvą revizijos klausimą. 
Jis teigia, kad ALT, vienin
telės likusios lietuviškos insti
tucijos, simbolizuojančios Va

rius atvirai mus ragina j-evi- sario 16 defciiaracijoj paskelbi “Jau ir ankščiau ši asamblė- 
duoti bendrą lietuvių pažiūrą į tus demokratinius idealus, pa- ja yra pareiškusi savo pažiū- 
Paleckį ir jo vaidmenį”. žiūras į sovietinę Lietuvą įtai- ras dėl šių nelaimingų kraš- 

goja Amerikos ir Sovietų šal- tų likimo, — kalbėjo atstovė.
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Be abejojimo, kur tik gali* 
ma, į bendrą veikimą būtina

kalbom maldaknygė 
verčiama. Nekantriai

toms, dabar esančioms koloni- 
alinėjeprikiausoinybėje Afriko
je, Azijoje rtr Okeanijoje, Jung
tinėse Tartose thoj turi būti 
iškelta viešumon, kad Lietuva

gera vada.
klaidinga lais- 
kontrofenzyvos 
nieko ta pras- 

Kol “geležis

pasaulio vyriausybėms Sovietų 
agresiją prieš šias valstybes ir 
jų dabartinę padėtį. -

ši akcija tačiau neapima pa
čios visuomenės, kuri Šioje da
lyko padėtyje taip pat turėtų 
rodyti nemažiau aktyvumo,

pmiekitrtM pažinta de jure irde f acto vi- nėję, 
įaiiafe't ir sų pasaulio valstybių, iškaitant — 
ari būti taip pat Sovietų Sąjungą.

Sovietą Sąjunga 1Ū4O m.
ita uBnaties wrfelio *5 brataiia> karine

ti tuč tuojau atstatyto*.
Kreipiamės į visas lietuviš

kas organizacijas visuose pa
saulio kraštuose ir prašome ne
atidėliojant mobilizuoti visuo
menę ir pavienius asmenis tuč 
tuojau siųsti peticijas, laiškus, 
telegramas gyvenamų kraštų vy 
riausybėms, prašant kelti Lie
tuvos, išlaisvinimo iš sovietų ko- 
lonialinio pavergimo bylą Jung
tinėse Tautose ir ten reikalau
ti, kad kolonialirių kraštų iš
laisvinimo deklaracija tuoj bu

rtų pritaikyta Lietuvai., ir kitiem 
rytų ir vidurinės Europos pa
vergtiem kraštam.

Lietuvių organizacijos savo 
memorandumuose jų gyvena
mųjų kraštų vyriausybėms ga
lėtų priminti, kad

1. Lietuva nuo neatmenamų 
šimtmečių buvo nepriklausoma 
valstybė prie Baltijos jūros ir 
jos vardą jūs galite rasti se
niausiuose Europos žemėlapiuo
se. Rusiškojo imperializmo už
grobta gale 18 šimtmečio, ji 
1918 metais atkūrė savo vals
tybinę nepriklausomybę, buvo 
priimta į Tautų Sąjungą ir pri-

Knygelė pasirodė spalio 3 
— šv. Teresėlės Vaikelio Jė
zaus dienoje. Vadinama Mažo
ji šventoji yra misijų globėja, 
į ją taip pat meldžiamasi dėl 
Rusijos atsivertimo. Maldakny
gės išleidimo metu, be to, bu
vo Kenčiančios Bažnyčios kon
gresas Vokietijoje. Maldaknygė 
padalinta 25 tautų atstovam. 
Lietuvos kankinių vardas tuo 
būdu buvo labai gražiai iškel-

VisL aukščiau išvardinti So
vietų Sąjungos nusikalstamieji 
veiksniai buvo nukreipti į Lie
tuvos valstybinę, politinę, eko
nominę, o lygiai kultūrinę ir 
tokią priklausomybę nuo Sovie
tų Sąjungos, kas sudarė turinį 
labiausiai beteisiškos, žiaurios 
naikinančios ir visą žmonišką 
buitį ir jos aplinką išnaudo-

stengėsi laikytis pažodžiui ori- 
ginalinio teksto. Vertėjam, ypač 
Sielovados direktoriui T. A 
Bernatoniui, priklauso didelis 
padėkos žodis ne vien už ver
timą, bet ir už suradimą lei
dėjų.

Vokiško leidimo kainos ne
žinau, bet spėju, kad nebus 
brangi. Kas'pageidautų turėti, 
galima kreiptis į Ralfą (105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.). 
Stengsiuos parūpinti, nors ir 
kiek ilgėliau užtruktų kol pri
sius. Kiek tų egzempliorių tu
riu, nuvešiu į Balto seimą Chi- 
cagon, kur galima bus gauti 
taip pat lietuvišką ir anglišką 
laidą.

nos šnekumas išmokė jį atsargumo. Pasisakydavo tik 
tokią mintį, už kurią jau galėjo ir galvą dėti.

Buvo Vydas ir šį vakarą. Atėjo su Jogintu ir 
Daugėriu. Šiuos du jis dabar nuolat vedžiojusi, lyg 
prijaukintus, arba lyg saitu pririštus. Kažinkas juo-

spaudoje yra iškelta 
mintis, kad laisvasis 
niekada neturėjo to-

____  ___ . - Sovietų Sąjungosnaudaivi- M-1958-metą šis&tus tūkstan- 
Lfetuvos respnbHfcą ir palaips- sus jos turtus, nuosavybes ir čių lięttfvių kurie buvo priešiš- 
nini: a...panaikino josvalsty- gamtos i—

binę santvarką; b. panaikino * ” 
jos administraciją; c panaikino

— Nieko! Tai tau! Argi jau taip ir nieko?
— Na ... Mėgino pasitaisyti Eiviltas. Mėgino iš

pešti nors kokį menkniekį, kad tik Mantvilienė, gal 
būsima uošve, pralinksmėtų. — Teisybė, ogi varnos, 
mačiau kad suka apie Ašuoją, kad suka. Ar jau mirs

tuvos atstovybės padėties pa
keitimo Vatikane. Visuomenės 
akcija čia galėtų ir turėtų pa
sirodyti bent dviem titulais: 
kaip Amerikos, Kanados, Aus
tralijos, Argentinos ar kurio ki
to krašto piliečiai savo laiškais 
akinkime savo kraštų vyriau
sybes, o kaip sovietinio kolo- 
nizmo aukos savo laiškais akin
kime visas JT delegacijas ko
vai prieš Sovietų kolonizmą.

Kadangi Chruščiovo deklara
cija ir kolonizmo klausimas J 
T dabartinės sesijos po poros 
savaičių gali būti svarstomas, 
laiko yra nedaug ir veikti rei
kia nedelsiant.

davo vakaro. Jos liežuvis buvo ir mestuvėlis, ir suk- 
tuvėlis. Apie kiekvieną žmogų ji rasdavo ką pašnekė
ti. visus įvykius aptardavo, besimuosius išpranašauda
vo. Ji mokėdavo, apmesti ir atausti. Jeigu nebebūda
vo naujienų išgalvodavo pati kokį nutikimėlį ir tol 
jį taip liežuviu vartydavo, kol pati pradėdavo tikėti, 
kad iš tikro taip buvo. Oi, buvo Mantvilienei saldu 
išgirsti naujieną! Ir dar saldžiau ją kitiems papa
sakoti. Saldžiau, negu bičių medų valgyti. Taigi, ir pri
sipratino kaimynėlius, prisitraukė geras kaimynėles, nėra. Ar tada laikas nešti, kai jau ranka su puodeliu 
kad vakarais užeitų, kad namai pavirstų meiliu dūz
gimu ir tiesiai į širdį lašančiu medum. Net lūpomis 
čepsėjo Mantvilienė iš gerumo, Žmogaus sulaukus, 
net visa judėjo, krutėjo, po trųbą zujo. Beiti į kitus 
kiemus jai vyras nelabai leido. Girdi, rimto ūkininko 
pačiai taip nepritinka. O kai buvo maži vaikai, ir į 
jų trobą ne kas teatslinkdavo. Tėvai tai su vienų tai 
su’ kitu piktuoju: toksai karštakošis! Prisikentėjo mo
terėlė, pririilgėjo, prinuobodžiavo viena sau, vaikus 
besupdama. Dabargi kas kita: atlekia mergiotės pas 
Mažę, ateina jaunų vyrų pas sūnus, užeina kiti ir 
į žentus besidairydami. Sušliaužia ir Mantvfltenės drau
gės, dukrų bei sūnų motinos, žentelių jr martelių be- 
sižvalgydamos. Taip ir pasidarė namuose tikras skers
vėjis, anot Mantvilo. Tik varstori durys, tik traška,

is. ■ >' -y . ki Sovietų Sąjungai, ar jos ko- 
okupacijos pa- munistų partijai, ar jos įves- 

sekmėje Sovietų Sąjunga įvyk^tam okupuotoje Lietuvoje so
de Lietuvoje: a. politinį geno- vietų kolonialiniam režimui ąr- 
cidą — likvidavo visas lietu- ba tik buvo įtarti, kad gali bū
riškas pditmes partijas, ir tų* ti priešiški; č. kultūrinį geno- 
____' cidą — varžant ir persekiojant

Į lietuviu tautinius kultūrinius* ... t w
B poreiškiuš ir lietuvių kultūrį- jąnčio Sovietiško kolonializmo, 

ninkus, pavedant juos Mask- kurį mūsų visų dižiausia pa- 
vos patikėtinių priežiūron ir reiga yra pasmerkti, prieš jį 
suvaržant juos sovietinės ko- .griežčiausiai protestuoti ir rei- 
munistinės cenzūros varžtais; kalauti tuč tuojau atitraukti iš 
d. religinį genocidą — nuo- Lietuvos Sovietų Sąjungos ka- 
sekliai ir įžūliai siekiant su- (Nukelta į 5 psl.)

Vokiškai verste ir Vokieti- Vertimas yra autentiškas, 
joje leista Sibiro maldaknygė Tekste niekas nepakeista. Įdė- 
“Marija, gelbėk! mus” jau pa- ta pora fotostatinių nuotraukų 
siekė New Yorką. Yra 80 pus- originalaus teksto, kaip ir ang- 
lapių, maldaknygės formato, liškoje laidoje. Vardai visur ra- 
Atspausta su vokišku kjruopš- šomi lietuviškai ir puslapiai se- 
tumu, daro labai malonų įspū- ka originalą.
dį. Vokiškai pavadinta “Maria, * Vertimą parengė ir ' vertėjo 
rettė uns”. Aprobavo Limburgo žodį knygelėje parašė lietuviai 
generalinis vikaras; Limburge kapucinai: T. Archangelus ir 
taip T»t ir spausdinta. a Bernatonis. Abu vertėjai

Maldaknygei jautrų įvado žo
dį parašė Koelno kardinolas 
Frings. Jisai tarp kitko rašo: 
“žiaurios ir laukinės jėgos į- 
kalintąsias (mergaites) Kristus 
palenkė savo meilei, vedė f 
aukštybes, į karžygišką doru
mą ir į amžinąjį atlyginimą, 
kad mums, gyviesiems, duotų 
sukrečiantį pavyzdi ?<įr. teiktų 
dieviškąją viltį”.

Mantvilo troboje vakarais ne tiktai židinio liepsna 
paplatėdavo, primetus sausų skiedrų, bet atsirasdavo 
sienoje dar ir degias. Mantvilienė pavakariais liepda
vo Mažei dar kartą apsišluoti, užsisegti kitą sijoną. 
Vyrai turėdavo atnešti šalto, gaivaus vandens, nes 
bekalbant gerklės išdžiūdavo.

ūžia kalbos, tik lodina ir lodina Kudlių pagiriu ateiną 
ir nueiną kaimynai

Eiviltas čia nuolat sėdi, mėgindamas vyrams dar
buose padėti, ar nors motinėlei kokių naujienų at
nešti.

— Na, tai ką pasakysi naujo, Eiviltėli? Ką gir
dėjai? Gal kas atsitiko per tą laiką? Ogi nuo vakar 

linksmai pleškėjo Mantvi
lienė tik slenksti peržengiančiam .žaliūkui vyrui, kres
nam ir petingam, raitytais, kaip vedusių vyrų, ūsais, 
apšarmojusiais paausiais.

įkritusi? žinoma, čia moterų reikalas' — jaunuosius 
mintyse poruoti, susižvalgymus ir. šypsnius pasekti. 
Bet Mantvilui Vydas rūpėjo, kad griežtas, z apsukrus, 
karingas žmogus. Su tokiuo būtų gerai susigiminiuo
ti. Jei dar koks žygis prieš kryžiuočius? Vydas, be 
abejo, prasimuštų į karvedžius; o gali ir į kunigaikš- 
tuko. garbę iškilti! Tos pilkos plieno akys ... Tokias 
akis turėjo ir Giedkantas,.tik į senatvę sulepšėjo vy
ras, ypač po žmonos mirties. Kažinkas buvo tarstelė
jęs, kad Vydas prie Uogelės sukasi. Mantvilas nusi
šypsojo. Žino vyras, ką daro. Per Klausigailą leng
vesnis kelias į viršūnes. Bet šitas vyras gali pasiekti 
savo ir be paramos. Uogelė būk su žvaigždonės sū
num susišlaiščiusi; abu tokie nevykėliai Na, Mažė Vy- 
dui tiktų per pačią kur kas labiau, negu tokia Uogelė.

Svarstė sau Mantvilas, niekam neprasitardamas,

1 Kitataučiai/ kaip matome, 
taip Jąbai domisi karžygišku 

siųsta į New Yorką. Gražiai pa- Amerikoje vienuoliai trapis- lietuvaičių pamaldumu sunkio^ 
dėkojęs prel. Kindermartui, ku- tei (Kentucky) tarp savo kas- mis Sibiro sąlygomis. Mus tai 
ris rūpinosi maldaknygės išlei- dieninių maldų kalba ir Sibiro turėtų įpareigoti jų šauksmą 
dimu, paprašiau atsiųsti dar lietuvaičių rašytąsias maldas, dangaus pagalbos paremti sa- 
100 egzepUorių papildomai. Amerikos tėvai jėzuitai, kurie vo pasiaukojimu ir kenčiančių- 
Leidėjai yra raštu pasižadė- dabar leidžia naują savo mal- jų lietuvių dalios garsinimu, 
ję nedaryti iš šio leidinio jo- dų rinkinį “Liber devotionum”, Nepamirškime taip pat už Ši
ldo pelno. Dabar nori kuo pla- rimtai svarsto, ar. į tą maldyną biro kankinius pasimelsti ir 
čiau paskleisti vokiečių jauni- reįterpti kai kurių maldų iš juos paremti medžiagiškai.

Sibiro maldaknygės. Kun. L. Jankus

Kitom 
taip pat 
laukiu pasirodant ispaniško ir 
portugališko vertimo. Žymus 

Pagal sudarytą sutartį, lietu- kataik^ ^0^ konvertitas 
viam tremtiniam Vokietijoje bu- an^las daro Pirmuosius 
vo paskirta nemokamai 300 ėg- bandymus išversti arabų kal- 
zempliorių. Pora dešimčių pa- b°n’

taikstėsi sėstis netoli Mažės. Jau porą meti) taip sė- 
diniuoja, o vis dar nieko aiškaus. Mergaitė, tiesa, 
dar jauna, bet jau galėtų tekėti, žalios jos akys dai
rėsi į abi puses. Tiko jai Eiviltaš, šoko su juo, žai
dė, meiliai kalbėjosi, į akis pasižiūrėdavo; bet taip 
pat elgėsi ir su augintiniu. Su šiuo matėsi nuolat, 
kaip su broliais, drauge darbus dirbo, drauge valgė, 
vienoj troboj visada sukinėjosi Labai tolimas gimi
naitis, iš pasigailėjimo Mantvilo priimtas, jo tėvams 
mirus. Darbštus, ir apsukrus. Neturėjo jis tokių pla
čių pečių, neprilygo Eiviltui nei veido vyriškumu, 
nei stiprumu, nei turtu. Mažė mėgo tą ilgakaklį, lie
są, vikrų ir karštą prie' darbų bei prie žaidimų ber
nioką, gražiai trimituojantį, švilpaujantį, lyg strazdas, 
kartais net lakštingalas lūpomis pamėgdžiojanti. Mė
go jauna mergaitė jo žvilgsnius, jo rankos prisilie
timą. O Mantvilai nebemėgo savo išsiauginto ber- tik vis atidžiau vakarais susirinkusius sekdamas. Žmo- 
niūkščio, nebežinojo, kaip juo ir benusikratyti. Kągi 
su juo! Ar tokio žento jie tikėjosi? Plikas, kaip til
vikas, jokio turtelio! Dirba. geijai, kaip paliepi, bet 
neatrodė, kad būtų sumanus tvarkytis vienas. Toksai 
nei lauko įsigys, pei trobų pasistatys. Kariauti dar
jam neteko, jaunas tebėra, spaiglius; bet ir neatrodo, kėši, kad vienas ir antras jau taikstėsi pasukti į Žvaigž-
kad žygiai jam labai rūpėtų, kad ginklai trauktų. Į donės sodybą, bet Vydas juos laiku'sugriebė. Kas ga-
mišką eidamas, jei nepriminsi, užmiršta ragotinę ar Įėjo Vydo neklausyti? Jis mokėjo įsakinėti akimis,
peilį pasiimti, nors dreba, kad tik nesusitiktų kokio rankos mostelėjimu, žodžiu. Ne iš draugiškumo dau-
didesnio žvėries.Mažės broliai irgi jį per dantį pa- gelis jo klausė, ne iš meilės, bet iš nesuprantamos
traukdavo: atsirado, mat, svainis! Mąstydavo Mant- baimės. Atrodė, neklausyti jo negalėjai.
viliukai: vestų Mažę, tai dalinkis su juo namais, —Na, tai gerai, kad atėjot, vyručiai! — džlau- 
Kurgi dėtųsi? gėsi Mantvilienė. — Kas gi naujo? Ką matėt, ką gir-

Užtat Eiviltas ir buvo mėgiamas. Vis jau tinka- dėjot?
mesnis už aną skurdžių! Ūkininkų sūnus, ne vieną — Nieko labai, — atsakė Vydas.
kryžiuočio galvą jau nukirtęs, pasaulio matęs,* suma- — Kągi moterys beveikia? Ką besidarbuoja? —■
nūs, taupus, ramus. Eiviltas prie Mažės derinosi la- kamantinėjo šunininkė.
bai atsargiai, iš tolo, prisiartindamas, ir pats gerai ■—• Tai ... Moterys verpia, — atsakė Jogintas.
apsižiūrėdamas, kad neapsiriktų, ir kad vedus ne- — Moterys, kaip moterys ... Knibinėja kokius
tektų gailėtis. Kad ir nešnekus buvo, bet Mantvilie- darbelius, ką jos daugiau, —pridėjo Daugėris. Jis
nei įtiko naujienomis; broliai stebėjosi jo nagingumu, nebebuvo toksai plepąs; kaip anksčiau. Lyg ir koksai
tėvas — rankų stiprumu. Ir, atrodė, visi laukė. Lau- liūdmnnas dabar nuo jo dvelkė. Lyg susigalvojimas,
kė jo piršlių. F _ Štai ir ntergelės! — nudžiugo Mantvilienė, Vy-

Tiktai Mantvilas, per paskutinius keletą vakarų, do seserims ir Didžiavyžienės seseriai per duris įvir^ 
atokiau nuo visų sėdėdamas, ūsus kramtydamas, įri- tus.Vyručiai tai jifeko neiiM! Kas gi naujo, mer 
galvojo į nebūtus dalykus, kurie jam pradėjo rody- getes lelijėlės? Kaa aname iena ežero?
tis galinti. Kogi Vydas čia vaikšto? Ko užeitų kiek- — Toks pat dteras ir tiek! Plakasi | krautus, rūs- 
vieną vakarą, sėdėtų dažniausiai tylėdamas, apte tro- tau ja. Vis, mat, jau mbs vasaros vėjetis ...
bą apsidairydamas? Ar tik ne Mažė bus jam | akis (Bus dM0M)

—Tai matai! O sakai — nieko ... Mirs, žino
ma, kad mirs! Varnos, broleli, tai jau žino ... O kas- 

Ne tiek Mažė, kiek jos motina nekantriai lauk- gi čia galėtų ... Kieno gi čia būtų dabar eilė?
— Gali būti tavo eilė, gal mano ... Supaisysi 

čia! Ateis laikas, tai. ir mirsim. — Atžėrė, kurstyda
mas židiny ugnį, Mantvilas. Paskutiniu metu jis Eivil- 
to labai nebeglostė. Įsimušo jam į galvą mintis apie 
kitą žentą ...

— O ar daug apie Ašuoją matei žvirblių? — Pa
šiepė Eiviltą augintinis.

— Galėsi pats sų»idairyti! — atkirto Mantvilie
nė. — Eik, Štai vandens reikia! Įsinori gerti, tai ir

Baltijes ..IrtylĄ, delegacijos j'™“ irkkit^s<>vietinio k»- 
pavergtimseim^alaikydamos 10n™° auk,l žmones' 

pavergtųjų seimo nusistatymą Visų Jungtinių Tautų dele- 
Chruščiovo deklaraciją atkreip- gacijų adresas: To The Dele- 
ti pirmiausia prieš sivietinį ko- gation of United Nations, - Uni- 
"lonizmą, savo ruožtu primena ted Nations Plaza, New York, 
JT delegacijoms ir laisvojo New York.

Mūsų 
teisinga 
pasaulis 
kios geros progos kontraofenzy- 
vai prieš sovietihį kolonizmą, 
kaip dabar po Kremliaus ofen
zyvos pastaroje Jungtiifių Tau
tų pilnaties sesijoje. Chruščio- .kaip pav. yra rodžiusi dėl Lie- 
vo pasiūlyta Jungtinėm Tau
tom deklaracija prieš koloniz
mą tam labai

Tačiau būtų 
vojo pasaulio 
laukti, patiems 
me neveikiant, 
karšta”, kiekvienas savu kūju 
turi ją “kalti”.' Kaip “kalimas” 
ligi šiol eina ir kaip jis turėtų 
eiti toliau?

Pavergtųjų seimas per lais
vojo pasaulio vyriausybes ir jų 
delegacijas Jungtinėse-Tautose, 
taip pat per Europos tarybos 
patariamąjį seimą daro žygių, 
kad Kremliaus iškeltas kolo
nizmo klausimas būtų įsakmiai 
Jungtinių Tautų praplėstas ir 
sovietiniam kolonizmui.

pasisemti į kibirą siekia? Sakiau pirma ...
Augintinis žvilgterėjo į Mažę ir nusitvėrė medi

nį kibirą.
— Tuo pačiu žygiu arkliams šieno užmesk, — 

pasakė vienas iš Mantvfliukų.
— Patamsy? — atsigręžė augintinis.
— Gali žibintą užsidegti.
— Mačiau, dar pilnos ėdžios, — atsiliepė Mažė.

— Buvau pa&krėti, ar visos rištos sutūpė, tai ...
, Augintinio veidas prasišvietė.

— Taig. Kam perdaug brukti? Iki pavasario dar 
jūros laiko. O akliai tebėra tt pavasario atsiganę.

— Eik nešnekėjęs! — piktai mrtrankė kalbą



KRISTUS, — Mykolo Angelo kūrinys.

KRISTUS KARALIUS

šv.

IGNAS MEDŽIUKAS
Los Angeles, Cal.

net bijojusi, kad nesumuštų.Istorinė

apie didelius dalyki

MMCSKM

5.00

Visos dimas,

hendrake Įpivis^ vadinėdamas po 
Kauną, Vilnių ir Klaipėdą, ieš
kojęs moteriškų batelių pirkti, 
tai, rodos, tik Klaipėdoje ga
vęs moteriškus batelius. Už juos

231 pusi. P. Aiženas sako: 
Neveltui yra sakoma: “Įprotis 
— antra prigimtis”, žinoma,

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

organizacijom. Paskaitų skaitė 
dr. Marija Gimbutienė iš Bos
tono. Prelegentė paaiškino Žal
girio kovos reikšmę Lietuvai,

O KĄ TEN VEIKIA RAŠYTO- 
JAS DR. A. MARGER1S

Esą dr. A. Mąrgeris paseno 
ir suvaikėjo. Patikus jį Kaune 
bežlibinėjantį;sakęs. kad ra
šąs kažkokią knygą. Ir ji ne
suprantanti, kodėl jis pasida
rė Joks ištikimas Maskvos tar-

4.50 
s.oo

4.50
4.50

BASOS MERGINOS MAlšt
* > CEMENTĄ

Rodos, prie Vilniaus, grei
čiausia tai buvę rusų karių ka- 
pai, gerai dabar neatsimenan-

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos H Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų >4.00 
Lietuviikos dainos ir tokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, lokių 
Lietuviikos dainos. Bostono liet. milr. choro 17 dainų albumas 
Sophie Bankus radijo vakaruikininkis dainuoja, 10 liet, dainų 

Ir 10 kalėdinių ...........L_„................................ ...........
II rytų laleMs, ADce Stephens Ansamblio Įdainuota 17 dainų 

ir kalėdinių bei kt. Švenčių giesmių albumas ......... _
Lietuviški mariai, Br. Jonulo Įgrota 12 Bet. patriotinių marių 
Baltaragio malūnas. K. Borutos; iipiido MontreaBo lietuvių 

dramos teatras (dviejose piokltelėse) ....................... 10.00

nimą.--S... . mat trim “Dranaat”
Vilniuje — Sėtuvių 30 procn tona vartoti tik tarp oficialių 

Katine'80 proc., Klaipėdoje 60 valdžios žmonių Kaune, Vilnių- 
proc. Taip jiems aiškino efr je. 
cialūs jų palydovai, kurių tar
pe būvės ir Albinas Sutkus, 
buvęs Jokūbo Stuko palydovas 
per Velykas. s- '

tojai: kun. A. Valiuška, Balsie- linkės ir L. K. Ramovės vai- palikdami malonius įspūdžius, 
nė, Kojelienė, Razutienė, Arine- dybos, talkinant kitom lietuvių Dr. M. Gimbutienė tiktai ne- 
nė, Jodelė. organizacijom. Paskaitą skaitė seniai grįžo iš archeologų su

važiavimo Maskvoje, aplankė 
Vilnių ir savo gimines. VMKz

teikiama IteHiRG kadangi ori
ginalas ĮŪflŪtin. žodžių auto- 
rilis pMNKNM JnKntC. JB ttt- 
rųjų — tiĖ Dantė (Pragaro 5 
giesmė). Dešimtyje tekate žo
džių padaryta t. klaidos (tai 
jau apatidof psteMMHsjgiHfeF 
Dantės tekstą* skamba šMato* 
Nessun maggter dotore cte 
ricordarci dėl tempo felfce mi
lą mteeria. Ir "Dantės mintis

ri į Amerikos ir Kanados lie
tuvius svečius, V... Zlotkienė

namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi- 
vaikščfcti.* Medicinos priežiūra. 
Uk 15 mylių nuo Wjiterbury, 
Conn išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bendro 
Btekis, OH Town Farm, Tėrry- 
tilte, Conn. Tel. Jlristol LL’d-

Kas neturi kur ramiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm —- poilsio

Spalio 15, Šeštadienį. Švč. vyru inž. J. Gimtįįitu ir duk-
Ji sako, nebandyk vadinti drau- Ignas Mmfaaukas vėl perrink- Trejybės parapijos mokyklos sa- relėm buvo mieli svečiai Hart- 
gu ar draugučįu, nes taip ^reip- tas šiems mokslo metams šeš- Įėję buvo prisiminta Žalgirio forde. Čia jie susitiko ir su
damasis tikriausiai užsitrauk- tadieninės mokyklos vedėju, kovų 550 metų sukaktis. Minė- savo pažįstamais, po progra-
si neapykantą. Visai kita kalba, Mokykloje dirba dar šie moky- jimą parengė Hartfordo LB apy mos paviešėjo ir grįžo namo,
kai kreipiesi “broliai ir sesės 
lietuviai” ...

Klaipėdoje gatvėse girdėju-

aukų, už kurias nuoširdžiai dė
kojame. '

Rūta Lee - Kilmonytė, sek- , ^zimie-. MasKvą
nringai dainavo Show Boat opė- ^'“Parapijos Lietuvių žinių) — (bus daugiai^

atsakė, kad daug kur girdėjo -7? ---------------------------------------------------------------------------------------- —-773... . . reteie, rugsėjo men. pabaigo- . •Šiurkščiai sakant* . * *
ko ia. a. ŽALGIRIO MINĖJIMAS HARTFORDE

šešias savaites.

labai šviesūs, nors pagal jos 
amžių būtų tikę geriau nu-

kaip atsiminti laimingus lai
kus, kai esi patekęs į nelaimę. 
P. Alšėnas kiek pakeičia Ran
tės prasmę savo interpretaci
joj, rašydamas :“Nėra didesnio 
skausmo, kaip atsiminti praei
ties" laikus, kurie buvo lydimi 
nelaimių”.

Parapijos bazaras bus lapkri
čio 29 parapijos salėje ir kieme.

| pranciškonę gimnaziją Ken- *' 
nebunkporte, Me., iš Los Ange
les išvyko net penki jaunuoliai: 
Prižmontas, Cibas, Mitkus, Vid- 
montas ir Kęstutis Dūdai.

Iš Argentinoj atvykęs Leonas 
ir Marija Končauskai įsikūrė 
Los Angeles mieste. Jų sūnus 
Viktoras pradėjo lankyti para
pijos mokyklą

Choro naują valdybą sudaro: 
Algis Raulinaitis, Kazys Šukys, 
Variakojis, Rėivydaitė ir Aukšt- 
kalnytė. Raulinaitis jau šeštą 
kartą išrenkamas choro pirmi
ninku. Šiemet choras rūpinsis 
lėšomis, kad visi choro nariai 
galėtų dalyvauti dainų šventė
je, kuri bus, kitais metais Chi- 
cagoje.

Iš Cleveląndo atsikėlė gy
venti Remigijus ir Ranė Visgir- 

Į klausimą kaip žmonės žiū- dai. , '

ir 
su-

Kristaus karalystės pobūdis
Kristus kaip karalius, kiek

Reikaląukiine...
(Atkelta iš 3 psl.) 

riuomenę, administraciją, poli
ciją ir partiją baigti Lietuvos 
okupaciją, kad ten galima bū
tų pravesti laisvus ir visuoti
nus rinkimus Jungtinių Tautų 
priežiūroje ir atstatyti teisę, 
laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mą valstybę.

Vilniuje ir Kaune krautuvės 
atidaromos 3 vaL popiet Jau 
prieš atidarant, susidaro eilės 
žmonių. Tas pats vaizdas ir 
Maskvoje. • z

Daugiau rublię turį, prisibi- 
*jo, kad noraikėtę aiškintis, iš 
kur juos gavo. Dėl to labai no
riai priima dolerius. Viešbu- 

. šiuose visokie patarnautojai do
lerius tik ir medžioja.

Daug kur mačius, kaip iš kol
ūkiečių gyvenamų namų per tas 
pačias duris vaikšto žmonės ir 
jų gyvuliai.

Kaimuose ir mažuose mies
teliuose matė žmones vaikštant 
basus, tik Kaune ir Vilniuje 
basiems gatvėse pasirodyti yra 
uždrausta. ,

Kai važiavo per Klaipėdos 
kraštą pastebėjo, kad ten žmo
nės daug tvarkingiau gyvena. 
Ir trobesiai geresni, ir naujus 
mūrinius namus štato.
“PROGRESYVIEJI" — LIETU
VIŲ TAUTOS IŠDAVIKAI

Lenkijai ir kitoms rytų Euro
pos tautoms. Po Žalgirio kovų 
vokiečiai kryžiuočiai jau nebe
puldinėjo Lietuvos.

Šis istorinis įvykis dabarties 
amerikiečiams lietuviams, stu
dentijai ir inteligentams, gi
nusiems Amerikoje ir čia au- 
gusiems, mažai žinomas ir, at-

BaigiU pakartodamas: Alšėno rodo, mažai reikšmingas. Mi- 
knyga yra ^rekomenduotina, nėjimo proga iš paskaitos pa- 
Ačiū jam už gerą darbą Nuo- tyrė Žalgirio reikšmę ir Lietu- 
Širdžiai linkfti, kad ir daugiau vos galybę. Tuo būdu minėij- Vyriausioje Lietuvos IšIms-
khygų mums parašytų, ir vis mo rengėjai pasiekė savo tiks- tinimo Komiteto prezidiumas
geresnių: jis įstengs tai pada- lą y >Iew Yorkas, f -
ryti. Dr. M. Gimbutienė su savo 1960 spalio 18

sumokėjo 30 doL Pirkęs dova- ' Kai viena progresyvioji vie^ _____
^.sąyp JSįMBai, kurios nebu- noje vietoje jnadėjusi suokti '■ ti, ten esąs jiems atminti pa- uZdė?
vo matęs keliasdeŠunt " “drauguti, žiūrėk, kokią jūs . statytas jatitoią Ąur d^gairti \ ištikimas 1 
Bateliai buvo prastos rūšies, pažangą esat padarę”, tai vy- “amžina Šviesa”. Ir jos nusteK- 
labai šviesūs, nors ^pagal jos riškis už tokius žodžius taip mui/basos mergaitės ant pėdų

Pranašai Izaijas, Jeremijas, chui, būtent, įstatymo leidimo, 
Danielius ir Zacharijas vaizda- vykdymo ir teisimo galias. Tai 
vo Kristų kaip karalių, kurio matome iš šv. Rašto liudijimo, 
karalystei nebūsią galo. Tas ka- Kristus atėjo ne tik kaip At- 1

tybių'visumą: didingumą, švel- Davėjas. Evangelijose daug kar- 
numą jėgą grožį, širdies ne- tų kalbama apie įstatymų davi- 
kaltumą ir nusižeminimą, kaip mą. Žydams apkaltinus Kristų 
kentėjime, taip ir pergalėje per laužant subatos įstatymą gydant 
nesibaigiančius amžius. ligonis, Jis pareiškęs, kad dary-

Pranašas Danielius, gyvenęs ti sprendimus galią yra gavęs 
karaliaus Nabuchodonozoro lai- iš Tėvo.
kais ir išaiškinęs jo baisų sap- Teisė įstatymo vykdymo prie- 
ną apie Babilono karalystės žiūros, t y. teisingas atlygini- 
žlugimą, apie ateinantį mesiją mas už duotų įstatymų laiky- 
kalbėjęs, kad Dievas davęs jam mąsi, o jų peržengimą — bau-

Taip pat škaitytojai su ka
lendoriumi yra gavę papigintų 
knygų sąrašus (už 12 knygų 
tik 5 dol.. Pirmieji knygas už- 
sisakė: A. Girnius, Jamaica 
Plain, Mass. Frank Zelba, Phi- 
la., Pa., kun. K. Kuzminskas, , ,.W 
N. Hula., Pa., Ieva Viltrokie- - ųi|| 
nė, Oakville, Conn., dr. V. Ma- 
jauskas, Detroit, Mich.,. B. Me- 
dėtis, Baltimore, Md.

. Darbininko administracijoj 
galima gauti visi nauji lietu
viški leidiniai ir ilgo grojimo 
— HiFi lietuviškos plokštelės. 
Besiartinant Kalėdų šventėms, z 
visi kviečiami dovanom nupirk- . 
ti lietuvišką knygą arba užsa- 
kyti papigintai Darbininką, ku- 
ris- bus siuntinėjamas iki 1961 ' 
metų pabaigos tik už 5 dol.

Visais reikalais kreiptis:
Darbininko administracija
910 WIUovghby Ava. Broo- 

klyn 21, N. Y. .. ................
. -r*:.;

ralius. Pagaliau po savo garbiu- LiMim-l" Kai kur
go prisikėlimo, pavesdamas sa-

Švento Rašto Sename Testą- vo mokiniams skelbti -evange- 
mente parašyta, kad dar gilio- liją iškilmingai patvirtino, kad 
je praeityje Kristaus karališku- galia jam duota danguj ir žemė- 
mas buvo apibūdintas lūpomis je. Šventas "Jonas jį vadina 
pranašo Balaamo, kurs, Dievo karalių karalium, 
įkvėptas, kalbėjęs apie pasiro
dančią žvaigždę iš Jokūbo gi
minės ir iškilsiantį skeptrą (ka- tai liečia valdžios funkcijas, tu- 
rališkos valdžios ženflą) iš Iz- ri tuos pažymius, kurie tipiški 
raelio. žemiškam absoliučiam monar-

nas. ’• ’ »
KAIP BUVČ SUTIKTI 

VILNIUJE
Be Maskvos dabar Lietuvos 

nepamatysi, sako V. Zlotkienė. 
Ir jie pirmiausia buvo nuskrai
dinti į Maskvą, o tik po to la
bai prastu lėktuvu pervežti į 
Vilnių. Vilniuje tikrai gražiai 
buvę sutikti. Bet giminių nei 
prie vaišių stalo, nei į tą patį 
autobusą nepriėmė. Todėl ir 
gražios vaišės ir įvairios pra
kalbos tik varginę ir- nervinę, 
kada už durų jų laukė kelis 
dešimtmečius nematyti gimi
nės.

Giminės galėjo tik viešbutirt 
atsilankyti. Du turistai buvo iš 
Suvalkijos, bet jų ten. nelei
dę važiuoti. O taip pat ir ją 
teleido aplankyti tik vieną vie
tą nors prašius leidimo į ke
turias vietas. Neleido aplankyti 
vyro brolio ir iš Sibiro grįžu
sios sesers su vyru, kurie, kaž
kur apie Anykščius kolchoze 
gyvena. ‘

Jų grupėje buvo ir du žydai 
iš Vilniaus, kurie, atvykus į 
Vilnią nuo grupės atsiskyrė ir 
atsirado tik grįžtant atgal į 

(Iš “Los Angeles šv. Kazimie- Maskvą. 2 .
(bus daugiatiy*' jj te

tautos ir giminės jam tarnau- riausiojo teisėjo jurisdikciją, 
siančios. Jo galybė nepasibai- Vykdymo priežiūros esmė yra

; gianti ir jo karalystė nebus su- ta, kad visi įpareigoti klausyti 
naikinta. jo patvarkymų ir niekas negali

Pranašas Zacharijas kalba išvengti uždėtų sankcijų už ne- 
apie ateisiantį gailestingąjį ka- vykdymą.
ralių, įjojantį ant asilo į Jerų- Kristaus karalystė — dvasinė __ Lig čia SitoriBS. čia noriu
žalės miestą. „ žydai, ir net patys apaštalai, pastebėti, jog btogas ^Dtte g*-

Karalius Dovydas savo psal- tikėjosi, kad Kristus atstatys virsti lyg snteąje- nrifirafini 
mėse apibūdino ateisiantį ka- žemiškąją žydų karalystę. Jie įy tai dar dažniau,bm lengviau 
ralių, sakydamas, jog visos pa- (Nukelta į 6 psL) atritinta • '

(Atkelta iš 4 psl.) 
komplimentais, nes tie asme
nys (Vaižgantas, Putinas, Braz- 

raliuš turėsiąs visų gerųjų ypa- pirkėjas, bet ir kaip Įstatymo džionis) gražiai kuklūs.
- - -- - 88 pusi, autorius reiškia min

tį: nėra pasauly jėgos, kuri 
atimtų tautai tikėjimą. Aš taip 
kategoriškai neteigčiau.

90 pust: visi tvariniai dvel
kia begalimu grožiu.. Na jaą 
ne begaliniu, ir ne tvariniai, 
o kūriniai ar padarai.

105 pusi, autorius Strazdelio 
“Pulkim ant kelių” vadina kū
rybiniu šedevru. Nežinau ką 
muzikos žinovai sako apie me
lodiją, bet tekstas tai toli gra
žu ne kūrybinis šedevras.

LOS ANGELES, CALIF.
AAokyktos tėvę komitotan iš

rinkti: Jonas Motiejūnas, Kara
lius ir Rėklaitienė. Mokyklą 
lanko per 30 mokinių. Veikia 
keturios grupės.

Iš Chicagos studijuoti atvyko 
Saulė Liulevičiūtė ir Irena Va
laitytė. Pirmoji studijuoja che
miją ir ruošiasi magistrės laips
niui, antroji — prancūzų kalbą 
ir literatūrą.

Kazimieras Kirsnis staiga mi
rė rugsėjo 16. Palaidotas iš To- 
rence Kat. bažnyčios šv. Kry
žiaus kapinėse. '

Anastazija Leikienė, 62 metų 
amžiaus, senosios kartos emi
grantė, palaidota rugsėjo 28 iš 
šv. Kazimiero bažnyčios 
Kryžiaus kapinėse.

Inž. Romualdas Bureika 
mokytoja Rita Medziukaitė 
situokė^rugsėjo 17 šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje.

met trukdį toionėm vykti ir 
Šiluvos atlaidus. Tačiau atlaidų 
uhhi yisiąpL kįttvo^ duĮėtis įšpū- 
dis, kad išgijo staiga vaikas, 
sirgęs, akių vežto. Plačiai papli- 
to taip pat kalbos, kad vienas 
didelis agitatorius prieš Dievą *
ir Mariją išėjo iš ptoto. |

• v •
—Vokietijoje naują studen- .S 

tų ateitininkų valdybą sudaro: 
pirm. V. Bartusevičius, Miun- 3g| 
chen 13, Ramberg Str. 6; vi- 
cepirm. — A. Lingė, Hannover, 
Froebelstr. 20-in, sekret. ir ižd. 
— Algis Jasaitis, 'Hannover, 
Haltenhofstr. 9. Dvasios vadas 
kun. Br.' Liūbihaš, Uhlerbofn, 
Post Heidesheim. Draugovės ad
resas: Algis Jasaitis, (20) Han
nover, Haltenhofstr, 9.

•— Peniu studentai ateitinin
kai, iš 13 lietuvių, dalyvavo 
spalio 3-6 d. 10-e “Kirehe in 
Not” kongrese Koenigsteine 
Taunus. Grupės dvasios vadu 
buvo kun. Br. Lįubinas. >

— Katalikę jaunimo šuva- 
žiavime Vokietijoje Wiess*ę, ku-, 
rį ruošė Ackermann Gemeindę 
spalio 12-14 d., buvo gausiai 
atstovaujami ir studentai atei
tininkai.

— Argentinoje, Buenos Ai
res, gruodžio 3 - 5 šaukia
mas pietų Amerikos lietuvių 
kongresas, kuriuo rūpintis pa
siėmė Lietuvai laisvinti centras 
Argentinoje, talkinamas kitų 
lietuviškų organizacijų.

— Buenos Aires rugsėjo 23 
įvyko Argentinos lietuvių or
ganizacijų tarybos susirinkimas. 
Valdyba perrinkta ta pati: pir
mininkas J. Čikštas, sekr. inž. 
St. Babronis, ižd. Z. Juknevi
čius, nariai — Ignas Padvals- 
kis ir Rastauskas.

— Vinco Krėvės, Putino-My-
kolaičio, I. Šeiniaus ir kitų x . „

"pirmaeilių rašytojų kūriniai da-
bar gaunami žymiai atpiginto- 
mis kainomis metiniame knygų 
išpardavime. Sąrašų' prašykite ' 
šiuo adresu:. Gabija, 87-85 95 " į
St., Woddhaven 21, N. Y.

Eiferaščię knygą — Leonar- W; 
do Ahdriekaus “Saulė kryžiuo- 
se” jau galima gauti Aidų ir . Vt- 
Darbininko adminstr. Kaina — B 
3 dol.

Darbininko skaitytojai, vos 
gavę 1961 metų kalendorią jau "O 
spėjo spaudos fondui prisiųsti

Paskutinis spalio mėn. sek- pats duosiąs jam Dovydo sos- 
madienis yra šventė ne pa- tą ir jis būsiąs karalius Jokū- 
prasto žemiško valdovo, bet bo giminei per amžius ir jo ka- 
Kristaus Karaliaus, Dievo ir ralystei nebūsią galo, 
žmogaus, iš kurgi Kristui ritu- Kristus ir pats kalbėjo apie 
las ir autoritetas “Karalius”? karališkąjį" autoritetą, atsaky- 
Atsakymo tenka ieškoti šven- damas Romos vietininkui Pilo
tam Rašte ir Bažnyčios auto- tui į klausimą, ar jis esąs ka- 
ritetų moksle.

Karalius kitados priminė že- šaulio tautos būsiančios jo val- 
miškąjį valdovą, pasipuošusį 
brangiais puošniais rūbais, auk
so karūna, papuošta brangak
meniais, apsuptą būrio aukš
tesnių ir žemesnių valdininkų 
ir patarnautojų, saugomą stip
rių ginkluotų sargybų. Mūsų 
laikais to£s karalius nėra po
puliarus. Vis dažniau imama 
vartoti žodis valdovas.

džioje ir jis pats būsiąs tikra
sis Dievo sūnus. Ir toliau psal- 
mistas priduria: karaliausiąs 
nuo jūros iki jūros ir nuo upės 
iki žemės pakraščių.

Naujasis Testamentas dar 
aiškiau pabrėžia Kristaus kara
liškumą: angelas Gabrielius, pra 
nešdamas Marijai apie Kris
taus gimimą, kalbėjęs, kad Vieš



vysk. Oom Paulo Rolim Loureiro, aukojęs mišias ir pasakęs pamokslą.

Kristus Karalius

PLUMBING CONTRACTORS

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

CHILDREN BOARDED

PETRO LISAUSKOCathofic Mother

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėsBaltiniores ateiti
įlinkai švenčia CATtyOLIC BOOKS

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue
RELIGIOUS NOTICE

Tel. VIrginia. 6-1800

Woodhaven

AMAI

mas 160 , km. vingi.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

< reikalaujant nuostolių atlyginimo.

* M ę iT .^ri iį|i

In Sacred Heart Parish 
ta BAYSIDE. L.I. NY. 

7-ROOM BRICK SPLIT LEVEL. 
hrocade carpeting-. fotmtąin, ‘ porch. 
extr&s. $30.560. Ovvner. BA 4-5339.

masi dieviškas autoritetas {pa
keisti žemiškuoju, tai tokia vals
tybė neturi tvirtų pagrindų. 
Evangelija mini apie namus, 
statomus ant sėlio... Popiežiaus 
Pijaus XI enciklikoje “QUAS 
PRIMAS” duodama Kris-

Catholic Family
WILL CARE FOR CHILDREN

ARMISTEAD CORP.
175 Sherman Avė., Jersey City. N.J. 
PIPING - HĖATING - PLUMBING 

CONTRACTORS
Spėriai consideration given to 

Religious Institutions
. r OLdfield 6-5566

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

in own home. Reasonahle. prices. 
Inspection invited

LE 9-7383

(Atkelta iš 5 psl.į 
vaizdavosi, kad Kristus pasiro
dys žemėje, kaip galingas karo 
vadas, ginklo neįveikiamas, ap- 
suptas.gajingo legiono su pleve- 
suojančiom vėliavom. Jis išlais
vins savo tautą iš romėnų ver
gijos. palenks kitas tautas, o 
žydų tautą padarys viešpatau
jančią.

Tokią mintį Kristus yra at
metęs. Kai tik žmonės norėda
vo Kristų apšaukti politiniu ka
ralium, jis pasišalindavo. Atsa
kydamas Pilotui pareiškė, kad 
jo karalystė , ne šio pasaulio.

Kristus ir kaip žmogus yra 
karalius

Kristui ir kaip žmogui pri
klauso karališka garbė ir galia, 
kurią jis. vienintelis toks žmo
gus. yra gavęs iš Tėvo. Jis tu
ri absoliučią teisę visiems tva
riniams. Jis turi jurisdikciją ir 
civiliniuose reikaluose. Didysis 
Bažnyčios teologas Vasųuez sa
ko. kad Kristus kaip žmogus 
turėjo ne tik dvasinę galią, bet 
pilną laikinį žemišką suverenu
mą. “lūs regis temporalis super

gyvendamas žemėje, nenaudojo 
tos galios ir iš viso nekreipė 
dėmesio į žemiškus laikinus da
lykus. 1 Jis ir dabar leidžia že
miškiems valdovams tvarkytis 
savo nuožiūra. "Yra toks teolo-. taus karalystės trumpa ębarak- 
gų posakis: “Non eripit morta- teristika. Ji: a) rišasi su dabar; 
lia. qui regna dat celestia”. (Tas tiriu ir būsimu gyvenimu; bj 
kurs duoda dangaus karalystę, egzistuoja, šiame pasaulyje; c) 
neatima žemiškosios). ( yra išorinė karalystė, matoma

Bažnyčios nuomonė trumpai organizacija; d) yra grynai reli- 
apie Kristaus, kaip žmogaus, ginė; e) yra universalinė, o ne 
karališkumą, tokia: Visi daiktai nacionalinė, 
yra absoliučiai, jo nuosavybėje 
ir dispozicijoje. Žemiškieji val
dovai yra jo pavaldiniai ir nau
dojasi savo autoritetu tik jam 
leidžiant. Turtai, fabrikai, lau
kai yra jo. Visas kapitalas, ko
kioj formoj bebūtų, priklauso 
tik jam. Žmogaus yra naudo
jamas tik kaip įgaliotinio.

Kristaus karalystės apimtis
Kristaus karalystė apima vi

sus žmones. Popiežius Leonas 
XIII' sako: “Jo karalijai priklau
so ne tik karališkos tautos, ne 
tik krikščioniškas pasaulis, bet 
ir visi tie, kurie.nėra krikščio-

pobūvtųir
Sją? Jums

ti, bet visada pralaimėdavo. Vi
sais laikais buvo daug Kristaus 
karių, kurie drąsiai žvelgė mir
čiai į akis. Visais laikais Kris
taus kariai turėjo patirti sun
kių mėginimų, mokėti net krau
ju ir gyvybe, kad Kristaus ka
ralija gyvuotų. Kad ir kaip' į- 
niršusiai Kristaus karalijos prie
šai kovojo ir prieš ją tebeko
voja, jų pastangos nesėkmingos, 
nes Kristus pasakė būsiąs su 
savaisiais visas .dienas iki pa
saulio pabaigai.

Sdl or Rent. White Plains. Soundview 
ar<-a. Just contpleted beautifuk 2 story 
olmrial on choice lajMlscaped į- acre best 
locationį-4’bednns. drese 'nu. 2’į baths. 
den. Irg living mi with t/p. dim'ng rm 
with slid. glass wall. kitchen with separ- 
ate dining area. full basement w/f»re- 
place. 4 blocks new Hiphland Elementafy 
Jr high school. Mid $40's $30.000 mtįje 
available. Architect owner. WH 8-2690.

In CathoUc area of Wtadsor, N Y. 
488 Acte Farm. 160 miles frora New 
York 15 room 2 family house. bam. 
36x120. 50 stanchion šilo. stock and 
tools. stone guarry. P.^ce.. $36.000. 
half down. Gwner Michael Wyak, 
Windsor.-N. Y. R.D 2. V

ADELE ZINKEVIČIENE - DAGGRES 
ATIDA RA AESTADIKNIAIS IR SEKMADIENIAIS 

m 1-S500 
UI 1-5N9

In St. Joseph's Parish in MILLBROOK. 
N. Y. Seeluded būt not Isolate’d. 2 year 
oi d Custom Built Dream Rancher <>n 
Acre nt Parklike Land. 3 Bedrooms. 1’- 
tile baths. Fireplace. Hot Water Base- 
bo&rd heat.;, btrilt-in-oven. Jzone 
inter. com. Rad’o; Window wall 
overlooking extėnsivė vjews; near 
village, schools, churches. $22,500. 
Call owner ORiolę 7-3325.

FESTNAL RESTORANAS R BAKAS
VACYS ST E PONI S, savininkas

. - LAUREL . M ANOR
csrttfted home ‘j 

I3ŲNSBLXT WOMEN
Ąttrnttęa* Care.<R«a« Rntea.

of any age
Beautiful yard. Excellent care and 
meals, Reasonable prices. Inspection 
invited. J . . . . LE 9-8912

raliaus viskam, nors jis ir ne- 
sinaudoje? ta teise. Teologai Su- 
arez ir Logo Kristų apibūdina, 
kaip turintį “ius dominu in 
singulis rebus mundi”, t. y., kad 
jam, kaip savininkui, priklau
sąs kiekvienas daiktas žemėje, 
apie ką joks žemiškas karalius 
negalįs nė svajoti. Bet Kristus,

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS į

WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477 x '
NAMŲ ADRESAS

106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Baltimorės moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai kasmet 
drauge švenčia metinę šventę. 
Jau keleri metai ši sukaktis 
minima Kristaus Valdovo šven
tėje, šiemet spalio 30. ši šven
tė turi ypatingos prasmės, nes 
ji yra 50 metų atėitininkų veik
los sukakties ženkle. Pernai 
šios šventės metu baltimorie- 
čiai pradėjo jubilėjinhis me
tus. šių metų šventėje bus for
malus jų užbaigimas.

Programa, kaip kasmet, pra
dedama dalyvavimu -pamaldo
se šv. Alfonso lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Mišių metu vi
si priims komuni'ą. Po pamal-i 
dų parapijos salč;e bendra a-Į 
gapė ir iškilmi .gas posėdis, j 
Posėdyje paskaitą Kristus Val
dovas ir ateitininkai skaitys O. 
Bačkienė. kuri su savo vyra 
dr. St. Bačkiu neseniai iš Pa
ryžiaus yra persikėlę į Washing- 
toną, Lietuvos pasiuntinybę. O. 
Bačkienė Paryžiuje buvo ne tik 
žymi lietuviškų organizacijų 
veikėja, bet ir aktyvi tarptau
tiniuose sąjūdžiuose. Ji yra bu
vusi pasaulinio motinų sąjūdžio 
tarybos nare.

Šventės proga keli mokslei
vi ii duos iškilmingą mokslei
vio pasižadėjimą. Moksleivių 
kuopos nariai šventėje pakar
tos partizano garbei montažą, 
ku i jie sėkmingai buvo atli
kę vasaros stovykloje. Šventėn 
yra kviečiami visi ateitininkų 
artimieji ir svečiai, o taip pat 
VVashingtono ir Philadelphijos 
ateitininkai. C. S.

AR JJJ’S N EPE R MOKA | E 
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
■ moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra .geras.
' ___ Jūs esate kvalifikuotas: •

GARDEN CAFE
Formerly at 137—3rd Avė.

NOW AT 125 E. 15th STREET 
3rd Aventn- Irvinu PI.

STEAKS - CHOPS — OUR SPECIALTY 
Business Mens*-Lunch - Dancing Nightly 
Dine graciously in one 6f the mosi ex- 
quis<1tf‘ & secludvd spots in w York. 

No Cover No Minimom Char$-H 
Cat<*ring U> Parties* 

G R 3-9510 
Open 8 A.M. to 4_A M.

Order now! Don’t wait for the. lašt 
mnute! CHRISTMAS CARDS <as- 
sorted) special 50 for $130 with your 
name imprinted (plūs 35c for post & 
handling per box). Ali money orders 
made payable to H. Willdnston. — 
HILBERT PRINT SHOP. 1120 Ful- 
ton St. (nr. Franklin Avė.) Bklyn 
MA 2-1020. Hilbert VVilktason, Prop.

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Q U A U T Y M E A T M A R K E T 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedįŲaS 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS '

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take ai! orders special price for Weddings and Parties 

346 Grand Street, Brookiyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-432J

Pro sovietinius akinius
Maskvoje išleistas pirmas to

mas veikalo “Istorija didžiojo 
ir patriotinio sovietų karo’’. 
Rašoma apie praėjusį pasauli
nį karą. Tame sovietiniame vei
kale JAV prezidentas Roose- 
veltas visai neužsimintas, są
jungininkų vyriausiam karo va
dui D. Eisenhoweriui paskirta 
tik 5 eilutės. Anglijos minis- 
teriui pirm. W. Churchilliui 
tik ioCLaimingiausias Prancū
zų generolas de Gaulle: jis pa
minėtas 15-koje eilučių. Iš kny
gos atrodo, kad praėjusiame 
kare kovojo tik vieni rusai ...

Labai lengva ir paprasta
Anglijoje jauna moteris su

tiko žinomą rašytoja Somerset 
Maugham. Jo knygos buvo 
pirkte perkamos, o ta moteris 
nebuvo dar nė vienos parašiusi. 
Tačiau ji visiem garsinasi, kad 
rašanti romąną. Ji paklausė 
Maughamo: “Kokį rašymo bū
dą jūs laikote geriausią?”. Ta
sai atsakė: “Rašyti , iš kairės į 
dešinę ir išskaitomai”.

Gerai suuodė ...
Raleigh mieste Anglijoje bu

vo pastatyta nauja ligoninė. 
Atidarymo metu nežinia iš kur 
atklydusi katė užbėgo laiptais 
į gimdymo palatą ir atsivedė 8 
kačiukus.

Tamsta didžiai panašus
Belgijoje mokytojas Johan 

Berens keliavo iš Briuselio į 
Antverpeną. Keliavo, kaip ir 
daug kas Amerikoje ... nykš
čiu. Pravažiavo daug pilnų ir 
pustuščių mašinų — nė viena 
nesustojo. Pagaliau stabtelėjo 
paprastas “Volksvvagen”. Kelei
vis įsėdo, apsidairė ir sako: 
“Nuostabu, kaip tamsta didžiai 
panašus į mūsų karalių”. Vai
ruotojas atsakė: “Aš esu”. Pa-

Kristaus karalystė nenugalima
Istorija mini Aleksandro Ma

kedoniečio nuostabius žygius. 
Romos imperijos tik vienas var
das kėlė baimę, o patys'romė
nai vadino save pasaulio nuga
lėtojais, nes iš tikrųjų visas 
tuometinis civilizuotas pasaulis 
priklausė jiems. Vėliau Napo
leono žygiai buvo nuostabūs. 
Ir nacinė Vokietija praėjusio 
karo pradžioje atrodė neturin
ti sau lygios jėgos. O visos tos 
tariamos galybes subyrėjo/

Kristaus karalija yra nenu
galima. . Žemiškieji valdovai 

nys. Tad visa žmonija įeina jo daug kartų mėgino ją užgniauž- 
omnia”. t. y. teisė žemiško ka- jurisdikcijom Ir žemiškieji val

dovai negali būti abejingi Kris
taus įstatymams, jei jie , nori 
kreipti dėmesį į krašto gerovę. 
Juk valdžia tegali remtis vy
riausiojo įstatymų davėjo Kris
taus autoritetu, o jei stengia-

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

40 East 26tb Street, New York City, N. Y.
THL MU 3-2928 .

GERI PIETŪS IR VĄKARON* — JAUKUS BARAS

VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA
Queens apylinkėje didž'aueia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik ntuM perkant bit*ite patenkinti *nro nomnū 
DONT RUY THE WRONG WAY — BUY THE RITE WAY 

’ — with —

keleivį Baudouinas nuvežė tie
siai į Antverpeną, padaryda-

PLANNING A PARTY? '
Private Parties & Sočiai Functions
Plush studio. accommodates 200. 
dance floor. eąuipped bar piano, 
sound system. atmospheric liphting. 
For H^Jioveen partv or other events.

Call Clyde Gore
SP 7-9321

REAL ESTATE

' text by W. Hillmann, O.F.M. 
illustrated by Joharmes Grueger 
translated by Lawrence 'Atkinson 

“Helicon press is to be congratulated 
fo'r an artistic. enlightening produe- 
tion. Children will not soon forget 
the skries of Jesus’ r iracles that' 
are depieted anC described here." 

AMERICA
$2.50 *

HELICON PRESS ’ 
Dept. “L” 

Baltimore 27, Maryland

■ 1 v;



Silver Bell Baking Co

WHITE HORSE TAVERN

CLEVELAND, ORIO

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

ROMAN FUNERAL CHAPEL
KVIEČIAME TALKON!

HAVEN REALTY KARIŪNAS
FUNERAL HOME

DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

Joseph And rus is - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

DARBININKO administracija daro visa, kad nerei
kėtų laikraščio kainos keiti. Tuo tarpu DARBININKO 
skaitytojai gauna laikrašti už 6 doL Tai pigiausias mfi-

viškų programų kokybei, prieš 
nuolaidas komunizmui ir Lt 
Ragino visiems remti šen. John 
F. Kennedy, kuris geriau galė
siąs vadovauti Amerikos vidaus 
ir užsienių politikai (čia reikia 
pastebėti, jog' pats kong. Va
nik šiemet vėl kandidatuoja 
į Kongresą ir yra remiamas vi
sų žymesnių Clevelando orga
nizacijų).

Po koncerto apatinėje salė
je prie gausaus vaišių stalo vai
šino Clevelando lietuvių komi
tetas už Kennedy, kurio kvie
timu kongr. Vanik čia lankė-

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninSs medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wholesale) kainomis. *

K& K FABRICS

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas deginės Jg vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMOND HILL, N. Y-

WEISS & KATZ, ING
187 ORCHARD SI., N. Y . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. _

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsieni.

Mes padidinome' savo patalpas, kad galėtume geriau 
pąrarnann klientam Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

1158 East Jersey Street EHzabetiu N. J.
' Telefonas: EOzabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

nkVIla Aiom ženuuuriom kateaat 1 ; 7 v .Z
TIK 3 KRAUTUVAMFIRMOS .

S. BECKENSTEIN, Ine
118425-130ORCHARD STREET GR 54525

' . Coe'-'bEtAHųY,

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, akaoenaa. pUulsa. gobataMUk 
drobė, medžiagos užuolaidom, ahtdurMaa. užvalkalam, baldam Ir k.

<■ KRAUTUVUS. ATVIROS KASDUN DL SEKMADIENIAIS^ 
ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 BITO IKI 6:36 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rnsiilrti, lenkiškai, ukralaMkM 
Važiuoti BMT išlipant Essez Street, keltis elevatorium } virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite ši skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausUi patyrusiam kelionių biurui 1 R. Europą

Tel.: AL 4-5456 
TeL; OI 5-am 
Tel.; FO 3-8568 
Tel.: MU 4-4619 
TeL: LO 2-1445

ir 1 kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius 

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas 

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhavm 21, N. T. TeL Virtini* 6-9519

i Salė vestuvėm, sunirinkimam ir kitiem pobūviam
i Salėje gali tilpti 100 dalyvių

•i»W»WM»999999999999999999S9999999999i999999«899i99999

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamrica Avė, Woodhaven Žl, N. Y. TeL VI7-4477

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEKR — WINE8 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotalčlo UetuylSkas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring SL, New Britais, Conn. > TeL BA 3-9771

tkaoBK valandoje sūtettda puikų patarnavimų 

Edward A.
Mt EMš Mnri. Nme fcftnta, ūbom.

TfelAHM-MDI

7 i.-'-
x, i-.7 V

me rudens ore, pasivaišinti ska
niai pagamintais valgiais bei gė
rimais, pasidalinti mintimis su 
bendradarbiais. Daug kas yra 
pareiškęs norą, kad ir ateity
je panašūs pobūviai butų daro
mi šiai mokslo įstaigai parem
ti. Gauta 179.40 dol. pelno ir 
pasiųsta į Italiją tėvams sale
ziečiams.

šiam reikalui labai daug pa
dėjo K. Titai. Jie leido nau
dotis savo rezidencija, paauka
vo maisto už.35 doL pakėlė di
džiausią rengimo naštą. Savo 
darbu ir auka talkino A. Ba- 
leišienė, A. Bujokas, U. Gaižu- 
tienė, M. Jarašiūnienė, J. Kilo

si. Ilgėliau ‘ su svečiu įvairiais rienė, L. Leknickas, A Neima- 
lietuviškais ir Amerikos politi- nienė, P. Neįmanąs, 11 Taru- 
kos klausiniais kalbėjosi Joseph , tięnė ir P. Zigmantas. Daug 
P. Mull - Muliolis, Algirdas Ka- gyvumo į pikniką įnešė mūsų 
sulaitis, J. Nasvytis su žmona, jaunasis atžalynas — P. Gai- 
Balai, Dailidės. S. K. žūtis, K Kliorys, Vyt. Kliorys,

—Kazys ir Antanas Razgiičiai pla- 
Parantą liafuvty tėvę sala- tindami loterijos bilietus ir 
žiočių giinnirriįn pardavinėdami x knygas.
TJetuvių T $alp7ięči»į gūnna- Visiems talkininkams, aukoto- 

zijos rėmėjos Karimiems Utie- jams ir atsilankiusiems, taip 
nės iniciatyva spalio 9 buvo pat kleb. kun. Ė. Barčiui ir 
surengtas pobūvis gimnazijai pa kun. P. Dziegoraičiui už p&sko- 
remti. Pobūvis buvo gražioje tintus staliukus ir kėdes taria- 
K. Titų sodyboje. Atsilankė virš mas nuoširdus ačiū rėmėjų bū- 
70 žmonių. Buvo miela ir ma- relio vardu. Būrelio vadovas 
lonu pąbūti atvirame saulėta- yra P. Gruodis. Rėmėjas

DIRSA FUNERAL HOME
>

Joseph j. & Johaana H. Dirsa

FBlengrinti Briųgti prenumeratą dedama ii atkarpa. 
Prašome ištirpti, ugdyti ir pasiųsti adresą:

Daili ifl mi, 910 Wae«Mr Ave^ BroektyB 21, N. Y.

sirinkiinas buvo gausus ir įdo
mus. V. Zlotkienė atvežė Lie
tuvos žemės S Palangos, Lie
tuvoje leMfiiamos ąpaųdoe bei 
daug fotografijų. (R)

Liet, parapinėje mokykloje 
yra dėstoma lietuvių kalba. 
Kasdieną viena pamoka. Moko 
seselės pranciškietės. Mokiniai 
išmokomi gerai skaityti ir ra
šyti, supažindinami su Lietuvos 
istorija ir geop^fija. Mokoma 
lietuviškų dainų, poezijos ir 
tautinių šokių, šią tradiciją pa? 
tiko kun. J. Bakšys ir iki šiol 
dabartinio kleb. kun. Valiuke
vičiaus yra gražiai palaikoma. 
Tik gaila, kad daugelis lietu
vių tėvų, norėdami gyventi 
“gražiuose” rajonuose, nusikė
lė toli nuo parapijos, pradeda 
leisti vaikas | kitas parapines 
ar vakffios mokyklas.

Bendrvomenės susirinkime 
spalio 15 įdomius pranešimas 
padarė rašytojas Jurgfe Jan
kus iš įvykusio JAV LB Tary
bos suvažiavimo, o VoronHm

Licenaed by Intourist
• NEW YORK 3, N.Y^ 39 - 2n4 Avumm
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avoiue
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Rochester, N. Y.
Ateitininkai savo veiklos de

šimtmetį švenčia spalio 30. Ta 
proga įsigijo vėliavą, kurią šven 
tės metu pašventins. Iš ryto 
pamaldos, o popiet 3 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje iškil
mingas posėdis, į kurį kviečia
mi visi Rochesterio lietuviai. 
Paskaitai pakviestas iš New 
Yorko kun. L. Jankus. Meninę 
programą išpildys poetė Neri
mą— Narutė, solitė Vlada Sa- 
balienė, rašytojas Jurgis Jan
kus ir Robertas šeretis jr. Po 
programos organizacijos na
riams ir svečiams žemutinėje 
salėje vakarienė, šventėn 'yra 
pakviestos kaimyninės ateiti
ninkų kuopos iš Hamiltono ir 
Toronto. Rengėjai

Kongreso atstovas pataria mokytis lietuviškai
JAV Kongreso atstovas 
Charles A. Vanik lankėsi 
pas' Clėvelahdo lietuvius
Spalio 15 lietuvių salėje į- 

~vyko SLA 136 kuopas vaka
ras, kuriame programą-i^pildė 
Čiurlionio ansamblio pramogi
nis oktetas. Koncerto proga 
pas Clevelando lietuvius atsi
lankė kongresmanas Charles A. 
Vanik, Ohio 21 kongresinio 
distrikto atstovas.- Savo kalbo
je pasidžiaugė lietuvių kultūri
niais laimėjimais ir ragino to
liau puoselėti lietuvišką meną. 
Kartu ragino lietuviškąjį jau
nimą mokytis lietuvių kalbos 
ir nepamiršti lietuviškos kultū
ros perlų. Toliau savo kalboje 
(jis yra demokratas) plačiau pa
sisakė -mkūniniais klausimais, 
paliesdamas visą eilę degančių 
Amerikos vidaus ir " užsienio 
problemų. Tarp kitų, jis pasi
sakė prieš Amerikos Balso su
siaurinimą, kuris pakenkė lietu-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 OBCHABD STBEBT NEW YOBK 2, N. Y.

Norint š toliau už tą kainą DARBININKĄ išlaikyti, 
reikia dmjų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reflda pak- 
siulyti DARBININKĄ užsisakyti.

Kas priašgs 14UL, DABBDHNKĄ gsm iki ši* art*

Kvtečhme pasinaudoti štao laikbų metų pabaigos 
papigMma ir užprenumeruoti DARBININKĄ sm arba 
artimiesiems Paraginkite rinaagus bei pažftrtasnia trim 
jifiaidėkite auką kad gilėtume siuntinėti tiem, kurie Dori 
_ % n y—a.   wu t t *skautyu, oet megiu utamMMBeti.

DARBININKO Skaitytojų talka surasti naQjq pre
numeratorių nedSs administracijai ilgiau išanailryti ne-


