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GYVENIMAS IR TIKĖJIMAS

sisakė mokėti.

Gubernatorių dabar yra 33 
demokratai ir 17 respublikonų. 
Demokratai rodo tendencijos 
gubernatorių skaičių padidinti.

nuotraukas siunčia į pietų A- 
meriką.

— Chicagos arkivyskupui kar
dinolui Meyeriui paskirti du 
vyskupai augziliarai: A. J. Wy- 
cislo ir C. F. O’Donnell.

PRABILO IR AMERIKA

Kubos moteris ir vaikus,

Konge naujos painiavos per
eitą savaitę privirė Hammars- 
kjoldo įgaliotinis indas Dayal 
savo raportu Jungtinėm Tau
tom. e
RAPORTAS KALTINO

Kongo valdytoją Mobutu, kad 
“uzurpavęs” valdžią, esą jo ka
riuomenė kelianti krašte terorą 
ir netvarką. Kaltino belgus, ku
rie tūkstančiais grįžta į savo bu
vusias tarnybas ar Įmones, turi 
įtakos pulk Mobutu ir palaiko 
Mobutu nusistatymus prieš J.

DOLERIO VARGAI
Anglijoje didelė spekuliaci

ja doleriu'ir auksu. Dolerius 
mielai parduoda ir doleriais mo
ka už auksą. Aukso uncija nor
maliai kaštuoja 35 dol., o spe
kuliantai mokėjo iki 40.60 doL 
Eina gandas, kad doleris bus 
nuvertintas iki 50 dol. už auk
so unciją. Šveicarų bankininkai 
aiškina, kad dolerio nuvertini
mas esąs neišvengiamas. Vo
kietijos finansininkai įspėjo 
Ameriką, kad dolerio nūverti- 
nimas būtų katastrofa ir Ame
rikos ūkiui ir. laisvojo pasau
lio. Pasklidus gandui, kad Ken- 
nędy, jei bus išrinktas, tikrai 
nuvertins, dolerį ir tokiu būdu 
pradės infliaciją, Kennedy pa
siskubino tai užginčyti. Prezi
dentas Eisenhoweris kreipėsi į 
Adenauerį, kad padėtų išlaiky
ti dolerio vertę. Tam reikalui 
du Amerikos specialistai vyks 
į Vokietiją'tartis su Vokietijos 
.finansininkais.

Maskvoje lapkričio 5 iškil
mingai buvo sutiktas kom. Ki
nijos Mac Tsetungo dešinioji 
ranka partijos galva Liu Sha- 
chi. Kinijos ir Maskvos bosai 
demonstravo, kad solidarumas 
tarp kom. Kinijos ir Sovietų 
yra tikras ir ideologinių skir
tumų nesą. Kinijos mm. pirmi
ninkas Chou En-lai paskelbė, 
kad Kinija nenori .karo su A- 
merika ir kad ji nesipriešina 
taikingai koegzistencijai. Tačiau 
priminė, kad su Amerika san
tykiai pagerės, kai Amerika at
sisakysianti nuo ‘Tormozos o- 
kupacijos”.

Maskvoje susilekia visų kraš
tų komunistų lyderiai revoliu
cijos 43 sukakties progą. Tre
čiadienį bus aptartas ir anas 
daug spėliojimų sukėlęs “ideo
loginis skilimas” tarp Sovietų

. — Anglijos darbo partijos 
rinkimuose lapkričio 3 pirminiu 
ko pareigose išsilaikė Hugh 
Gaitskell, kuris pirmininkauja 
jau nuo 1955. Jis yra Nato ir 
Amerikos — Anglijos bendra
darbiavimo šalininkas. Kairie
ji partijos nariai reikalavo pa
sitraukti iš Nato ir skelbti neu
tralumą.

— Vokieti jos ęodalistų kan
didatas į prezidentus Brtindt

kūrentu, kuris paglemžtų tau
tas ir panaikintų laisves, kokias 
turi amerikietis.

Jei per 8 metus buvo taika, 
tai tie 8 metai gali būti paly
ginti su Egipto 7 riebiom kar
vėm, po kurių atėjo 7 liesosios.

Naujam prezidentui teks rū
pestis, kad Amerika išvengtų 
liesųjų karvių.

Pasisakė Sovietų ; spauda ir 
prieš Amerikos rinkimų' siste
mą: girdi, pilietis neturi pasi
rinkimo, jis tegalįs balsuoti tik 
už mažesnę iš dviejų blogybių. 
Kas kita sovietiniai rinkimai 
(Amerikos rinkimuose pilietis 
turi dar ir galimybę nebalsuo
ti; sovietiniuose rinkimuose pi
lietis neturi nė tos galimybės; 
Amerikos rinkimuose pilietis 
turi pasirinkimą balsuoti už 
“mažesnę blogybę”; sovietiniuo
se rinkimuose pilietis neturi nė 
tos galimybės — jis-turi priva
lomai balsuoti už didžiausią blo-

Lankijos atskilėlių nuo baž
nyčios atstovas atvyko Į A- 
meriką
Lenkijos komunistam pasise

kė' prikalbinti vyskupą Maksi- 
milįan Rodė atsisakyti nuo Va
tikano 1955. Jis padarytas len
kų “tautinės bažnyčios” gal
va. Turįs tokių atkritėlių kuni
gų apie šimtą ir tikinčiųjų apie 
200.000. Lapkričio 5 Rodė at
vyko į Ameriką, kur jis lanky
sis lenkų kolonijose, paskui 
vyks į Kanadą. Iš Amerikos len
kų jis gaunąs daug piniginės 
paramos.

ir Kinijos komunistų. Europo- Gandas apie Chruščiovą 
je visi satelitai eina su Maskva, buvo iš Vienos
išskyrus Albaniją, kuri virto Ki- Spalio 4 New Yorką spaudą 
nijos baze. buvo pasiekęs, gandas, kad

Chruščiovas esąs .nušalintas ir 
kad valdžią paėmę ;Malenkovas 
ir Žukovas. Gandas buvo pa
leistas Vienos laikraščio. Jis bu
vo Maskvos paneigtas.

. Kiek atsiėjo Chruščiovo 
saugojimas
New Yorko policijos komi

saras pateikė sąskaitą Baltie
siem Rūmam už Chruščiovo ir 
kitų tokių saugojimą, kai jie 
lankėsi Jungtinėse Tautose. Jei 
policininkam atlygins anfvalan- 
džių normom, išei^ 4 mil.,.jei 
normalaus darbo normom — 
2.9 mil. ‘ '

— Paryžiuje lapkričio 4 bu
vo mestos į Sovietų konsulatą sienhiose yra per 1 mil. Jie iš-
5 bombos, sprogo tik viena. leidžia metam 680 mil. dol. wno taikingą fcoegaMeeciją.

Plušų ir minusų tęsinys para
dytų, kad Eisenhowerio valdy
mo metais Amerika tebebuvo 
pasaulio priekyje — ir savo 
įtaka pasauliui ir savo gyvento
jo materialiniu aprūpinimu bei 
jam skiriama laisve. Tačiau ro
dytų taip pat, kad sovietinė jė
ga augo neproporcingai smar
kiau nei Amerikos ir grėsė pa
virsti rimčiausiu Amerikai kon-

Rinkimų kova baigta, ir bė- 
lieka tik palaukti, ar spėjimai 
ąpie rinkimų davinius pasirodys 
teisingi. O tie paskutiniai Gal- 
lupo instituto daviniai yra mįs
lingi: užKennedy 49 proc., 
už Nixoną 48 proc., neapsi- 
sprendusių 3 proc. Taigi per- 
svėrimas į vieną ar kitą pusę 
priklausys nuo tų trijų procen
tų, nuo kokių 2 mil. balsų. 
N. York Times mini davinius, 
dar palankesnius Kennedy: jis 
turįs tikrai savo pusėje 19 vals
tybių su 244 balsais. Iki dau
gumos betrūksta tik 25 balsų. 
Nixonas turįs 16 valstybių su 
109 balsais.

Apie šiuos ršddnos mąžai ir 
kalbama, nes jie jau aiškūs. Vi
sas dėmesys suteiktas tik į pre
zidento lektorių rinkimus. Jų 
bus išrinkta viso 537.

AMERIKOS RINKIMAI IR 
SOVIETAI
Sovietai abudu Amerikos kan

didatus į prezidentus vertina 
neigiamai. Keldami klausimą, 
kuris kandidatas sudarys taikai 
palankesnes sąlygas, pirmiausia 
atmeta Nixoną. Kennedy nega
li atleisti, kad jis, niilijonieriaus 
vaikas (bet Amerikos milijonie- gybę).

BELGIJA JT KALTINIMĄ 
TCFMŽTF'

Belgijos ministeris prie Jung
tinių Tautų Hammarskjoldo įga
liotinio raportą pavadino skan
dalu, kad Jungtinės Tautos ėmė 
kištis Į Kongo vyriausybės tei-, 
sę pasirinkti sau technikus iš 
užsienio. Belgijos užsienių rei
kalų ministeris atmetė Jungti
nių Tautų kaltinimą ir pareiškė, 
kad ji neatsisako nuo teisės 
siųsti technikinę pagalbą, jei 
jos prašo Kongo vyriausybė. 
(Mobutu vyriausybė pamačius, 
kaip sukriko ūkinis gyvenimas 
pasitraukus belgam pareigūnam 
pakvietė tuos buvusius pareigū
nus grįžti. Lumumbai pradėjus 
akciją prieš battųosRri;
belgų buvo išvyti, dabar” jųesą 
grįžę į sostinę Leopoldville 7, 
(MM), Elizabetville 8,000).

Jeigu respublikonai ir atsilaiky
tų ir net demokratų abejoja
mas vietas gautų, vistiek sena
tas, liks demokratų rankose.

Renkami ir Atstovų Rūmai, 
kuriuose demokratų buvo 283, 
respublikonų 154. Nėra vilties 
respublikonam juo labiau lai
mėti kontrolę Atstovų Rūmuo-

Nuo liepos 31 uniformuotų
vyrų ir moterų amerikiečių už- S---------
slėniuose buvo 631,901. Prade-
dant nuo korporalo laipsnio a- 
merikietis turi teisę laikyti už- B
sieniuose ir savo šeimą. Tokių |
šeimos narių kovo mėn. buvo r -r
460,789. Priskaičius dar civilius lapkrttto • *a**«je »
tarnautojus viso amerikiečių ui- karnoje kottino Angliją, k«a

Aaerta praregėjo, kad Jungtiniu Tautu vardu Konge 
vykdomas iš naujo,Maskvos suoksiąs

Lapkričio 4 valstybės depar
tamentas paskelbė savo nepri
tarimą Jungtinių Tautų raporto 
kaltinimui dėl belgų. Departa
mentas pareiškė, kad Belgijos 
vyriausybė yra pasižadėjusi ne
sikišti į Kongo reikalus, ir A- 
merika tiki,-kad pažadą tęsės.

NEMALONUS PRAREGĖJIMAS
Kritiškai atsiliepė dėl Jungti

nių Tautų raporto ir Amerikos 
spauda. Praregėjo, kad Jungt. 
Tautų vardu yra vykdoma po
litika, kuri naudinga Maskvai 
ir jos šalininkam Ghanai ir Gili
nėjai ar Maroko interesam, bet 
tik ne Kongo reikalam. Šimtu 
procentų pasisakius už Ham
marskjoldo politiką Konge, da
bar dar Amerikai nepatogu pa
sakyti, kad Hammarskjoldas lau
žo ir Saugumo Tarybos nuta
rimus. Saugumo Taryba buvo 

. nutarusi nesikišti į Kongo vi
daus reikalus. O Hammarskjol
das dabar įsakė kištis. Saugu
mo Taryba anksčiau aiškinosi, 
kad siunčia J. Tautų kariuome
nę j Kongo, vyriausybės pra
šoma. O dabar, kada Kongo vy
riausybė protestuoja prieš J. 
Tautas, tai Hammarskjoldas iš
aiškino, kad jis tos vyriausybės 
nepripažįsta, kad jis pripažįsta 
kitą, kuri vairuoja Maskvos ke
liu. Vakarai atsidūrė nepatogio
je padėtyje (apie.užkulisio in-, 
trygas dėl Kongo ir. 2 pusi.)

— Now York* policininkai 
gavo laiškus su paraginimais 
balsuoti už respublikonus pro
testui prieš miesto demokratų 
administraciją.

AMERIKA RENKA NE TIK'" 
PREZIDENTĄ

Lapkričio 8 Amerika renka 
ne tik prezidentą. Renka ir se
natorių dali. Dabar sepate buvo 
66 demokratai ir 34 respubliko
nai. Bus renkami viso 34 tose 
vietose^ kur lig šiol buvo 23 
demokratai ir 11 respublikonų. 
Demųkratai tiki, kad 19 savo 
turėtų vietų jie tikrai atsilai
kys, 4 vietos gali kelti abe
jonių. Respublikonai iš savo tu
rėtų 11 vietų abejoja dėl 4.

De Gaulle lapkr. 4 pasisakė BHMHHBIIRMIB 
už Alžiro visišką nepriklauso- 
mybę, su kokiais nors ryšiais 
prie Prancūzijos ar visai be jų. 
Tačiau pirmoji sąlyga tam — su 
kilėliai turi sustabdyti karą. De -
Gaulle sprendimas labai nepo- 
puliarus Prancūzijoje, ypač ka- I 7
riuomenėje. Labiausiai jaučiasi B
apleisti prancūzai Aiži re. Tačiau I 
de Gaulle paleisiąs net parla- ■ _
mentą, jei jis priešinsis, ir Į-—-... . 
kreipsiąsis tiesiai į tautą refe- B '
rendumo keliu, ieškodamas jos B . 
pritarimo. ■

Padėtis be išeities, kada Mas- i 
kva ir Peipingas atvirai pasisa- I ' 
kė už Alžiro rėmimą ginklais B 
ir medžiagom. Nors sukilėliai I 
ir buvo pareiškę, kad nėra B 
prasmės toliau su Prancūzija B - 
tartis, tačiau Tunise ir Maroke B 
dabar manoma, kad de Gaulle I 
pasiūlymas gali .vesti.į naujas M 
derybas. DE GAULLE didysis rūpestis:

Prancūzija pakels atsisakymą 
Alžiro?

AMERIKA IR KUBA
Valstybės departamentas lap

kričio 5 pakartotinai įspėjo A- 
merikos piliečius neįsipainioti 
į karines operacijas Kuboje. 
Laivynas įspėjo, kad Sovietai 
praktikuoja kubiečius perrengti 
Amerikos karių uniformom, 
paskui surežisuoti, kaip tie ta
riamieji amerikiečiai užpuola

Amerikos "draugai"
Kanada naudojasi, kad Ame

rika sustabdė eksportą į Kubą. 
Eilė Kanados prekybininkų pa
sisiūlė sustiprinti Kanados eks
portą į Kubą. Castro jų pasiū
lymą priėmė palankiai. Ligi

Kanada eksportavo į Kubą 
tik už 15 mil. dol.

KUR .EINA AMERIKOS
PINIGAI • A

Jungtinės Tautos nud 1957 
laiko savo.kariuomenę tarp E- 
gipto ir Izraelio. Kasmet ji at- 
seina po 20 mil. doL Pusę jų 
sumoka Amerika. Sovietai atsi-

■ .: ' sakė bet ką mokėti. Kongo J.
, Tautų kariuomenė atsiėjo 66, kviesti Adenaūeri i tele-

625,d00 dol. Sovietai viski at- vizijos ginčus. Kennedy fr Nb Koki* buvo Hrink>
zono pavyzdys užkrečia. rt >mMlWfi

— Kanadoj* konservatorių Naw Yorięo mokytojai nuo Paskuttahiooe 5 rinkimuose 
partijai buvo smūgis, kada spa- pirmadienio streikuoja. StreL prezMeottf buvo išrinkti tokia
lio 31 papildomuose rinldmud- kas nutrauks darbą z887 mo- proporcija: 1940 — 59.1 proc.
se iš 4 vietų konservatoriai pra- kyklose, kurioęe yra 981,720 1944 — 53.0, 1948 — 51.5,
laimėjo trijose. mokinių. im 83.0. 1956 — 60.7.

. Lapk&So 8 duoda viętininką ‘na: Korėjos karo nutraukimąs 
Eisenhoweriuį, kuris siekia į- nėra jokia teisinga taika; Viet- 
eiti į istoriją kaip “teisingos namo karas nutrauktas, kapi,- 

ĘĮfl ta taikos ir gerovės” (peace with tnhadjoa kpmpromisu: kitur ka 
josfiee and prospėrityj prezi- xrai sustabdyti ar jų išvengtą, 

X' dentas, vadovavęs Amerikai ir "“Amerikos sąjungininkus atiduo- 
f?■*???■ j»sauUuL,Sta>ėtoiat vertins fl ' ~

padarius didelę pažangą tokia
me kelyje ir prirašys jo sąskai
toje daug pliusų; kiti tuose pa
čiuose dalytuose prirašys pre
zidentui ir daug minusų. Pašė
kam eilę faktų, kurie rodo, kiek 
sekėsi vykdyti anuos taikos, tei
singumo, gerovės sukins.
TAIKA

Plūs. — Baigė Korėjos karą; 
prisidėjo prie Vietnamo karo 
baigimo; užgniaužė Sueso ka
rą; užgniaužė ginkluotus kon
fliktus Libane; apsaugojo nuo 
užpuolimo Formozą.

Minusi — Taika ten buvo iš
saugota ir atgauta laisvės kai-

dąnt Maskvos įtakar ar paver
dant juos “neutraliaisiais” 
Irakas, Egiptas, Libanas, Ku
ba, Laos.

Plu». — Sumažinta įtampa 
tarp Sovietų ir Vakarų; Žene
vos ir kitom konferencijom -pra
dėtos su Sovietais bendradar
biavimas, derybos dėl nusigin
klavimo ir energijos panaudo

jimo taikos reikalam.
;■> Minus. — Bendradarbiavimas 
iškėlė Chruščiovo prestižą ir 
sumažino e Amerikos prestižą 
tiek, kad Chruščiovas įsidrąsi
no pergriebti iš Amerikos va
dovavimą pasauliui, o ypačiai 
Afrikos ir Azijos tautom.
LAISVĖ

Plūs. — Paskelbė išlaisvini
mo politikos šūki: paskelbė pa
vergtų tautų savaitę; ta kryp- 
timi veikė Amerikos Balsas; tai 
neabejotihai prisidėjo prie to, 
kad buvo diskredituotas sovie
tinis smurto ir koncentracijos 
lagerių režimas; atėjo tam tik
ras palengvėjimas. -

Minus. — Išlaisvinimo žo
džiai be darbų davė tragiškų 
vaisių — buvo aplaistyti ne 
tik vengrų krauju; jie palaužė 
tarp pavergtųjų pasitikėjimą 
Amerikos nuoširdumu. Pasisa
kymas už kolonijų panaikinimą 
Afrikoje, o tylėjimas apie ko
lonijų panaikinimą Europoje 
nėra nei teisingai suprasta 
laisvė, nėi teisinga taika.

Plu*. — Sumažinta komunis
tų įtaka Amerikos vidaus gy- 
venimer pravalytos įstaigos, pa
lyginti su Roosevelto laikais, 
o sykiu išsaugota pilietinė lais-A 
vė nuo betkokio pasikėsinimo.

Minu*. — Laisvės vardu bu
vo suvaržyta laisvė šen. Mc- 
Carthy; suvaržyta laisvė FBI 
sefcti priešvalstybinį gaivalą, tai 
padrąsino reikalauti, kad būtų 
panaikinta ir Kongreso komisi
ja priešamerikinei veiklai tirti, 
o teisino keliu padrąsintas lais
vas veikimas komunistų, ku
rie kitiem siekia laisvę už
gniaužti.

GEROVĖ
Phn. — Okis tvarkytas svei

kais pagrindais — subalansuo
jant biudžetą; gyventojų stan
dartas aukštesnis nei bet kur 
kitur; tai padaryta privačia lais
ve, nesigriebiant valstybinės 
prievartos ūkiui.

Tokias pat direktyvas pakar
tojo Hammarskjoldas penkioli
kos komisijai, vykstančiai į 
Kongą tvarkos atstatyti.
KONGO TAI P-PAT KALTINO

Kongo prezidentas Kasavubu 
paskelbė, kad jis lapkričio 6 
vyksta į New Yorką, kad Jung
tinėse Tautose pareikštų pro
testą prieš Jungt. Tautų kiši
mąsi į Kongo vidaus reikalus. 
Pulk. Mobutu apkaltino Jung
tines Tautas, kurių vardu ten 
veikia indas Dayal, kad jos 

Tautos. Raportas, siūlė grąžin- Kongą laiko Jungtinių Tantų 
ti “parlamentinę vyriausybę”, kolonija. Įspėjo dėl to per ra- 
t. y. Lumumbą. diją ir Kongo gyventojus.

„ .. j'.t

Minus. — Biudžetas suba
lansuotas krašto saugumo są
skaita. To rezultatas — Sovie
tai pralenkė ar lenkia ginklų

TAI NĖRA "KIŠIMASIS"? srityje.
Sovietai lapkričio 4 įspėjo 4- 

rako vyriausybę nevaržyti ko
munistų veikimo. Mat, Irake bu
vo laikinai uždarytas komunis
tinis laikraštis už spaudos tai
syklių nesilaikymą. Irake ati
dalyta Kinijos kom. paroda. 
Atrodo, kad rungtynės dėl į- 
takos Irake bus. laimėję Kinijos 
komunistai.



SPAUDA

Iš LIETUVOS

Nixona$

KOMUNIZMO GRĖSMĖ PIETŲ AMERIKOJ (2)

DARBO VERGAI

Tėvas Youlou parsigabeno ko
vai prieš komunistų sąmokslą 
iš Prancūzijos saugumo parei-

nepaliko ■ ramybėje numatytos 
aukos.

norėdami įtraukti į bažnytinį 
chorą komjaunuolę Emiliją 
Skudreckaitę. Pirmūnė laikė sau 
pažeminimu giedoti drauge su 
tais, kurie vaikščioja į bažny-

DR. KWAME ItKRUMAH, Gha 
no* ministerts pirmininkas, studi- 
jav«s Anglijoje.

buvo įvestas sovietinis reikala
vimas, kad darbininkai reps- 
truotųsi darbo ministerijoje ir 
įsigytų darbo korteles. Darbo 
ministeriuf duota teisė tvarky
ti visus darbo klausimus: sam
dos sutartis, paskyrimus, atlei-

Š*s paaiškina, ko
dėl Ghaafc^^aržttomenė, kuri 
LeopoldviUėje veikia Jungtinių 
Tautų, vątdu, ėmėsi globoti Lu-

valstybių , . w .
volėje. Joje plojome žmogų, 
kiuris mum vį&ą išpasakojo,— 

tėvas YoįiIoū. Konferen
cijoje buvo svarstytas kUusi- 
nias, įąjpįvykjus Bęlįjos Kon- 
gg paspartinti- ten paaiškėjo,

neremsČfiruščiovo — Nkruma
— Toune lipįjos. - x

Komunistinė Vilnis dedasi 
taip pat į Kennedy pusę. Lap
kričio 1:“ Jei išrinks Kennedy, 
vistik šis tas bus daroma, jei 
Nišoną, bus ta patį velniava”. 
■ Dirvoje spalio 26 B,-Raila 
pkryškine^-kaip lietuvei-terpe

Rinkimai šiemet* rado atgar
sio ir tarp lietuvių daugiau nei 
anksčiau. Jei amerikiečių spau
dos didesnė dalis pasisakė už 
Nixoną (santykis 3:1>, tai lietu
vių spaudos daugumas laikosi 
“neutraliai”. Tie “neutralieji” 
ragino balsuoti ir pačiam bal
suotojui pasirinkti tą,

kuris palankesnis Lietuvai.
Draugas lapkričio 1 tokį nu 

įstatymą išreiškė šiais žodžiais: 
“Draugas vietos politikos atžvil
giu laikosi nepartinės linijos... 
Mūsų skaitytojų tarpe yra pri
klausančių abiem partijom — 
demokratam ir respublikonam”. 
Betgi “lietuviam labai svarbu 
yra susivokti, kuris kandida
tas ... bus palankesnis Lietu
vos laisvinimo reikalam”. Įspė
jo skelbimų,- kuriuos partijos 
deda į laikraščius už pinigus, 
nelaikyti redakcijos pasisaky-

Artinantis Kalėdų šventėms, mes paruošėme ei’ę žemiau 
išvardintų. standartinių siuntinių. Prašome patikrinti šių 
siuntinių kainas ir Jūs įsitikinsite, kad jų kainos yra labai 
žemos, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.

buvo 6 Afrikos 
■epcija Leopold-

e “Prieš keleriš.metus Biržuo
se.‘Siūlo’ fabrike buvo sudary
toschoras, jam vadovauti bu- 
vo pakviestas vietos vargoni
ninkas 7Antanas Strazdas. Fab
riko direktoriai fiktyviai pasky
rė jįdarbininkų transporto ce
che ir mokėjo jam 500 rublių 
mėnesiui. Betone pinigai pri
traukė Strazdą į fabriką, o dū
šių gaudymas.

' “Choro branddolį Strazdas 
sudarė iš žmonių, kurie lankė
si bažnyčioje, nors tokių fabri
ke ■ ir buvo, nedaug. Paskui 
Strazdas. padedamas Gelažiaus, 
krieno, uolaus katalikų bažny
čios agento, mėgino užverbuoti 
aktyvius darbuotojus. Strazdui 
pasisekė padaryti Gelažių cho
ro seniūnu. Netrukus didžioji 
dauguma ^chor o dalyvių siste
mingai pr^ėjoreikįtis ... baž

mais.
Darbininko, Keleivio buvo

ventojais, ? kurie, badauja, yra I
* ■.'■.rsynnB? 74- 1 *.--M

SnritoariRs,, kad Kongoat- 7 
gautų tvarką, Maroko genero- |3 
las Ben Hamoud Kettani bran- | 
dino mirtį, kąd Kongo karinis 
perversmasturėtų nušalinti po
litikus ir grąžinti kraštui nor- M 
malu gyvenimą.

Generolo pareigūnai padėjo 
pulkininkm Mobutu paimti val
džią, o jo sargyba saugojo Mo
butu šeimą, kad jai kas blogo 
tuo metu nenutiktų.

Kongo politinėje scenoje iš 
naujo pasirodė Sovietai. Tiesio
giai jie negalėjo reikštis Leo- 
poldvfflėsT konferencijoje. Bet

O Strazdas, nepasiekęs savo 
šiuo tarpu, ėmėsi aplinkinio ke-

Times pastebėjo, kad Ham- 
marskjoldaš pradžioje buvo pa
skelbęs Jungtinių Tautų “neu
tralumą”, nesikišimą į Kongo ir atsisakė stoti į fabriko 
vidaus reikalus, bet štta^politi- chorą. Bet Strazdas ir Gelažius 
ka buvo aštriai kritikuojama so
vietinio bloko ir Azijos — Af
rikos valstybių, ir dabar jau 
užmiršo Jungtinės Tautos apie 
savo -‘nesikišimą”. Jungtinių 

.Tautų pasiųstoji delegacija jau 
tmamas jos pinigais, ginkluo- ' suskilusi: bent 7 iš 15 vaisty
tas Čekoslovakijoj ginklais.

Jis nori turėti Lumumbą sa
vo satelitu planuojant Afrikos

Ghanos ministeris pirminin
kas Nkrumah tiki, kad Lumum- 
ba .įjungs Kongą į Pan-Afri- 
kos federaciją, kuriai vadovau
ja. Nkrumah. Tuo sumetimu 
Nkrumah remia Lumumbą ne 
tik politiškai, _ bet ir savo ka
riuomene ir pinigais.

Už Lumumbą stojo ir Gvi
nėjos min. pirmininkas Sekou 
Toure, išlikimas Maskvai, re-

maždaug panašus nusistatymas.
Palankesnis? Lietuvai •— j

Tai ypač paryškino redakto
riaus P. Grigaičio atpasakota 
kalba, kurioje nesigaili kritikos 
Nizonui, demokratus laiko arti
mesniais darbo žmonėm ir jų 
reikalam, 'o respublikonus — 
korporacijų ir milijonierių in
teresų gynėjais. • \

Vienybė, nors redaktorius 
respublikonas, mirga labiau res
publikonų pasisakymais už de
mokratus (mokamais), bet ne 
matyti tokių pasisakymų už 
respublikonus. .}

raštis Naujienos, pagal istorinę 
tradiciją, bedieviškas ąf bert 
laisvamaniškas laikraštis, ganą 
aiškiai' užsistoja už kataliką$ 
milijonieriaus vaiką, Gi Dirvą, 
dabar, taip ymburžuązėjgt <|$s-. 
niomįs rėmėjų ąukoipįa jį visu 
šiuo pokariniu laikotaępįų to
kia rūpestingą henusrięųgtį ka- 
tafikiškes pasaulėžiūros 
mani— Dirva .štri. gan aiš|ąąį... 
agituoja už kyękeiį Njįųną,

Kubos kalėjimai perpildyti po
litinių kalimų. 1900 kovo mėn. 
kapitonas Marka ‘įsiveržė su 
grupe kareivių į La Cavanna 
kalėjimą ir visaip kankino po
litinius kalimus. Administraci
ja nieko nedarė nusikaltėliams 
nubausti.

mėnesių čionai nepaskaityta nė 
vienos paskaitos prieš.religiją. 
Fabriko darbininkų dalis dar 
yra bažnyčios įtakoje. Nors 
Strazdas jau ir nevadovauja 
fabriko chorui, bet iki šiol kai 
kurie saviveiklos ratelio daly
viai tebegieda bažnyčioje. Vie
tiniai kunigai, laužydami įsta
tymą, namie moko vaikus ka
tekizmo”.

3. 100% vilnones medžiagos 2 vyriškiems, arba moteriš
kiems paltams. Viso 6 jardai. .
100% vilnonės medžiagos 3 vyriškiems kostiumams. 
viro'10 jardų. 7
100% vilnones.medžiagos dviem moteriškom suknelėm. 
Viso 6 jardai
$99.90

4. Cukraus 20 svarų; Miltų 10 svarų; Kakao 5 svarai; 
Šveicariško šokolado 24 plytelės po 3’4 oz. Viro 5 sv. 
$49.90

L Pusvilnonės medžiagos penkiems vyriškiems, arba mo
teriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų; pamušalo 7^2 
jardo, siūlų 5 špūles, sagų 3 tuzinai ir adatų 1 pokelis 
$49.90

2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1. Prie to pridedama 100% 
vilnonės 2 medžiagos vyriškiems, arba moteriškiems 
paltams. Viso 6 jardai.
$79.90

Koki klausimai yra aktualūs 
Lietuvoje, galima spręsti iš So
vetską ja Litu* spalio 15 pasi
piktinimo, kurį parašė to Mik- . . 
raščio korespondentas Ch. Čui- lio: pradėjo merginą veikti per 
įo ■ x gimines ir pažįstamus.

“Skudreckaitė susipažino su 
Kaziu Adamkevičiu, dirbančiu 
statybos valdyboje. Jis pasiro
dė jai kuklus ir geras draugas. 
Viena jai nepatiko — Kazys 
dažnai bėgiojo į bažnyčią. Vie
ną sekmadienį- Kazys - užvedė 
merginą į bažnyčią. Juqs iŠ kar
to pamatė Strazdas.

“Į tai, kad Skudreckaitė kai 
kada ėmė giedoti bažnyčioje, 
niekas nekreipė dėmesio. Ir 
fabriko profesinės sąjungos ko
mitete ir komjaunimo komitete 
dėjosi niekas to nežinąs. Sykį 
Kazys ir Emilija iki vėlyvo va
karo vaikščiojo miesto parko 
alėjom ir svajojo apie ateitį. 
Vaikinas prašneko apie vedy
bas. Emilija to laukė. Ji buvo 
pamilusi Kazį, kuris ją taip my
lėjo. Ją gąsdino tik viena: A- 
damkevičius norėjo jungtuvių 
bažnyčioje. ... ..

— Galima apsieiti ir be jung
tuvių, — atsakė Emilija. — Aš 
komjaunuolė. Jei aš tau patin
ku, susituokim be bažnyčios. “Galima būtų nekalbėti apie

“Kazys nieko neatsakė ir ne- tuos faktus dabar, jeigu butų 
atsisveikinęs nuėjo namo, pali- vedama tikra kova įmonėje su 
kęs merginą parke. Pasijutus žalinga klerikalų įtaka. Per M) 
geista Kazio staigiu pasitrauki
mu, Emilija pravirko.

— Eisiu pas Steponavičių, — 
nusprendė ji. — Gal jis patars, 
kas daryti?

“Skudreckaitė susitiko su 
fabriko komjaunimo sekreto
rium ir papasakojo savo rūpes
čius. — Kas daryti, Česlovai, 
— klausė ji. — Negaliu tekė
ti už Kazio, nors ir myliu jį.

FESIIVM RESTORANAS R BARAS 
VACYS STEPONI8, savicrtnloM

40 East 26th Street, New City, N. ¥.

Gal jūs jį paveiksite?
— Gerai, — atsakė Stepona

vičius, pasitarsiu raikome.
“Skudreckaitė nekantriai lau

kė. Tikėjosi, kad draugai svar
biame jos gyvenimo žingsnyje 
nepaliks be pagalbos. Bet Ste
ponavičius užmiršo apie savo 
pažadą. Mergina vėl nuėjo, pas 
jį. Steponavičius sutiko kom
jaunuolę nepalankiai. O pas
kui pareiškė: — žinai ką, Skud- 
reckaitė, susituok bažnyčioje, 
tik kad niekas nematytų ir ne
būtų -triukšmo.

“Nusiminusi grįžo tą dieną 
namo Skudreckaitė. Ji pasiryžo 
eiti pas Kazį ir atsiprašyti”.

Toliai* jau ilgas pamokslas, 
fkurio dalis tokia:

“Atsitikimas su Skudreckai- 
te nebuvo priimtas kaip rimtas 
signalas partinei organizacijai, 
nebuvo aptvarkytas kolektyve. 
Dar daugiau, partijos narys Ste- 
Įftmavičius, tiesioginis talkinin
kas tam, kad Skudreckaitė su
situokė bažnyčioje, nesusilaukė 
nė vieno pasmerkimo žodžio. 
Užitot pgddręs atitinkamas iš
vadas,; komjaunimo komitetas 
tik papeikė Skudreckaitę.

milicijos dalinius, aprūpinti uni
formomis ir ginklais. 1960 ge- 
gužės šventėje, kurią organiza
vo naujos darbo unijos, buvo 
pakviesta dalyvauti Sovietų Są- 

Castro sayo 1957 liepos 12 junga, raudonoji Kinija, Čeko- 
Sierra Maestre deklaracijoje pa- Slovakija, Lenkija, Jugoslavija, 
sižadėjo ^sudemokretinti darbo Kubos atstovai lankėsi Picine 
uniją, pravesti laisvus rinki- ir Maskvoje pasitarti ir gauti 
mus. Bet 1959 vasario mėn. naujų instrukcijų. Darbininkai 
darbo ministeris Manuel Fer- Kuboje yra visiškoje valdžios 
naudo Garda paskelbė, kad vi- kontrolėje, kaip ir visuose ki
ši komunistai turi teisę nevar
žomai unijų rinkimuose daly
vauti. Ar jie buvo darbininkai 
ar ne. Ae ta trise. pasinaudo
jo, bet B 33 darbo federacijų 
vos 3-jose laimėjo rinktinus. Ta
da 1959 lapkričio mėn. buvo 
sušauktas darbo unijų kongre- 

Castro nurodymu, kontrevo kuri* frita* organizacijos 
liudja yra kiekvienas antiko- išvalymo nuostatus ir nutarė 
mnntetirife žingsnis. Be ta, kon- steigti lotynų Amerikos darbo 
trevriiudja laikoma bet koks organizacijos sąjungą, neįsflri-

vadiritą “Opozicija yra kont- 
revrtiudja”. Kiekvienas, kuris 
nepalankiai pasisako prieš reži
mą, turi būti nubaustas, kaip 
kontrarevoliucįonierius. Dėl to dimus, atlyginimus ir k. Darbi
nei visa ėdė buvusių artimų rinkai buvo suorganizuoti į
Castro šalininkų už kritiką nu
bausti ar turėjo bėgti iš Ku

tuose komunistų kraštuose.
KOMUNISTINIS SPIETIMAS 
Į mokyklų programą yra į- 

traukta visa eilė komunistinės 
ideotogjos aiškinimų, karinis 

nuo' septintų metą. Vyresnieji 
mokiriri tarp 17 ir IK turi įsi
jungti į darbo brigadą; Hava
nos universitetas, kaip ir kitos 
aukštosios mokyklos, griežtai 

..v kontnUiuojiiM. Cntro party-
ūžiant nei jav nei Kanados. upedi^ų komitetą

nmmjama Krage iš Maskyps, 
Prabos ir Ptidsgo. B ten ėjo 
h» stangos pinigų sumos. Prięš 
metus | Kongą buvo atvykęs 
iš Senegalijos tarptautmės pro
fesinių šąjurgų unijos vicepir
mininkas Lo Chein Bara. Uni
jai vadovauja prokomųnistas 
prancūzas ^Louis Sailiant. Jo 
vicepirmininkas Konge turėjo 
įsijungti į vietinias organizaci
jas irx jose sudaryti afrikiečių 
komunistų celes, kurios būtų 
revoliucijos atrama:

Pati revoliucija turėjo būti 
vykdoma trim laipsniais. Pir
miausia sukurstyti juoduosius 

gyventojus prieš baltuosius. Kai ___ ___
balttojl bus išvaryti, tada rei- ; jie .vdkė pėi^įipto valdovus.

Esip.wW pMp.ud*
Rrifš emnv ką, kad etitrauktp sa-

voį 1 i>df lĮ^^yTMobutv;;'-^
Generolas Kettani tada bu- 

w- 1 vo atšauktas t Maroką, o jo pa-
Youįm reigūnai•'pęrėjo į Lumumbos

prąpcuzo saugumo talka už- Etiopija, Tunisas
fniąuže revoliuciją pačioje Liberiją JaBėsi nuošaliai

. Buo politini intrygų. Kiti af-

Labai svarbus pranešimas
< visiems, kurie siunčia gamtinius |

UE3TUVĄ, arba į kitas kraštas

“Strazdas visaip gyrė mergi
nos gabumus. Sakė, kad ji ga
li išsidirbti artistės gabumus, 
jeigu lavinsis. Sykį užsiminė, 
kad tokia galimybė jai bus, jei 
stos į bažnytinį chorą.

mąsi” — už Lumumbos grąži- “Emilija su pasipiktinimu at- 
rimą. M. metė bažnytinio tarno siūlymą.

Tokis nusistatymas aiškiau
siai buvo reiškiamas Dirvoje. 
Tai buvo nusistatymas ypačiai 
naujosios imigracijos lietuvių, 
kurie labiausiai žiūri, katras pa
lankesnis Lietuvos reikalui ir 
kovai prieš komunizmą. '

Naujienos stovi kitoje pozi
cijoje — labiau kreipia dėme
sį ne į asmenį, bet į partiją, 
ir skelbia nusistatymą, kad

palankesni darbo *žmonom
— domokratai

žmogaus teisės ir laisves yra 
laiduotos visuose demokrati
niuose kraštuose. Tas pat prin
cipas- yra įtrauktas į -Santiago gerbti buvo pažadėta 1959 bir- 
dekjiarariją. žmogau?, teises žrito 13 ir dr. Raoul Roa: Ta- 

čiau praktikoje Kubojė yra į- 
vesti revoliuciniai tribunolai, 
kurie baudžia mirties bausme, 
nriasdami kaltinamajam ape
liuoti. Sušaudymai vyko kartais 
masiškai. 1959 sausio 13 sušau
dyta 137 žmonės, iš kurių 66 
be jokio teismo. Atrodo, kad 
Castro režimas yra . pasisavi
nęs Sovietų revoliucijos pirmų
jų dienų riksmą: “Prie sienos!” 
(Al paredon). Castro yra patvir
tinę^ kad taip sušaudyta virš 
600 žmonių. B tikrųjų kelis 
kart daugiau.

k- lu£Cl
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Magde

spoksai?

yra pastebėjęs: “Jei praeitį pa- badu? Kiek sutrypė tankais Bu-

HALINA DIDŽIULYTĖ*. MO&NSKIENĖ

tūralios krikščioniškos

anaiptol ‘ ĮMiyytinti
vykusio ir tebevykstančio tikė- 
jimo persekiojimoSpvtetųSą-

Iškasi nepanaikinami faktaiz 
Po pradinio siautėjimokomu- 
nistiniai valdovai apsižiūrėjo, 
kad smurtu iš, žmonių širdžių 
išplėšti tikėjimo nepavyksta. 
Tada imtasi kitokių priemonių. 
Įsteigta ateistų draugija ir pra
dėta “moksliniais metodais”

pęs gyvu persefaojamec Baž- 
nykios sūnbo&i. Afūhūdtodh* 
mas Šiemetinį kongresą, kalbė
tojas pareiškė, Ind jį būtų ga
lima pavadinti jnbilėjiniii, ta
čiau tokio pobūdžio jubflėjai 
nėra švenčiami Tikslingiau yra

griauti tikėjimą. Pradėta, su
prantama, nuo, jaunin^j.šį^- 
dien jau yra visa karta, kuri 
apie Dievą, o ypač apie Kris- / 
tų, nieko nėra girdėjusi.: Ta-

Ji ėjo paskutinė, išdrikusio- Onytė jaučia jos dideles ly
tais kasomis, degančiomis skaus gias akis. Bet kada jų žvilgs- 

Ko pristojai prie mergiš- minga! rankomis ir blaiizdo- niai susitinka, ji pastebi, kad 
Ei, sukis! — šaukė Kostė. čios. Gal pavydi, a? — sušnabž- mis, puodynėm nešina. Ėjo taip švelniai glosto jos įkaitu-

dalyvauja imtik komunistų pa- 
sektojinm žymimus ir yra te- vergtųjų kraštų, bet ir laisvo

jo pasaulio tentų atstovai, ir, 
kad tuo yra ryškiai pademons
truojama laisvojo pasaulio so
lidarumas pavergtiesiems kovo-

Onvtė susisėdo Ji naleido a«esnė. Įdegusios rankos ge- metė pagaliau skarelę, ir toks džiojo sutemose. Jai vis dar tūlė paglostyti Onytė neišken-
Dėda do šaltu Magdės Svitas. rokai apdrtskytos. Paskui ją siaurutis, mačas veidelis švytė- girdėjosi piktas Kostės juokas, čia. Pribėga prie Magdės, ap
niuk “Kokie eražūs ios dan^ linguoja, kaip gandras, iigako- jo, lyg Dievo Motiną primenan- švelnus Marcelės kikenimas, kabino jos liemenį ir juokiasi,
tva” naaalvoto Tik dabar na- SteP0““. u* i° Švysčioja čhi šypsniu. < nustelbiantis skardžias dainas. Magdė šypsosi ir tie lygūs, bal-
jt-iAįį5 w Marcelė balta skaryte. Kastė — Butų ko pavydėti. Lyg be Staiga jaį pasidarė viskas vis- ti dantys sutemose daro jos

sukasi. Ji padeda ir Onytei, ku- Jokūbo nėra bernų ... tiek. veidą jauną ir gražų.
Senstančios Magdės dantys rios išdrikusių kasų ji nepaken- — Tai kam dūri, kaip ašaka — Ir ko pakabinai snapą, Jokūbas apsidairo. Užsi- rojais, susigerdami tamsiame plūnjffria balsais ciksėdami, ; 

buvo balti ir lygūs, lygiai to- čia, ir Marcelei, kuriai ji pavy- sparvai, — teatsakė 'Marcelė, — sultingas Jokūbo balsas čia maukšlina kepurę ant akių, pri- miškų ruože, 
kie, kaip ant dėžutės, gulinčios di gilių ramių akių. ir lengvai, lyg vėjo nešami, pat
virtuvėje ant lentynos, kurią Dar dalgio švystelėjimas, dar nutolo. —
šeimininkas atidarydavo sekma- vienas kitas, paskutinis 
dieniai^ prieš eidamas bažny-

KOMUNIZMO PAVERGTASIS 
ŽMOGUS

taro pakeista šėmos politika. &■* V 
Stalinas buvo paskalhtąs “pa
vyzdingiausiu šeimos' tėvu”, 
pradėta propaguoti socialistinė 
moterystė, šeimą pavadinta ko
munistinio auklėjimo ląstele. 
Tautoje tai paskatino tikrųjų 

"Ar egzistuoja sovietinis šeimos nuotaikų prasiveržimus, 
žmogus?" —taip įvardino sa- * kas taip pat nesiderino su so- 

___ ____ _____ ____________  vo paskaitą dr. Paul Roth, cialistinės moterystės ir šeimos 
je prieš be>d^dtaio«djos ^rie- I^ J^ “etų g^męs JSovie^ ideata.4Jždarame šeimos rate- 
šą, prel. A. Kindermann pad- *1 Sąjungoje ir turėjęs progos tyje savaime buvo ugdomos na

tai ir bus gera darbininkė, — bo^ nugara buvo visai pilka nuo storoji 
nusikvatojo Tumonis, šluosty- prakaito ir dulkių, 
damas prakaitą nuo praretėjo-

nistine tikrove. Įvade paskaiti
ninkas iškėlė komunistų parti
jos pastangas įtikinti Sovietų 
Sąjungos gyventojus, kad so
vietų žmogus yra visais atžvil
giais pranašesnis už kitų pa
saulio kraštų ir ideologijų žmo
nes. Sovietinės spaudos ištrau
komis pavaizdavęs šio konsta- 
statavimo tikrumą, metė žvilgs
nį į sovietinio žmogaus kon
cepcijos evoliuciją.

Pradžioje komunistai neturė
jo aiškios būsimo sovietinio 
žmogaus sąvokos. Pagal Mark
są tas žmogus turėjo būti ko
lektyvinis žmogus, ir viskas. 
Kolektyvinio žmogaus ugdy
siąs prasidėjo asmeninio žmo
gaus sunaikinimu. Negatyvioj? 
dalis vyko nesunkiai. Revoliu
cija išžudė milijonus individų. 
Tačiau iš tų žudynių neišaugo 
savaime naujas žmogus. 1923 
pats Leninas rado reikalą nu
siskųsti, kad. išnaikinus išnau- 
įdotoius, neišnyko žmogiškos 
silpnybės. Gyvieji likę netapo 
kolektyviniais žmonėmis, o 
likosi su visais asmeniškais pri
valumais ir siekimais. Sovietinio 
žmogaus kūrimo pastangas ir 
jų nesėkmingumą dr. Paul 
Roth aptarė, peržvelgdamas es
mines žmogiškosios asmenybės 
apraiškos sritis^

Tačiau tas pats komunistinis 
žmogus, paklaustas, ką jis mie
liau pasirinktų — padangėse 
skraidantį sputniką, ar sava
me darže vaikščiojančią nuosa
vą žąsį — daugumoje apsi
spręstų už pastarąją.

(bus daugiau)

paskutiniuosius pėdus sutinę 
Onytės puštai

Saulė linko už miško. Žemė 
kvėpavo švelniu vėsumu. Nu
mestas paskutinis pėdas. Vyrai 
metė skrybėles ir dalgiai išsi- 
rykiavo švytintys, išdidūs plie
no ašmenimis. Visi atsikvėpė. 
Moterys trynė rankas, vyrai už
sirūkė. B toto skubėjo šeimi
ninkė ir keletas vaikų, nešini mėjo, žvelgdama pro šalį.

mi. Dalyvauja apie 300 asme- 
nų iš 25 tautybių. Visiems kon
greso dalyviams kartu su kon
greso programa buvo įteikta 
lietuvaičių Sibire sukruta mal-

čiau, kai Sovietų Sąjungai kilo 
grėsmė būti pasaulinio karo’ 
sunaikintai, Stalinas panoro pa
sinaudoti tikinčiųjų palankumu 
ir leido atidaryti ortodoksų baž
nyčias, kurios tuoj prisipildė 
tikinčiųjų. Komunistų valdovai 
turėjo progos įsitikinti, kad 
jiems nepavyko savo pavaldi
nius padaryti netikinčius.

Naujosios sovioty pasaulė
žiūros pagrindu yra kolekty
vas. Vienas žmogus nieko ne
gali, bet partija yra visagalė. 
Visomis priemonėmis skatina-

tai vėjai iš lauko. Ttunonienė trau- — Tai, paukšteliai, susira-
.. kė smagią dainą. Visi jai pri- dot viens kitą, — vėl Magdė

jį. O jis juokiasi. Jau seniai 
užgeso saulė, bet ji tebespin
di jo akyse — jaukiai, myluo
jamai.

Jis neša dalgį lengvai, skry
bėlė ant pakaušio.

— Duokš, panėšėsiu, — sako 
ir vėl pavydas smilktelėjo Kas- taip paprastai, ir paima puody- 
tės širdin. nę iš Onytės rankų. Ji pasi-

— Ko kabinies, einu, — mur- taiso palaidinukę, pro kurią 
plaka jaunutė Širdis vis smar-

inens gerovei, o kolektyvui. 
Tam propaguojamas neapmoka
mo darbo kilnumas, garbina
ma Valentina Goganova, kuri 
savanoriškai paliko geriau ap
mokamą darbą ir, norėdama pa- šesnis už kapitalistinį žmogų, 
sitarnauti kolektyvui, ėmėsi 
sunkesnio ir menkiau apmoka
mo darbo. Tačiau praktikoje 
toji propaganda nesusilaukė at
garsio darbininkijoje. Taip pat 
ir nuosavybės panaikinimas ne
atnešė lauktosios naujos darbo 
moralės. Darbininkas ir toliau 
norėjo uždirbti sau. Privatinė 
karvė visuomet buvo geriau 
prižiūrima, nei kolchozo. Su lai
ku susidarė sovietinė buržua- 

šeima ir moterystė zija> proteguojama pačios vals-
Revoliucijos pradininkai mė- tybės. Dabar Sovietų Sąjungo- 

gino šeimą panaikinti, ske’bda- je yra apie 1,000 milijonierių, 
mi, kad nėra meilės, o yra tik ir jie gali savo turtą palikti 
lyčių santykiavimas. Lyčių san- paveldėti savo vaikams. 

, tykiavimas nereikalauja mote
rystės susirišimo, o jam užten- 

l ka proginio susitarimo. Abor
tai tapo legaliu dalyku. Tačiau 
komunistiniai valdovai netruko 

I pamatyti, prie ko veda tokių 
teorijų įgyvendinimas. Visas 
kraštas prisipildė niekam ne
priklausančiais vaikais, kurie 
siautėjo kaip amaras. Jau 1930

— Judėk, rangykis, Kašte! 
Darbas dar nebaigtas!

Tai šaukė Magdė. Ji iš aukš
to žiūrėjo į Kastės smailą, pa
raudusią nosį, kreivas, plačia
pėdes kojas .. . Tarp siaurų lū
pų vėl švytėjo balti dantys

neturinčios nieko bendro su 
kolektyvinio žmogaus sampra
ta. Tada vyriausybė užsimojo 
galimai anksčiau atimti vaikus 
iš šeimos įtakos ir perduoti ko
lektyviniam auklėjimui interna
tuose. šitos pastangos yra la
bai ryškios pastaruoju metu. 
Išvada: komunistams pavyko 
senąją šeimą sužeisti, tačiau 
nepavyko sukurti naujos šei
mos, auklėjančios priaugančią 
kartą kolektyviniais žmonėmis.

Darbas ir nuosavybė
< ? Prisirišimas prie nuosavybės 
tyrėjo būti išnaikintas iš ko- mas pasididžiavimas kolektyvį- 
lektyvirio žmogaus ypatybių, hio žmogaus nuveiktais stebuk- 
Darbas turėjo tarnauti ne as- liūgais darbais. Laimėtas karas, 

didėjanti pramonė, aukšta tech
nika, išskraidinanti* į padanges 
sputniką —visa tai buvo įma
noma tik todėl, kadangi ko
munistinis žmogus, yra prana-

jį vertinti, kafy persekioj!mt| ^pj^ RajĮdyčios ir komunizmo 
didumo ir flgumo liudytoją. santykį: “Tarp Bažnyčios ir ko-. 

Rengiant šį <teSmtąjį knn- munizmo nėra jokio modus vi- 
gresą, buvo apsispręsta apsiri- vendi — galimybės sugyventi, 

bet tik modus moriendi — ga
limybė mirti”.

Baigdamas savo atidaromąjį 
žodį kalbėtojas paskelbė bend
rąją kongreso toną:* "Žmogus 
komunizmo grėsmės akivaizdo- 
jo". Tema nagrinėta trintis as
pektais: komunizmo' pavergta-

— m kertami- Onytė pašoko:nęs niekad nėmatei? Ko taip TT6:- r , Onytės rankas svilino skaus- — Nedryteok, Kas
mas, juosmuo nutirpo, skruos- temsta. Eime talkon!

- Matai, Magde, vikri' pa- tus sprogdino pritvinkęs krau- — Eik, jau eik! Sic

Religija ir pasaulėžiūra
Statistiniu būdu neįmanoma 

suskirstyti sovietinius žmones 
į tikinčius ir netikinčius. Yra 
tikra, kad Sovietų Rusijoje ti
kinčiųjų skaičių mažina ne vien tos metu kandidatavo į renka- 
persekiojimai. Ten galima pa- mas valdžios vietas. Nebuvo da- 
stebėti tą patį vyksmą, kaip ir ryta skirtumo nė tiem, kurie 
visame pasaulyje: netikėjimas aiškiai buvo opozicijoje Batis- j 
veržiasi kartu su augančia pra- tai _ /

3 * -f ■ giros puodynes. , 4 kiau ir smarkiau. Vidaus karš-
Suvytusios lūpos prasivėrė, ir * Jau praėjo ir pusryčiai ir Onytė sėdėjo rugienoje. Gi- Eilės ir eilės gubų. Lyg pri- tis nuplieskia skruostus. Ji ma- 

dvi nepaprastai lygių dantų ei- pietūs. ra ją atgaivino. Aplinkui augo gludę žemės sargai išsirikiavę to Jokūbą, žingsniuojantį gre-
lės sumirgėjo Onytės akyse. Ji Lauknešėliai ištuštėjo, šen gubos, sunkios, dėdingomis var- lauke. Ramiai snaudė likusieji ta, mažus dailius pėdus, tik jai

* sumišo: ir ten gulėjo išpūstais šonais pomis, lygios, kvepiančios. M^- barai Lengva rasa gulė ant sukirstus. Jis pritaria dainai
molinės puodynės. Paskutiniai dė ir Jokūbas nešiojo pėdus, rugienos, virš jos klykavo iŠ- ir jos širdies balsui. Toks di-

------ Įsdintas paukštis. delis noras paimti jį už ran-
Sunkiais Žingsniais grįžo p jo- kos ...

mirsi, tai gali būti priverstas dapešte? Kiek lavonų buvo su- ■ 
ją pakartoti”. guldė tysoti Lietuvos miestuo- I

Netolima praeitis, be to, dar se? ... ■ f :
tokia gyva ir taip susimezgusi Jeigu istorija turi būti jauni B ,
su mūsų dienom, kad užmiršti mui kruvinai pasakojama, tai M 
žudymus neleidžia teisingumas, kraujas visų žmonių yra toks
Nukaistame nelytom aukom, pats - broliškas priminti de ROSMT£S aė. mMom. sovt«,
Mirties siaubo ištiktos akys į ginimus, O Užmiršti žudymus sekretorę Paryžiuje, kai "sužinojo, kad Chrtižqiovas nutraukt konfe- 

O • mus dar žiūri. nebūtų teisinga. renciją ptėijuei flėfltiž}- Rusijoj* Žmones nori taikos.

niekas nėra saugus
šiandien Kuboje niekas nė

ra saugus. Visur ir betkada po
licija gali areštuoti. Kubos kon
stitucijos 20 straipsnis nusako, 
kad “visi yra lygūs prieš įsta
tymus, respublika nepripažįsta .. 
jokių privilegijų nei išimčių”. 
Tačiau pasiremiant 1958 spa
lio 10 įsakymu nr. 2, buvo at
imta 20,000 asmenų pilietinė 
teisė trisdešimčiai metų vien 
už tai, kad tie žmonės Batis-

Vienus degino, bet kitus žudė ir žudo
Žudymai prasidėję nuo Kai

no. Nuo to laiko per visą žmo
nijos istoriją srovena žmogaus
— brolio kraujas. Nuo to lai-

AiMr%oi* šis klausimas iš
kilo švietimą ir auklėjimo va
dyboje (Board of Education). 
Komisijoje, kuri svarsto progra
mas ir vadovėlius, atkreiptas 
dėmesys: yra didėlių trūkusių 
vadovėliuose aple prižjurio 'ka^ 
ro nacių žiaurumus. Jie per

' lio saugas?”. Nėra tokio istori
joje atvejo, net ir labai žiau
raus ir neteisingo, kad kas nors 
jo neteisintų. Kas vienų laiko 
ma žmogžudiška, kitų gali bū
ti skelbiama didvyriška. Pra 
lietas kraujas, nots seniai bū
tų sukrekėjęs, gyvąjį kraują 
užvirina džiūgauti arba keršyti.

Tačiau kiekvienas kruvinas 
istorijos lapas sukelia taip pat 
niaurių minčių: kam visa tai? 
Ar negalėtų žmonės taikiai gy
venti?

, Pramtį vaizduojant; mokyk
lose, kai kurie pedagogai no
rėtų kovas, karus ir žudymus 
aplenkti ar bent jų nepabrėž
ti. Jaunimo prigimtis, sakoma, 
ir .taip yra mušeikiška. Kam dar 
budinti joje žvėrį, pakišant ka- 

- ro vaizdų ir revoliucijos pjau
tynių, idealizuojant jų vadus? 
Kuriam laikui praėjus, negali 
net susivokti, ar jie buvo sa
vo tautos karžygiai ar kitų tau
tų žudikai. Geriau pasakoti tai, 
kas žmonijos istorijoje yra tai
ku, šviesu, kilnu. Geriau pasa- 

, koti kultūros istoriją.
Ateities žiūrėdami, ne visi 

sutinka su istorijos rūbo plo-

neužsimenami Kas nėra to siau
bo išgyvenęs, tam gali tai ro
dytis tik “paprasta istorija”. 
Esą, ar mažai tokių žiaurumų 
yra buvę praeityje? Tuo tar
pu žydų deginimas Hitlerio lai
kais negali būti su nieku lygi
namas. Jis neturi būti pamirš
tas. Jis turi būti mokyklų jau . 
nimui žinomas. j

The Tablet, Brooklyno die-J 
cezijos savaitraštis, atsiliepęs H 
tą klausimą pastebi, kad yra] 
didžiai skaudu žinoti, jog buvo | 
milijonai žydų išžudyta. To ne 1 
galima pamiršti. Tačiau laikraš-l 
tis primena, kad ne vieni žy- | 
dai buvo žudomi Primena boLl 
ševikines skerdynes 1917 me-| 
tų revoliucijos metu, katalikų] 
žudymą Meksikoje 1920, Ispa- | 
nijos pilietinio karo metu 1936. | 

Tai tokia pat piktybė, kaip ] 
ir Hitlerio laikais. Piktas isto-1 
rijoje nesikeičia: Jis bučiuoja 
kaip Judas ir jisai užmuša kaip 
Kainas.

Lietuvių ir kitos Sovietų pą-a 
vimu arba baltinimu. Jeigu is- vergtos tautos tebežudomos ir j 
torija turinti būti mokytoja, dabar. Hitlerio krematoriumas, j 
kaip sakydavo dar senieji ro deginęs žydus, užgęso. Bolše-
mėnai, laistę kitų tautų krau- vikinė neapykanta pavergtiem | 
ją, tai ji turi pamokyti tų žiau tebedega. Kiek jie sulaidojol 

• ramų nekartoti. O kaip ji mo- kaulų Sibire? Kiek jų užkasė 
kys, jeigu bus aplenkti brol- kasdami Baltijos ar Dono kana-1 
žudiški nusikaltimai? Kažkas lūs? Kiek išmarino kančia ir
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dalyviai turėjo progos pasi-

Seminaro tema “Katalikų vie-

turtėję naujais draugais.

V. KULBOKAS

VINCAŠ RAMONAS

6 lietuviai pasaulinės literatūros veikalę
M. MUSTEIKIS (ELI)

nas

XIV. TeismasS
i

ir dabarčiai, o jų įtaka reikšis straipsniuose aptartus autorius, 
ir ateityje. Tas pats pasakyti- Pirmoje dalyje lietuvių Ute
na apie eilę kitų mūsų ideolo- . ratūrai atstovauja šešios biogra 
gų ir veikėjų, kaip preL M. fijos: J. .Aistis (29 eit), JL Bal- 
Kruparičnis, A. Maceina, arki- trušaitis (12), K. Bradūnas (20),

ganizuotai priešintis svetimų
jų priespaudai ir atsispirti au

nas. iš penkių pagrindinių mū- kiekvienam, kas domisi šios die- 
, * ' \ t nos lyrikos, dramos ar epo pa-
Minint vadus, pasigendu K- šauliu ir nori pažinti jo dabar-

nėjtaaus, platinant spaudą, sinn- klopedįjos redaktorius dr. J. Rytojus pristatė dr. A Macei-
&uūR siuntinius į Lietuvą, sto- Girnius, vienas giliausių ne tik na, buvęs Freiburge, o dabar
jęat Fordhamo universiteto va- ateitininką bet ir šiaip lietu- Miunsterio universiteto profe-
riirinian lituanistikos senes- vių mintytojų. sorius. * x
Į^an. Tiesa, ateitininkai ligi IŠ kitų dalykėlių tepastebė- Estų literatūros apžvalgą pa- 
tąendRs laikų visuomet atsiliep- siu kuopų knygynų reikalą — teikė tautotyrininkas dr. O. Loo- 

M pareigos ir nauji darbai nė- pradžios pasaulėžiūrų lūžį Va- Ateitininkę Vadovas — tik- MO į degamus Tautos ir Baž- jie'labai būtų naudingi, nesant rits, o latvių literatūros klau
sos reikalus. Atrodo, kad kitų vjėlų lietuviškų knygynų, Simais bendradarbiauja retyto-

paskyrimu vyskupo buvo pa
gerbtas už nuoširdų, nepailsta
mą ir niekada nesibaigiantį pa
storacinį darbą. ' •

atstovai. latmi taattiikai stu-

'4? i-.FJ

mergai- < MažtUn~ ...... kai iš Ne* Ymto ir Phihdel-
TačiauRamoMas žiaipadaytL Pradedi skrityti, Taj_ m
sprendimą, ne MHėU nenori. Ve^p?ų bei pietų Amerikos stu-

k iuna.ua sen- ltieraterą Seminaro tema “Katalikų vie-
timentų, mergina sugebėjo už- ,1 tomontn ~ MI9L0- nybė ir Rytų Europa” tmgrinė- 
pilti j| “šaltais v iiu e im”; tai RYTAS, apysakos^ išleido ‘
buvo įos, yą^tingri ri estingas Lietuviškos Knygos Klubas eti

niam meistriškai autoriaus iš- audėja, pirma kepeja/ir jį tik- j© susigyventi su -mintim, kad * Pilipėnskas. 166 pust .Kaina 
mėgintu impresionistiniu meto- rai pamilusi. Bet, Varnagirio į- ji gali būti*lnmna vyro, kuris 2~deL) < XB.
du. “ ’ " •--------- -------------------------- .— ■ . —

rodė-19<?®t.^.^^™^. ... _ ~ ..... _
“Kryžžaą”. r Dabar Lietuviškos mo taupytižodį Ir jį tevarto- perversmą padaryti jo trobe- 
Knygos tikrai pridės naū-' Įėję apsigyvenusi kampininkė

šakinyje yra trys apysakos:' 
Ifiglotas rytas — 52, Salti van
denys — 86, Raudoną skarelė 
21 puri. Jose rašytojas grįž
ta prie tų mažųjų pasaulių, su 
kuriais buvo pasirodęs pirma
me rinkinyje, vardu “Dailinin
kas Rauba” 1934. Visos trys 
apysakos yra iš suvalkiečių kai
mo — iš ūkininkų, tarnaičių, 
bernų, kampininkų santykių. 
Tirp jų istoriją sukuria ne so
cialiniai interesai, bet meilė. 
Ifefiės istorijos yra visų trijų 
apysakų pagrinde. Tai sena, I 
pažįstama medžiaga. Bet Ra- ] 
mono rankose ji ima žvilgėti j 
naujom įdomiom spalvom.

Senas gyvenimas sušvinta i 
naujom spalvom dėka autoriaus 
sugebėjimo pastebėti psichoio- < 
ginius veikėjų reagavimus, ky-

ĄTEITININKV VADOVU” PASIRODŽIUS
~ . . . . ' 1..-___ ...

teip P* rytiečių ap-

PLUNKSNOS
,Pittsburgiečius lietuvius ma
loniai nudžiugino žinia, jog 
Pittsburgo diecezijos vyskupas 
naujuoju šv. Izidoriaus parapi
jos klebonu gražiam Pittsbur- 
gho priemiesty Braddock, Pa., 
paskyrę naujosios išeivijos ku
nigą, dabartinį šv. Petro par. 
vikarą kun. Alfą Sušinską.

Bernui kunigui patapti kle
bonu nėra lengva. Jei norma
liom sąlygom tai yra normalus 
paukštis, išeivijos kunigų sun
kiame kelyje toks paskyrimas 
yra išskirtinos reikšmės. Nau
jasis šv. Izidoriaus par. klebo-

Daugelis išeivijos lietuvių ir 
laisvos Lietuvos visas tuolaiki
nis jaunimas pažįsta kun. A. 
Sušinską kaip rašytoją, žurna
listą. Daugelis yra skaitęs jo

Nelengva rašyti ateitininkų 
vadovą: istoriškai apžvelgti ir 
užfiksuoti 50 metų išgyvenusią, 
plačią ir šakotą, su įvairiom 
peripetijom savo istorijoje or
ganizaciją, suvaidinusią vieną 
žymiausių vaidmenų mūsų tau
tos dabarties gyvenime, suvesti 

[ į vienumą įvairius nutarimus,
į nuostatus, rezoliucijas, direkty

vas, ypatingai duoti gyvenimiš
kų nurodymų ateitininkų veik
lai tremtyje, kur susiduriame 
su naujomis kliūtimis, ir de
rintis prie naujų sąlygų, su
tikti jų iššūkį.

Tad su dideliu džiaugsmu ir 
viltimi pasitikome prof. kun. 
St. Ylos parengtą ATEITININ
KŲ VADOVĄ, stamboką knygą, 
prel. K. A. Vasio lėšomis iš
leistą Ateitininkų Federacijos, 
labai patraukliai atspausdintą 
Putrimo Nekalto Prasidėjimo 
Seserų vienuolyno spaustuvė
je 1960.

Vadovas rengtas keletą me
tų, panaudojant Marianapolio 
marijonų lituanistinę bibliote-

kelių parapijų vikaras: pirmiau
sia lietuviškęje “kazimiejinėje” 
— šv. Kazimiero parapijoje, 
darbštaus kunigo Magnaus Ka
zėno išaugintoje, vėliau slova- 
kiškojė, vokiškoje, amerikoniš
koje ir pagaliau šv. Petro, kur 
dirbo iki dabar. Iš sakyklų į-

«ehyv, Alkoje 
kun. A. Susinsko pamokslai 
skambėdavo gimtąja kalba: lie
tuviškai, vokiškai, angliškai, slo
vakiškai. Kalba būdavo tiltas 
į nuoširdžius santykius tarp 
darbštaus vikaro ir dažnai ar
timo dvasios vado pasigendan
čių parapiečių. Ištisas valan
dos klausykloje, ligonių kam
bariuose, pamaldose, adminis
traciniuose reikaluose parapie- 
čiams atidengdavo kunigą, ku
ris jiems tarnauja pačia gra
žiąja to žodžio prasme. Neabe
jojame, jog ir naujasis pasky
rimas visų pirmiausia yra to 
darbštumo ir uolumo išvada.

ma, vėliava ir šventės. Pabrė
žiama, kad šv. Povilo min^į 
“Visa atnaujinti Kristuje” ka^ 
talikiškam atgimimui pirmiejiį 
visoje Europoje pritaikė lietu- 

- vių moksleiviai ir studentai.

IV. Organizacija. Ateitininkų 
organizacija specializuota (pagal 
amžių, išsilavinimą ir kraštą) 
iAkoordinuota (moksleivių, stu
dentų ir sendraugių sąjungos) 
sąranga, turi atskirų kraštų vie
netus, tarybą, šalpos fondą.

V. Vienetą: kuopos ( jų au
gimas, moksleivių uždarymas), 
kuopelės, sekcijos, draugovės, 
korporacijos, klubai.

VI. V * _ religinė, tautinė
. , ;' (tautosakos" , krašto gy-

(Brocktone), Kybartų biblioteką nimas, švietimas), kultūrinė, so- 
Putname, seserų kazimieriečių dalinė, sportinė

logijos 'statinį ir dinaminį mo
mentą, atsižiūrint gyvenimo tri
jų'sąlygų: susipratimo, kovos 
ir kūrybos. ?

III. Išraiška — aptariama šū-

K U.’L STASYS YLA

gramą, kuri susidėjo iš smuiko 
solo, poezijos skaitymo, įvairių 
šokių nr dainų,paįvairintų dvie
jų jaunuolių humoru.

______________ _____  _ . Nore seminaro programa bu
tą paskaitų ir diskusijų būdu, vo užpildyta ir laisvo laiko ne- 
Taip pat buvo vienos paruoštos buvo daug,užtekcprogų pa- 
trijų atstovų diskusijos tema bendrauti sU kitų tautų studen- - 
“Krikščioniškoji vienybė ir Ry- tišku jaunimu, min
tų Europa —ateities probie- timis. Visi dalyviai išvyko, pra- 
ma”. Atskirų paskaitų temos: J----------
“Krikščioniškoji vienybė Rytų 
Europoje — istorinė perspek
tyva” (dr. Peter Isajiw); “Na
cionalizmas ir federalizmas Ry
tų Europoje krikščioniškosios 
vienybės žvilgsniu” (prof. Os- 
car Halecki); “Politinių jėgų 
pusiausvyra Rytų Europoje ir 
krikščionybėje” (prof. Ciryl Ze- 
bot); “Bažnytinė struktūra ir 
bažnytinė vienybė Rytų Euro
poje” (prof. Mykolas Chubaty);

—“Kokiu būdu psichologiškai ko
munistinis judėjimas įsiskverbė 
į krikščionybę Rytų Europoje” 

’ (dr. Antanas šerkšnas); “Tarp
tautinė, nuojauta ir Pax Roma-

1 na (dr. Vytautas P. Vygantas, 
Pax Romana pirmininkas).

Šeštadienio vakare, spalio 15, 
iškilmingos vakarienės metu 
kalbėjo svečiai — vysk. Joseph 
Schmondiuk ir Edward J. Kir- 

? chner, Pax Romana atstovas 
Unesco.

Įspūdingi buvo seminaro re
liginiai momentai. Sekmadienio 
rytą seminaro dalyviai klausė 
mišių, kurias aukojo vysk. J. 
Schmondiuk, Rytų Bažnyčios mės, kad ateityje atsiras dau- 
apeigom. Dalyviai turėjo pro- giau lietuvių atstovų ir, duok 
gos priimti dviejų pavidalų ko- Dieve, daugiau tokio pobūdžio 
muniją — duoną ir vyną. Prieš seminarų. Tlva

ukrainiečių Obnovos atstovų, iš 
lietuvių tarpo daug darbo įdė
jo studentė ateitininkė Nastutė 
Umbrasaitė, kuri šiuo metu yra 
lietuvių studentų ateitininkų 
atstovė Pax Romana egzilų ko
misijoje. N. Umbrazaitei padė
jo Vida Lušytė, neseniai pradė
jusi eiti antrosios studentų atei- 
tininkų atstovės pareigas šioje 
komisijoje.

šis seminaras buvo įdomus 
ir gerai suruoštas, už ką reikia . 
pagirti rengėjus, komisijos na
rius ir ukrainiečių Obnova. Ta
čiau retai kas laikoma šimta
procentiniu pasisekimu. Taip ir 
čia neapsieita be trūkumų.

Lietuvių akimis žiūrint, nors 
seminaras buvo mieste, kuria
me yra daug lietuvių studen
tų, be to, netoli New Yorkas 
ir Baltimorė, lietuvius- studen- . 
tus katalikus atstovavo tik la
bai nedidelė saujelė ateitinin
kų. Gal trūksta susidomėjimo 
seminarais, o gal pasitaikė ne
palankus savaitgalis? Tikėki-naudingų saviauklos patarimų 

ir-žinių kiekvienam jaunuoliui. 
Medžiagos surinkta labai daug, 
ji: sistemingai sųdpnka, leng
vu; pslranfiffu š^Shmi pateik
ta?. Žinoma, tokiame dideliame 
veikaley-paritaiko ir netobulu- 

.j_____ . . .... rūų. Pirmiausia, gaila, kad kaP
Y! ’ Įžurnala1, laik- įįįjnkas L. Dambriūnas nega-

raštelia. broletema. progrann- Ti> jwrfiarėa Kaj.
skyryba būtų lyges- 

mnkų dy . x vienodesnė. Bet čia . nesi-
VI H. Aplinka, jos perkeitimas, leisi .ne smulkiau knaibyti' ... 

Gražu, kad pabrėžiama tėvų, Paskui, Vadovas atrodo labai 
ypač tėvo autoritetas, kuris gerai atitinkąs normalaus orga- 
šiame krašte pragaištingai nu
vertinamas; taip pat buto, susi
rinkimų vietos, stovyklos, kul
tūringas ir lietuviškas apipavi-

bibliotekąChicagoje. Paruošiant, 
patarimais daug padėta Federa
cijos vado S. Sužiedėlio ir gen. 
sekretoriaus kun. V. Dabušio. 
Keturių skyrių (M, IV V ir 
VUI) kalbą peržiūrėjo L. Damb- 
riūnas, o apipavidalinimu rūpi
nosi P. Jurkus. Vadovo rengė
jas, kelių knygų autorius ir žy
mus ateitininkų veikėjas, ir jo 
bendradarbiai jau sako Vadovą 
būsiant brandžią knygą.

Knyga suskirstyta į 16 sky
rių, o šie dalijami skyreliais. 
Tas paskirstymas, dalykų bei 
vardų rodyklė, schemos ir pie 
šiniai palengvina naudotis šia 
487 pusi, knyga. Didelis tur
tas ir gausi bibliografija prie 
kiekvieno skyriaus. Pagrindi
niai skyriai: kilmė, ideologija, 
išraiška, organizacija, vienetai, 
veikla^ spauda, aplinka, posė
džiai, studijos, vadovavimas, va
dai, saviaukla, žaisnąas, bend
ruomene, šventieji globėjai.

I. Kilmės skyriųje išryškiha- ninkavimas, administravimas, 
ma sąlygos, kuriose kilo ateiti- vado savybės, dvasios vadai.

XII. Vadai — A. Jakštas - 
Dambrauskas, Pr. Dovydaitis, 
Pr. Kuraitis, Vyt Endzhilaitis, 

_ SL Šalkauskis. , nančiam daugiausia per aukš- z
tąsias mokyklas; duodama atei- XIII. Saviaukla — skaityba, 
♦įninku organizacijos genezė, kalbos ir rašto menas, mąstyse-

IX Posėdžiai. Daug naudingų 
nurodymų posėdžių, susirinki
mų, suvažiavimų, sąskrydžių, 
konferencijų rengėjam ir daly
viam. Valandas gaišiną sveiki
nimai galop turėtų būti už-

• drausti.
X Studijos — kursai, stu

dijų dienos, stovyklavimas, stu
dijų rateliai, visuomeniniai teis
mai, studijų temos.

Neseniai knygų rinkoje pasi- dramaturgam ir beletristam, gy- 
rodė stambus enciklopedinio po- venantiem ar mirusiem po 1900 
būdžio veikalas vokiečių kalba metų. Taikantis prie vokiškai 
— XX amžiaus pasaulinės Ii- skaitančios visuomenės, duoda- 
teratūros žodyno pirmoji dalis, mos išsamesnės biografijos Eu- 
apimanti raides A — J. šiame ropos ir Amerikos rašytojų, su 
veikale pagrindinis dėmesys ski- kitais tik trumpai supažindina- 
riamas įžymiesiem dabarties ma. Račiai apžvelgiamos tauti- 
literatūros kūrėjam: lyrikam, nės literatūros, literatūriniai 

----------- -------------- —— žanrai, srovės ir modernioji*

------------------ žaismas ir
30 žumalis- i?reik?tes Sūkiu Visa darbas, džiaugsmas, šokiai,

atnaujinti Kristuje! Iškeliama, ]jnksmavakaris, išvykos, 
kaip naujasis credo buvo su- pobūviai, pagerbtu vės.

nizacmio gyvenimo sąlygas Lie- 
- togoje. Pasigendama akcenta
vimo tų sunkumų, kuriuos nau
jos sąlygos stato, kai reikia čia 
auganti jaunimą- patraukti, sū
dei un ii idealistine organizaci
ja, i veikimą įkinkyti ir išlai- 
b f to veikimo našumą kas
dien, ne vien kongresų progo- 
ni. . Svetimos kalbos užgožėji- 
ia£s ąet ateitininkų tarpe (juk 
šu a tenka kovoti net susirin- 
kimuese, nekalbant apie priva- 
Či?.s pokalbius), nenoras imti 
su;il;2snių klaurimų, pramogų, tume plačiau pasisakant, nes svarbesnės literatūros nurody- 
ri8:J iumų alkis, neorganizuc^ų tai katalikybės ir lietuviškumo mais, drauge prieinamais ne tik ~ 

žemyn traukianti įtaka tvirtovė, o šėtoniškumas —• vie- šios srities specialistam, bet ir 
■4įjpie juos reikėtų Vadove pa- r \ At
sisakyti, duoti nurodymų, kaip sų principų.
sa tomis negerovėmis dorotis. I“ ' ' . . _ _ _ ___ .
/.Taip pat' dėl ateitininkų, Pakšto, A Damušio ir S. Su- tinį veidą.

ypač sendraugių reiškimos! pa- žiedelio. Gal nevisai patogu apie Ė viso veikale tilps apie 1900 
rapijose. Visi žinome, kaip gyvuosius rašyti (knygą spaus- straipsnių, kuriuos ruošiant tąL 
bendradarblavimas sunkus, kai dinaut K. Pakštas tebebuvo gy- kino 350 mokslinių bendradar- 
sezfdraugiai negali sutikti, kad ’ vas), bet kadangi visi jie už- bių iš įvairių pasaulio kraštų, 
jų "vaikų lietuvybė kęstų nuo dėjo aiškų antspaudą ateitinin- Antrosios daties gale bus pateik 
ne^etuvi^ai mokomų poterių, kų veikimui, todėl ir jie pri- ta išsami vardų rodyklė, kuri 
svetima kalba sakomų pamoks- klauso ateitininkijos praeičiai palengvins surasti atskiruose 
lų. Tas pats su parapine mo
kykla. Tad vadovo nurodymai 
čia būtų tik į abipusinę svei
katą išėję.
v>^ra būtų akcentuoti ateiti- 
mnkų visuomenines pareigas, ... 
tiesiog tarnybą, rengiant .lietu- švietimo bei kultūros darbinio- vas (17) ir J. Jankus (16). B-

Lietuvybe ir katalikybė suei- problematika.
na į tą patį tašką šv. Kaži- Žodyną išleido žinoma Her- 
miero asmeny. Jis tad ypačiai 
pabrėžtinas šventų globėjų 
tarpe, kreipimusi į jį turėtų pra 
sidėti mūsų susirinkimai. Tas 
pats su Aušros Vartų Dievo 
Motinos kultu. Apie šeimą lauk-

derio leidykla Freiburge, o jį 
parengė tos pačios leidyklos 
institutas su Vienos tyrimo in
stitutu Europos dabarčiai pažin
ti, Veikalas paruoštas moksli
niais pagrindais, kritiškai, su

liau papeikiamai (J. Kubilius),

bundert. I. 6d. AU. Froiburg
L Br., 1960). ,

iuna.ua


1940 m., lapkričio 8 d., nr. 77 D AJI B |.H 1 N K Ai.

Antras didysis trėmimas buvo 1949
---------------------------------------------------------- ANTANAS GAILIUS --- ?--------------------------------------------------

Antanas Gailius su žmona H Lietuvos, And r ie javo, atvyko į JAV tik prieš tris mėnesius. Eli- 
zabethe, skautų koncerte, spalio 29 jis papasa kojo apie dabartinį Lietuvos gyvenimą. Savo 
pasakojimą užbaigęs, pastebėjo, kad tiktai lietuviu tautos atskalūnai gali girti dabartinę Lie
tuvos vergiją.

Amerikos lietuviam ir JAV 
vyriausybei pradėjus judinti li
kusių pavergtoje Lietuvoje gi
minių išvažiavimą, sulaukėme 
ir mes nekantriai lauktos die
nos, kada galėjome apleisti 
kraštą, kuris taip brangus, gim
tas; jame užaugta ir beveik vi
sas amžius praleista. Ar ne 
keistai skamba laukimas dienos, 
kada norima apleisti gimtinę? 
Tai būtų keista, jeigu tai bū
tų normaliom sąlygom, jei mū
sų tėvynė ir jos vaikai galė
tų norš truputį jaustis laisvi. 
Amerikoje esame jau trečias 
mėnuo. Po truputį pradedame 
abu su žmona apsiprasti. Ma
no šio pareiškimo tikslas yra 
painformuoti apie padėtį, gy
venimo sąlygas, kurios yra pa
diktuotos pavergėjų ir jų pa- 
gelbininkų, ir kurių įsakymus 
turi vykdyti mūsų giminės, ar
timieji ir kiti Lietuvoje gyve
nantieji tautiečiai.
Radom šeimininkaujant rusus

ninku vežimą, kuris palietė vi
sus ūkius virš 30 ha. žemės. 
Buvo vežami ir kiti asmenys, 
kuriuos komunistai rado jiem 
nepatikimus, tarp tų nepatiki
mųjų buvo visiški seneliai ir 
kūdikiai. Vežamieji buvo pa
kraunami į sunkvežimius. Išva
žiavimui duota tik 40 min. lai
ko. Vežama buvo prieš aušrą. 
Visas pasiruošimas buvo slap
tas, ir vadovaujamas rusų ir 
kitų apskrities komupistų pa
reigūnų. Vietos komiteto tar
nautojai buvo verčiami važiuoti 
su tais egzekutoriais ir atlik- 

-ti pagelbines paskirtis, kaip 
turto surašymą ir tt.

"Savanoriški" kolchozai
Po 1949 trėmimo pasiprieši

nimas kolchozų sudarymui pra
nyko. Visi ūkiai buvo sujungti, 
įskaitant ir duotąją žemę be 
žemiam, šeimai buvo palikta 
tik po karvę. Už atimtą turtą 
nebuvo atlyginta. Tokiu “sa
vanorišku” būdu buvo sudary-

tybei tokias maisto normas: 
30 kg. ( kilogramas yra apie du 
svarai) mėsos, 19 kg. sviesto, 
500 kiaušinių, o tie, kurie lai
kė avis, dar ir vilnų. Už darba
dienį, jeigu jis susidarė iš vie
nos darbo dienos, mokėdavo 
po 20 kapeikų ir kiek grūdų. 
Vėliau atlyginimas pakilo. Pas
kutiniais metais kolchoze dir
bantieji už darbadienį gauna 
po 2 rublius ir po 1 su puse 
kg. grūdų. Uždirbti darbadie
nį dar nereiškia, kad turi dirb
ti tik vieną dieną. Dažniausiai 
lauko darbininkas turi dirbti 
virš vienos dienos. Iš leidžia
mos naudoti 60 arų žemės prie
volės duoti nebereikia, tik mo
kami žemės mokesčiai apie 180 
rublių metam.

Atlyginimas kolchozų darbi
ninkam nėra savaitinis ar mė
nesinis. Labai dažnai atlygini
mo išmokėjimas nusitęsia į ki
tus metus ir tada dar neviskas 
išmokama.

DR. ST. BAČKIS skaito paskaitą Kristaus Karaliaus švehtfeje New Yorke. 
Sėdi N. Y. ateitininkų draugoves pirm. G. Naujokaitis. Nuotr. V. Maželio.

Kristaus Valdovo švente New Yorke
Lietuvoje gyvenome Žemai

tijoje, Andriejavo miestelyje. 
Vokiečių kariuomenei užėmus 
mūsų namus ir pradėjus susi- 
šaudyti su rusais, pasitraukėme 
į kaimą, iš kurio grįžę, savo 
namuose radome šeimininkau
jant rusų kariuomenę. Tai buvo 
1944 spalio 10. Kol susitvar
kė vykdomieji komitetai, gyve
nimas buvo kiek ramesnis. Vyk
domieji komitetai nebuvo rink
ti ir nerenkami, bet skiriami 
iš aukščiau. Pirmas jų žingsnis 
buvo ūkininkų “nubuožinimas”, 
uždedant aukštas pyliavas ir 
išdalinant dalį žemės ir gyvu
lių bežemiam, šis patvarkymas 
buvo laikinis. Išsilaikė tik iki. 
1948 metų, kada didieji ūkiai 
buvo visiškai sunaikinti, o da 
lis savininkų išvežta Rusijon 
prievartos darbam. Vežimas pa
lietė daug asmenų ir šeimų, su
keldamas krašte paniką ir bai
mę.

Didysis trėmimas
Nepasiekus priverstinio že

mės atidavimo kolchozam, ko
munistinė valdžia įvykdė ūki-

DETROIT, MICH.
Trijų solistu koncertas

Lietuvių moterų kunigaikštie
nės Birutės skyrius ruošia lie
tuvių solistų koncertą lapkričio 
12, šeštadienį, 8 vai. vak. Har- 
monie Club, 267 E. Grand Ri- 
ver. Koncerto programą išpil
dys solistai — St. Baras, D. 
Stankaitytė, J. Vaznelis. Akom
panuos muz. Aleksandras Ku- 
čiūnas. Solistai išpildys visai 
naują programą. Bus lietuvių 
ir kitų tautų kompozitorių kū
riniai, operų arijos. Po koncer
to puikioje salėje šokiai, gro
jant geram ukrainiečių orkest
rui. Studentam ir moksleiviam

ti kolchozai.
Be darbo kolchoze reikėjo 

dar apdirbti savo 60 arų žemę 
ir iš tų 60 arų pristatyti vals-

Kolchozai turi nustatę darba 
dienių skaičių. Mažiausia 120. 
Tiek neišdirbę laikomi nusikal
tėliais.

(Bus daugiau)

Spalio 30' sekmadienis New 
Yorko ateitininkam buvo tikrai 
pakili šventė. Tą dieną ouvo mi
nimas auksinis ateitininkų gy-

ATEITININKAI studentai Kristaus Karaliaus šventeje Nevv Yorke duoda įžodį. Nuotr. V. Maželio.

Švenčių sveikinimų reikalu
Turime tradiciją didžiųjų 

švenčių — Kalėdų ir Naujųjų 
Metų — proga prisiminti ir pa
sveikinti savo gimines, arti
muosius. bičiulius. Nors linkė
jimai nevisi ir nevisada Įvyks
ta. bet teisingu kun. T. žiū 
raičio pastebėjimu, socialinė 
psichologinė jų reikšmė yra vi
suomet prasminga: “Linkėjimai 
yra plataus masto paguoda”

DU BENDRUOMENĖS BENDRARAŠČIAI
ST. PAPARTIS

nių, eilėraščių ir kitokios pasi 
skaitomosios medžiagos, taip pat 
sudarys apmokami sveikinimai. 
Atskiras asmuo už 2 dol. per 
leidinį gali pasveikinti 10 savo 
artimųjų. Pagal sveikintojo pa
geidavimą, leidinys sveikina
miesiem išsiunčiamas jo admi
nistracijos, bet gali taip pat ir 
pats sveikintojas jį išsiųsti.

menis surinkti ir iki lapkričio 
pradžios pasiųsti.

Be šito, taip pat čia labai 
svarbus ir kitas uždavinys — 
tai pradėtą darbą visomis jė
gomis ir visu intensyvumu va
ryti toliau. Todėl centro valdy 
ba savo bendraraščiu savo apy
linkių ir apygardų valdybas taip 
pat paprašė ir toliau teikti li
tuanistinėms mokykloms visą 
galimą paramą bei globą.

vavimo jubilėjus, sutapęs su 
Kristaus Valdovo švente.

Iškilmingoji diena buvo pra
dėta 11 vai. pamaldomis Ap
reiškimo par. bažnyčioje. Per 
pamaldas buvo pašventinta stu
dentų ateitininkų New Yorko 
draugovės vėliava. Krikštatėviai 
buvo ateitininkai sendraugiai 
— M. Šaulienė ir St. Lūšys.

Mišias aukojo kleb. kun. N. 
Pakalnis, pamokslą sakė moks
leivių ateitininkų kuopos dv- 
sios vadas kun. J. Pakalniškis. 
Jis iškėlė Kristaus kaip visuo
tinio žmonijos valdovo reikšmę 
mūsų laikams, Kristaus, kurio 
vardu ateitininkai yra pasiryžę 
visa atnaujinti. Pamaldų metu 
jaunas ir talentingas solistas Jo 
nas Vaznelis iš Chicagos sugie
dojo Beethoveno Sanctus.

Po pamaldų Apreiškimo par. 
žemutinėje salėje buvo bendri 
šventės dalyviams pusryčiai — 
agapė, kuriems gerai paruošti 
triūso negailėjo B. Radzivanie- 
nė ir J. Gerdvilienė.

Pusiau pirmą vai. didžioje pa
rapijos salėje buvo iškilmingas 
ateitininku jubilėjus ir Kristaus 
Valdovo šventės minėjimas — 
posėdis. Sceną' Kristaus Valdo
vo paveikslu ir gėlėmis (tarp 
jų ir lietuviškom rūtom) papuo
šė ateitininkės Vida Lušytė ir 
Irena Sandanavičiūtė. Į sceną 
įnešus ir pagerbus vėliavas, po
sėdį pradėjo Nevv Yorko sky
riaus ateitininkų sendraugių pir 
mininkas Pr. Naujokaitis. Jis 
priminė ateitininkuos judėjimo 
svarbą mūsų tautiniam atgimi
mui ir religiniam pakėlimui.

Garbės prezidiumą sudarė 
Lietuvos pasiuntinybės Washing 
tone patarėjas ministeris dr. 
St. Bačkis. LRKF dvasios vadas 
kun. Ant. Račkauskas, studentų

šaitis, V. Navickas, R. Kregž- 
dytė. G? Kregždytė, M. Vainiū- 
naitė, A. Pranckevičiūtė, R. Ig- 
naitis, A. Norvilą, J. Vainius.
Moksleivių ateitininkų dvasios 

vadui kun. J. Pakalniškiui per
skaičius įžado formulę, ateiti
ninkų įžodį davė jaunesnieji 
moksleiviai ateitininkai: B. Ba
rauskaitė, A. Kregždytė, M. San 
danavičiūtė, P. Sandanavičius, 
R. Vainiūtė, P. Vainius.

Po to įžodį davė ir vyresnieji 
moksleiviai ateitininkai. M. Ą- 
žuolaitė, P. Ąžuolas, V. Gerdvi- 
lytė. V. Gerdvilis, L. Minkūnai- 
tė, J. Adomavičius, V. Radziva- 
nas, E. Ragažinskaitė, M. Ba- 
čianskaitė.

Studentų draugovės dvasios 
vadui kur. V. Pikturnai ateiti
ninkų įžodį davė studentai: 
R. Gedeika, T. Jankauskas. A. 
Vainius, Al. Žibąs.

Šis gražus žalias jaunimėlis-, 
prisiekęs kilniai ateitininkų vė
liavai, liks tvirtas savo idealam 
tolimesnei ir tolimąjai ateičiai, 
kuri jų laukia.

Jubilėjaus proga ateitininkus 
sveikino Ateitininkų Federaci
jos Valdybos vardu dr. V. Vy
gantas, moksleivių kuopos dva
sios vadas kun. J., Pakalniškis. 
LRKF vardu St. Lukas, vėlia
vos krikštatėvių vardu St. Lū
šys. Raštu sveikino Akademikių 
Skaučių draugovė, Neo-Lithua- 
nia Nevv Yorko skyrius, Nevv 
Yorko studentų Santara. Lietu
vos vyčiai.

Sugiedojus ateitininkų himną 
ir išnešus vėliavas, sekė min. 
dr. St. Bačkio tai šventei pri
taikyta paskaita, kurioj prele
gentas dar kartą paryškino Kris 
taus Valdovo reikšmę mūsų lai
kam, ir ypač pažymėjo krikščio
niško gyvenimo veiklos sugy- 
vinimą. Savo mintis jis gausiai 
rėmė enciklikų ir ateitininki- 
jos vadų ištraukomis. Būdingi 
buvo jo paties asmeniški pergy
venimai krikščioniškoj veikimo 
dirvoj. Pav., belgų ministeris 
Spaakas, kuris vieno suvažiavi
mo metu, kad ir socialistas bū
damas, kėlė krikščionybės ver
tę ir reikšmę mūsų laikais net 
politiniame gyvenime. Nemažai 
jaudinantis ir mūsų Daumanto, 
partizanų vado, parašiusio “Par
tizanus už geležinės sienos” re
liginis nusiteikimas, kurį mi- 
nisteriui teko pačiam asmeniš
kai patirti.

Prelegentas priminė būdus ir 
priemones krikščioniškam gyve
nimui kelti, ir tame darbe atei
tininkams tenka pareiga. Visas 
tas dvasinis susidrausminimas 
ir pakilimas gali labai žymiai 
prisidėti ir prie greitesnio mū
sų tėvynės Lietuvos išsivadavi
mo iš dabartinės padėties.

New Yorko skyriaus sen
draugių pirm. Pr. Naujokaičiui 
tarus uždaromąjį žodį, ir vi
siems sugiedojus Lietuvos him
ną, iškilmingas posėdis buvo 
baigtas. Visi skirstėsi pakilia 
nuotaika, žadėdami dar kartą 
tą patį vakarą susitikti Ateities 
koncerte meniškam atsigaivini
mui. A. Š.

rapijos Toronte ekonomas, spa
lio 29 išvyko į Kaliforniją, San
ta Barbara; kur dėstys pranciš
konų seminarijoje. Kun. Kl. Ža- 
lalis aukštuosius teologijos 
mokslus yra baigęs Romoje.

— Draugo romano konkur 
sui. kurio terminas baigėsi lap
kričio 1, prisiųsti 5 romanai. 
Komisija romanam įvertinti su
daryta Los Angeles, Calif. 
Laimėjusiam premija bus įteik
ta po Kalėdų.

— Prel. Jurgis Paškauskas, — 
Marijos Gimimo lietuvių para
pijos Chicagoje klebonas, yra 
sulaukęs 75 metų amžiaus ir 
45 metų kunigystės. Prelato su
kaktuvininko gražiai vadovauja
mos parapijos naujoje bažnyčio
je įspūdingai praėjo Ateitinin
kų kongreso iškilmingos pa
maldos rugsėjo 4. Jubiliatas yra 
gimęs Paulių km., Skirsnemunė 
par., Lietuvoje. Kunigų šven
tintas Amerikoje 1916.

— Philadelphiįoje jubilėjinė 
ateitininkų šventė bus lapkri
čio 12 - 13. Lapkričio 12, šeš
tadienį, Smylie restorano sa
lėje (8001 E. Roosevelt Blvd.) 
bus koncertas, kurio programą 
išpildys sol. Arnoldas Voketai- 
tis iš New Yorko. Lapkričio 13, 
sekmadienį, šv. Andriejaus baž
nyčioje 10:30 mišios ir ateiti
ninkų moksleivių vėliavos šven
tinimas. Po pamaldų parapijos 
salėje iškilmingas susirinkimas. 
Moksleiviai duos įžodį, kalbės . 
Ateitininkų Federacijos vadas, 
bus ir meninė dalis. Visi ma
loniai kvečami.

— Aldona Stempužienė gas
troles pietų Amerikoje tęsia to
liau. Iš Kolumbijos vyksta į 
Argentiną, lapkričio 18 Buenos 
Aires mieste remgiamas jos re- ' 
čitalis. Dėl neramumų Venezue- 
loje ųumatytas Stasio Baro ir 
A. Stempužienės koncertas Ca- 
racas mieste buvo atšauktas.

— Kas turėtų Arūno “Bota
nikos” vadovėlį, leistą Lietuvo
je, prašomas trumpam paskolin
ti kun. J. Dėdinui, Vasario 16 
gimnazijos mokytojui. Galima 
siųsti per Darbininko adminis
traciją arba tiesiai: kun. J. Dė
dinas, Schloss Rennhof, (16), 
Huettenfield, Germany.

— Retai pasitaiko proga dole
rio vertės knygą pirkti už 10 
centų. Naudokitės dabar Gabi
jos leidyklos knygų išpardavi
mu, nes jos atpigintos iki 90 
proc. Įvairių laidyklų leidiniai. 
Sąrašai gaunami: Gabija, 87-85 
95 St., Woodhaven 21, N. Y.

Ieškomas dr. Juozas Sabanas, 
sūnus Juozo, gimęs Šiaulių ap
skrity, Raudėnų miestelyje. Gy* 
venęs Chicagoje. Ieško pusese- 
rė Liuda Puščiūtė — Sabaliaus
kienė. Žinantieji apie ieškomą
jį asmenį prašomi pranešti: 
Darbininko administracija, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y.

bilietai papiginti.
Birutietės

NASHUA, N. H.

Viętinis Balfo skyrius spalio 
19 suruošė kortų vakarą, iš ku
rio gavo gryno pelno 75.16 dol. 
Skyriaus valdyba parapijos kle
bonui kun. J. Bucevičiui už lei
dimą nemokamai pasinaudot pa
rapijos sale ir visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

Miršta senosios kartos lietuviai
Netaip seniai buvo palaido

tas palyginti dar jaunas lietuvis 
D. Karauskas. Spalio 28 šv. 
Kazimiero par. kapinėse vėl bu
vo palaidotas iškilmingomis baž
nytinėmis apeigomis senosios 
kartos taurus parapietis Kris
tupas Antanas Gurskis. Spalio 
31 vėl buvo palaidotas kitos 
parapijos narys lietuvis Juozas
Marcelionis. P.S.

(Žodis ir gyvenimas, 1-54).
Pasveikiname ir palinkime į- 

vairiais būdais — atsilankymu, 
atviruku, per laikraštį. Taip ra
dome, taip paliksime. JAV Lie
tuvių B-nės centro valdyba, ne
paneigdama" senųjų sveikinimo 
bei linkėjimo būdų, mėgina dar 
lietuviam pasitarnauti taip pat 
savo būdu: pereitais metais iš
leido šventinį biuletenio nume
rį, šiais metais vietoj regulia- 
rhus gruodžio mėn. biuletenio 
numerio duos šventinių svei
kinimų specialų leidinį.

Šitokio leidinio tikslas dve
jopas. Visų pirma centro val
dybai rūpi platesniu leidinio 
paskleidimu gyvinti pačios B- 
nės mintį ir antra, centro val
dyba taip pat siekia papildyti 
kuklų savo iždą Bendruomenės 
kultūriniam uždaviniam vykdy
ti. pvz.. surinkti lėšų paskelb
tojo jaunimo dramos konkurso 
premijai ir kitiem reikalam.

Leidinio . turinį, be straips-

Šventinių sveikinimų reika
lu LB apylinkių valdyboms cen
tro valdyba išleido specialų 
bendraraštį. Ji tikisi, kad apy
gardų ir apylinkių valdybos pa
darys visa, ko iš jų prašoma.

Lituanistinių mokyklų
žinių reikalu
Lituanistinė mokykla, lietu

vių chartos žodžiais, yra tau
tinės dvasios židinys. Dėl to 
Bendruomenė lituanistiniam 
švietimui skiria didelį dėmesį. 
Daugely vietų jos apylinkės 
bei apygardos yra šeštadieni
nių mūsų mokyklų laikytojos, 
rėmėjos, globėjos.

LB centro valdyba rūpinasi 
kasmet surinkti lituanistinio 
švietimo darbo duomenis, kad 
matytume, kas mūsų mokyklo
se dirbo, kaip dirbo ir ką pa
darė. Todėl ir šiemet bendra
raščiu kreipėsi į apygardų ir 
apylinkių valdybas, prašydama 
jas pagal tam tikrą anketą Ii-
tuanistinių mokyklų darbo duo-

Centro valdyba, tikėdama, 
kad ir šis .jos bendraraštis su
silauks reikiamo LB apygardų 
bei apylinkių valdybų dėmesio, 
paskutiniame savo 26 biulete
nio numeryje pasidžiaugia jų 
pačių iniciatyva ir pastangomis. 
Antai, Baltimorės apylinkės pir
mininkas V. Volertas ir šešta
dieninės mokyklos vedėjas M. 
Jauniškis į vietos lietuvius krei
piasi tokiais savo atsišaukimo 
žodžiais: “Didžiausi mokyklos, 
o tuo pačiu ir lietuvių tautos 
rėmėjai yra tie lietuviai, kurie 
savo vaikus į ją leidžia.. Mo
kyklai reikia mokytoju, x tad 
kviečiami tą darbą atlikti ne
turėtų lengva širdim atsisakinė
ti. Mokyklai veikti reikia ma
terialinio pagrindo. Iš tėvų lau
kiama glaudesnio bendradarbia
vimo su mokykla ir didesnio 
dėmesio savo vaikam ".

Tai. kas čia sakoma Balti
morės lietuviam, tinka taip pat
ir visos Amerikos lietuviam.

ateitininkų draugovės dvasios 
vadas kun. Vyt. Pikturna, moks
leivių ateitininkų kuopos dva
sios vadas kun. Jonas Pakal
niškis. draugovės pirmininkas 
G. Naujokaitis, moksleivių kuo
pos pirm. Pr. Ąžuolas. Posėdžiui 
sekretoriavo stud. Vida Lušy
tė ir moksleivė Irena Sandana
vičiūtė.

Kun. A. Račkauskui sukalbė
jus posėdžiui skirtą’ maldą, bu
vo prisiminti ir pagerbti miru
sieji ateitininkai. Vienas pasku
tiniųjų neseniai mirusių - buvęs 
Ateitininkų Federacijos vadas 
prof. K. Pakštas.

Bet mirusiųjų gretas greitai 
ir uoliai stengiasi papildyti nau
jos pajėgos. Tikrai miela buvo 
matyti, kaip jaunučiai ateitinin
kai, išėję į sceną, taria ateiti
ninkų šūki. Jiems dar mieliau 
buvo, kai pats ministeris dr. 
St. Bačkis prisegė ateitininkų 
ženklelį. Jų eilė: R Navickai-
tė. K. Baltrušaitytė. P. Baltru
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' Puikios dekoracijos, kurioms 
tikrai darbo nesigailėta, buvo 
A. Zaliūno. Gal tik dekoracijų

daugumas dalyvių maišėsi šokių 
sūkuriuose.

► '■■■ ■ : ■ ■ j

| Namų perdavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės <

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

Perkant <Wp«nin<8 kiekiai* pristatoma j riftmus nemokamai

Romoje vienas advokatas taip 
pasiskelbė: "Dėmesio vairuoto
jam! Jūs sėdate prie vairo — 
ar pagalvojote apie testamen
tą? Sudarau testamentus ir ki
tas sutartis iš anksto”.

meninių pastatymu.
Susirinkusiejf turėjo progos 

pamatyti pumą kartą Los An
geles lietuvių kolonijos sceno
je G. Veličkos parašytą ir jo 
režisuotą 3 veiksmų pjesę "Mi

to. aš lenkiu galvą prieš jus ir 
kaip labiausiai pažįstančius pa
vojingiausią laisvojo pasaulio 
priešą komunizrtia kviečiu apie 
tai kiekviena proga informuo
ti Amerikos visuomenę".

gis yra įjungtas į “Park”. Ki
tu atveju vairas yra tvirtoje 
pozicijoje, automatiškai įtvirtin
tas. (Skelb.)

AR JOS NWBROKATE 
* ■. ‘ už savo automobilio apdraudę?

naudotinos besimokantiems lie
tuviškai. Tokios plokštelės bus 
greit pagamintos ir visiems, 
prieinamos. '

Loretta Kassel pranešė apie 
niinois, Indiana apskričio glo
botą vakarą, kuriame ,J. Stukas 
rodė savo filmą i$ kelionės po 
Vilnių ir Kauną.' Gautas pel
nas paskirtas stipep'dijos fon
dui. Tuo pavyzdžiu skatinami 
pasekti ir kiti, kad būtų gali
ma sudaryti kuo didesnį sti
pendijų fondą. - - - -

Viri 21,000,000 a 
moka daugiau,

Jei dk Jūsų vairavimo fekordė* yra geras, 
Jūs esate kvaHOkuotM: .

Lietuvos vyčiy. Centro vai- knygas ir plokšteles, kurios pa- 
dybos posėdis įvyko spalio 22 
Pittsburgh, Pa., Roosevelt, vieš
butyje. Posėdį sušaukė Rober
tas Boris, pirm, iš Detroito. 
Maldą sukalbėjo Miss Dalia 
Aleshunas. Buvo perskaitytas 
praėjusio posėdžio protokolas, 
padaryti pranešimai.

Vicepirm. Helen Shields 
pranešė apie jaunųjų vyčių or
ganizavimą, apie jų konkursą 
ir kitą susirinkimą, kuris bus 
lapkričio 11 Pravidence R. J.

Frank Gudelis pranešė apie;

VYČIŲ PROGRAMA

WL0A — 1550 kfl. Braddock

Anglų solistus Ken bodd vie
name koncerte sulaukė ypatin
gai audringo plojimo, kad pa: 
kartotų savo dainą “Raktas”. 
Kartojo antrą ir trečią kartą. 
Jis dainavo kaliniams.' 

v Kad būtų anksčiau ...
Budapeštą, Vengrijos sostinę, 

šią vasarą užpuolus dideliam 
spiečiui moskitų, buvo barsto
mi DDT milteliai. Žmonėm bu 
vo įsakyta užsidarius duris ir 
langus, būti viduje. Vienas 
vengras atsiduso: “Kaid taip 
būtume turėję tų miltelių, kai 
mus puolė raudonieji Maskvos 
moskitai”.

Pasielgė kaip jautis
Portugalijoje ūkininkas Joa- 

jkimas de Cruz, grįžęs iš lau
ko, paklausė žmonos, ar ji pa 
šėrusi jautį. “Gi kaip? Daviau 
seno šieno”. Vyras net akis pa
statė: “Seno? O kodėl ne švie
žio? Sename buvo pinigai”. Te
ko gyvulį piauti ir išimti 500

tum jie iš tikrųjų realiai išgy
vena Lietuvos pajūrio žvejų rū
pesčius ir savo dvasiniu susi
kaupimu kovoja su kliūtimis. 
Labai gerai savo rolei atitiko 
ir D. Vebeliūnaitė (Emilija), gal 
tik kai kur perdaug išryškin
dama charakterio bruožus. Kiti 
scenos veikėjai irgi neblogai 
atliko savo vaidmenį, ypač tu
rint galvoje, kad ne vienas iš 
jų dar tik pradeda kopti į sce-

Lietuvių Bendruomenės drą
sus užsimojimas, dėl kurio ka- 

progos pasirašyti nėujai atsikė- daugelis savo reles atliko pasi- daise buvo taip susirūpinęs apy- 
lusios Lietuvos nepriklausomy- gėrėtinai, sukurdami tikrus au- linkės pirmininkas J. Motiejū- 
bės aktą". Be to, jis pažadėjo tariaus norėtus veikėjų charak- ' ^as, visais atžvilgiais pavyko.

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

daryti žygių Washingtone, kad terius.
daugiau lietuvių galėtų- atvykti E tokių pažymėtina A. Dūdie- 
| šį krašta. ypač perskirtom šei- r-ė Gertrūdos rolėje, žiūrovam* 
mom būtų sudarytos sąlygos patikusi be geros vaidybos ir 
vėl kartu gyventi. (Apie tai pla- šavo tikru klaipėdiėtišku ak- 
čiau rašė vietinis laikraštis Los centu (matyt, lengvai pasisavi- 
Feliz Mills News spalio 27). no iš savo buvusio lietuvio mo-

Gauta sveikinimo telegramos kytojo J. Vyšriaičio Prienų gim- 
iš JAV prezidento Eisenhowo- nazijoje). Otono rolei labai ati- 
rio ir Nixofto, tiko K. Sakys. Gerai savo rolė-
Irariose iškeltas lietuvių vaid- se buvo įsijautę V. Mitkutė (rū- 
rnuo Amerikos gyvenime. Nixo- ta), L. Reivydas (Janis), V. Gi
no ilgesnėje telegramoje pami- lys (Ernesto rolėje), nekalbant 
nėta LB svarbūs užsimojimai, apie patį veikalo autorių bei 
komunizmo grėsmė pasauliui, režisorių G. Veličką (Kristupo 
bet išreikšta viltis, kad galuti- rolėje), žiūrovui stebint juos 
nė pergalė bus laisvųjų tautų scenoje, susidarė įspūdis, tar-

pusėje ir išvadoje Sovietų pa
vergtos tautos bus laisvos.

Telegramas perškaitė ir ofi
cialią dalį pravedė LB Los An
geles skyriaus pirm. inž. J. Mo
tiejūnas, išvardindamas eilę lie
tuvių kultūrininkų, kurie savo 
darbais Įsiliedami į kolonijos 
kultūrinį bei visuomeninį gy
venimą, dažnas iš jų yra žino
mas savo veikla už jos ribų. 
Jis kvietė remti dedamas Bend
ruomenės pastangas suburti iš
sisklaidžiusius lietuvius ir duo
ti galimai aukštesnės kokybės perstatymas ilgokai užtrukdavo, 

todėl pertraukos buvo ilgos. 
Tačiau žiūrovai turėjo pro
gos prisiminti lietuviško pajū
rio vaizdus su artėjančiom aud
rom ir net pajusti jūros bangų 
ošimą.

nija vėl išsiliejo". vaidinimo artistai buvo
G. I. Danielson pasakė, jog Turinys sš Mažosios Lietuvos apdovanoti gėlėmis, tik kažko- 

jis yra įsitikinęs, kad paverg- žvejų gyvenimo. Sceninis dėl pats autorius bei režisonus 
tos tautos, jų tarpe ir Lietu- veiksmas prasidėjo šiek tiek drauge su kitais, kaip papras- 
va, atgausiančios laisvę. Toliau monotoniškais di logais. Toliau būna, scenoje nepasirodė, 
kalbėdamas jis kreipėsi į Ne- į sceną buvo įvesti daugiau vei- M. Krafto orkestrui grojant, 
prikl. akto signatarą prof. M. kėjų, tad ir tolimesnė eiga įgi- 
Biržišką: “Ai tikiu, kad tamsta jo daugiau dinamikos. Nors pats 
dar sulauksi Lietuvai Kmušan- veikalas gal kiek ir sunkokas 
čios laisvės valandos ir turėsi atlikti scenos mėgėjams, tačiau

WEVD — 1330 kfl., New York.
N. Y.

šeitad. nuo 5 Iki 6 p.p.

organizuoti tonacija, kuri lap- MaioniaL J -Jnte&SRŪ Mg
kričio 1L penktadieni, Provi- suvažiąvHnetrhlyvąi^Tf 
dence. B. 1., šankia jaunųjųn jcejaiį fr prSae ^3 

čių suvažiavimą. Išsiuntinėti
prašymai visiem N. Anglijos tie- Mūsų prganėzacijos
tuvių parapijų klebonam, vika- rys Hebą^š7'knn.; Jonaš' Vii i 
ram ir jaunųjų vyčių dvasios tiekūnas su malonumu davė 
vadam, prašant jų pagalbos ir čtams progą susirinkti jo 
talkos. rapijoje; mes esame už tai

Suvažiavimas pradedamas 10 nuoširdžiai dėkingi.
vai. ryte mišiomis šv. Kazimie- Dėl platesnių informaci}i£» 
ro par. bažnyčioje. Mišias au- apie šį suvažiavimą galite ra-MB 
kos ir pamokslą pąsakys Pro- ^šyti: 'Jonas
vidence kolegijos profesorius Holden St, Providencė, R. L fcacir E. 
kun. A Jurgelaitis, O. ^ Da
lyviai giedos mišių metu, vado
vaujant vargonininkui J. Bei
nortui. Po mišiil prie Jėzaus 
Saldžiausios Širdies paminklo 
bus padėti vainikai atminti žu
vusiom kare lietuviam. Du jau
nuoliai, kurių dėdės žuvo ant
rame Pasauliniame kare, atliks 
šį pagerbimo aktą.

Pirmas posėdis bus 11 vai. 
— sveikinimai, registracija ir 
k. Popietiniame posėdyje bus 
svarstomi jaunimo reikalai. Kal
bės kun. As Jurgelaitis ir p. 
Elena Shields iš Philadelphijos, 
Lietuvos 'vyčių vicepirmininkė. 
Diskusijose bus kalbama apie 
jaunimo vasaros stovyklas, or
ganizavimą jaunesniųjų vyčių, 
korespondencijas Vyties žurna
lui ir k. Kun. V. Martinkus, Jo
nas Beinortus ir p. Starąčenko 
ruošia lietuviškus žaidimus, dai-

Spalio 23 Californijos lietu
viai buvo susirinkę Los Ange
les mieste, kur Breakfast klu
bo salėje ir sode šventė lietu
vių dieną. Suvažiavo apie 1,000 
žmonių. Atsilankė kongresma- 
nai G. L- Mc Donough ir G. 
P. Lipscomb, Kalifornijos vals
tybės legislatūros narys Ch. 
Wolfrum ir demokratų parti
jos kandidatas į Kalifornijos 
legislatūrą G. L Danielson. ku
rie pasakė kalbas. Ypatingai 
susirinkusieji šiltai sutiko jau- 
seniai pažįstamo kongresmano 
Lipscomb kalbą, kurioje jis iš
kėlė lietuvių įnašą įvairiose šio 
krašto gyvenimo srityse. Dėl

LIETUVOS ATSIMINIMAI

NAUJI ĮRENGIMAI FORDO 
THUNDERBIRD AUTOMOBI

LIUOSE
1961 metų Thunderbirč yra 

gražiausias savo išvaizda, pato
gus ir puošnus. Thunderbird 
elegantiškumas daro jį visur la
bai populiarų.

James O. Wright, Fordo b-vės 
viceprezidentas ir automobilių 
skyriaus vyr. vedėjas, paaiški
no visas Thunderbird automo-

DONT MISS THIS EKCITINi; 

International Bazaar!
Nationali+y Ezhibits 

EXOTIC WAR£S from all eereer* 
the worl4 • SPtCIAL FOOD6. 

MANO ARTS CRAFTS • PRO©- 
UCTS FdR HOME ♦ TRAVet 
- 37th ANNUAL WOMEN'S 

INTERNATIONAL 
EXP0SiTION ?

NOV. 7-13
FUN FOR AJLL THE FAMILY!- 
Special Live 
International ’ por sale. 
5howspnthe 
Great Stage Mokini

71st INFANTRY ARMORY 
34th St at Park N. Y. C.

Dtify 1-10.30 PJf.
ADULTS HM; CHILDREH 3Se

THu AFNagMa

BANGA TELEVISION
FULTON «TRtCT

Lietuvišjcų produktų: ' .

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

WOOOHAV£N 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADIOSAS 

Omm Park 17, N. T.

In St. Luke * Partek - Gruaamar A Htefe 
Scbooi. te lt J. oatyMaria.
to midtovn N.T. W Arte RB or 
spac*oa» kome ideMfy toeated tefe* 
-onott Nkt, frotn oboBstBK A ttBMport* 
atfon: M ffr. coMprteea fte. Hvmu Ml

ved. St«p.» Minkus, Boston, 
Mass.

Buvo išrinkta'įstatų ir kon- 
stitucijos komisija, į'kurią įei
na Boris, Janonis, Kassel, Lau
rui, dvasios vakas kun. A Kon- 
tautas. ■

Centro valdyba nutarė glo- 
. boti stovyklą, kuri bus ren
giama kitais metais Michigane. 
Bus surengti ir vadų kursai.

Seimas kitais metais bus šau
kiamas Clevelande. Parengti 
seimui programą išrinkti: Eleo- 
nor Laurin, Frances Daniels, 
Robert Boris ir Larry Janonis;

Tuoj po bendro posėdžio dar 
posėdžiavo jubilėjųi rengti ko
mitetas, kuriam vadovauja Jo- 
seph A Sakevich. 1963 metais 
Lietuvos vyčiai švenčia 50 me
tų sukaktį, kuriai jau dabar 
rengiamasi. •

»Posėdis baigtas malda, kurią, 
sukalbėjo pirm. R. Boris. Ki- 
tas centro valdybos posėdis bust 
sausio 14 Newarke. Po posė
džio buvo vaišės, kurias su
rengė Miss Aleshunas. Centro 
valdyba dėkoja vyčių 19 kuo
pai už malonų priėmimą ir vai
šingumą.

Posėdyje dalyvavo pirminin
kas Robert Boris, vicepirm. 
Larry Janonis ir Helen Shields 
iš Nevvarko ir Philade^>hijos, 
Frank Vaškas iš. Newaiįfco, Ri
ta Pinkus, Edward Daniels ir 
Dorothy Sinkavitch iš Worces- 
ter, Mass., Francis Daniels iš 
So. Boston, Jack Jatis ir Loretta 
Kassel, Eleonor Laurin iš Ori- 
cagos, Mr. Mis.. Steven Onaįtis į 
ir Margaret PoŲts iš Pittsburgh, ; 
Frank Gudelis iŠ Dayton, Ohio. t

F. V. L

INSURE youP 
HOUSEHOLD FURNITURE 
•galiu* FINE ...

Can South S4NS7 
or wrtte:

(Atkelta iš 4 psl.) $$
Garbus autorius teatleidžia ■ \ į i i

čia suminėtus dalykus, — visa ■ 
tai rė' kiek nemažina to ilgai B ;
laukto, taip su atsidėjimu pa- ■ \ 1
rašyto Vadovo, kuris bus nuo- H x
latinis patarėjas dirbant lietu- - I W J
viškąjį katalikiškąjį darbą. Kad J
tik'mūsų skaitytojas pasirodytų ■
tų didelių pastangų ir puikių ChjCAGOS Lįįtuyių Tarybos konferencijos metu klausi paskaitos; k. 

rezultatų vertas!.. — Vėbra. Mažeika, Blinstrubas ir Santras.’Nuotr."Z. Degučio.

LAISVĖS VARPAS
ved. P. V*I2nb \ 

WK0X — 1190 kfl. Farming- 
ham, Mass.

ved. Jonas J. Romanas, sr. 
WHIL — 1*30 kfl. Medford, 
Mass.

bilk) detales dar prieš atidarant 
Detroite Amerikos automobilių 
parodą. .

Lapkr. mėn. Thunderbird pa
sirodys rinkoje.

Jeigu 1955 ši mašina buvo 
skirta tik dviem keleiviam, ir 
labai kukli, tai 1958 išaugo į 
liuksusinį automobilį 4 kelei
viam. šiais metais Thunderbird 
yra jau trečiame laipsnyje — 
tai nuostabiai gražus ir visiš
kai naujas modelis.

Visiškai naujas išradimas šia
me automobilyje — tai vairo 
įrengimas. Vairas galima nu
stumti įlipant ir išlipant. Vis
kas taip tvirtai ir atsargiai į- 
rengta, kad vairą pastumti į šo
ną patogesniam įlipimui ir iš
lipimui galima tik tada, kai bė-

J. MIRONO MAISTO KRAUTUV® 
9 VA LITY MBA T M A B K E T

■ ? HiĮMe-lff-ttP RrUngną 
ANTANAS VAITKUS,* *«•«#»



ONA BLA2AITIENE,

KARIŪNAS

PIJUS BLA2AIT18

Richmond Hili Woodhaven

Ilgamečių Darbininko skaity
tojų Kottynons ir Juozapo Sku- 
ziriskų, gyv. N. Btihnore, L. L, 
Šiais metais "birželio 17 mirt sū
nus PETTRAS 39 metų amžiaus, 
o spalių 23 d. duktė MARIJONA 
42 metų amžiaus. -

Nuliūdę tėvai užprašo šv. Mi
siąs su egzekvijom Pranciškonų 
koplyčioje lapkričio mčn. 14 d., 
už mirusiųjų vaikų vėles.

Nuliūdę tėvai Ir sesuo Amilia

ir jų rėmėjų vardu nuoširdžiai 
dėkojame visiems, kurie prisi
dėjo bet kokiu būdu prie rėmė
jų metinio seimo Aušros Var
tų parapijoje, _Worcesteryje, 
spalio 2.

Džiaugiamės gražiomis bažny
tinėmis pamaldomis, kuriomis 
padėkojome Dievui už visas su
teiktas malones seserim, jų rė
mėjam ir bendradarbiam. Iškil
mingas šv. mišias aukojo preL- 
Konstantinas Vąsys, parapijos 
klebonas. Asistoje dalyvavo kun 
Albertas Kontautas, Rėmėjų pir
mininkas, kun. Kęstutis Baldys, 
Amsterdam, N. Y., rėmėjų dva
sios vadas. Gražiai pritaikintą 
pamokslą pasakė prof. kun. A. 
Jurgelaitis, domininkonas iš 
Providence kolegijos.

Seimas buvo pavyzdingai pa
ruoštas Worcesterio rėmėjų

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

_• ' (vvholesale) kainomis

K d? K FABRICS

Pranešame giminėms ir pažįsta
miems, kad š.m. spalių mėn. 25 
d. Kanadoje, La Salette, Cnt., 
aprūpintas - šventais Sakramen
tais mirt mūsų mylimas vyras, 
tėvą*, senelis ir prosenelis

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHAKD 8T, N. I . C. GB

DIDMENŲ m MAŽMENŲ PREKYBA-

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, šaknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems,

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir 1 kitu* Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia.' Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arte aplankykite jums artimiausius mtaų skyrius
COSMOS PARCELS Express Corporation

118-125-130 QRCHARD STREET — Gft M53S
- -Cor. DELANCY, N.Y£. , -

Parduodama: šilkas, nailonas. Satinas, aksomas, pHušaa, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antdurlam, užvalkalam, teldsm ir k.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDILN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUI NUO 9 RYTO IKI S:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainittai 
Važiuoti BMT išlipant Ėssex Street, keltis elevatorium J viršų, 

arte IND traukiniu D-8 Avemie iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

PAUKŠ RESTAURANT
IJQUOBS — BEEB — WINE8 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniai* 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras z'
Sav. P. VIšNIAUSKAS

31 Spring Stų New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

—HAVEN REALTY-
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoo, Inceme Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų ’investadjos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai ’ w ’
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. v TeL VI7-4477

JUOZAS/ ŽILIUS, 
sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė 
Ožkabalių kaime, Vilkaviškio 
apskr., ilgą laikų gyvenęs Ky
bartuose. Palaidotas šju. spalių 
mėn. 28 d. iš lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčios Delbi, Ontario 
katalikų kapinėse.

Nuliūdę žmona, dukterys, 
sūnūs, žentai, anūkai, 
proanūkei ir kiti giminės

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio krikmes į 
visus Sovietų Sųjungos valdomus kraštu*. Mes parūpiname visas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių Murai į R. Europi

COSMOS TRAVEL BUREAU be.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. e TeL Orte 5-7711

j H'1'UiiF

gyv. 88-39 75th Street, Wood- 
haven, N. Y. minrsi spalių 
mėn. 26 d, pasiklota 29 d. iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios šv. Karolio kapinėse; 
paliko liūdintį vyrą Pijų, bro
lį Juozų ir giminaičiu* Jurgį 
ir Juozų Meiderius, Marijų 
Mačlenę-Macy ir -Jonų Barz-

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERįi PADĖKA
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų komitetas, šeimininkės ir visos kis, Bost; Malinauskienė, Cam- 

rengėjos. parodė didelį pašiau- ‘ bridge; M. Philipienė^ Lawren- 
kojimą ir sumanumą, pareng
dami ir vaišindami seimą. Sei
mo dalyvius palinksmino para
pijos vaikų patraukli programa, 
paruošta viešnių seserų.

, Ypatiėjffl^MdėkTK žodį taria
me prel. kTvasiui, kuris ne tik 
pakvietė ir globojo seimą savo 
parapijoje, bet įteikė stambią 
auką, kurią geros širdies para- 
piečiai suaukojp sekmadienio 
rinkliavoje. Taip pat dėkojame 
vietos kunigams, kun.
naičiui ir kun. A Jaiftauskui, 
ir visiems svečiams kunigams, 
kurie atvažiavo iš tolimų mies
tų dalyvauti seime. Visiem pa
darė gilti įspūdį kun. K. Bal
čio turininga ir nuoširdi paskai- 
ta MSeserų >reiksme parapijos 
gyvenime’ ’

Savb

i »* » *

Reiškiu padėkų kunigams 
už šv. Mišias ir sukalbėjimų 
rožančiaus, klebonui J. Afek- 
sinui, V. Piktumai, L. Jankui; 
visiems užprašiusiems šv. Mi
šias bei gėlių vainikus, ypač 
Onai Nevarauskienei, Anelei 
Rekis, M. Mačienei, J.xBarz- 
dukui už slaugymų ligonė*, ir 
šafinskams už gražų ir man
dagų patarnavimų paskutinėje 
šios žemės kelionėje.

Liūdintis vyras

ADVOKATAS 
37 Shfrrfahn Avcsoe 
Bmktyn % N. Y. 

TeL APptegate 7-7083

HnvomojėnNB kambarys su 
atskiru įėjimu moteriai Galima 
naudotis ir virtuve. Patogus su
sisiekimas. Teirautis vakarais 
nuo 6 iki 8 v. teL: EV 6-7152.

e NEW YORK 3, M. Y, 39 - 2nd Avenue — TuL: AL 4-8458 
e BROOKLYN 7, N. Y. 808 Sutter Avemie — TeL: Df 8-8B08 
e LAKEWOOO, N. J. 128 - 4th Btruet — ' TM.-. FO 3-8659
o PATERSON 1, N. J, 99 Main Street ' — TeL: MU 4-4819
e NEW HAVEN, Oten^ 8 Day Street — T*k: LO2-M48
e PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Caruon Street — Te!.: NU 1-3750
e WORCESTER, Maes^ 174 MMIbury Street -u* TeL: 6W8-4M8 
o HAMTRAMCK, MWi, «W0 Jte. Campan — Tol.: T* 3-1055 
e CLEVELAND 13, OMo, 2883 W. 14tfc Street — TeL: T01-1058 
e CHICAGO 22, IIL 2222 W. CMcago Avemie — TeL: SR 8-0855 
o CHICAGO 29, IH, 2439 W. 69tti Street — TeL: WA 5-2737 
e SAN FRANC18CO, Cal, 2078 Sutter Street ~ TeL: Fl 6-1571 
o NEVVARK 3, N. J„ 428 SpringrieM Avcnue — TeL: 813-1787 
e PHILADELPHfA 41, Pa^ 4825 OM York Rd. — Te!.: OA 4-4401 
e 8PRINGFIELO, Mass^ 270 Worthlngton 8L — TeL: RE2-7183 
e WATERBURY, Coiml, 5 Jote Street — Tel^ PLaz* 6-6758 
o GRAND R AP IO8, Mietu, 414 Soriteor Avs^ N.W. — 6L 8-2255

R E P U B L I C 
Wine & Liųuor Store

ce; S. VasiliūnienA, Amsterdam; 
Ona Pazniokaitė, Nonvood. Gra
ži rėmėjų atstovybė buvo atvy
kusi iš New Britain, Conn., su 
stambia auka. Labiausiai impo
navo seimo dalyviam Amster
dam, N.Y. atstovai, kurių 37 
atvažiavo autobusu, pasipurę 
naujais rėmėjų ženkleliais ir da
lyvavo mišiose ir pusryčiuose.

Nuoširdžiai dėkojame parapi
jų klebonam, kurie rūpinasi rė- 

Stepo- mėjų veikla ir patys atvažiavo 
arba atsiuntė atstovus: preL Pr. 
Virmauskis, Boston; prel. K. 
Vasys, Worcester; prel. Pr. Ju
ras, Lawrence; preL Pr. Stra- 
kauskas, Brockton; kun. P. Juš- 
kaitis, Cambridge; kun. R Nar
butas, Norwood; kun. B.^pau- 
ronskas, New Britain; kun. K.

.. pranešimus su jBalčys, - Amsterdam; kun. J. 
ktfopįbA/ kuriai '^irmiųinkauja * aukomis įt«&ė: Bronė MBęrie-^BIieeri<t^j^ Jwlrima.?G^i ver-. 
Bronė Milerienė. Registracijos nė, AVorcester; kun. J. Žuroms- tiname pasišventimą' visų rėmė- 
— .. .'—;_ 2' ' ’ jų kuopų ir narių. Reiškiame
.__7 - nuoširdžią padėką visiem rė

mėjam ir geradariam, kurie, ne
galėdami patys atvažiuoti, raš
tu pasveikino seimą, pridėda
mi savo auką.

Džiugu pranešti, pad seimu 
proga buvo suaukota graži su
ma 12,764.00 doL Dėkojame vi
siem kunigam ir rėmėjam, ku
rie savo maldomis ir aukomis 
prisideda prie koplyčios fondo. 
Tikimės, kad netolimoje ateity
je bus galima pradėti koply
čią statyti. Bostono kardinolas 
Rkhard J. Ciųshing jau davė 
leidimą koplyčiai statyti.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
nuolat prisimena visus /rėmė
jus savo maldose, melsdamos, 
kad Nurkyžiuotasis J^zus lai
mintų juos ir jų artimuosius, 
ir kad Sopulingoji Motina glo
botų visuose gyvenimo rūpes
čiuose.

Nukryfiuotojo Jėzaus seserų 
vardu

Motina Codff|a, 
Virfininkb

Nukryžiuotojo Jėzais seserų 
rėmėjų vardu

Kvn. Albertas Kontsuta^

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA
Queens spyfinkėje didijausb petarnavfan 
namas ir nuomojant butus, tamoš su 
mekmiai SptSniBUjMBOB.

DONT BUT THk YRONG WAY — BŪT TBS BITE WAT
' — with —

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ *
RAY’S UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas deginės ir vyno. 
103-55 LEFFEBTS BLVD. B1CHM0ND H1LL, N. Y. 

Telefonas: VIrginia 3-3544

WHTTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas 
PRANAS BRUCAS, savininkė*

55-15 JAMAICA AVĖ. Woodh*Ten 31, N- Y. TeL VIrginia 6-9513 

Salę vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam -
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

RITE-WAY REALTY
ZpiKKVĮOENS - DAGG99 

atumSa mrrADnNiASB ib eanmimamAis 
įlL Y. A 14M6 
n. y. m um

1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.
Telefonas: JEUzabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo 59.50 už pilnų eilutę
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MatthewP. BallasEV 4-1984

DĖMESIO!

LAPKRIČIO 13 D

SCHWABEN HALL
V/AGNER THEATER

<MCE«T*S LAIDOTUVIŲ OlHCKTORIUt

PAREMKITE LIETUVIŠKĄ DAINĄ!

Penktadieni, lapkriti* 11, Iki 
TreCIfcBento, lapkriUo H, 1M0

BROOKLYN, N.Y.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
(Long Play Hi-R Lfthuaman Records)

čių mamytės paruošė skanių lie
tuviškų valgių. S. C. NL

ekonominės kontirijos it iš 51 
potfdito dalyvavo tik vienam*;

C Ifto Kubą, bet nuo 1953 
mėtų 91 paskutinės 1960 metų 
stotys* Condresskmal Record 
Indei: tuo klausimu neužregis
truota nė vieno Kennedy fi>- 
džfo; .

5. Afto pareigingumų, o 86- 
tame kongrese iš 171 balsavi
mų nedalyvavo 129-se.

Išvada aiški — balsuojame 
už diftongą patyrusių kandida-

B. SHALINS 
-Jalinskas

- Antanu SMmte “Vienas Mrk£ 
ti” vaidinime gruodžio 3 ir 4 
d.d. dalyvaus šie aktoriai: Asė 
Dauguvietytė, Elvyra Ošlapie 
nė, Ltoma Vasiliauskaitė, Juo
nį Boiey, Zenonas Jurys, Leo
nai Karmazinas, Kazys Vasi- 
jiadtktt ir-Algis žemaitaitis. 
Veikalą režisuoja. Vytautas Va- 
Uukta, dekoraėijos dail. Teles- 
fofa Valiaus. Rež.• padėjėjas 
Vyttatas Strolia, veikalo admi
nistratorius Kazys Vasiliauskas.

Ateitininkę moksleivių Ma
rijos Pečkauskaitės kuopą Broo- 
klyfce aplankė spalio . 15 sąjun
gos centro valdybos pirm. V. 
Kidtą. Apreiškimo par. patal
pom J^vo susirinkęs nemažas 
ąjtmtitdnkų būreBb.' Sočias pė- 
svHkbto susiritik&Shis, <pbM- 
džiaugė jąuručiaįs^ir pasidali- 
BQ ; kiflįtoŠ lĮefia ar

po sua-

; ; Dr. J. K. Valiūnai prekybos 
‘ 'reikalais spalio 30 išvyko flgto- 
^nei kelionei. Pradžioje sustos 
•Meksikos yalstybėje, išr ten ke

liauja į San Francįsco, Hava
jus,tolimuosius Rytus Hong r_ —
Kongą, Manilą, Filipinus, Šri- gyv. 88-39 75 JSt, Woddhaven, 
gapūrą, Australijoje ..aplankys N.Y., mitė .spalio 26. Palaido- 

’J&itoėjų ir Mtobourną, Naują- ta iŠ Angelų Karalienės parą- 
<ją Zelandiją. Į New yorką grįš tujos bažnyčios spalio 29 šv. 
; ja gruodžio viduryje. Rinkimų Kartotas kapinėse. Paliko vy? 
7J^eną jis balsuoja už Kenriėdy. rą Pijų ir gimines.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ UGŲ SPECIALISTAS

Kas neturi kur rainiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — 'poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo' .gyvulių k paukščių

dienos savaitgalyje. Taip pat
bus pranešta suvažiavimo pro- L. B. Maspetho apylinkės prašomas Aambinti: 
granu ir aptarta suvažiavimo vaidybos vardu GLenmora 5-7
galimybės. Važiuoją automoU- A. Visminas . •
Bais yra prašomi numatyti pa
imti kitus studentus, Valdyba

Visais lietuvių katalikų religi
nės šalpos reikalais rašykite 
adresu: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 225 So. 4th 
St., Brooklyn, 11, N. Y. tel.

(LKRŠ)

BaMb centras praneša, kad 
^spaudoje pasirodžiusios žinios, 
įgog nuo lapkričio 15 Lenkijos 
-vyriausybė apsunkina siuntinių 
Zą&eidimą iš užsienio į Lenki
ją. Lenkų ambasada Washingto 
_beoficialiai paaiškina, kad ma
doms individualinėms Siuntoms 
^jokių pakeitimų nėra. BaKo 
* centras ir toliau visa sparta 
^siunčia pagalbą lietuviams į Len

* fįąūtams remti komitetas, dainavimas daro:'didelę pažan- 
'29 lietuvių laisvės salė- gą. Solistė'Ona Zūbavičienė iš- 

w gSįzabeth, N. J. surengė gana pildė Puccini — O mio bambino 
įvairų rudens koncertą. Pirmi- ir Budriūno — Išdykęs rudenė- 
ninkė A Bartienė, tarusi 
kinimo žodį, pristatė neseniai 
atvykusį iŠ Lietuvos svečią An
taną Gailių, kuris įdomiai kal
bėjo apie Lietuvos dabartinį 
gyvenimą.
J Pirmą končerto dalį išpildė 
jauni pianistai — Jūratė Veb- 
laftytė ir Nerijus Jarmas. Ba
letą pašoko' Ozelaitė ir Songvi- 
laifė.

Ateitininkę Vadovas, kun. St 
/Ylos redaguotas Ir Ateitininkų 

Federacijos išleistas, kiek ib 
giau užtrukęs rišykloje, šiomis 
dienomis jau gautas ir siunti
nėjamas platintojams bei jį už
sisakiusiems,
Jokūbas J. Stukas praeitą Sek

madienį, spalio 30, kun. CK 
Mockevičiui ir M. Stravinskie
nei talkininkaujant, Cutchogue, 
L.I., N.Y. lietuviams rodė fil
mą iš Lietuvos gyvenimo. Ta 
proga buvo surinkta aukų 60 

’ dol., kurie atsiųsti Balfifi.

^3^ aisiuntė 300 dol auką, ku- 
~yia pagal centro valdybos pra- 
^šymą surinką , Kristaus Kara
liaus šventėje savo bažnyčioje. 

X Balfo centro valdybos posė- 
lapkričio 6 buvo aptarta

Išnuomojamas gražus kam
barys vienam esmenhri, apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo, 
geras sus&Mdmas. Kreiptis te
lefonu STerling 94563.

: Antroje dalyje pasirodė dar 
mažai girdėta solistė Julė Peš 
kūtė. Carmen arijos išpildyme , pravedė Irena Veblaitienė. Skau 
jos balsas galingai skambėjo. 
Julius Veblaitis pagrojo smui
ku. Solistas Liudas Stukas be 
keletos liaudies dainų išpildė 
Kunigaikščio Igorio ariją. Jo

» (BIELIAUSKAS)
fUNEBAL KOME

M. P. BJkXXA8 — Dfrtctorin* 
AI.B. BALTRŪNAS - BALTON

- RĄflttfO V«4Qm

ta GRANO STftEST 
z BROOKLYN, NL Y.

/ va*praa«x> praktik*
144 Kent 8L, Brooklyn O. N. T. 

(IND GG Line Greea Point stotla) 
įMEtnimo vdnndoa —' pinnadieaūala. 
Wiadi«4i*i* ir penktadieniais 5:90

vak.; Aedtadieniaia 10-12 diena.

ga, religiniai dokumentai, foto
grafijos, Lietuvių Katalikų Baž
nyčios -istorija, čia būtų gali
ma surinkti lietuviškas katalikiš 
kas knygas, žurnalus ir k., ir 
paskleisti tarp tų lietuvių, ku
rie mažiau laimingi patys įsigy
ti, ypač skurdžioje tremtyje, 
čia jau atkeltas yra K. V, ar
chyvas ir kunigams šelpti drau
gijos raštinė.

Brooklyno vyskupas B. J. 
McEntegart leido Lietuvių Ka
talikų Religinei Šalpai įsikur
ti jo vyskupijoje ir palaimino 
darbą. Jis maloniai priėmė vien 
tik tam darbui kun. Stasį Rai
lą iš Philadelphijos, LKRŠ rei
kalų vedėju. Šias pareigas, jis 
eina nuo spalio 1.

Tik bendras visų lietuvių ku
nigų ir katalikų darbas galės 
sėkmingai atlikti tą šventą re
liginę šalpos pareigą saviem. L 
KRš, būdama Kunigų Vienybės 
pilnoje globoje, prašo visu mal
dų, patarimų, katalikiško! lite
ratūros, aukų. Juk liėtUviid ka
talikai, pasklidę plačiaipė pa
saulyje, laukia ir tikisi mūsų 
gailestingumo. Jie dažnai auko
ja visa, kad galėtų išlaikyti sa
vo šventą tikėjimą ir religinį 
gyvenimą. Jie laukia čia gyvo 
nančių brolių ir seserų lietuvių 
religinės paramos. LRKŠ yra 
giliai dėkinga už gausą para
mą, bet ir toliau religinė pa
galba bus labai reikalinga.

IšnuomojaNMB butas su 4 su 
pase kambarių prie pašto šei
mai arba viengungiui. TeL: FR 
M433 Vakare tmo S vaL Jei: 
FR 34221

ii Brooklyno lietuvių visuome
toaihkė, dabar gyvena Holly- ęatozišįbs 

s_ x_.^- įtotoąjt*.. dalyvaujant dvasios
vaditi kuri. J. Pakalniškiui ir 
M. F- ateitininkų tėvų globos 
komitetui, '.svečias buvo pavai- 
Mhta kavute, čia bųvo ap- 
žveĄgta Veikiino -^maSi ietob- 
ta kebų pritraukti daugiau jau
ninto- Į br£atoąaėij|į nagrinėta 
atostogų, tęika^i ir .kan 
vutėę; svtoto® -išvyko lankyti 
kitas ateitininkų vietoves (J.G.)

Orto BtežtofionA 72 metų,

papiginta kata gaunamos Derbtatko administracijoje 
OafRBB * LMovob, boL, X* Juodi* *u Rttoa choru; !• d*l«l H-00 
LtatavMk** totaB Ir taM. pMnuot* 1« d*in) Ir Bot. Mtfų 4B0 
Uote0McM daMua, BoBtooo Bet. niSr. choro 17 dNnų anrama* L8O 
OorMo Barta* radlj* vakarw»MiHnkl* dainuoja, 10 Bet. datai k*11 aa •

Lietuvių Kunigų Vienybė vi
sados gyvai rūpinosi labdara. 
Jų pastangomis, buvo įsteigta 
ša^os drąugija “Motinėlė” pa
rėmusi daug lietuvių studentų; 
suorganizuota labdaros komisi
ja šelpti Lietuvos bažnyčiom 
ir kunigam po pirmojo Pasau- 
finio karo Siųsta gausi pagal
ba Lietuvon ir kitur. 1957 iš
rinkta KV šalpos komisija, kad 
organizuotų ir planingai tęstų 
lietuvių katalikų šelpimą.

Po Kunigų Vienybės ’ jubilė- 
jinio seimo Chicagoje 1959, 
šalpos darbas praplėstas — į- 
steigta Lietuviu Kataliku Re
liginė šalpa. Jos pirminin
ku yra vysk. V. Brizgys, vice
pirmininkais — kleb. kun. N. 
Pakalnis (Apreiškimo parapija, 
Brooklyn), kleb. kun. J. čepu- 
kaitis, K. V., pirmininkas (šv. 
Andriejaus parapija, Philadel- 
p¥ia), prel. J. Balkonas (Atsi-

StudonfY susirinkimą*. Lap
kričio 13 po 11 vaL pamaldų 
Apreiškimo par. mokyklos kla
sėje bus Lietuvių Studentų Są
jungos New Yorko skyriaus su- 
sirinkimasz Norintiem priklausy 
ti Sąjungai — dalyvavimas bū 
tinas, nes bus renkamas nario 
mokestis. Tik sumokėję bus lai
komi tikrais nariais su balsavi- <jybos rinkimai ir imamieji nū- low 2-5113. 
mą Wse jotiniame LSSja-- Kviečiame visus vietos
važiavime Clevelande Padėkos ,. . . , , ..lietuvius dalyvauti.

svei- Ii. Balsas stiprėja ir rodo nuo
seklią pažangą. Publikai labai 
patiko muz. Alg. Kačaųausko 
piano išpildyta lietuviškų dainų 
fantazija.

Elizabetho mergaičių skaučių 
grupė gyvai ir grakščiai išpil
dė tautinius šokius. Daug juo
ko ir linksmybės suteikė Lin- 
deno Linksmieji broliai — Mei
lus, Veblaitis ir Sabaliauskas.

«»wo0d, Fla., ir ten turi -vaistinę. 
«Kasr savaitę ruošįa arbatėles, ir 
įgautą pelną persiunčia.į Balfą 
‘'TĮMpos reikalams. Ji ruošiasi vyk 
“^^rir | Balfo seimą Chicagoje 

. lapkričio 25-27 . d, d.. , ■-

mainymo parapija, Maspeth), 
iždininkas — kun. J: Aleksiū- 
nas (Angelų Karalienės parapi
ja, Brooklyn), sekretorius — 
kun. V.', Bartuška (Brooklyn, 
N. Y-X Lietuvių Katalikų Reli
ginė šalpą ,yra Amerikos vys
kupų globoje. ■ (

Kad darbas sėkmingai eitų, 
Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa nuo liepos mėn. turi savo 
įstaigos raštinę Brooklyne. Ji 
yra įsikūrusi netoli j -tuvių 
katalikų parapijų. Todėl dabar 
lietuviai katalikai, kaip ir kitų 
tautybių panašios labdarybės į- 
staigos, rūpinasi lietuvių religi
ne šalpa plačiame pasauly. IŠ 
čia turės plaukti ne tik šalpa, 
bet informacijos apie lietuvius 
katalikus ir jų bažnyčias, čia 
galėtų būti sutelkta lietuvių ka
talikų brangi archyvinė medžia-

VAITKUS 

r ti N E ML HOME 

197 WEBSTER. Ave. 
PRANAS WAFTKUS

Bilietai — tikėtai jau plati
nami į šv. Petro par. religinį 
koncertą sausio 8 Jordan HaU. 
Pirmoje dalyje bus išpildyta 
John Bavięchi overtiūra ir F. 
Mendersohno ketvirtoji simfo
nija. Antroje dalyje bus Ch. 
Gounod koncertinės šy. Ceci
lijos mišios. Jų išpildymą atliks 
60 asmenų simfoninis orkestras, 
solistai -r- St Baras, D. Stan- 
kaitytė ir J. Vaznehs ir šv. 
Petro par. choras. Simfoniniam 
orkestrui ir chorui diriguos 
komp. Jeronimas Kačinskas. Ma 
lonu pastebėti, kad simfoninio 
orkestro programą išpildys Mel- 
rose simfoninis orkestras, ku
rio' nuolatiniu dirigentu yra 
komp. Jeronimas Kačinskas.

šiam koncertui bilietai jau 
gaunami Onos Ivaškienės lith
uanian Fumiture krautuvėje.

Akadaminio Skautę Sąjūdžio 
Bostono skyrius tautininkų na
muose spalio 16. suruošė pa
gerbimą prof. Ignui Končiui jo 
75 gimtadienio proga. Lietuvos 
garbės konsulas.A šalna įtei
kė Geležinio Vilko ordeną, ku- 
lįųo jau anksčiau prbf, L Kon
čius buvo apdbvanolas Lietu
vių Skautų. BrętijąąZ' Pagrindi
niu kalbėtoju btfvo tož.; J. Gim
butas, kuris a^brč^ 'prof. L 
Končiaus gyvenimą nuo Lietu
vos iki šių laikų. Garbės prezi
diumą sudarė prof. L Končius 
‘su sūnum Liudu ir Sūnaus žmo
na, tam. J. Klimas, Lietuvos 
garbės konsulas A. šalna, dr. 
J. Gimbutas ir L. S. Š. Tary
bos pirm. dr. V. Čepas. Prof. 
L Končius daugelio.-buvo oa- 
sveikintas žodžiu ar raštu. Po 
kalbų ir sveikinimų profesorius 
tarė padėkos žodį ir su vaka
ro dalyviam? pasidalino kelio
mis įdoihiomis mintimis. Vaka
rą pravedė phiL J. špakevičius, 
meninę df Jį įdomiai atliko Ire
na Nikolskytė ir komp. J. Gai
delio vadovaujamas moterų trio 
Po meninės dalies sekė arba
tėlė, surengta Akademikių skau 
čių draugovės.

Lapkričio 11-13 Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Bostono sky- 

Geri kambariai. Oras labai ty- rius r0°aa studiių <Sen“ B“' 
ras. Gražios .apylinkės pas, tone' 
vaikščieti. Medicinos -priežiūra 
’Rk 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
doL mėnesiui. Adresas: Brauce 1 w wyotaff ay*, prie OaKaib Avė. 
Blekis, Old Town Farm, Terry- Br^kfyn-Ride«w*ta; t*L va i-»ia 

bos pranešimas, apylinkės vai- ville,. Conn. TeL Bristo! LUd- wT/ty*rTt, *Ž*?Ž** * muKBKiieaiius iki niiraam nuuna

Maspeth, N. Y. Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Maspe
tho apylinkės metinis susirin
kimas šaukiamas' lapkričio 13, 
sekmadienį, 4:30 vai. popiet, 
Maspetho par. klebonijoje, že
majame salione. Įėjimas iš gat
vės, tarp bažnyčios ir kleboni
jos, 64-14 56 Rd., IŽaspeth, N. 
Y. Darbų tvarkoje — valdy-.

, ribotas) iš Toronto, Kanados- 
AhSem solistam akompanuos 

/ J muz. J. Kačinskas. Į programą 
g ■" * įeina liaudies dainęs, lietuvių 

kompozitorių kūriniai-ir arijos
. iš operų. Sol M. Kr^pkautooenė 

bus Bostone pirmą kautą. Ji te- 
Žinona iš spaudos, kurioje daž
nai minima kaip viena geriau- 
šių mūšų dainininkių. SoL V. 

.< . " Verikaitis kai kam jau girdė- 
___ ■ tas, bet ~ gama seniai Visus do- 

mina jo pažanga, kuri atidarė 
jam ^luris į televiziją ir operą 
Toronte ir New Yorke.

\ šunta? ita > .
OUR ONI*Z STOIKE 

We DeHver Anytohere 
We Telegnta Fldtoenr

.Anywhere 
WeįJdinqs & Funerals

our speciaHy

Ctonbridge,Mari.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dkioa h* tattl 
Nauja motarnMka tapiyeia taS 
itatata dykai. Aptarnauja Cata 
tottoe ir Boattao knVmŲan ta- 
tttaUtomi* kainomis. Kaino* to* 
pari** ir j kita* miestus, 
taikai* laukite*. TeL TR *4434

NEW YORK
■ :


